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چکیده
حقوق مصرفكننده و لزوم حمايت از آن ،يكي از مباحث مش��ترك علوم حقوق و اقتصاد اس��ت .اگر از مصرفكنندگان در برابر
توليدكنندگان حمايت نشود ،در معرض خطر قرار ميگيرند؛ زیرا در حال حاضر كاالهاي پيچيدهاي وارد بازار شدهاست كه استفاده از
آنها يا احتياج به تخصص خاص دارد مس��تلزم رعايت دس��تورات و راهنماييهايي است كه عرضهكننده بايد در اختيار آنها قرار دهد.
از طرف ديگر ،بسياري از كاالهايي كه در داخل و خارج تهيه و به بازار عرضه ميشود ،از نظر ايمني و كيفي دارای استاندارد نیست
و نه تنها موجب خسارت مالي به مصرفکنندگان ميشود بلکه گاهی جان مصرفکننده را به خطر میاندازد .حتي كاالهاي استاندارد
نيز ممكن اس��ت به طور ذاتي خطرناك باش��ند يا آثار جانبي خطرناكي را به دنبال داش��ته باشند .لذا حمایت از مصرفکنندگان ،منوط
به رعایت حقوق آنها اس��ت .این حقوق دربرگيرندة مؤلفههایی اس��ت که از جمله آنها می توان به حق آگاهي از اطالعات الزم براي
استفاده از كاالها اشاره کرد .ليكن داشتن اطالعات از كاال كه يكي از مباحث و الزامات جديد مبحث توليد و مصرف ميباشد ،مبتني
بر مباني و قلمرو خاص به خود است كه موضوع اين نوشتار قرار گرفته است.
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 -1مقدمه

برخ��ورداری از كاال و خدمات س��الم ،با كیفیت مناس��ب و
عاری از عیوب و خط��رات ،از ابتداییترین حقوق مصرفکننده
اس��ت .مصرفکننده در دنیای پیچیدة تولید ،در بس��یاری موارد
از ترکیب��ات کاال ،کیفیت تولید و طرز اس��تفاده از آن ،اطالعاتی
در دس��ت ندارد .مصرفكنن��ده به طور معمول ن��ه كیفیت كاال
را میشناس��د ،ن��ه بر م��وارد زیان آن وق��وف كام��ل دارد .چه
بس��ا در روند تولید ،کاالهایی س��اخته ش��ود که معیوب باشد و
مصرفکننده با اس��تفادة از آن دچار زیان و خس��ارت ش��ود .از
طرفی پیش��رفت صنایع و پیچیدگی نظ��ام تولید ،مصرفكننده را
در مقاب��ل این روند بیدفاع میس��ازد و گاهی س�لامت و ایمنی
آنه��ا را نی��ز تهدید میكند .در چنین م��واردی چه تضمینی برای
حمایت از این قش��ر در مقابل عرضهکنن��ده وجود دارد؟ این در
حالی است که حمایتهای قانون گذار از مصرف کنندة کاالهای
معیوب و خطرناک و ایجاد مسئولیت برای تولیدکنندگان موجب
ارتقاء سطح سالمت ،امنیت و کیفیت محصوالت میگردد .فراهم
ک��ردن زمینة رعایت حقوق مص��رف ،حمایت از مصرفکننده و
ایجاد تعادل بین روابط این قشر با عرضهکننده را فراهم میسازد.
چراکه حقوق مصرف از این واقعیت نشأت میگیرد كه صاحبان
حرف به س��بب اطالعات ،معلومات فن��ی و غالب ًا امكانات مالی،
نسبت به مصرفكنندگان در وضعیت برتری قرار دارند.
تعهد به ارائه اطالعات ،از مفاهیم حقوقی اس��ت كه س��ابقه
و ریش��های طوالنی دارد و امروزه در حقوق مصرف ،بس��یار به
آن توجه میش��ود .تا قب��ل از انقالب صنعتی بخ��ش عظیمی از
م��ردم ،مصرفكنندة تولی��دات خود بودند .تولید ب��رای ارائه به
بازار مص��رف دیگران ،بخش كوچك��ی از فعالیتهای اقتصادی
را تش��كیل میداد ،به گونهای كه مصرفكننده به مفهوم امروزی
وجود نداشت؛ لیكن با وقوع انقالب صنعتی ،این وضعیت از بین
رفت و بخش عظیمی از مردم ،مصرفكنندة كاالهایی ش��دند كه
دیگران تولید میكردند.
با این وضعیت ،مصرفكنندگان برای اس��تفاده و به كارگیری
صحی��ح اموال و كاالهای خریداری ش��ده از دیگران ،به كس��ب
اطالع��ات الزم و ضروری نیاز پیدا کردن��د .اطالعاتی كه به آنها
در اس��تفادة بهینه از مناب��ع کمک میکرد و خطرات و آثار جانبی
زیانبار آن را گوش��زد مینمود .فروش��ندگان و سازندگان مكلف
ب��ه ارائة اطالعات و راهنماییهای الزم راجع به طرز اس��تفاده از
كاال به مصرفكنندگان و اطالعرس��انی نسبت به عیوبی شدند كه
از وجود آن مطلع هس��تند یا باید مطلع باش��ند (جنیدی،1385 ،
ص .)12ال��زام به ای��ن تعهد با مقاومتهایی روب��رو بود .چراکه

حقوقدان��ان معتقد بودند كه در جامعة آزاد ،هر كس باید خودش
در پی كس��ب اطالعات مورد نیاز خود باش��د ،بدون اینکه کسی
مکل��ف به ارائه اطالعات به وی گردد .این مقاومت به تدریج از
بی��ن رفت؛ چراکه با بروز تف��اوت قابل توجه در میزان اطالعات
طرفین ،این فكر پاس��خگو نب��ود .چراکه اصل آزادی قراردادی و
اس��تقالل اراده به دلیل وجود همین تفاوت و عدم تعادل ،طرف
قویتر حقوق ،حقوق طرف ضعیفتر را پایمال میکرد .به ویژه
اینك��ه پیچیدگیهای روزافزون محص��والت و خدمات ،بر این
ع��دم تعادل دامن م��یزد .به همین جهت حقوقدان��ان ناگزیر از
پذیرش و تحمیل این تعهد بر سازندگان و عرضه كنندگان شدند.
چراكه هدف و رس��الت اصلی حق��وق ایجاد تعادل و حمایت از
طرف ضعیف است.
لیک��ن نظام حقوقی برای تحمیل ای��ن تكالیف نیاز به تنظیم
قواعد و احكامی داشت كه مجموع این قواعد ،نهاد حقوقی «تعهد
به ارائ��ه اطالعات» را تش��كیلداد (.)Braeunig, 1986, P.756
وظیفه تعهد به ارائه اطالعات و اعتمادسازی در روابط ،از قوانین
الزام به راس��تگویی و امانتداری نش��أت گرفته اس��ت که بیشتر
در حرفههایی چون وكالت ،حس��ابداری و پزش��كی کاربرد دارد
( .)Potter, 2000, P.733لیکن در قلمرو قراردادها ،اصل مشابهی
به نام «اصل حس��ن نیت» حاكم است كه طرفین را به مشاركت،
همكاری ،درستكاری و دادن اطالعات الزم به همدیگر در اجرای
قراردادها ،تفس��یر و تكمیل آن ترغیب مینماید .1تا جایی که اگر
هری��ک از طرفین ق��رارداد خرید و فروش ،ی��ك عیب عمده و
اساس��ی را که مطابق اصل حسن نیت ملزم به افشای آن است را
پنهان نماید یا آشكار نسازد ،سكوتش متقلبانه محسوب میشود.
چراكه هدف حقوق در دعاوی ناش��ی از عدم ارائه اطالعات این
اس��ت كه هر زمان عدالت ،انصاف و معامله مبتنی بر حسن نیت
ایجاب مینماید ،تعهد به ارائه اطالعات الزامی اس��ت (Prosser
 .)and Keeton, 1936, P.37از ای��ن رو اس��ت که تعهد به ارائه
 .1به همین لحاظ است که امروز میتوان از روح و مفاد قوانین موجود نیز
لزوم رعایت انصاف و حس��ن نیت را در قرارداد اس��تنباط نمود .در قانون
مدنی ایران و نوش��تههای حقوقی به حسن نیت و انصاف ،به عنوان مبنایی
برای تعهدات قراردادی فروش��نده اشاره نشده است ،ولیكن بعضی از مواد
قانون مدنی بر مبنای رعایت انصاف و حسن نیت وضع شدهاند .برای مثال
در عق��د فضولی ،متعامل جاهل كه در معامله حس��ن نی��ت دارد ،میتواند
پ��س از رد مال مالك و دادن غرامات به بای��ع فضولی برای مطالبة ثمن و
غرامات مراجعه كند .ا ّما در صورت داش��تن سوءنیت فقط حق مطالبة ثمن
را دارد .عالوه بر این ،رعایت انصاف و حسن نیت میتواند حدود و قلمرو
تعهدات ناشی از قرارداد را مشخص نماید .حتی ممكن است كه به طرفین
ق��رارداد تعهداتی را تحمیل نماید .اضافه بر این محاكم نیز در این زمینه به
مفاهیم عدالت و معاملهی مبتنی بر انصاف و حس��ن نیت در تحمیل تعهد
به ارائه اطالعات بر عهده عرضه كنندگان ،متكی هستند.

 -2مبانی تعهد به ارائه اطالعات به
مصرفکننده کاال

در مقررات كالسیك از جمله قانون مدنی مقررهای كه تعهد
به ارائه اطالعات را به فروش��نده یا عرضهكنن��ده تحمیل نماید،
وج��ود ندارد .ا ّما میتوان مبانی ای��ن تعهد را از دیگر مواد قانون
مدنی استنتاج كرد ،که در ذیل به بررسی آنها میپردازیم.

 -2-1تسلیم كاال

م��اده  367قانون مدنی ،در تعریف تس��لیم آورده اس��ت که
تس��لیم عبارت از دادن مبیع به تصرف مشتری است به نحوی كه
متمكن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد .لیکن منظور از تسلیم،
تنها مفهوم مادی و فعلی آن نیس��ت .این مفهوم بیشتر جنبه سلطه
معنوی و عرفی دارد و مقصود این اس��ت كه کاال چنان در اختیار
مش��تری قرار گیرد كه عرف او را مس��لط بر مال بداند ،به نحوی
كه هر عملی كه به طور معقول و متعارف میخواهد ،بر آن انجام
دهد و از آن منتفع شود (کاتوزیان ،1371 ،ص 166و نیز؛ امامی،
 ،1366ص .)449از این رو ،كیفیت و چگونگی تس��لیم به عرف
واگذار ش��ده اس��ت .ماده  369قانون مدنی در این زمینه اش��اره
میکند که تس��لیم به اختالف مبیع به كیفیات مختلفه است و باید
به نحوی باشد كه عرف ًا آن را تسلیم گویند .ممكن است در مورد
كاالیی ،صرف در اختیار مشتری قرار دادن ،تسلیم محسوب شود،
ا ّم��ا در مورد كاالی پیچیدهای مثل كامپیوتر صرف تس��لیم مادی
كفایت نمیكند ،بلكه باید تس��لیم به گونهای باش��د كه مش��تری
بتوان��د از آن اس��تفاده كند و آن در صورتی اس��ت كه اطالعات
ضروری در خصوص بهرهبرداری از آن نیز تسلیم وی شود.
الزام فروش��نده به تس��لیم مبیع ،ریشة قراردادی دارد و ناشی
از عقد بیع اس��ت .بند  3ماده  362قان��ون مدنی یكی از آثار بیع
را التزام بایع ،به تس��لیم مبیع میداند و این تسلیم باید به گونهای
باش��د كه مصرفكننده را به اس��تفاده مطلوب از كاال قادر سازد.
بنابراین ،فروش��نده باید اطالعات ض��روری و الزم در خصوص
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اطالعات در معنای عام با اصل حس��ن نیت پیوند خورده است.
بدین معنی كه تعهد به ارائه اطالعات عالوه بر كسب مشروعیت
برای عرضهکنن��ده ،از لحاظ اخالقی نیز بر پایة ضرورت رعایت
اصل حسن نیت در هنگام مذاكرات پیش از انعقاد ،مرحلة انعقاد
و اجرای قرارداد نیز اس��توار است .لذا تعهد به ارائه اطالعات به
مصرفکنن��ده کاال متکی بر مبانی و قلم��رو خاص به خود قرار
گرفت که موضوع این نوشتار است.

اس��تفاده بهین��ه از كاال و چگونگی بهرهب��رداری صحیح از آن و
همچنین عیبها و خطرات پنهانی موجود در آن و طرق اجتناب
از خطرهای احتمال��ی آن را در اختیار مصرفكننده قرار دهد ،تا
تس��لیم تحقق یابد .لذا تس��لیم كاال وقتی تحق��ق مییابد كه كاال
برای مصرفكننده قابل اس��تفاده باشد .خودداری عرضهکننده از
اج��رای ای��ن تعهد ،به منزلة امتناع از تس��لیم كاال میباش��د و به
وی��ژه در موردی اهمیت پیدا میكند كه اس��تفاده از مبیع به علت
جهل نس��بت به عیوب و خطرات موج��ود در كاال موجب بروز
خسارت كاال یا استفاده كننده یا دیگران شود .در این گونه موارد
عرضهكننده مشمول تعهد یا تضمین كلی ناظر به ایمنی میشود.
قانون متحدالش��كل بیع بینالمللی در تعریف تسلیم در ماده
 19مقرر داش��ته است كه تس��لیم عبارت است از تسلیم و تقدیم
كاالیی كه مطابق با قرارداد اس��ت .لذا اگر كاالی معیوب تحویل
ش��ود ،تس��لیم صورت نمیگیرد ،مگر این كه اطالعات الزم در
خصوص عی��وب و خطرهای پنهان موج��ود در آن و اطالعات
ضروری دیگر به همراه كاال به مصرفكننده تسلیم شود .از طرفی
بن��ا به ضرورت تس��لیم كاال مطابق با ق��رارداد ،اگر عرضهكننده،
كاالی معیوبی را تس��لیم كند ،ب��دون این كه اطالعات الزم را در
خصوص عی��وب و خطرهای پنهانی و چگونگ��ی بهرهبرداری،
اس��تفاده از كاال و اطالعات ضروری دیگری را ارائه دهد ،تسلیم
مطابق با قرارداد صورت نگرفته است.
ع�لاوه بر این ،ارائ��ه اطالعات از لوازم عرف��ی مبیع و جزء
تابع آن اس��ت و طبق قاعده كلی ،هر كس ملتزم به عملی ش��ود،
نسبت به تهیه مقدمات و لوازم آن نیز ملتزم خواهد بود .بنابراین،
ارائ��ه اطالعات در خصوص اموال معیوب ،خطرناك و كاالهایی
ك��ه بهرهب��رداری از آنها احتیاج به راهنمایی و ارائه دس��تورهای
ض��روری دارد ،یك امر عرفی اس��ت كه هم م��ورد قبول عرف
خاص سازندگان و فروشندگان این نوع كاالها است و هم عرف
عام خریداران و مصرفكنندگان آن را میپذیرد .هرچند ،طرفین
در ضمن عقد نسبت به آن تصریحی نداشته و حتی نسبت به آن
جاهل باشند.

 -2-2شرط ضمنی

شرط یا به صراحت در ضمن عقد بیان میشود یا از طبیعت
عقد ،عرف و عادت به طور ضمنی استنباط میشود .شرط ضمنی
وس��یله بیان و كشف اراده و همچنین تكمیل قرارداد است .تعهد
ب��ه ارائه اطالع��ات الزم در خصوص چگونگ��ی بهرهبرداری و
اس��تفاده از کاال از فروش��نده به خریدار به عنوان ش��رط ضمنی
در قرارداد بر مبن��ای عقل ،عرف و عادات قراردادی قابل توجیه
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میباش��د .از این رو در هر قرارداد ،فروشنده به طور تبعی متعهد
میش��ود كه كلیه اطالعات ضروری در خصوص طرز استفاده از
کاال ،خطره��ای موجود در آن ،ط��رق اجتناب از خطر و ضرر و
زیانهای احتمالی ناشی از استفاده كاال و عیوب پنهانی کاال را در
اختیار خریدار قرار دهد (کاشانی ،1360 ،ص 99و نیز؛ کاتوزیان،
 ،1362ص.)25
س�لامت کاال جزء شروط ضمن عقد است .كسی كه کاالیی
راخریداری میکند ،ظاهر در س�لامت کاال است و لذا در هنگام
معامله س�لامت را ش��رط نمیكنند .به عبارت دیگر در عقد بیع،
اط�لاق عقد اقتضاء مینماید كه مبیع س��الم و بدون عیب باش��د
(محق��ق حلی ،1409 ،ص .)290لذا تواف��ق در هر عقد بر مبنای
س�لامت موضوع آن واقع میش��ود .توجه خریدار و فروشنده به
كاالی س��الم به اندازهای اس��ت كه نیازی نمیبینند تا وجود این
وضعیت را در مورد معامله ش��رط كنند .فروش��نده عیوب پنهانی
مبی��ع را تضمین میكند و خریدار نیز ب��ه اعتماد همین تضمین،
ثمن را میپردازد (کاتوزیان ،همان ،ص 41و نیز؛ شهیدی،1367 ،
ص 37و نیز؛ امامی ،همان ،ص.)51
علت تضمین مزبور این است كه فروشنده باید برای خریدار
ی��ك تصرف مفید فراهم نماید .از این رو به جهت عیوب پنهانی
كه باعث میش��ود كاال برای هدف مورد نظر نامناس��ب باشد یا
این كه به طور قابل توجهی اس��تفاده م��ورد نظر از آن را كاهش
بدهد ،مس��ئول اس��ت .نتیجه این كه اگر فروشنده به این شرط و
تعه��د ضمنی عمل ننماید و كاالی معیوب و خطرناك به خریدار
تس��لیم كند ،مطابق قانون مدنی خریدار میتواند عقد را بر مبنای
خیار عیب ،فس��خ نم��وده و یا مطالبه ارش نمای��د .همچنین اگر
خریدار به واسطة عیب و خطر موجود در كاال متحمل زیان شود،
فروش��نده باید زیانهای وارده را جبران نماید .این مس��ئولیت از
یك طرف قهری اس��ت (ماده  331قانون مدن��ی و ماده  1قانون
مس��ئولیت مدنی) و از طرف دیگر به جهت نقض ش��رط ضمنی
قرارداد مس��ئولیت قراردادی ش��ناخته میشود (مواد  221و 226
قانون مدنی).
لذا برای این كه فروشنده از مسئولیت به موجب نقض شرط
ضمنی س�لامت مبیع معاف شود ،باید اطالعات الزم و ضروری
در خصوص مبیع را به اطالع خریدار برساند .البته این بدان معنا
نیس��ت كه ارائه اطالعات ،عیب و خطر موجود در كاال را مرتفع
میسازد ،بلكه مصرفكننده را به وجود عیب آگاه میسازد و این
امر باعث میشود كه عرضهكننده مسئولیتی در قبال كاالی عرضه
شده نداشته باش��د؛ چراكه كاال باید مطابق با ضوابط استاندارد و
ش��رایط مندرج در قوانین مربوطه تولید و عرضه شوند و صرف

ارائ��ه اطالعات در مورد عیوب ی��ك كاال نباید عرضهكننده را از
مس��ئولیت مبری كند؛ زیرا رعایت حق��وق مصرفكننده ایجاب
میكند كه كاالهای موجود در بازار از صحت و سالمت برخوردار
باشند و صرف عرضه كاالی معیوب مسئولیتآور باشد.

 -2-3مطابقت كاال با قرارداد

حقوقدانان در مورد مطابقت كاال با قرارداد ،به دو دسته تقسیم
میشوند .یک دسته از آنها به مفهوم كلی اجرای قرارداد كه غالب ًا
وابس��ته به تعهد تس��لیم مبیع اس��ت اعتقاد دارند و دستة دیگر،
ب��ه مفهوم تعهد تضمین ش��ده كه غالب ًا به وس��یله اعمال مختلف
ضمانت اجراء مییابد ،متوس��ل میشوند .تعهدات و تضمینهای
ضمن��ی مزبور به موجب قانون ،صرف نظر از قصد فروش��نده به
ایج��اد آن یا قصد مفروض طرفین قرارداد یا به مقتضای عرف و
عادت ،به عنوان بخش��ی از تعهدات قراردادی فروش��نده مطرح
میباش��ند .چراکه تضمینهای ضمنی مبنای مهمی در خصوص
طرح دعاوی مس��ئولیت تولیدكنندگان و عرضه كنندگان كاالهای
معیوب و خطرناك میباشد .عمدهترین تضمینهای عرضهكننده،
عبارت اس��ت از :تضمین ضمنی كیفیت مطلوب ،تضمین ضمنی
شایس��ته بودن برای ه��دف خاص ،بری ب��ودن كاال از عیوب و
خط��رات پنهانی .دو مورد اخیر ،در مفهوم تضمین ضمنی كیفیت
مطلوب نیز جای میگیرند.
مورد معامله در هر قرارداد خرید و فروش باید با تعهدات و
تضمینات ضمنی مزبور مطابقت داشته باشد و یكی از معیارهای
تأمین مطابقت این اس��ت ك��ه عرضهكنن��ده ،اطالعات ضروری
را ب��ه آگاهی مصرفكننده برس��اند .بنابراین ،وی موظف اس��ت
كاالی س��الم و نامعیوب را به مصرفكننده تس��لیم نماید و برای
آن كه كیفیت مزبور در كاال تأمین ش��ود ،باید كاالیی تسلیم شود
كه بدون عیب و خطر باش��د و همچنی��ن اطالعات ضروری در
خصوص چگونگی بهرهبرداری و استفاده بهینه از آن را به اطالع
مصرفكننده برس��اند ،تا این كه كاال متناسب با مقاصد معمول و
متعارفی باش��د كه كاالهای از همان ن��وع ،برای آن مقاصد مورد
استفاده قرار میگیرند.
همچنی��ن ،در صورتی ك��ه كاالی موضوع تعه��د ،عیوب و
خطرهای پنهان داشته باشد ،به موجب تضمین ضمنی بری بودن
كاال از عیوب پنهان و تضمین ضمنی سالمت كه از فروع تضمین
ضمنی كیفیت مطلوب میباش��د ،هر عرضهكنندهای موظف است
كه اطالعات الزم در خصوص عیوب و خطرهای موجود در كاال
و چگونگی برخ��ورد با آنها و طرق اجتناب از خطرات احتمالی
آنها را به اطالع مصرفكننده برساند .ضمن اینكه ارائه اطالعات و

 -2-4مسئولیت محض

قسمت الف از بخش  402مجموعه مقررات مسئولیت مدنی
ایاالت متحده ،مس��ئولیت خاص عرضه كنندگان كاال را در مورد
صدمات بدنی وارده بر مصرفكنندگان ،موجد نوعی مس��ئولیت
مدن��ی میداند و بیان میدارد ،كس��ی كه كاالی��ی را در وضعیت
ناقص ی��ا معیوبی كه به طور غیرمتعارفی ب��رای مصرفكننده یا
ام��وال وی خطرناك اس��ت ،عرضه میكند ،نس��بت به زیانهای
بدن��ی و م��ادی كه به واس��طة آن به مصرفكننده ی��ا اموال وی
وارد میش��ود ،مسئول است .از این رو حقوقدانان با تفسیر نسبت ًا
وس��یع از خطر غیرمتعارف ،سازندگان اینگونه كاالها را مسئول
ش��ناختهاند .حتی آنها در این نوع تفسیر ،گاه عدم ارائه اطالعات
را بدون این كه بتواند تقصیر محس��وب ش��ود ،منشاء مسئولیت
دانس��تهاند .آنها در واقع نوعی مسئولیت محض را در نتیجه عدم
ارائ��ه اطالع��ات پذیرفتهاند .یكی از این موارد ،جایی اس��ت كه
س��ازنده خود خط��ر احتمالی ناش��ی از كاال را نمیداند ،تا آن را
اع�لام كند .با این همه ع��دم ارائه اطالعات در این موارد نیز گاه
موجب مس��ئولیت شناخته شده است ،گرچه خطر قابل پیشبینی
نبوده است.
در حال حاضر دادگاهها گرایش دارند كه سطح بسیار باالیی
از مراقب��ت و احتیاط ،در تهیه و آزمای��ش داروهایی كه آثار آنها
ش��ناخته شده نیست و همین طور اطالعرسانی نسبت به آثار آنها
را به س��ازندگان تحمیل كنند .در واقع پذیرش نظریه مس��ئولیت
محض به این دلیل است كه مصرف كنندگان قادر نیستند كه همه
خطرات یك كاال را ارزیابی كنند ( .)Geistfed, 2009, P.7از این
رو ،رعایت احتیاط در طرح ،س��اخت و مواد س��ازنده كاال و نیز
ارائه اطالعات نس��بت به طرز استفاده از آن برای رهایی سازنده
از مس��ئولیت كافی نیس��ت ،بلکه س��ازنده مكلف است تغییرات
احتمالی كاال و خطر ناشی از آن را نیز پیشبینی كند.

 -2-5ممنوعیت تبلیغات خالف واقع

حقوقدانان ،عملیات تبلیغاتی س��ازندگان و عدم اطالع كافی
مصرف كنندگان را یكی از دالیل گسترش مسئولیت تولیدكنندگان
تلقی كردهاند .آنها بر این باورند ،كه گس��ترش مس��ئولیت سبب
میش��ود ،تولیدكنندگان در توصیف كاالهایشان بیشتر دقت کنند.
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موضوع آن بستگی به طبیعت كاالی موضوع تعهد دارد .همچنین
ع��دم ارائه اطالعات موجب نقض ضمن��ی كیفیت مطلوب و در
نتیجه نقض قرارداد میش��ود ،مگر این ك��ه مصرفكننده از عدم
مطابقت مطلع باشد.

این در حالی اس��ت که تولیدكنندگان و فروشندگان معموالً برای
بازاریابی ،نیازمند تبلیغ كاالهایشان هستند و این از اصول اقتصاد
و بازاریابی است و تا زمانی كه جنبه كاذب به خود نگیرد ،نه تنها
در بازار تولید و مصرف مفید اس��ت ،بلكه الزم هم است .از این
رو ،معم��والً صاحبان كاال عالقهمندند ك��ه برای فروش كاالهای
خود متوس��ل به تبلیغات شوند تا انس��انها را در برابر فشارهای
روانی ناش��ی از آن ،به خری��د و مصرف كاال ترغیب كنند .گاهی
این تبلیغات کاذب اس��ت .مصرفكننده در پای��ان درمییابد كه
کاالی خریداریشده مطابق تعریف و تبلیغها نیست.
در عی��ن ح��ال تبلیغات اگر كاذب باش��د ،موج��ب تدلیس
مصرفكنن��ده میگ��ردد .تدلیس ،به معنای فری��ب دادن و پنهان
كردن واقع اس��ت و به دو ش��كل تدلیس مثبت و حقیقت ناقص
ص��ورت میگیرد ك��ه همراه با عدم افش��ای اطالع��ات و پنهان
كردن مؤثر اطالعات افش��اء نش��ده است .گاهی طرف مطلع یك
تدلیس مثبت یا حقیقت نیمه راست را ایجاد میكند ،گاهی نیز به
صورت متقلبانه صورت میگیرد (Krawiec and Zeiler, 2005,
 .)P.1825در كام��نال هیچ عدم افش��اء اطالعاتی به طور محض
تدلی��س محس��وب نمیش��ود (.)Annual Report, 1956, P.63
عرض��ه كنندگان عالوه بر تكلیفی كه بر ارائه اطالعات به مصرف
كنن��دگان دارند ،بای��د از دادن اطالعات غلط ی��ا ناقص نیز منع
ش��وند .آنها نباید به وس��یله تبلیغات خالف واقع ،بازار مصرف
را از آن خ��ود نماین��د و مصرف كنن��دگان را اغواء كنند ،در غیر
اینصورت تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار میگیرند و مجازات
میش��وند .اگر اظهارات خالف واقع همراه با عنصر روانی عمد
باش��د ،تحت عنوان تدلیس مطرح میش��ود و موجب ایجاد حق
فس��خ میگردد .همین عنصر عمد اس��ت كه این گونه اطالعات
خ�لاف واقع را اگرچه ناظر به اوصاف فرعی كاال باش��د ،تحت
عنوان تدلیس قرار میدهد و از حوزة اش��تباهات غیرمؤثر خارج
میكن��د .در برخ��ی از قوانین داخلی ،اظه��ارات خالف واقع در
مواردی جرم و برای آن ضمانت اجرای كیفری مقرر ش��ده است
که به تفکیک قوانین در ذیل مورد بررسی قرار میگیرد.
 -2-5-1قانون تعزیرات حكومتی امور بهداشتی و
درمانی
ماده  34قانون تعزیرات حكومتی امور بهداشتی و درمانی مقرر
داش��ته است كه كلیه تولیدكنندگان موظفند برچسب اطالعاتی بر
روی كلی��ه محصوالت و فرآوردههای تولی��دی الصاق نمایند و
شماره پروانه س��اخت و مهلت اعتبار مصرف(تاریخ مصرف) را
نیز روی محصوالت ،حسب مورد درج نمایند .تخلف از این امر
جرم بوده و متخلف به مجازات محكوم میشود.
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البته اشکاالتی در ارتباط با ماده فوق قابل ذكر است ،از جمله
اینکه این ماده به اطالعاتی كه باید ارائه شود ،اشاره نكرده است.
بنابرای��ن ،چنان چه در مقررات خاصی ،چگونگی اطالعرس��انی
مش��خص ش��ده باش��د ،باید مطابق آن عمل گ��ردد ،وگرنه این
اطالعرس��انی الجرم باید متعارف باشد .عالوه بر این ،مطابق این
ماده ،فق��ط تولیدكنندگان وظیفه الصاق را برعهده دارند و توزیع
كنندگان كلی و جزئی فاقد این وظیفه میباش��ند ،لذا عرضه این
نوع كاالها توسط آنها جرم نیست .ضمن اینکه صرف عدم الصاق
برچس��ب اطالعاتی جرم ب��وده و مالزمه با آس��یب و صدمه به
مصرفكننده ندارد.
 -2-5-2قانون تجارت الكترونیك
م��اده  33ای��ن قانون ،اش��اره دارد ک��ه فروش��ندگان كاال و
ارائهدهن��دگان خدم��ات بای��د اطالعات مؤث��ر در تصمیمگیری
مصرفكنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی
قبل از عقد در اختیار مصرف كنندگان قرار دهند .حداقل اطالعات
الزم ،شامل؛ الف) مشخصات فنی و ویژگیهای كاربردی كاال و
یا خدم��ات ،ب) هیئت تأمی��ن كننده ،نام تج��اری كه تحت آن
نام به فعالیت مش��غول میباش��د و نش��انی آن ،ج) آدرس پست
الكترونیكی ،ش��ماره تلفن و یا هر روشی كه مشتری در صورت
نیاز میتواند از آن طریق ،با فروش��نده ارتباط برقرار كند ،د) كلیه
هزینههای��ی كه برای خرید كاال برعهده مش��تری خواهد بود (از
جمله قیمت كاال و یا خدمات ،میزان مالیات ،هزینه حمل ،هزینه
تماس) ،ه) مدت زمانی كه پیش��نهاد ارائه شده معتبر میباشد ،و)
شرایط و فرآیند عقد از جمله ترتیب و نحوة پرداخت ،تحویل و
یا اجراء ،فسخ ،ارجاع خدمات پس از فروش است.
ماده  34این قانون نی��ز تاکید میکند که تأمین كننده ،باید به
ط��ور جداگانه ضمن تایید اطالعات مقدماتی ،اطالعاتی ش��امل؛
الف) آدرس مح��ل تجاری یا كاری تأمین كننده برای ش��كایت
احتمال��ی ،ب) اطالعات راج��ع به ضمانت و پش��تیبانی پس از
فروش ،ج) ش��رایط فس��خ معامله به موجب م��واد  37و  38این
قانون ،د) ش��رایط فس��خ در قراردادهای انجام خدمات را ارسال
کند .حس��ب مادة  35قانون مذکور اطالع��ات اعالمی و تأیید به
اطالعات اعالمی به مصرفكننده باید روش��ن و صحیح باشد و
در زمان مناسب و با وسایل مناسب ارتباطی در مدت معین و بر
اس��اس لزوم حس��ن نیت در معامالت از جمله ضرورت رعایت
افراد ناتوان و كودكان ارائه شود .ضمن آن به موجب مادة  36در
صورت اس��تفاده از ارتباطی صوت��ی ،هویت تأمین كننده و قصد
وی از ایجاد تماس با مصرفكننده باید به طور روش��ن و صریح
در شروع هر مكالمه بیان شود .نهایت اینکه ضمانت اجرای نقض

این تكالیف در ماده  69بیان شده است که تأمین كننده متخلف از
م��واد  37 ،36 ،35 ،34 ،33این قانون را به مجازات از ده میلیون
ریال تا پنجاه میلیون ریال تهدید کرده اس��ت .از طرف دیگر ،در
زمینة ممنوعیت تبلیغات خالف واقع نیز بر اساس مواد  50تا 57
ای��ن قانون 2تحت عنوان قواعد تبلیغ ،قانونگذاری صورت گرفته
اس��ت و ضمانت اجرای آن به ماده  70این قانون 3واگذار ش��ده
است.
 -2-5-3قانون حمایت از حقوق مصرف كنندگان
بن��د  2ماده  3قانون حمایت از حقوق مصرف كنندگان مقرر
داش��ته اس��ت که عرضهكنندگان كاال و خدمات و تولیدكنندگان
مكلفند اطالعات الزم ش��امل نوع ،كیفی��ت ،كمیت ،آگاهیهای
مقدم ب��ر مصرف ،تاریخ تولی��د و انقضاء مص��رف را در اختیار
مصرفكنن��دگان قرار دهند .ضمانت اجرای تخلف از این مقرره
به ماده  19همین قانون س��پرده شده است تا عرضه كنندگان كاال
و خدمات و تولیدكنندگانی كه مبادرت به تخلفات موضوع مواد
 3الی  8این قانون نمایند ،در صورت ورود خس��ارات ناش��ی از
مصرف همان كاال و خدمات به مصرف كنندگان ،عالوه بر جبران
خس��ارت وارده به جزای نقدی حداكثر معادل دو برابر خسارت
وارده محكوم شوند.
لیک��ن ،بای��د توجه داش��ت ك��ه منظ��ور قانونگ��ذار از قید
«آگاهیهای مقدم بر مصرف»؛ ش��امل طرز اس��تفاده صحیح كاال،
تمام نتایج و آثار ناش��ی از اس��تعمال كاال و نیز استعمال نابجای
كاال و تمامی اطالعاتی كه در عرف جهت اس��تفاده از كاال و نیز
به كارگیری خدمات و نتایج حاصله از آن و هش��دارهای مربوط
به خطرات احتمالی ناش��ی از اس��تفاده كاال ،میباشد .در رابطه با
 .2م��اده  50قان��ون تجارت الکترونی��ک« :تأمین كنن��دگان در تبلیغ كاال و
خدمات خود نباید مرتكب فعل یا ترك فعلی ش��وند كه سبب مشتبه شدن
و یا فریب مخاطب از حیث كمیت و كیفیت شود» ،ماده  51قانون مذکور:
«تأمی��ن كننده باید ب��ه نحوی تبلیغ كن��د كه مصرفكننده ب��ه طور دقیق،
صحیح و روش��ن اطالعات مربوط به كاال و خدم��ات را درك كند» ،ماده
 53قان��ون مذکور« :تأمین كنندگان نبای��د از خصوصیات ویژه معامالت به
روش الكترونیك��ی جهت مخفی نمودن حقای��ق مربوط به هویت یا محل
كس��ب خود سوءاس��تفاده كنند» ،ماده  55قانون مذک��ور« :تأمین كنندگان
بای��د تمهیداتی را ب��رای مصرف كنندگان در نظر بگیرن��د تا آنان راجع به
دریافت تبلیغات به نش��انی پس��تی و یا پس��ت الكترونیك��ی خود تصمیم
بگیرن��د ،ماده  56قانون مذکور« :تأمین كنن��دگان در تبلیغات باید مطابق با
روی��های حرفهای عمل نمایند» ،ماده  57قان��ون مذکور« :تبلیغ و بازاریابی
برای كودكان و نوجوانان زیر س��ن قانونی به موجب آیین نامهای است كه
در ماده  79این قانون خواهد آمد».
 .3ماده  70قانون تجارت الکترونیک« :تأمین كننده متخلف از مواد ،50 ،39
 54 ،53 ،52 ،51و 55این قانون به مجازات از بیست میلیون ریال تا یكصد
میلیون ریال محكوم خواهد شد».

 -3قلمرو تعهد به ارائه اطالعات به
مصرفکننده کاال

بررس��ی تعهد عرضهكننده کاال به ارائه اطالعات ،صرف نظر
از طبیعت موضوع قرارداد ،امكانپذیر نیست .اموری كه موضوع
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تبلیغات خالف واقع نیز ماده  7این قانون مقرر داش��ته اس��ت که
تبلیغات خالف واقع و ارائه اطالعات نادرست كه موجب فریب
یا اشتباه مصرفكننده گردد ،ممنوع است.
 -2-5-4مقررات امور پزشكی و دارویی و مواد
خوردنی و آشامیدنی
م��اده  5این قانون نیز به انتش��ار آگه��ی تبلیغاتی گمراهكننده
اشاره میكند كه آن را برای موسسات پزشكی ،دارویی و صاحبان
فنون پزشكی و داروسازی ممنوع اعالم كردهاست و برای تخلف
از آن ،جریمه نقدی پنج هزار تا بیست هزار ریال در مرتبه اول و
برای دفعات بعدی ،بیست هزار تا پنج هزار ریال جزای نقدی و
یا حبس از یك ماه و یا هر دو مجازات را در نظر گرفته است .در
رابطه با این ماده نكاتی قابل استنباط است که از جمله آنها میتوان
به گمراه كننده بودن تبلیغات با تشخیص محكمه رسیدگی كننده،
جرم تلقی ش��دن صرف انتشار آگهی تبلیغاتی گمراه كننده بدون
اینکه نیازی به تحقق ضرر و یا گمراهی افراد باشد ،مرتکبین این
جرم فقط منحصر به موسسات پزشكی و دارویی و صاحبان فنون
پزشكی و داروسازی میباشد ،اشاره کرد .ضمن اینکه مبالغ تعیین
ش��ده به عنوان جزای نقدی با واقعیتهای جامعه امروز متناسب
نیست و نیاز به تغییر در میزان آنها احساس میشود.
 -2-5-5قانون نظام صنفی
تبص��ره  2ماده  17این قانون ،مقرر م��یدارد که افراد صنفی
مجاز نیس��تند برای جلب مش��تری درباره محصوالت ،كاالها یا
خدم��ات ،برخ�لاف واقع تبلیغ كنند .در غی��ر این صورت ،طبق
م��اده  68این قانون با آنها رفتار خواهد ش��د .ماده  68این قانون
متخلف را به جریمه نقدی از دویس��ت هزار ریال تا پانصد هزار
ری��ال در هر بار تخلف تهدید میکن��د .با توجه به مفاد این مواد
قابل اس��تنباط اس��ت که این ماده فقط ناظر به افراد صنفی است.
بنابراین ،اگر كس��ی كه تبلیغ خالف واق��ع انجام میدهد از افراد
صنفی نباش��د ،به این مجازات محكوم نمیش��ود .عالوه بر این،
موض��وع این م��واد فقط تبلی��غ كاال ،محص��والت و یا خدمات
میباش��د که این تبلیغ باید خالف واقع باش��د و صرف تبلیغات
خالف واقع ،جرم محسوب میشود ،بدون اینکه نیازی به تحقق
اغفال و فریب باشد.

ارائ��ه اطالعات ق��رار میگیرند ،نمیتوانند به طور سیس��تماتیك
م��ورد كاوش قرار گیرند؛ زیرا كه آنه��ا از كاالیی به كاالی دیگر
ف��رق خواهند داش��ت .همچنین عرضهكننده موظف نیس��ت هر
امری را كه به طور واقعی یا مفروض از آن مطلع است ،به اطالع
مصرفكننده برس��اند .وی فقط به افش��ای امور ضروری و الزم
در خصوص كاال تعهد دارد .لذا عدم افش��ای امور غیرضروری و
غی��رالزم و همچنین اطالعات مرتبط با نیات و مقاصد ش��خصی
مصرفكنن��ده ،موج��ب نقض تعه��د ارائه اطالعات نمیش��ود
(.)Krawiec, and Zeiler, Ibid, P.1802
همچنی��ن میزان و ن��وع اطالعاتی كه به افراد داده میش��ود،
ب��ه مخاطب و گیرنده اطالعات نیز بس��تگی دارد .برای نمونه در
م��وردی كه طرف بی اط�لاع ،زن ،بیمار و ناتوان اس��ت و یا در
موض��وع ضعف قرار گرفته اس��ت ،اگرچه ب��رای انعقاد قرارداد
صالحی��ت دارد ،ولی باید در افش��ای اطالعات و نحوة و روش
افشاء به ایشان دقت بیشتری صورت گیرد.

 -3-1موضوع تعهد به ارائه اطالعات

موضوع افش��ای اطالعات با توجه به طبیعت و خصوصیات
كاال تعیین شده و به علت اختالف در نوع كاال ،تنوع زیادی دارد.
لذا آن چه كه در این كاال باید به اطالع مصرفکننده برسد ،ممكن
است در كاالیی دیگر ضروری نباشد .لیکن به طور کلی میتوان
از  4منظر قائل به ارائه اطالعات کاال باشیم که در ذیل به بررسی
آنها میپردازیم.
 -3-1-1اطالعات مربوط به عیوب كاال
ض��رورت ارائ��ه اطالعات در خص��وص ام��وال معیوب و
خطرناك در عرص��ة حقوقی جوامع مختلف ،از س��ابقة طوالنی
دارد .كااله��ای زیادی وجود دارد كه معیوب و خطرناك اس��ت،
بهگونهای كه برای هر منظوری كه آنها به طور معمول شایستگی
دارند یا برای استفاده در طریقهای كه برای چنین كاالهایی به طور
معمول در نظر گرفته ش��ده است ،قابلیت استفاده صحیح و سالم
را ندارند ،ولیكن اگر با احتیاطهای ویژه و خاصی از آنها استفاده
ش��ود ،سالم میباش��ند و در این موارد اگر ظاهر چنین كاالهایی،
وضعیت معیوبش��ان را افشاء نكند ،فروشنده به اعمال مواظبت و
مراقبت متعارف در ارائه اطالعات الزم ،موظف میباشد.
ل��ذا یك��ی از بخشه��ای مهم موض��وع ارائ��ه اطالعات كه
عرضهكننده موظف به اعالم آنها است ،عیوب كاال میباشد .البته
عرضهكننده موظف اس��ت كه فقط عیوب پنهان مبیع را به اطالع
مصرفكننده برساند .لذا عدم افشای عیوب آشكار موجب نقض
تعهد ارائه اطالعات نمیشود و لیكن اگر عرضهكننده مطلع باشد
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كه مصرفكننده متوجه عیوب آش��كار و بدیهی كاال نمیباش��د،
به نظر میرس��د ك��ه اصل رعایت انصاف و حس��ن نیت ایجاب
مینماید ك��ه وی اطالعات الزم در این خص��وص را در اختیار
مصرفكنن��ده قرار بدهد .برای مثال در فروش داروی خوابآور
الزم اس��ت كه فروش��نده اطالعات ضروری در این خصوص را
به آگاه��ی خریدار برس��اند .همچنین در فروش زمین سس��ت،
فروشنده باید خریدار را از عیب مزبور مطلع سازد.
بسیاری از ش��كایتهای مصرفكنندگان مربوط به كاالهای
معی��وب یا خدمات فاقد ضوابط اس��تاندارد به این جهت اس��ت
كه كاالی خریداریش��ده معیوب است .برای مثال ،ممكن است
یك ضعف ذاتی در طراحی كاال وجود داش��ته باش��د كه منجر به
عملكرد نادرست كاال شود یا این كه در جریان تولید ،كاال معیوب
شده باشد .گاهی نیز کاال در مسیر تحویل به فروشنده و یا هنگام
اس��تفاده معیوب میشود و برای مصرفكننده غیرممكن است كه
هر عیبی را قبل از خرید شناسایی كند؛ زیرا اكثر كاالهای مصرفی
تجربی هستند و فقط هنگام اس��تفاده ،عیوب آنها ظاهر میگردد
( .)Twigg, 2004, P.2ع�لاوه بر این ،پیچیدگی روزافزون كاالها
نیز باعثش��ده اس��ت كه مصرفكننده قادر نباشد با مشاهده و
بازرسی متعارف كاال ،عیوب آن را كشف نماید.
در حق��وق داخلی ،قانون مدنی عیب را تعریف نکرده اس��ت
و تش��خیص آن را برعهدة عرف و عادت نهاده اس��ت (مادة 426
قانون مدنی) .اکثریت قریب به اتفاق فقهای ش��یعه ،عیب را وجود
زیاده یا نقصان در اصل خلقت چیزی میدانند (شهید اول،1406 ،
ص .)129این تعریف در خور اموالی مثل؛ عیب حیوانات است که
ضابطة معینی در طبیعت و ساختش��ان داشته باشند .لیکن در حال
حاضر با توجه به تحول و پیش��رفت صنعت و س��اخت کاالهای
پیچیده از این معیار نمیتوان استفاده نمود .معیار دوم نقص مرتبة
متوسط میباشد .طبق این تعریف ،عیب عبارت از نقص در صحت
و سالمت است که متوس��ط بین عیب و کمال میباشد (انصاری،
،1407ص .)51ا ّم��ا در این معیار هم معلوم نیس��ت ضابطة تعیین
اوصافی که کاال را به کمال میرس��اند یا ناقص میکند ،چیس��ت؟
معیار س��وم نقص در ارزش انتفاع میباش��د که از معیارهای قبلی
جامع تر به نظر میرس��د .طبق این معیار ،عیب نقصی است که از
ارزش م��ال یا انتفاع متعارف آن بکاهد .ه��ر کاال فایده و مصرفی
دارد که به منظور اس��تفاده از آن مورد معامله قرار میگیرد ،نقصی
ک��ه آن فایدة مطلوب را از بی��ن ببرد یا از آن چندان بکاهد که اگر
خریدار آگاه میش��د ،از معامله صرف نظر میکرد یا بهای کمتری
میپرداخت عیب محس��وب میشود (کاتوزیان ،1383 ،ص.)277
دکتر جعفری لنگرودی نیز عیب را زیاده یا نقیصهای میداند که در

مال باشد ،به طوری که غالب ًا مصادیق آن مال ،نقیصه یا زیاده را دارا
نباشند (جعفری لنگرودی ،1372 ،ص.)482
با این وجود ،تعریف دقیق از کاالهای خطرناک دشوار است.
ا ّما ب��ه طور کلی میتوان ش��یء خطرناک را چیزی دانس��ت که
طبیعت آن ب��دون تردید اقتضای به مخاط��ره انداختن زندگی و
تمامیت جسمانی کسی را داشته باشد .خطرناکی هر کاال را باید با
توجه به ماهیت خاص آن ،مشخص نمود .در موارد زیادی عیب
موج��ود در مبیع نه تنها از ارزش و انتف��اع متعارف آن میکاهد،
بلک��ه خطراتی نیز در بردارد .مانند بنا ش��دن خانه بر روی بنای
سست که نه تنها معیوب بلکه خطرناک نیز هست .از طرف دیگر
کاالهایی وجود دارد که اگرچه درس��ت و کاملاند ،لیکن استفادة
متعارف از آنها خطرناک اس��ت و الزم است برای جلوگیری از
خط��رات موجود در آن ،اطالع��ات الزم در خصوص چگونگی
اس��تفاده و جلوگیری از خطرات احتمالی ب��ه مصرفکننده داده
ش��ود .تعریف کاالی خطرناک و معیوب بهتدریج به هم نزدیک
ش��ده اس��ت .کاالیی را معیوب و خطرناک میگویند که عیب و
خطر آن فراتر از انتظار مصرف کنندة متعارف باش��د و وی نتواند
آن مق��دار نق��ص و خطر را پیش بینی کند یا نحوة اس��تعمال آن
پیچیده ،مش��کل و خطرناک باش��د و هشدار و راهنمایی کافی به
همراه نداشته باشد .تولید کاالی خطرناک را نباید با تولید کاالی
معیوبی که خطرآفرین ش��ده اش��تباه گرفت؛ زیرا خطر ناش��ی از
کاالی خطرناک ،ذاتی اس��ت و ب��ه بیمباالتی و تقصیر در جریان
تولی��د ارتباط ندارد ،در حال��ی که خطر کاالی معیوب ،عرضی و
ناش��ی از ب��ی مباالتی در پرهیز از خطرهای احتمالی و کوش��ش
در راه تأمی��ن ایمنی مص��رف کنندگان اس��ت (کاتوزیان،1381،
ص .)156امروزه بس��یاری از داروها آثار جنبی و منفی دارند ،ا ّما
در اباحة تولید آنها شکی نیست.
طب��ق یك قاع��ده كلی در حقوق كالس��یك ،چن��ان چه در
موضوع تعهد ،عیبهای پنهان یا وضعیت معیوب به طور مخفی
وجود داش��ته باشد به گونهای که مصرفكننده با بررسی متعارف
و معقول قادر به كش��ف آنهان نباشد ،عرضهكننده موظف است،
اطالعات الزم در خصوص این عیوب را در اختیار مصرفكننده
ق��رار دهد و قص��ور وی از ارائه اطالع��ات مزبور موجب نقض
تعهد به ارائه اطالعات میباشد .طبق این قاعده ،یك ضابطه مهم
در ضرورت اطالعات ،در خصوص وجود عیب میباشد .از این
رو ،درج ه ضرورت افش��ای اطالعات با توجه به میزان پنهانی و
ناپیدایی عیب سنجیده میشود .4لذا مصرفكنندة آگاه از عیوب،
 .4هم��ان ط��ور که قانون مدنی نیز یكی از ش��رایط خی��ار عیب را مخفی
و پنه��ان ب��ودن عیب بیان مینمای��د .ماده  423قانون مدن��ی در این زمینه

صراح��ت دارد كه خیار عیب وقتی برای مش��تری ثابت میش��ود كه عیب
مخفی و موجود در حین عقد باش��د .ماده  424قانون مدنی در تفسیر ماده
 423قانون مذکور بیان میدارد« :عیب وقتی مخفی محس��وب میش��ود كه
مشتری در زمان بیع عالم به آن نبوده است ،اعم از این كه عدم علم ناشی از
آن باشد كه عیب واقع ًا مستور بوده است یا این كه ظاهر بوده ولی مشتری
ملتفت آن نش��ده است .بنابراین ،اگر مش��تری در زمان انعقاد معامله مطلع
باشد كه مبیع معیوب است و با این وجود مبادرت به خرید نماید ،هر گاه
ضرری از چنین معاملهای متوجه او ش��ود ،طبق قاعدة اقدام هیچ مسئولیتی
متوجه فروشنده نیست».
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نمیتوان��د ادعا كند كه او به طور منطقی انتظار داشتهاس��ت كاال
عاری از عیب باشد.
به نظر میرس��د ،الزمه حمایت جامع و كامل از مصرفكننده
با توجه به مقتضیات زمان حاضر ،این اس��ت ك��ه اوالً؛ از ورود و
عرضة كاالهای معیوب به بازار جلوگیری ش��ود و عرضه كاال در
بازار مصرف منوط به رعایت ضوابط و معیارهای اس��تاندارد كاال
ش��ود ،ثانی ًا؛ بهتر اس��ت ،به اطالع مصرفكننده برسد ،همچنان كه
ش��یخ انصاری در این رابطه بیان داش��ته است كه «احوط آن است
كه فروش��نده عیوب مبیع را مطلق ًا اعالم نماید ،اعم از این كه این
عیب پنهان باش��د یا آش��كار» (انصاری ،همان ،ص .)336در مورد
ارائه اطالعات از جانب عرضهكننده این پیش پندار وجود دارد كه
وی از وجود عیوب كاالها مطلع اس��ت ،لذا ملزم به ارائه اطالعات
در مورد آنها به مصرفكننده است ،ا ّما اگر فروشنده از عیوب كاال
ناآگاه باشد ،مسلم ًا غیرممكن است كه مصرفكننده را آگاه سازد.
تحمیل مطلق تعه��د به ارائه اطالعات در م��ورد عرضهكننده
ممكن است از طرفی او را تشویق كند كه دقت بیشتری در بازرسی
كاالها قبل از عرضه داش��ته باشند ،ا ّما از طرف دیگر ممكن است
این انتظار غیرعملی و غیرواقعی باشد كه عرضهكننده همه اجناس
و كااله��ا را قب��ل از فروش بیازمای��د ( .)Twigg, Ibid, P.12با این
وجود ،فرض بر این اس��ت كه عرضهكننده از ش��رایط واقعی كاال
هنگام��ی كه آن را عرضه میكند ،آگاه اس��ت .نتیجه این که هنگام
عرض��ه كاالی معیوب و در طول این مدت ،خواهان نیاز ندارد كه
ثابت كند عرضهكننده علم داش��ته است یا میباید از عیب آگاهی
میداشت .البته این نظر در تئوری مسئولیت محض مطرح میشود
و عرضهكننده ناچار است كه به طور معمول استاندارد مراقبت یك
كارشناس را در مورد كاالهایی كه عرضه میكند ،رعایت كند .پس
بهتر است ،در این زمینه هشدارهای الزم را مطرح كند ،یا خطرات
و عیوب كاال را رفع نماید (.)Jerry, 1977, P.103
یكی از اقس��ام عیب ،عیب ناش��ی از عدم افش��ای اطالعات
اس��ت .یك كاال ممكن است به واس��طة قصور از ارائه اطالعات
ضروری و مناس��ب درب��اره خطرها و زیانه��ای احتمالی آن و
چگونگی بهرهبرداری از آن ،معیوب محس��وب ش��ود .بنابراین،

نقض تعهد ب��ه دادن اطالعات ،نه تنها موجب ایجاد مس��ئولیت
ب��رای عرضهكننده اس��ت ،بلكه موجب میش��ود كاالی فروخته
ش��ده معیوب محسوب شود .در توجیه این مطلب میتوان گفت
ارائه اطالعات الزم و ضروری در خصوص ویژگیهای بیع جزء
و تابع مبیع محس��وب میش��ود و نقص در ج��زء مبیع ،عیب آن
میباش��د .همچنین عدم افشای اطالعات در خصوص چگونگی
بهرهبرداری و اس��تفاده بهینه از مبیع و اعالم خطرهای موجود در
آن ،از مص��رف و انتفاع متعارف آن میكاهد و این خود منجر به
معیوب شدن مبیع میشود.
 -3-1-2اخطارهای مربوط به خطرات احتمالی کاال
بخش دیگ��ری از اطالعاتی كه عرضهكنن��ده باید در اختیار
مصرفكننده قرار بدهد ،اخطارها هس��تند .نقش اخطارها ،رهایی
دادن اس��تفاده کننده یا ش��خص ثالث ،در برابر خطرهای موجود
در كاال میباش��د .اطالعات��ی ك��ه در این بخش ق��رار میگیرند
عرضهكنن��ده عبارت اس��ت از خطرهای موج��ود در كاال ،گریز
از خط��رات احتمالی ،طرق اجتناب از خط��ر ،زیانهای احتمالی
ناش��ی از اس��تفاده كاال ،بیان خطرات جانبی ناشی از استفادة كاال
و نیز استعمال نادرست آن .البته صرف دادن اخطار در خصوص
خطرات موجود در كاال كافی نیس��ت ،مگر این كه دس��تورات و
تعلیمات جهت استفاده و بهرهبرداری از آن نیز ارائه شود.
یك��ی دیگر از موجبات ض��رورت در ارائة اطالعات ،وجود
خط��ر در موضوع تعهد اس��ت .كاالهای زیادی وج��ود دارد كه
اگرچه درست و كامل هستند ،ولیكن برای هرگونه استفاده یا برای
اس��تفاده خاصی كه در خصوص آنها در نظر گرفته ش��ده است،
ناسالم و خطرناك میباشند ،مگر این كه استعدادها و قابلیتها و
به طور كلی خصوصیات آنها برای خریداران و اس��تفاده كنندگان
معلوم شده باشد .از این رو ،عرضهكننده و فروشنده تعهد به ارائه
اطالعات ضروری و الزم نسبت به خریدار آن را دارد.
ای��ن كه چه می��زان از خطر موجود در ی��ك كاال ،ضرورت
تعه��د به ارائ��ه اطالعات در خصوص آن را ب��ه وجود میآورد،
موضوعی است كه اهمیت زیادی دارد .آیا تعهد به ارائة اطالعات
در جایی كه طبیعت كاال به گونهای اس��ت كه نهایت ًا ممكن است
س��بب ورود صدمة اندكی به خریدار استفاده كننده شود ،مطرح
میش��ود یا ب��ه دلیل این كه صدماتی كه از كاال ناش��ی ش��ده از
اهمیت نس��بت ًا كمی دارد ،وجود خط��ر ،از موجبات ضرورت در
ارائه اطالعات محس��وب نمیش��ود .یكی از محاك��م آمریكا ،در
خصوص م��وردی كه خطر موجود در كاال ممكن اس��ت ،خطر
نس��بت ًا محدودی را برای خریدار ایجاد نماید ،اعالم نموده است
كه در این مورد صرف ًا به دلیل این كه ممكن است صدمات اندك
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و ناچیزی از اس��تفاده كاال ایجاد شود ،تعهد ارائه اطالعات تحت
تاثیر قرار نگرفته و فروش��نده موظف اس��ت اطالعات ضروری
را در ای��ن خصوص در اختیار خریدار ق��رار بدهد (American
.)Jurisprudence, 1997, P.55
به نظر میرس��د ،در این مورد باید ب��ه داوری عرف مراجعه
ك��رد؛ مث� ً
لا یك چكش صرف ًا ب��ه این علت كه ممكن اس��ت به
شست انسان آسیب وارد کند ،به طور متعارف خطرناك محسوب
نمیش��ود .ولیك��ن كاالهای دارویی و انفج��اری از موارد بارز و
آشكار ،كاالهایی هس��تند كه به طور متعارف خطرناك محسوب
میشوند .فروشنده موظف است اطالعات ضروری در خصوص
آنها را افش��اء نماید .در مواردی ك��ه كاال دارای خطرهای بدیهی
و آش��كار اس��ت و یا این كه خطرهای موج��ود در آن به راحتی
قابل كش��ف نیس��ت و همچنین در مواردی كه خطر از اس��تفاده
غیرقابل پیشبینی كاال ناشی میشود ،عرضهكننده تعهدی به ارائه
اطالعات ندارد (.)Olson and Kimball, 2000, P.190
 -3-1-3دستورهای مربوط به استفاده بهتر از کاال
بخشی از اطالعاتی كه عرضهكننده باید در اختیار مصرفكننده
قرار بدهد ،در چارچوب دس��تورها جای میگیرد .دس��تورها و
تعلیمات بی��ان میكنند كه چگونه میت��وان نتایج مفیدتری را از
اس��تفادة كاال ب��ه دس��ت آورد .اطالعاتی كه در ای��ن بخش قرار
میگیرن��د ،عبارت اس��ت از :راهنمای اس��تفاده و بهرهبرداری از
كاال ،تاری��خ تولید و نیز تاریخ مصرف در م��ورد كاالهایی كه تا
تاری��خ معین مصرف دارند ،دس��تورالعملها و راهنمای ضروری
جهت اس��تفاده بهینه از كاال و نگهداری آن و راهنمای نصب كاال
هستند .در موردی كه كاال معیوب و خطرناك باشد ،صرف اعالم
دستورها در خصوص استفاده از آن باعث رفع مسئولیت فروشنده
و اجرای كامل تعهد ارائه اطالعات نمیش��ود ،بلكه عرضهكننده
موظف است ،اخطارها در خصوص عیوب و خطرات موجود در
كاال را به اطالع مصرفكننده برساند.
 -3-1-4اطالعات فنی مربوط به مشخصات کاال
بخش دیگر از اموری كه میتواند موضوع افش��ای اطالعات
قرار گی��رد ،ارائ��ه اطالعات فنی اس��ت .عرضهكنن��ده ،به دادن
اطالعات مزبور به مصرفكننده هی��چ الزامی ندارد ،مگر این كه
ق��رارداد جداگانهای در این زمینه بین عرضهكننده و مصرفكننده
منعقد شده باشد یا این كه در ضمن قرارداد خرید و فروش شرط
ضمن عقد مبنی بر افشای اطالعات مزبور به طور صریح گنجانده
ش��ده باشد .اطالعات فنی شامل؛ فرمولهای ساخت ،مشخصات
فن��ی ،اطالعات راجع فنی جه��ت نگه��داری از كاال ،اطالعات
مهندسی و اطالعات مربوط به آزمایش كاال هستند .برای مثال به

ط��ور معمول در كاتالوگ بخاریه��ای گازی به اطالعات فنی از
جمله؛ ابعاد ،وزن ،نوع س��اخت ،فشار گاز مایع ،ظرفیت حرارتی
و ...اشاره میشود.
یكی دیگر از مواردی كه مصرفكننده باید به طور كلی از آن
آگاه باشد ،سطح كیفیت كاال برای مقایسه با استانداردهای كیفیت
اس��ت .چراكه اگر كیفیت كاالها به اطالع مصرف كنندگان نرسد،
تولیدكنندگان و فروشندگان انگیزهای برای بهبود كیفیت طراحی
و پروس��ه تولید كاالهایشان ندارند ،در نتیجه كاالهای كمكیفیت،
باعث خارج ش��دن كاالهای با كیفیت از بازار میش��وند؛ چراكه
به نس��بت ،ارزان قیمتتر هس��تند .لذا بای��د در زمینة كیفیت هم
اطالعرس��انی شود تا مصرفكنندگان این عامل را نیز در انتخاب
خود دخیل كنند و كاالهای مختلف را از این جهت هم مقایس��ه
كنند .عالوه بر ای��ن ،مصرف كنندگان در مورد هزینههای جاری
و دوام كااله��ا نیز اطالعات كافی ندارند و عرضه كنندگان دارای
اطالعات برتر ،مكلف به افشاء آن هستند (.)Twigg, Ibid, P.3

 -4انواع و میزان تعهد به ارائه
اطالعات
 -4-1تعهد به ارائه اطالعات كلی و ساده

بر اس��اس این تعهد ،متعهد ملزم ب��ه ارائه اطالعات كلی در
م��ورد خصوصیات اساس��ی موضوع تعهد و ش��رایط اجرای آن
اس��ت .وجود این تعهد ،در فرض عدم امكان دستیابی ذینفع به
اطالعات كلی و س��اده از طریق معمول و عرفی مطرح میگردد.
معمولترین و در عین حال سادهترین شیوة ایفای این نوع تعهد،
مطل��ع نمودن مصرفكننده از طریق الصاق برچس��بهای دارای
اطالعات الزم بر روی بس��تههای حاوی محصوالت تولید ش��ده
است(قاسمی حامد ،1375 ،ص.)99

 -4-2تعهد به ارائه اطالعات راجع به
خطرات احتمالی

چنی��ن تعهدی با توجه به تن��وع خدمات و كاالهای موجود،
به خصوص محصوالت شیمیایی با فرمولهای پیچیده در تمامی
س��طوح جامعه و نیاز به رعای��ت احتیاطات و پیشبینیهای الزم
در هنگام اس��تفاده از آنها و در نتیجه ضرورت داش��تن اطالعات
متناس��ب ب��ا آن ،اهمیت مییاب��د؛ چراكه عدم آش��نایی كافی با
خطرات احتمالی ناش��ی از ب��ه كارگیری نادرس��ت محصوالت
امروزی ،در بس��یاری از م��وارد زیانه��ای جبرانناپذیری را به

 -4-3تعهد به ارائه اطالعات
مشاورهای

در این نوع تعهد ،طرف متخصص موظف به تأمین اطالعات
تفضیل��ی م��وردی و قابل تطبیق ب��ر كاالی موضوع ق��رارداد و
همچنین اطالعات الزم نس��بت به درصد احتمال موفقیت پروژه
و كارآی��ی آن ،به طرف غیرمتخص��ص ،در زمینههای فنی و مالی
است .بدین جهت كه طرف غیرمتخصص بتواند برای خرید کاال
تصمی��م بگیرد .برای مثال ،فروش��نده و متخص��ص در امر رایانه
باید مش��تری غیرمتخصص خود را در جری��ان توانهای خاص
رایانههای��ی كه پیش��نهاد مینماید ،قرار ده��د و قابلیت و درصد
بازده��ی آن را ب��ا توجه به پ��روژة مورد نظ��ر در اختیار خریدار
غیرمتخصص قرار دهد .نقض این تعهد ،موجد مس��ئولیت برای
كسی است كه از ایفای آن امتناع نموده است.
قان��ون حمای��ت از حقوق مص��رف كنندگان در م��ورد نوع
اطالعاتی كه باید توس��ط عرضهكننده ارائه ش��ود ،در بند  2ماده 3
مقرر داش��ته که عرضهكنندگان مكلفند اطالعات الزم شامل نوع،
كیفیت ،كمیت و آگاهیهای مقدم بر مصرف ،تاریخ تولید و انقضاء
مص��رف را در اختیار مصرف كنندگان قرار دهند .فصل اول قانون
تجارت الكترونی��ك نیز در باب حمای��ت از مصرفكننده نیز در
ماده  33چنین آورده اس��ت که فروش��ندگان كاال و ارائه دهندگان
خدمات بایس��تی اطالعات مؤثر در تصمیمگیری مصرف كنندگان
جه��ت خرید یا قبول ش��رایط را از زمان مناس��بی قبل از عقد در
اختیار مصرف كنندگان قرار دهند که حداقل اطالعات الزم شامل؛
مش��خصات فنی و ویژگیهای كاربردی كاال و یا خدمات ،هویت
تأمین كننده ،نام تجاری كه تحت آن نام به فعالیت مشغول میباشد
و نشانی وی ،آدرس پست الكترونیكی ،شماره تلفن و یا هر روشی
كه مشتری در صورت نیاز میتواند از آن طریق با فروشنده ارتباط
برق��رار كند ،كلیه هزینههایی كه برای خرید كاال برعهده مش��تری
خواهد بود (از جمله قیمت كاال و یا خدمات ،میزان مالیات ،هزینه
حم��ل ،هزینه تماس) ،مدت زمانی كه پیش��نهاد ارائه ش��ده معتبر
میباشد و شرایط و فرآیند عقد از جمله ترتیب و نحوة پرداخت،
تحویل و یا اجرا ،فسخ ،ارجاع خدمات پس از فروش میباشد.
همچنین در ماده  34ای��ن قانون ،تأمین كننده عالوه بر تأیید

 -5روش و زمان ارائه اطالعات
 -5-1روش ارائه اطالعات

اطالعات ،ممكن است به روشهای مختلف از قبیل اظهارات
شخصی فروشنده یا نمایندگان وی در حین انجام معامله ،درج در
آگهی و اعالمیههای تبلیغاتی ،بروشورها و كاتولوگها ،برچسب
و اتیكیت زدن ،اعالن عمومی ،كتب راهنمای كاال ،درج اطالعات
ب��ر روی بس��تهبندی یا ظروف محت��وی كاال و ی��ا اعالمیههای
پس��تی ارائه ش��ود .از دیگر روشهای معمول ،تشكیل اجتماعی
ب��رای حمایت از مصرفكننده اس��ت ،كه ضمن معرفی و توصیه
ماركهای مختلف در مورد كااله��ای خاص ،فضایی رقابتی نیز
ایجاد میكنند و راهنماییهای كلی در مورد سطوح كیفیت كاالها
ارائه میدهند (.)Twigg, Ibid, P.3
مت��ن س��ابق الیحه حمای��ت از حقوق مص��رف كنندگان به
بعضی از طرق افشاء اطالعات مانند؛ برچسب الصاقی ،كاتالوگ،
فهرس��ت بهاء ،دفترچ��ه راهنما و امثال آن اش��اره میکرد ،ا ّما در
مت��ن قانون مصوب ،فقط به ارائه اطالع��ات راجع به قیمت كاال
از طریق الصاق برچس��ب یا نصب تابلو اشاره شده است .قانون
تعزیرات حكومتی امور بهداشتی و درمانی ،در این زمینه فقط به
 .5با این وجود ،اگر فرض كنیم كه عرضهكننده متعهد به پاس��خ س��واالت
مصرفكننده بدون تقلب و فریب و دادن اطالعات به وی اس��ت ،نظرات
ذی��ل را میت��وان برای میزان اطالعاتی ك��ه باید ارائه ش��ود ،بیان كرد)1 :
قاع��ده حداقل اطالعات؛ بر مبنای این قاعده ،مصرفكننده خود موظف و
مس��ئول به كسب اطالعات در مورد كاال اس��ت و تعهدی به دادن هر نوع
اطالعات��ی به مصرفكننده كه به طور خاص در مورد آن پرس��ش ش��ود،
وج��ود ندارد)2.قاعده اعتدال یافته حداقل اطالع��ات؛ بر مبنای این قاعده
تنها اطالعات اضافی در مورد كاال باید توس��ط عرضهكننده افش��اء ش��ود.
مانن��د؛ اطالعات مربوط به امنیت و س�لامت برای این ك��ه مصرفكننده
در معرض خط��ر صدمه قرار نگیرد)3.قاعده انص��اف؛ عالوه بر اطالعاتی
امنیتی ،عرضهكننده متعهد اس��ت كه به خریدار هر نوع اطالعاتی را كه نیاز
دارد ،برای ایجاد یك قضاوت و تصمیم معقول در مورد خرید و اس��تفاده
از كاال بده��د .در این مورد مصرفكننده قاعدت ًا نمیتواند اطالعات الزم را
مگر به وسیله عرضهكننده برای تصمیمگیری مناسب كسب كند )4 .قاعده
حداكثر اطالعات؛ عرضهكننده متعهد است که هر نوع اطالعاتی که مرتبط
و مفید در تصمیمگیری مصرفكننده باش��د را به وی ارائه نماید (Holley,
.)1998, p633
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دنبال خواهد داشت .بنابراین ،موضوع این تعهد با هدف حمایت
مصرفكننده و اشخاص ثالث ذینفع در مقابل خطرات ناشی از
استفاده نادرس��ت كاال ،تأمین اطالعاتی خواهد بود كه با مقصود
مزبور هماهنگ باشد.

اطالعات مقدماتی به طور جداگانه ،موظف به ارس��ال اطالعاتی
ش��امل؛ آدرس محل تجاری یا كاری تأمین كننده برای ش��كایت
احتمالی ،اطالعات راجع به ضمانت و پش��تیبانی پس از فروش،
شرایط فس��خ معامله به موجب مواد  37و  38این قانون ،شرایط
فسخ در قراردادهای انجام خدمات نیز میباشد.5
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ارائه اطالعات از طریق الصاق برچسب اشاره مینماید ،به نحوی
که طبق ماده  34این قانون ،كلیه تولیدكنندگان موظفند برچس��ب
اطالعات��ی ب��ر روی كلیه محص��والت و فرآوردهه��ای تولیدی
خود الصاق نمایند .قانون مواد خوردنی و آش��امیدنی و آرایش��ی
و بهداش��تی نیز در این زمینه اش��اره مینمای��د كه اطالعات الزم
باید بر روی بس��تهبندی یا ظرف محتوی جنس قید ش��ود .طبق
م��اده  11این قانون ،در موسس��ات داخلی كه نوع آنها از طرف
وزرات به��داری تعیین و صورت آن منتش��ر میگردد ،صاحبان
آنها مكلفند طبق دس��تور وزرات بهداری مشخصات الزم را در
مورد هر نوع فرآورد ه به خط فارس��ی خوانا به روی بستهبندی یا
ظرف محتوری جنس قید نمایند.
در مورد روش ارائه اطالعات در متن قانون تصریحی وجود
ندارد .تنها در بند  3ماده  3بیان شده است عرضهكنندگان مكلفند
نمون��ه كاالی موج��ود در انبار را جهت ف��روش در معرض دید
مص��رف كنندگان ق��رار دهند و چنان چه ام��كان نمایش آنها در
فروش��گاه وجود ندارد ،میباید مشخصات كامل كاال را به اطالع
مصرفكنن��دگان برس��انند .در ماده  5نیز از روش اطالعرس��انی
راجع به قیمت كاال صحبت شده و عرضهكنندگان مكلف شدهاند
ب��ا الصاق برچس��ب روی كاال یا نصب تابلو در محل كس��ب یا
حرف��ه ،قیمت واحد كاال یا دس��تمزد خدمت را به طور روش��ن
و مكت��وب و قابل رویت اعالم نمایند .ش��اید بتوان از روشهای
مذك��ور در این مواد ،در مورد ارائه س��ایر اطالعات هم اس��تفاده
ك��رد .م��ادهی  ١٥قانون نظ��ام صنفی نیز در مورد اطالعرس��انی
راجع به قیمت مش��ابه مادهی  5قانون حمایت از حقوق مصرف
كنندگان روشهایی پیشبینی نموده است .ماده  35قانون تجارت
الكترونیك پ��س از ذكر اطالعات الزمی كه باید به مصرفكننده
ارائه ش��ود ،بیان میدارد که اطالعات اعالمی و تایید به اطالعات
اعالمی به مصرفكننده باید در واس��طی با دوام ،روشن و صریح
بوده و در زمان مناسب و با وسایل مناسب ارتباطی در مدت معین
و بر اس��اس لزوم حس��ن نیت در معامالت و از جمله ضرورت
رعایت افراد ناتوان و كودكان ارائه ش��ود .یكی از ابتكاراتی كه به
اقتضای موضوع در این قانون به كار گرفته ش��ده اس��ت ،در نظر
گرفتن حق انصراف ب��رای مصرفكننده در معامالت از راه دور
اس��ت كه میتواند اصل آزادی انتخ��اب مصرفكننده را به نحو
مطلوبی تأمین كند.
مصرفكننده ،با داش��تن این ح��ق در دوره زمانی معین قادر
خواهد بود ،مش��خصات كاال را بشناس��د و ب��ا اهداف مورد نظر
خ��ود تطبیق دهد و از س�لامت و امنیت آن نی��ز اطمینان حاصل
كند .در این مورد ماده  37قانون تجارت الكترونیك مقرر میدارد

ک��ه در هر معامله از راه دور مصرفكننده باید حداقل هفت روز
كاری ،ب��رای انصراف (حق انصراف) از قبول خود ،بدون تحمل
جریمه و یا ارائه دلیل وقت داش��ته باش��د .تنها هزینه تحمیلی بر
مصرفكننده هزینه باز پس فرس��تادن كاال خواهد بود .در بند ب
ماده  38این قانون نیز آمده است كه آغاز اعمال حق انصراف پس
از ارائ��ه اطالعاتی خواهد بود كه تأمین كننده طبق مواد  33و 34
این قانون موظف به ارائه آن است.
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عرضهكننده ،موظف اس��ت اطالعات الزم در خصوص كاال
را در زمان��ی كه آن را به مصرفكننده انتق��ال میدهد ،به اطالع
وی برس��اند .با وجود این در م��وردی كه عرضهكننده از خطرها
و عیوب موجود در كاال مطلع نیس��ت و با این حال آن را عرضه
م��یدارد ،پ��س از فروش در ه��ر زمانی كه پی ب��ه وجود چنین
عی��وب و خطرهای��ی در كاال ببرد و اطالعات��ی را در خصوص
آن به دس��ت آورد ،متعهد اس��ت كه اطالعات الزم را در اختیار
مصرفكننده ق��رار ده��د (.)Miller and Lovell, 1997, P.247
بنابراین ،تعهد عرضهكننده به ارائه اطالعات ،به صرف انتقال كاال
پای��ان نمیپذیرد .این امر در مورد كاالهای دارویی و مواد غذایی
و همچنین وسایل نقلیه بسیار شایع است.
عرضهكننده کاال ،برای اطالعرس��انی موارد جدید به مصرف
كنن��دگان میتوان��د از روشه��ای مختلف از جمل��ه؛ از طریق
رسانههای خبری یا از طریق مطلع كردن نمایندگان و واسطههای
فروش كاالی مورد معامله استفاده نماید .اطالعات جدید ممكن
اس��ت مبتنی بر این باش��د كه كاال بیش از این مورد استفاده قرار
نگیرد ،مثل بعضی از داروهای سرطانزا ،یا ممكن است مبتنی بر
این باشد كه مصرفكننده در استفاده از كاال ،بعضی از دستورات
و راهنماییه��ای ایمنی را جه��ت از بین بردن خطر یا كاهش آن
رعایت نمای��د .همچنین اطالعات جدید ممكن اس��ت مبتنی بر
این باش��د كه اطالعاتی كه در گذش��ته در اختی��ار مصرفكننده
قرار گرفته ،غلط و گمراه كننده بودهاست ،هرچند در زمان ارائه،
اطالع��ات مزبور درس��ت بود ،یا تصور عرضهكنن��ده بر آن بوده
است.

 -6نتیجه گیری
از آن ج��ا ک��ه در نظ��ام حقوق��ی مصرفکنن��ده در مقاب��ل
تولیدکنن��ده در موضع ضعف ق��رار دارد و هدف و وظیفة قانون،
حمایت از طرف ضعیف اس��ت ،ل��زوم پیشبینی قوانین حمایتی
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در ای��ن زمینه بدیهی به نظر میرس��د .یکی از مهم ترین حقوقی
که باید برای مصرفکننده در نظر گرفت ،حق اس��تفاده از کاالها
و خدمات س��الم و عاری از عیوب و خطرات است ،مشروط به
اینکه ،اطالعات اس��تفاده از این کاالها یا خدمات را نیز دریافت
کرده باشد.
در بس��یاری موارد ،نابرابری عرضهکننده و مصرفکننده ،به
دلیل ناآگاهی و نداشتن اطالعات کافی راجع به کاالهای مصرفی
از ناحیة مصرفکننده اس��ت .اگر عرضهکننده ،اطالعات کافی در
مورد کاالهای عرضه ش��ده و نحوة استفادة صحیح و هشدارهای
الزم را در اختی��ار مصرفکنن��ده قرار دهد ،از ب��روز حوادث و
مش��کالت بس��یاری در این زمینه جلوگیری میشود .این امر در
م��ورد کاالهایی که ترکیبات پیچیده و خطرناک دارند ،یا در آنها
عیبی وجود دارد ،اهمیت بیش��تری مییابد .پیشرفت علوم ،فنون
و صنایع باعث پیچیدگی روزافزون تولیدات ش��ده و ضمن آسان
س��اختن زندگی انس��ان ،مخاطراتی را نیز به دنبال داش��ته است.
عرض��ة کاالهای معیوب و خطرن��اک در نظام پیچی��دة تولید از
معضالت چش��م گیر و ملموس دنیای امروز است که سالمت و
ایمنی مصرفکنندگان را تهدید و گاه صدمات جبران ناپذیری را
نیز در پی دارد .لیکن ،یکی از راههای پیشگیری از ورود زیانها
و صدمات ناش��ی از مصرف کاالهای معی��وب و خطرناک ارائه
اطالعات کاال به مصرفکننده آن میباشد.
در قوانین کالس��یک داخلی راجع به تعهد به ارائه اطالعات
صریح ًا قاعده گذاری نش��ده است ،ا ّما مبانی این تعهد را میتوان
در حقوق کالس��یک با مواردی مانند تس��لیم مبیع ،شرط ضمنی،
مطابقت کاال با قرارداد ،مس��ئولیت مح��ض و ممنوعیت تبلیغات
خالف واقع استنباط کرد.
در تس��لیم کاال ،مصرفکننده بای��د در موضعی قرار گیرد که
متمکن از انحاء تصرف��ات و انتفاعات راجع به کاالی خریداری
ش��ده باش��د .بدیهی اس��ت ،ک��ه یک��ی از الزامات این تس��لط،
برخورداری از اطالعات الزم راجع به کاال است .در شرط ضمنی
نیز با توس��ل به عرف و عادات یک جامعه میتوان استنباط کرد
که فروش��نده با تحویل کاال ب��ه خریدار بصورت تبعی موظف به
ارائه کلیه اطالعات راجع به آن برای اجتناب از خطر و زیانهای
احتمال��ی آن میباش��د .در مطابقت کاال با ق��رارداد نیز از عرف
جامعه استنباط میشود که به طور معمول ،هدف خریدار از تهیه
کاال ،بدس��ت آوردن کاالی سالم جهت انتفاع است به شکلی که
هیچ نوع تهدیدی علیه س�لامت یا اموال دیگر ایش��ان نباشد .لذا
ارائ��ه کاالی خطرآفرین یا دارای عیوب پنهانی از مطابقت کاال با
هدف معامله خارج اس��ت .بر اس��اس تئوری مسئولیت محض،

عرضهکنن��دة کاال به جامعه بای��د آن را چنان طرح ریزی و آمادة
بهره برداری کند که خری��دار و هر مصرف کنندة دیگر بتواند از
محصول ،مصون از هر عیب و خطر نامتعارف ،استفاده کند .پس
اگر کاالیی معیوب و خطرناک به بازار عرضه ش��ود ،عرضهکننده
بر پایة نقض تعهد قانونی که برعهده داش��ته است ،باید خسارت
ناشی از آن را جبران کند.
در ممنوعیت تبلیغات خالف واقع بدیهی است که به موجب
قانون ،عرضهکنندگان از ارائه اطالعات غلط یا غیرواقعی در مورد
کاالهای تولیدی خود منع و تهدید به مجازات ش��ده باش��د .این
موض��وع در قوانی��ن داخلی ،از جمله قان��ون تعزیرات حکومتی
امور بهداشتی و درمانی ،قانون تجارت الکترونیک ،قانون حمایت
از حق��وق مصرفکنندگان ،قانون امور پزش��کی ،دارویی و مواد
خوردنی و آشامیدنی و همین طور قانون نظام صنفی به صراحت
پیش بینی ش��ده اس��ت .ا ّما در خص��وص قلمرو تعه��د به ارائه
اطالعات از بعد که شامل؛ موضوع ،انواع و میزان و روش و زمان
ارائه اطالعات است به موضوع پرداخته شد.
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