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 چکیده

را مقدم داشته و درصدد حمایت  کنندهحقوق مصرف ،اغلب کشورهای جهان در یهای حقوقنظام

در قانون اساسی اتحادیه اروپا و  کنندهامروزه حقوق مصرف .اندآمدهبرپرتعداد از این گروه انسانی 

نشان از آن دارد امر این  .اندحقوق اساسی بشر در نظر گرفته شدهآن، در قوانین کشورهای عضو 

 المللبیندر مقررات حقوق است که یکی از حقوق اساسی و بنیادین بشر  کنندهمصرف که حقوق

در سطح جهانی و  فراوانیاسناد حقوق بشری  .و قوانین ملی کشورها نقش پیدا کرده است

و این حقوق را در  اندتوجه خاص نشان داده کنندگانمصرف عنوانبهبه حمایت از افراد ای منطقه

با توجه به رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر و  .انددایی بشر معرفی کردهحقوق ابت زمره

از  کنندهشویم که امروزه جریان حمایت از مصرفمتوجه می آن متعددهای پرونده ۀمطالع
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 مقدمه

این  ستدودادشدن با توجه به جهانیاست که در محصولات به وجود آورده را انقلابی  ،ر دانشانفجا

است. مصرف نادرست کالا از مرزهای ملی فراتر رفته نیز ناشی از مصرف و  هایخطر ،محصولات

نه  ،کامل داردآگاهی زیان آن  نه نسبت به ،شناسدمی معمول نه کیفیت کالا را طور بهکه  کنندهمصرف

در معرض تهدید و  ،داندمین قیمت واقعی آن راحتی در بسیاری موارد و  داند،می آن را هایخطر

 ۀجوامع و استفادشدن در واقع صنعتی (.Marguskingsepp, 2012: 49) خطر قرار گرفته است

 .شده است کنندگانعلیه مصرف هاو تهدیدها سبب افزایش زیان فناوری نوینگسترده از 

ها در راستای کنترل و حمایت از روابط اقتصادی جامعه به وضع قوانینی امروزه دولت ،ن اساسبر ای

 تجاری و غیره هایهتقلب در معامل ،یبردارمانند کلاه هاییهای شدید برای بزهاعمال مجازات با هدفِ

ارداد در برابر ضعیف قرهای طرف عنوانبهکنندگان از مصرف ،با وضع قوانین انتظامی و دنپردازمی

شرایط قرارداد از سوی  ۀجانبیکتجارت کالاهای معیوب و خطرناک و تحمیل  ،عادلانهغیر هایهمعامل

 ،کنندهمصرف ۀگانحقوق هشت)آورند به عمل می حمایت ،فروشندگان و مراکز تجاری ،کنندگانتولید

و  هابه ضرورت ،کنندگیمصرف و حقوق کنندهتعریفی از مفاهیم مصرف ضمن ارائه ،در ادامه (.1131

 .خواهیم پرداختیی قضا در پرتو اسناد حقوق بشری و رویه حمایت قانونی از این مضامینهای راه

 هاتعاریف و ضرورت. 3

 کنندهو حقوق مصرف کنندهمفهوم مصرف. 3-3

زیرا هر  ؛گیردمیبرافراد بشر را در ۀهمآن مفهوم عام  .دو مفهوم عام و خاص دارد کنندهمصرف

 نیز خواهد بود کنندهمصرف ،به فعالیت تولیدی اشتغال داشته باشد کهدرصورتیانسانی حتی 

زیرا هر انسانی بخش  ؛است کنندهمعمول هر عضو جامعه مصرف طور به (.1 :1131 ،سلیمی)

به معنای  کنندهمصرف ؛ بنابراینکندمی تأمیناز کالا و خدمات مورد نیاز خود را از دیگران ای عمده

 .کندمی عام کسی است که کالاها و خدمات را مصرف

 به کار کنندهو فروشنده یا عرضه کنندهتوزیع ،کنندهدر مقابل تولید ،کنندهمفهوم خاص مصرف

برای رفع نیازهای  که به خریداری و مصرف کالاها و خدماتاست افرادی شامل این مفهوم  .رودمی

 .پردازندمی شانشخصی
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 ،اتحادیه اروپادر حقوق  کنندهدستورالعمل اعتبارات مصرف 2ماده نخست بند  سبر اسا

 تجارت نیست ،دخالتاین از او و هدف کند می دخالت هاهکسی است که در معامل کنندهمصرف

 (.2 :1131 ،سلیمی)

 کنندهنیز مصرف 1111ایران مصوب  کنندگانقانون حمایت از مصرف 1ماده نخست در بند 

شخص حقیقی یا حقوقی است که کالا یا خدماتی را  کنندههر مصرف» :عریف شده استچنین ت

منشور حقوق  ،کنندگانانستیتوی خدمات مصرف ،در پایان (.1131 ،حیدری) «کندمی خریداری

حق  :عبارتند از کنندگانآن منشور حقوق اساسی مصرف بر اساسرا ایجاد کرد که  کنندگانمصرف

آموزش  ،حق جبران خسارت ،حق انتخاب ،اطلاعات ،ایمنی ،ی اساسینیازهاکردن برطرف

 (.21 :1111 ،جابری) و سلامت محیط زیست کنندگانمصرف

 کنندگانحمایت از مصرفهای ضرورت. 1-3

 کنندگاناغلب در مقایسه با تولید ،دهندمی را تشکیلآن که اکثریت جامعه و گاه تمام  کنندگانمصرف

برخوردارند و فاقد اطلاعات لازم برای حفظ منافع تری ز قدرت اقتصادی ضعیفا ،کنندگانو توزیع

 را به سود تجار به خطر کنندهمنافع مصرف ،آمیزتجاری تقلبهای رویه دیگر،سویاز .هستند خود

 ،(7 :1131 ،سلیمی) قانون حمایت از ضعیف در برابر قوی است ۀوظیف . با توجه به اینکهاندازدمی

وارده به های خسارت ،نشدنزیرا در صورت حمایت ،نیازمند حمایت قانون هستند گانکنندمصرف

 .شودنمی کالا و خدمات جبران استفاده ازآنان در اثر 

را به لزوم رعایت حقوق  کنندهمبانی حقوقی حمایت از مصرفتوان می ،شدهگفته دلایل بر بنا

 طور بهافراد یک جامعه مرتبط دانست که اجتماعی و فرهنگی  ،اقتصادی ،حقوق سیاسیو  ،بشر

از اطلاعات کافی مندی لزوم بهرهو  آیندکالاها و خدمات به حساب می کنندگانمعمول جزء مصرف

 ،غذا ،مانند تهیه دارو ،مستقیم دارند ۀکالاهایی که با سلامت بشر رابط ویژهبهکالاها  ۀدر جهت تهی

 است. ضروریوغیره آموزش  ،بهداشت ،مسکن

از ابزارها و  ،تقاضا در بازار کالا و خدمات هستند ۀدهندکه شکل کنندگانمصرف نانچهچ

تولیدات و خدماتی را که از  ،توانند با انتخاب صحیحمی ،لازم حقوقی برخوردار باشندهای حمایت

نیا از د ۀامروزه در کشورهای پیشرفت .بازار خارج کنند از صحنه ،استانداردهای لازم برخوردار نیستند
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از جمله تشکیل  ؛انداستفاده کرده کنندگانمختلفی برای اجرای نقش حمایتی از مصرفهای شیوه

با اختیارات قانونی لازم و چاپ و انتشار حق استفاده از  کنندگانمصرفهای لو تشکّها اتحادیه

ـ  اداریهای نایجاد برخی سازمادرنهایت و  کنندگاناطلاعات مصرفبا هدِف بالابردنِ ها رسانه

 (.11-13 :1113 ،رضایی)برخورد با متخلفان  برایحقوقی و دولتی 

 کنندگانحمایت از مصرفهای راه. 1

 یافتهتوسعهدر نظام کشورهای  کنندگانحمایت از مصرف. 3-1

 :وجود دارد کنندگانسه نظام برای دفاع از حقوق مصرف یافتهتوسعهدر کشورهای 

توسط دانشگاهیان به وجود  امریکادر  1323ین تشکیلات که در سال ا :نگلوساکسونآنظام . 1

که تبلیغات کالا و خدمات در آن هایی دریافت حق عضویت از اعضا و انتشار روزنامه و مجلهبا  ،آمد

 ؛به حیات خود ادامه داد ،ممنوع بود

ر آن دکه و قوای عمومی  کنندگاناز مصرفای آمیزه :نظام کشورهای اسکاندیناوی. 2

 ؛کنندمی زیر نظر شورای منتخب دولت فعالیت کنندگانمصرف

بین کرد و می منفرد را متحد کنندگاناین روش مصرف :نظام فدراتیو بازار مشترک اروپا. 1

 .آوردمی استقلال به وجود حفظِ در عینِ ی رانظام متمرکزکنندگان مصرف

 حددر اسناد سازمان ملل مت کنندهحمایت از مصرف. 1-1

در  .اندتوجه داشته کنندهی حقوق بشری نیز به حمایت از مصرفالمللبینهای جهانی و اسناد امروزه سازمان

کنیم و سپس سایر می توجه کنندهابتدا به نقش سازمان ملل متحد در حمایت از حقوق مصرفاینجا 

 .خواهیم کرد ری را بررسیو اسناد حقوق بشها های غیردولتیسازمان ،ایهای جهانی و منطقهسازمان

در سطح کشورهای عضو و  کنندهسازمان ملل متحد به منظور گسترش و تعمیق فرهنگ حمایت از مصرف

ها در این راهبردها به دولت .کردریزی راهبردهایی را پایه 1311در سال  توسعهکشورهای درحالویژه به

 .را توسعه داده و از آنان حمایت کنندکشورشان  کنندگانتوصیه شده است سیاست حمایت از مصرف

 :رهنمودهای سازمان ملل متحد عبارتند از بر اساس کنندهمصرف ۀگانحقوق هشت

 کالایی یابد اطمینان  کنندهکه مصرفطوریبه کنندهحق برخورداری از سلامتی و ایمنی مصرف

 ؛کندنمی وارد اشگونه آسیبی به تندرستیهیچ ،که در اختیار اوست
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 ِ؛صحیح و کاملرسانی اطلاع حق داشتن 

 ؛کنندهحق برخورداری از بازار رقابتی و ضد انحصاری مصرف 

 ؛هاگیرینیازهای اساسی در تصمیم تأمین شدنِحق لحاظ 

 ؛حق داشتن جبران خسارت 

 ؛حق آموزش 

 ؛حق داشتن محیط زیست سالم 

 ّلحق داشتن تشک (United Nations Guidelines for Consumer protection, 2003.) 

 های غیردولتیسازمانتوسط  کنندگانحمایت از مصرف. 1-1

ها مورد توجه از سوی برخی دولت که کنندگانحمایت از حقوق مصرفمربوط به موارد دیگر از 

های غیردولتی در حمایت از حقوق های سازماناست، وظایف و مسئولیت قرار گرفته

ها به دلیل بروز نارسایی دولت در حمایت کامل و شایسته این سازمانروزه ام .کنندگان استمصرف

 ،در کشورهای پیشرفته ویژهبهکشورهای جهان بیشتِر در و  اندفراوانی یافتهاهمیت  کنندگاناز مصرف

داوطلبانه  ،های خصوصیزیرا این سازمان ؛توجهی دارندقابل نقش کنندگاندر بهبود وضعیت مصرف

کمتر ای ساختاری دموکراتیک و با هزینه ۀبه دنبال تحقق منافع عمومی بر پای گراییز منفعتو فارغ ا

 (.17 :1113 ،رضایی) هستند شانبه اهدافدستیابی درصدد  ،های دولتیسازماننسبت به 

 در قوانین اتحادیه اروپا کنندگانحمایت از حقوق مصرف. 4-1

 ،برای نمونه .خوردمی حادیه اروپا نیز به چشمدر قوانین ات کنندهحمایت از حقوق مصرف

عادلانه در شروط غیر ۀدربار 1331آوریل  5مصوّب  EEC/13/93دستورالعمل اروپایی شماره 

شروط مندرج در قرارداد مشروط بر اینکه برخلاف اقتضائات  :داردمی بیان کنندهقراردادهای مصرف

تعادل حقوق و تعهدات قراردادی و به دلیل فقدان  شودمیناعادلانه محسوب  یشرط ،نیت باشدسنحُ

 .است کنندهبه ضرر مصرف ،طرفین

از راه ) قراردادهای تجاری الکترونیککننده در زمینۀ اتحادیه اروپا به منظور حمایت از مصرف

دستورالعمل ) حق فسخ اعطا کرده است (کنندهمصرف) الکترونیک به مشتری هایهدر معامل ،(دور

قانونی برای  یچهارچوب ،2222به موجب دستورالعمل سال  . این اتحادیه(EEC/7/97اروپایی 
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و ضرورت حمایت از  ،«منافع تجاری تّجار»به تعادل بین دستیابی با هدف را تجارت الکترونیک 

 (.4 :1111 ،کاویار ،فردایزدی) ایجاد کرد کنندگانحقوق مصرف

حتی در مذاکرات سازمان تجارت  کنندگانمنافع مصرفترویج  ،اتحادیه اروپایکی از اهداف کلیدی 

 ،را در سطح بالایی از ایمنی و کیفیت محصولات غذایی کنندهحمایت از مصرفاین سازمان  .جهانی بود

 .قیمت برای شهروندان اروپایی مدنظر قرار دادترین و در رقابتیها گزینهترین حق انتخاب با وسیع

مواد غذایی که باید حاوی  یزنی بر روی تمامجدید برچسبقوانین  2221در سال همچنین 

های اتحادیه اروپا از تولید محصولات به روش .تصویب کرد ،ژنتیکی باشند ۀشداصلاحهای ارگانیسم

سازمان زنی در ساختن مقررات برچسباتحادیه از روشناین هدف  ه است.سنتی نیز حمایت کرد

آن بودن از سالم ،توسعهکشورهای درحالاردات کالایی از این است که در صورت و تجارت جهانی

محیطی در آن کالاها بتواند با آن مقابله تا در صورت وجود مشکلات زیستیابد مواد غذایی اطمینان 

ایجاد و استانداردهای  ی راتا قوانین یکسانگرفت  تلاش خود را به کاراروپا اتحادیه  ؛ بنابراینکند

 (.Benohr, 2013) را وارد نظام سازمان تجارت جهانی کندزنی روی کالا برچسب

 در سازمان جهانی تجارت کنندهحمایت از مصرف. 1-1

با که  سازمان جهانی تجارت است ،کنندهاز حقوق مصرف کنندهحمایتهای یکی دیگر از سازمان

و  نندهکممکن است حمایت از مصرف .کندمی حمایت کنندگانفکری از مصرف قوانین مالکیت

ین دلایل ایجاد حق ترمهماما یکی از  ،حمایت از مالکیت فکری ارتباط چندانی با هم نداشته باشند

 :1113 ،رضایی) است کنندهجلوگیری از ارائه محصول غیرواقعی و تقلبی به مصرف ،مالکیت فکری

امکان توزیع و  کالاهای تقلبی و غیراصلی ،با اجرای قانون مالکیت فکری یا معنویرو ؛ ازاین(13

 .شودمی برخوردها آن مطابق قوانین با ،و در صورت تخلف ندارندفروش 

هر دو  ،است و حقوق بشر تجارت جهانیسازمان  شدۀشناختهقوانین تجارت آزاد که از اصول 

دسترسی به دادگاه و  ،حکومت قانون ،تبعیضفقدان  ،آزادی فردی های مشابهی مانندِ ارزش ۀبر پای

 سازمان تجارت جهانیغیراقتصادی حاکم بر های ارزشرو ؛ ازایناست سطح رفاه اجتماعیارتقای 

از نتایج مطلوب رفاه اقتصادی به تر اهمیتکم ،حمایت از حقوق بشر و رفاه شهروندان راستایدر 

 .تجارت آزاد نیست ۀوسیل
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بب تشویق و س ،خود ضمن رعایت حقوق بشرهای گیریباید در تصمیم سازمان تجارت جهانی

های آزادیشدن عضویت در نظام آزاد تجاری نباید به قیمت قربانیو  شودنیز ترویج این حقوق 

زیرا این قوانین حقوق بشری حاکم بر  (؛1132 ،پیترزمن) سیاسی و بنیادین شهروندان تمام شود

ه نظر برخی ب .بخشدمی به سایر مقررات سازمان مشروعیت اخلاقی و مردمی ،سازمان جهانی تجارت

 ،بانک جهانیمانند ی المللبینهای مالی در سازمان جهانی تجارت و حتی سایر سازمان ،نویسندگان

فردی و سیاسی خلاصه شده است و اغلب های آزادی دربسیار محدود اعمال شده و  حقوق بشر

ات خود از حتی یک بار هم در مقرر سازمان تجارت جهانیمثلاً  ؛اندحقوق بشر را نادیده گرفته

 حقوق بشر ۀکه در زمر کنندگانبنابراین حمایت از مصرف ؛استفاده نکرده است« حقوق بشر»عبارت 

 صورت گرفته و اغلب کسب سود و منفعت بیشتر ندرتبهی المللبینهای مالی در سازماناست، 

 .بر حمایت از حقوق بشر مرجّح بوده است (اهداف اقتصادی)

 ناقضِ  شود که آیا سازمان تجارت جهانی خودمی در ذهن متبلوررسش پاین  ترتیب هموارهبدین

آن تحقیقی گسترده در  ۀلازم، زیرا داد پرسشبه این  پاسخ قطعی و کاملیتوان نمی ؟حقوق بشر است

ی و مقررات سازمان جهانی تجارت است که مجال بحث آن در این تحقیق المللبیننظام اقتصادی 

نسبت گیری چشمهای رحمیبی ،سازمان تجارت جهانیاحکام و مقررات  کلیطوربه، اما وجود ندارد

مالی مالکیت معنوی های گروهی توجه این سازمان به جنبهدر مقابل،  .به حقوق بشر اعمال داشته است

قواعد حمایتی از حقوق  ۀدر زمر ،کندمی و مخترعان و مکتشفان حمایت کنندگانرا که از حقوق تولید

تواند حقوق افراد محتاج به این می توجه به این مقررات ،دیگرسویاما از شمارند؛میزمان بشر نزد سا

 .نقض کند ،شوندمی گروه کثیری از افراد جهان سوم را شاملاغلب که را اختراعات 

بردند از می شان از بیماری ایدز رنجدوحه قطر کشورهایی که مردمان 2221در اجلاس برای مثال 

در بحث مالکیت معنوی را برای کشورهایی که توان قواعد خود رت تقاضا کردند سازمان تجا

تا از این طریق کشورها بتوانند  به نفع بشریت تغییر دهد ،اقتصادی خرید آن محصولات را ندارند

 :1132 ،پیترزمن)کنند را وارد  شانداروهای مورد نیاز ،بدون رعایت مقررات حاکم بر مالکیت معنوی

تجاری  ۀجه این شد که سازمان در جایی که شرایط اضطراری حاکم شود و کالایی استفادنتی .(13

 .دهدرضایت میبه این امر  ،نداشته باشد

به سو یکاز :قواعد و مقررات حاکم بر سازمان جهانی تجارت دووجهی استترتیب، بدین
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به ) فروش کالاهای تقلبیو حقوق بشر در جلوگیری از تولید و توزیع و  کنندگانحمایت از مصرف

همین گسترش  دیگرسویکند و ازمی کمک (معنوی یا فکریهای وسیله اعمال قوانین مالکیت

 ؛از حقوق بشر باشدتری تواند موجبات نقض گستردهمی و مخترعان کنندگانحمایت از تولید

به نفع ر مجموع دقواعد سازمان جهانی تجارت  ۀگذاشتن مفهوم دولت رفاه و توسعبنابراین کنار

 .شودنمی بشریت تمام

 دولت رفاه ۀدر سای کنندهحمایت از حقوق مصرف. 9-1

 دولت به نوعی نگهبان و محافظ شهروندان خود است تا ،نوعی حکومت است که در آن 1دولت رفاه

که به کسانی  ۀدولت به هم ،در این نظام اقتصادی .برابر و امکان ارتقای یکسانی داشته باشندهای فرصت

هدف دولت  (.421 :1114 ،رحیق اعضان) رساندمی یاری ،کنند تأمینرا  شانهایهر دلیل نتوانند هزینه

اهداف  .زندگی استهای کم حداقل استاندارد زندگی برای همه و ارتقای برابری در فرصت تأمین ،رفاه

کسب سود و منفعت بیشتر رفًا صهدف  ،در اقتصاد آزاد، زیرا مقابل اقتصاد آزاد است ۀدولت رفاه در نقط

به نظر  .خوردمی مختلفی از حمایت دولت از شهروندان به چشمهای اما در دولت رفاه جنبه ؛است

حداکثر رفاه اجتماعی را فراهم  باشد و یایدئالرقابتی  چهارچوبتواند نمی بازار آزاد ،اقتصاددانان رفاه

شود می رفاه اجتماعی سبب تأمیندولت در  ۀجویانهنه و مداخلایاگربنابراین اقدامات حمایتسازد؛ 

 Katalin) و از این طریق حقوق آنان حفظ شود ها داشته باشندهقدرت مساوی در معامل ،کنندگانمصرف

Judit Ceres, 2005: 154.)  شمال خاص طوربه) هامستمر دولتهای حمایتدهد میالبته تاریخ نشان

حمایت در دوران پیری و  ،حقوق شهروندی ،اجتماعی تأمینهای در حوزه شاناز مردمان (اروپا

کاهش  بهاین امر و  سبب تنبلی و افزایش رشد بیکاری در این کشورها شدوغیره بیکاری  ،بازنشستگی

یعنی دخالت دولت در حمایت از ؛ (1 :1114 ،درستن)انجامید اهمیت دولت رفاه از دهه هفتاد در اروپا 

 .یافت رشدسازی ه جای آن نظام تجارت آزاد و لیبرالیسم و خصوصیو ب افراد کاهش یافت

شاهدیم که  ،شودمی حقوق بنیادین بشر تلقی ۀکه در زمر کنندهبا توجه به مفهوم حقوق مصرف

، گیردمی توجه کافی صورت یاز زوایای مختلف کنندگاندر دولت رفاه به حقوق شهروندان و مصرف

تجربه ثابت  ؛ اماتواند سبب بازگشت تعادل در بازار شودمی ،مثبت یابزار مثابهبهدولت  ۀزیرا مداخل

                                                      
1. Welfare State 
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به منظور بنابراین لازم است باشد؛ زوال اقتصادی کشورها نیز  أتواند منشها میکرد این حمایت

و جلوگیری از بیکاری و ضعف اقتصادی ناشی از آن  سویکاز کنندگانحمایت از حقوق مصرف

 ،دولت رفاه نسبت به مردمانهای حمایتکاملِ  گذاشتنِکنارهرچند  .جاد شودتعدیل ای ،دیگرسویاز

 .به نفع بشریت نیست

 در پرتو اسناد حقوق بشری کنندهبررسی حقوق مصرف. 1

 ؟حقوق بنیادین بشر است ۀدر زمر کنندهآیا حقوق مصرف. 3-1

مستحق داشتن حقوق و  ،نیها را به دلیل ذات مشترک انسااست که تمام انسانای حقوق بشر ایده

آزادی  ،حق حیات ؛ مانندِشمول و برابر داردحقوق بنیادین بشر خصلت جهان .داندهایی میآزادی

یم از دل اسنادی چون یگومی به آن حقوق بشر مدرنآنچه  .آزادی عقیده ،هالآزادی تشکّ ،بیان

و اعلامیه استقلال کشورهای  (1111)بیل انگلیسی حقوق  ،(1525)اروپایی حقوق بشر  ۀدوازده ماد

 .گرفته است نشئتیی و اعلامیه حقوق بشر فرانسه امریکا

مدرن از حقوق بشر متولد واقعاً تا پس از جنگ دوم جهانی و ایجاد سازمان ملل متحد که مفهوم 

حمایت از حقوق  سندِ نخستینجهانی حقوق بشر  اعلامیهو  اسناد حقوق بشری نداشتیم ،شد

این سند جهانی هنوز هم اساس ایجاد قوانین حقوق بشری  .سان در سراسر جهان بودشمول انجهان

 (.Devenney & Kenny, 2012: 336-353) دهدمی ی را تشکیلالمللبین ۀدوستانق بشرو حقو

 :کلیدی دارد ویژگیچند حقوق بشر 

 ؛انسانی تعلق دارد ۀبه کل جامع 

 ؛استهر فردی در اولویت  ۀعزت و شرافت و توسع 

 نیز گیردمی تعلق کنندهحقوقی که به مصرف .هاستحقوق هر انسان در برابر قدرت دولت 

 حقوق بشر است ۀدر زمر کنندهتوان گفت حقوق مصرفمیبنابراین  ؛را داردها تمامی این ویژگی

 (.24 :1131 ،حیدری)

حقوق بنیادین قرار  ۀحقوق بشری در زمرای در برخی اسناد جهانی یا منطقه کنندهحقوق مصرف

این کنندۀ تأییدهمچنین آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر و قانون اساسی اتحادیه اروپا  .گرفته است

یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر  حقوق بشر شمولجهانین سند ترمهمابتدا در ادامه،  .مدعاست
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 .کنیممی سازمان ملل متحد را بررسی

 اعلامیه جهانی حقوق بشر. 3-3-1

 مقرر 22در ماده  ،ماده است 12که دارای  متحد سازمان ملل 1341اعلامیه جهانی حقوق بشر 

 ،مقام و شخصیت اوست ۀاجتماعی و فرهنگی را که لازم ،کس حق دارد حقوق اقتصادیهر» :داردمی

 کسهر» :داردمی مقرر 25در ماده  همچنین«. آورد به دستبا رعایت تشکیلات و منابع هر کشور 

 ،خوراک نظراش را از حق دارد سطح زندگی سلامتی و رفاه خود و خانواده (کنندهمصرف عنوانهب)

-www.humanrights) «کند تأمینهای طبی و خدمات لازم اجتماعی مراقبت ،مسکن

iran.ir/news.aspx?id=16591.) 

 ی رفع هرگونه تبعیض نژادیالمللبینکنوانسیون . 1-3-1

ین اسناد جهانی ترمهمو یکی از  1315 دسامبر 21تبعیض نژادی مصوب  کنوانسیون رفع هرگونه

در دارند افراد حق  ،کنوانسیون حاضر 1به موجب ماده  .حقوق بشری است که مقبولیت جهانی دارد

ها آن نژادی بر هایکه بر اثر اعمال تبعیض هاییتغرامت و جبران عادلانه و متناسب با خسار ۀمطالب

 ،این کنوانسیون 5از ماده  5بند  «ج»به موجب شق و  ق دادرسی عادلانه داشته باشندح ،شودمی وارد

نظر از را صرفاموال و املاک  کنندگانمصرف عنوانبه یافراد حق داشتن تملک فردی یا مشارکت

 (.www.humanrights-iran.ir/news.aspx?id=16591) خواهند داشتنژادشان، 

 کودکاعلامیه جهانی حقوق . 1-3-1

 در جهت حمایت از کودکان مقررچهارم در اصل  ،به تصویب رسید 1353 دسامبر 22این اعلامیه که در 

منظور کودکان بدین .شود و در محیطی سالم پرورش یابدمند کودک باید از امنیت اجتماعی بهره» :داردمی

مند بهره ،شودمی تولدو مادران باید از مراقبت و حمایت خاص که شامل توجه کافی پیش و پس از 

تفریحات و خدمات  ،باید امکان برخورداری از تغذیه و مسکن کنندهمصرف عنوانبهکودک  .شوند

 (.www.humanrights-iran.ir/news.aspx?id=16591) «پزشکی مناسب را داشته باشد

 ی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگیالمللبینمیثاق . 4-3-1

حفظ و حمایت از نسل دوم حقوق  سازمان ملل متحد در حوزههای لاشتاین میثاق که محصول 
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حق داشتن زندگی  ،های عضو این میثاقدولت» :داردمی مقرر 11در ماده  ،است 1311در سال بشر 

 ۀپوشاک کافی و مسکن و ادام ،اش را که شامل خوراکقبول برای هر فرد و خانوادهقابل با معیارهای

های میثاق پذیرفته شد دولت 1 ۀهمچنین در ماد .«شناسندمی ست به رسمیتبهبود شرایط زندگی ا

 ،اجتماعی و فرهنگی ،عضو حق مساوی زنان و مردان را در برخورداری از تمام حقوق اقتصادی

 (.www.humanrights-iran.ir/news.aspx?id=16591)کنند  تأمین

 حقوق بشرای منطقه در سایر اسناد جهانی و کنندهبررسی حقوق مصرف. 1-3-1

 کنندهبه مفهوم حقوق مصرف غیرمستقیمبه صورت مستقیم یا  در سایر اسناد جهانی حقوق بشر

توان به می خلاصه طور بهاسناد جهانی حقوق بشر  ۀشده است که با مطالعه و بررسی کلی هاییهاشار

 :این مواد اشاره کرد

  ؛15ماده  2بند 

  ؛15ماده  4بند 

  ّ؛11اده م «ج»شق 

  ؛1351کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان مصوب سال  22و  14ماده 

  ؛1311مصوب مجمع عمومی در سال  41/121اعلامیه حق بر توسعه به شماره  1و  1مواد 

  ؛2221از کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب  22و بند الف ماده  13بند ب ماده 

  ؛1332مذهبی و زبانی مصوب  ،ملی ،قومیهای ه حقوق افراد متعلق به اقلیتاعلامی 2از ماده  2بند 

  1713اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه  13 و 11مواد. 

های در زمینه (کنندهمصرف عنوانبه) حمایت از نوع بشربرای  ،بالادر تمامی شماره مواد 

است ر اسناد جهانی مطالبی مطرح شده اقتصادی و رفاه و بهداشت و دسترسی به امکانات زندگی د

 .شماره مواد اکتفا شده استبیان و تنها به کرده که از بیان جزئیات خودداری 

 حقوق بشرای ین اسناد منطقهترمهم. 1-1

اساسی مصوب های کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی :عبارتند از ای حقوق بشرترین اسناد منطقهمهم

 ،1311ها مصوب یی حقوق بشر و ملتافریقامنشور  ،1313یی حقوق بشر مصوب مریکااکنوانسیون  ،1352

 (.معروف به اعلامیه قاهره) و اعلامیه حقوق بشر در اسلام 1331منشور اجتماعی اروپا مصوب 
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جهانی حقوق بشر در سطح  ۀکلی از همان اصول و اهداف اعلامی یدر نگاهای این اسناد منطقه

دادرسی  ،منع شکنجه ،مانند حق حیاتها و همان حقوق و آزادی کنندمی تخاص حمای ایهمنطق

برای لزوم رعایت حقوق بشر ای این اسناد منطقه . گاهیاندبه رسمیت شناخته را وغیرهعادلانه 

 (.1131 ،کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر) اندکارهای نظارتی و تضمینی نیز قائل شدهوساز

 سیون اروپایی حقوق بشرکنوان. 3-1-1

این کنوانسیون  ۀبا مطالع .کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است ،حقوق بشر ایین اسناد منطقهترمهمیکی از 

در دل با واسطه آن را توان میاما  است مستقیم در این سند قید نشده کنندهشویم حقوق مصرفمی متوجه

ضمانت رعایت حقوق بنیادین بشر را در  13اده همچنین م .کرد وجوجست 41و ماده  5و  11مواد 

 :شرح این مواد عبارتند از .اتحادیه اروپا به دادگاه اروپایی حقوق بشر محول کرده است

  ؛حق آزادی و امنیت شخصی: 5ماده 

  هایش که در این کنوانسیون آمده هر که حقوق و آزادی) مؤثرحق جبران خسارت : 11ماده

 (؛جبران مؤثر در مقابل مقامات ملی برخوردار است از حق ،ضایع شوداست 

  ؛دادگاه اروپایی حقوق بشر تأسیس :13ماده 

  حق جبران خسارت مؤثر :41ماده. 

 یی حقوق بشرامریکاکنوانسیون . 1-1-1

در  1313نوامبر  22این کنوانسیون در  .یی حقوق بشر استامریکاکنوانسیون  ای،اسناد منطقهدیگر از 

 .الاجرا شدلازم 1371ایجاد و در  (کاستاریکا) خوزهیی در سنامریکادیپلماتیک کشورهای کنفرانس 

زیادی با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و های این کنوانسیون که شباهت

حق جبران خسارت و حق داشتن دادرسی عادلانه را در کنار  ،حق مالکیت ،سیاسی سازمان ملل دارد

 عنوانبهیک فرد است و یی به رسمیت شناخته امریکاحقوق مدنی و سیاسی برای شهروندان سایر 

 .(1132)ابراهیمی،  شودمند تواند از این حقوق بنیادین بهرهمی کنندهمصرف

 در اسناد سازمان جهانی تجارت کنندهبررسی حقوق مصرف. 1-1

زیرا این سازمان با توجه به  ،بزنیم هانیسازمان تجارت ج ۀدر اینجا لازم است سری هم به اساسنام
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 .کندمی حمایت کنندگاناز حقوق مصرف غیرمستقیم ،های فکریشده در بحث مالکیتمطالب گفته

هدف سازمان ارتقای  ،در دیباچه است. ملاحظهقابل اساسنامه ۀمؤثر در دیباچ طور بهاین حمایت 

و تولید و تجارت کالاها و خدمات و حمایت از استاندارد زندگی و تضمین اشتغال و افزایش درآمد 

 .مالکیت فکری و حفظ محیط زیست و توسعه پایدار معرفی شده است

کنندگان در نظر گرفته برای حمایت از مصرف سازمان جهانی تجارت دو اصطلاحسویی، از 

ود تا اثرات پرداخت ش کنندهیعنی مقداری که باید به مصرف 1«کنندهمعادل یارانه مصرف»است: یکی 

یعنی  2«کنندهاضافه رفاه مصرف»دیگری و  ؛یارانه کشاورزی در مورد او جبران شودهای حذف برنامه

باید در عمل و قیمتی که او تعیین شده برای یک کالا  کنندهمصرفتوسط تفاوت بین قیمتی که 

ور حمایت از در اصطلاحات سازمان تجارت به منظ 3کنندههمچنین عبارت رفاه مصرف .بپردازد

 .(1115)صادقی،  آمده است کنندهمصرف

 کنندهحقوق مصرف ۀدرباربررسی رویکرد قانون اتحادیه اروپا . 4-1

آن و همچنین اسناد سازمان جهانی ای مجموعه اسناد جهانی حقوق بشر و اسناد منطقه ۀاز مطالع

است حقوق بنیادین بشر  شک جزءبی کنندهرسیم که امروزه حقوق مصرفتجارت به این نتیجه می

برای است. های حقوق بشر قرار گرفته در دسته حقوق اقتصادی و سپس در سایر قسمت اابتدکه 

 .بررسی کنیمزمینه توانیم رویکرد قانون اتحادیه اروپا را نیز در این می بیشتر بر این مسئله تأکید

این  2در ماده . نشده است ندهکنمستقیمی به حقوق مصرف ۀهیچ اشار 4در پیمان اتحادیه اروپا

به  ،و با بیان اینکه اتحادیه در جهت اتحاد بیشتر در صدد ایجاد بازار رقابتی است غیرمستقیممعاهده 

م در ومعاهده ر 12و در ماده است حق انتخاب اشاره کرده  ۀدر حوز کنندگانحقوق مصرف

 .استنشان داده نی توجه به بهداشت و ایم ،تجارت محصولات و خدمات خطرناککردن محدود

به بیان فهرستی از است، در قانون اساسی کشورهای عضو آمده  کهچنانآن ،در معاهده اتحادیه اروپا

بار در جهت حمایت از نخستینشورای اتحادیه اروپا  1375در سال است.  حقوق بنیادین بشر اشاره نشده

                                                      
1. Consamer Subsidy Equivalent 

2. Consumer Welfare Surplus 

3. Consumer Welfare 

4. Treaty Establishing a European Economic Community (EEC), 1957 
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حق  ،حق حفاظت از سلامت و ایمنی شاملِکه  حقوق اساسی را مطرح کرد 5 کنندهحقوق مصرف

 .شدمی حق آموزش و حق داشتن وکیل در دعاوی ،حق ادعای خسارت وارده ،حفاظت از منابع اقتصادی

سیاست  عنوانبهتنها  هاهکننده در معاهدحمایت از مصرف ،1332از معاهده ماستریخت  پیش

بار نخستیناهده ماستریخت برای اما در مع ؛(Hesse link, 2005: 242) شدجامعه اروپا مشخص می

 .شد تأسیس کنندهحمایت از حقوق مصرف

حقوق  ،اجتماعی و اقتصادی ،منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا در کنار حقوق سیاسی 11ماده 

صراحت آمده است به (،2223) پیمان لیسبون 1ماده در  .را نیز به رسمیت شناخت کنندهمصرف

در  کنندهحق حمایت از مصرفو  شناسدمی منشور را به رسمیتهای اتحادیه تمام اصول و آزادی

اتحادیه باید سطح بالایی از حمایت را در مورد  ،به موجب این ماده .منشور مندرج است 11ماده 

 .تضمین کند کنندگانمصرف

اصول باید رعایت شوند و حقوق ذهنی محترم شمرده شوند و  ،منشور 52ماده  بر اساس

منشور حقوق  11ماده ) پس باید رعایت شوند ،شک جزء اصول هستندبی 11ماده  ایمحتو کهآنجااز

 .(بنیادین اتحادیه اروپا

 کنندهحقوق مصرفگرفتن نظردهد درمی ی در سطح اروپا نشانالمللبین هایهبررسی معاهد

ز حقوق بشر و نه کنوانسیون حمایت ا، زیرا نادر است ییحقوق اساسی بشر تنها استثنا عنوانبه

 (گویندمی که به آن کنوانسیون اروپایی حقوق بشر) اساسی و نه منشور اجتماعی اروپاهای آزادی

آزادی تجمع و تشکل را  ،کنوانسیون 11ماده  ،باوجوداین .اندنکرده کنندهبه حقوق مصرفای اشاره

کند که می اشاره (11ده ما) و منشور اجتماعی اروپا نیز به حق حمایت از سلامتی داردمی اعلام

حق حیات که یکی  .شونددر نظر گرفته می کنندگاندر راستای حمایت از حقوق مصرف غیرمستقیم

 است؛کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قید شده  1در ماده  ،حقوق بشر است انواعترین از قدیمی

حقوق  و مسکن در زمرهدولت در حفاظت افراد در برابر خطرات سلامتی و امنیت  ۀبنابراین وظیف

 .(Marguskingisep, 2012: 53) نیز هست کنندهمصرف

مشروط بر  ؛شوندمند توانند از حمایت حقوق بشر بهرهمی کنندگانمصرف ،مواردبسیاری در 

آنجا که  ؛ برای مثال،مشاهده شوند کنندهمصرفهای از فعالیت یترگسترده چهارچوباینکه در 

یا با مصادیق دیگری از  او مؤثر واقع شود ۀدر سلامتی بشر یا تغذی کنندهحقوق مصرف نکردنِرعایت
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 در این حالات ؛حقوق بشر همچون اصل عدم تبعیض نژادی یا مبارزه با کار کودکان همراه شود

 .گیردمی از همان حمایت حقوق بنیادین بشر بهره کنندهتوان گفت حقوق مصرفمی

به حقوق شدن دارای پتانسیل لازم برای تبدیل کنندهرفان معتقدند حقوق مصدانحقوقبرخی 

از حقوق بشر  نوینیتواند نسل می واست  زیرا دارای هر سه ویژگی حقوق بشر ؛بشر نرم است

 عنوانبه کنندهدر مقابل گروهی با این نظر مخالف هستند و معتقدند پذیرفتن حقوق مصرف ؛باشد

 از این حقوق غیرمستقیم ،کنندهحمایت از مصرف هایهعاهدماغلبِ نادر است و  ییحقوق بشر استثنا

 .(Marguskingisep, 2012: 58) اندحمایت کرده

 کنندهنقش دادگاه اروپایی حقوق بشر در حمایت از مصرف. 4

شد تا  تأسیسدادگاه اروپایی حقوق بشر نیز  1،در کنار کمیسیون اروپایی حقوق بشر 1353در سال 

 .نقش نظارت بر اجرای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را ایفا کندای هطی یک رسیدگی دومرحل

 ۀوارد مرحل 1331در سال  11پروتکل شماره شدن الاجرالازمکنوانسیون اروپایی حقوق بشر با 

سن اجرای نظارت بر حُای مرحلهنظام دو ،این پروتکلشدن الاجرالازمبا  .از حیات خود شدای تازه

 ،ه عبارت بود از رسیدگی به شکایات توسط یک کمیسیون پیش از رسیدگی دادگاهاین کنوانسیون ک

وارده  هایبه شکایترأساً  دادگاه جدید اروپایی حقوق بشر .تبدیل شدای مرحلهبه یک رسیدگی یک

علاوه بر رسیدگی به  .پردازدمی مطرح در کنوانسیون اروپاییهای علیه نقض حقوق و آزادی

در زمینه مسائل حقوقی مرتبط با تفسیر را  این دادگاه نظرات مشورتی ،قوق بشرنقض ح هایتشکای

 ،این دادگاههای یکی از بهترین ویژگی .کندمی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر صادر

توانند می هابه موجب این حق افراد و سازمان .شناختن حق دادخواهی فردی استرسمیتبه

نقض حقوق مندرج در کنوانسیون به نهادهای استراسبورگ  ۀدرباریشان هارا علیه دولت اختلافاتشان

 .(1111)قاری سید فاطمی،  کنندارائه 

بستگی عضو های به پایبندی دولتها آن احکام صادره از دیوان ماهیت اعلامی دارند و اجرای

موارد بیشترِ  بدین جهت در برایشان مهم است و سیاسی ۀند وجهاهها در عمل نشان داددولت. دارد

 .اندبه تصمیمات دیوان احترام گذاشته

                                                      
1. The European Commission on Human Rights 
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جمعیتی بالغ بر نیم میلیارد نفر ویژه بهگان کنندتوجه مصرفقابل امروزه به دلیل تعداد

حمایت از توجهات بیشتری برای  ،حقوقی در اروپاهای ایجاد نظام با ،در اتحادیه اروپا کنندهمصرف

 ،دادگاه اروپایی حقوق بشرهای پروندهبیشتِر است در نی گفت .صورت گرفته است کنندگانمصرف

کنوانسیون اروپایی صورت گرفته ( حق دادرسی عادلانه) 1شکایت متقاضیان در پرتو نقض ماده 

حقوق  در آخر به چند رأی دادگاه اروپایی حقوق بشر که در زمینه .(14: 1132)ابراهیمی،  است

 :کنیممی اشاره ،اندصادر شده کنندگانمصرف

 1علیه نروژ برگنز تایدند بررسی پرونده. 3-4

نروژی بود و از عمل جراحی پلاستیک  ینگارکه روزنامه تایدند برگنزدر این پرونده متقاضی یعنی 

مورد عمل جراحی توسط او که شد میافرادی شدن که سبب زشت و معیوبانتقاد کرده بود  یپزشک

توسط  ،چاپ و از دکتر انتقاد کرده بود هایی در این بارههمقال شادر روزنامهکه  گرفتند. ویمیقرار 

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر  12این فرد به موجب ماده  .دیوان عالی نروژ محکوم به افترا شد

و توجه رسانی اطلاعبرای استناد آقای تایدند این بود که  .طرح دعوی کرد ،تحت عنوان آزادی بیان

در نهایت دادگاه  .را چاپ و منتشر کرده است هاهو به نفع جامعه این مقال نکنندگابه حقوق مصرف

و حکم به  ،کنوانسیون را در مورد متقاضی اثبات 12نقض ماده  ،با بررسی ادله و مدارک موجود

 .نگار نروژی را صادر کردبه این روزنامهنسبت جبران خسارت 

 2روسیه مرکز کتاب مقدس چاوشها علیه بررسی پرونده. 1-4

این مرکز  .روسیه طرح دعوی شده بوددولت در این پرونده توسط مرکز کتاب مقدس چاوشها علیه 

اساسی مدعی نقض های کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی 14به استناد ماده  ،کتاب مقدس

ته الب .مذهبی بودهای لحقوق بشر در حوزه آزادی مذهب و اجرای مراسم مذهبی و داشتن تشکّ

خدمات مناسب با  ندادنِبه دلیل نداشتن امکانات و ارائه ،وارده بر این سازمان مذهبی هایایراد رغمبه

در مورد  کنندهمانند نداشتن استانداردهای مصرف) در مرکز فعالیت خود کنندهحقوق مصرف

 دادگاه (،نشانی و نقض مقررات بهداشتیخدمات آتش ،تغذیه دانشجویان ،درسهای کلاس

                                                      
1. Case of Bergens Tidende and Others V. Narway, Application No. 26132/95, 2/may/2000 

2. Case of Bibilical Center of the Chuvash Republic V. Russia (Application No. 33203/08, 2014/12/06) 
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کنوانسیون را اثبات کرد و حکم به  11و  3درخواست این مرکز مسیحی را پذیرفت و نقض مواد 

 .(www.echr.coe.int/case law) جبران خسارت داد

سد رمی به نظر. توجه نکرد کنندهدادگاه به حقوق مصرفپیشین، در این پرونده برعکس پرونده 

 .شده است دانسته کنندهاز حقوق مصرف عقیده برتر ۀحقوق مذهبی و حق آزادی ثبت و اشاع

 1و دیگران علیه اتریش مِلچِر بررسی پرونده. 1-4

کنوانسیون و نقض  25به استناد نقض ماده  ،در این پرونده که متقاضیان آن تابعیت اتریشی داشتند

متقاضیان  .مدعی جبران خسارت شدند ،سیونکنوان 14پروتکل شماره یک و ماده  1ماده 

جران نیز به موجب قانون اجاره سال أمست .نداجاره داده بود 1317خود را در سال های آپارتمان

متقاضیان  .شدند (Dکلاس ) هاکلاس آن آپارتمانبودن بها به دلیل پایینخواهان کاهش اجاره 1311

به دادگاه  ،یش موفق به دریافت غرامت نشده بودندکه پس از طی مراحل قانونی در محاکم ملی اتر

هیچ نقضی نسبت به مواد  تشخیص داد کهدادگاه در نهایت ، اما اروپایی طرح دعوی کردند

میان و برقراری تعادل عادلانه است بها عادلانه بوده کاهش اجاره است،کنوانسیون صورت نگرفته 

در این پرونده  .حقوق اساسی فرد رعایت شده است عمومی و الزام به حفظ و احترام بههای خواسته

به دلیل  1311در سال بها اجارهتوجه شد و کاهش مبلغ  (مستأجران) املاک کنندگانبه حقوق مصرف

مورد  ،1317برخلاف عقد اجاره موجر و مستأجران در سال  ،هاکیفیت استاندارد آپارتمانبودن پایین

 .(www.echr.coe.int/case law) دادگاه قرار گرفت تأیید

 بکِر علیه اتریش بررسی پرونده. 4-4

مبنی بر اینکه  کرد؛ علیه جمهوری اتریش طرح دعوی ،در این پرونده یک تبعه هلندی مقیم اتریش

امتحان اضافی  دومدرک دیپلم فیزیوتراپی این شخص را موقوف به گذراندن  فورآلبرگفرماندار 

متقاضی همچنان بر اعتبار  که؛ درحالیصورت مدرک وی را به رسمیت بشناسدتا بدین ه استکرد

متقاضی درخواست خود را  1335در سال  .اصرار داشت ،مدرک خود که در بلژیک صادر شده بود

 ،کار ابقهسال سسه فرماندار این شهر به استناد قانون ماسایی که پس از گذشت ولی  ؛از سر گرفت

                                                      
1. Case of Mellacher and others V. Austria (Application No. 16522/08, 2014/19/12) 

http://www.echr.coe.int/case
http://www.echr.coe.int/case
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در سال  .را رد کرد یشتقاضابود، دوباره شرایط فاقد این کرد و متقاضی می اشتغالی صادرمجوز خود

تقاضای تجدیدنظر  کنندهحمایت از مصرفسازمان متقاضی از وزارت بهداشت و درمان و  1337

 1د نقض ماده متقاضی در نهایت به استنا .را رد کرد شدرخواست خانههم این وزارت باز ، ولیکرد

صدور مجوز  به منظورنبود یک جلسه عمومی برای رسیدگی به تقاضای وی  ۀدربارکنوانسیون 

حق برخورداری مرتبط با )این دادگاه  1ماده  .به دادگاه اروپایی حقوق بشر شکایت کرد ،اشتغالیخود

رداری از بر حق هر شخص در تعیین حقوق و تکالیف مدنی خود در برخو (از دادرسی عادلانه

 1دادگاه با توافق رأی داد نقض ماده در نهایت  .دارد تأکید طرفبی مستقل و ۀدادرسی عادلان

دادن دستموظف به پرداخت خسارت به متقاضی به دلیل ازرا کنوانسیون رخ داده است و دولت 

 .(www.echr.coe.int/case law)کرد نقدی غیرهای درآمد و آسیب

 1سوییسعلیه  هرتل بررسی پرونده. 1-4

که  آقای هرتل ،مطرح شد سوییسعلیه دولت  (متقاضی) یسوییسدر این پرونده که توسط یک تبعه 

 ۀنتیج استاد بلانبه همراه ای در مقاله ،التحصیل در زمینه دامپزشکی از مؤسسه فدرال فناوری زوریخ بودغفار

 .ویو بر سلامت انسان چاپ و منتشر کردندواستفاده از مایکر بارزیانود را در مورد اثرات تحقیقات خ

سبب  تدریجبهمایکروفر بر سلامت انسان اشاره شده بود که های در این مقاله به اثرات مضر اجاق

و  شد روروبهانتشار این مقاله با واکنش شدید مردم  .شودمی سرطانیخونی و پیدایش شرایط پیشکم

اعلام کرد  1331دادگاه تجاری در سال  .(نگرانی مشروع) بین افراد ایجاد کردرا ترس و وحشت عمیقی 

رقابت در بازار است و گروهی معتقدند آزادی علمی و  ۀانتشار این مقاله برخلاف قوانین تضمین عادلان

 متقاضی گفت این منبعِ  .پذیر باشدیهگسترده توج طور بهتواند نمی ،انجام تحقیقات و استفاده از نتایج آن

 12سبب نقض ماده  ،سوییسفدرال در دادگاه  ۀبه موجب قانون رقابت ناعادلان ،شده بر اوتحمیل

 دربارهاطلاعات  ۀکمیسیون حقوق بشر اعلام کرد اشاع .شده است (در رابطه با آزادی بیان) کنوانسیون

در نهایت  .بوده است کنندگانمایت از حقوق مصرفو با هدف ح کنندهمایکروویو به نفع حقوق مصرف

را بابت هایی س را موظف کرد هزینهیو دولت سویاست صورت گرفته  12دادگاه رأی داد نقض ماده 

                                                      
1. Case of Hertelv. S. Witzerland (Application No. 59/1997/843/1049, 1998/08/25) 

http://www.echr.coe.int/case
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 .(www.echr.coe.int/case law) پرداخت کندبه متقاضی جبران خسارت 

 

 گیرینتیجه

این بهتر است  .شوند و نیازمند حمایت هستندمی محسوب کنندهبه نوعی مصرف واع بشران ۀهم

و مدنی صورت پذیرد تا بتواند در زمان تضییع حقوق  غیردولتیتوسط نهادهای حمایت 

از آنان که طرف ضعیف در قراردادها  ،دولتی و جانبدارانه هایهدور از مداخله ب کنندگانمصرف

 .ایت کندحم خوبیبه ،هستند

های حمایتی از حقوق بشر و افزایش جنبش سویکازفناوری امروزه با توسعه علم و 

و ملی فراهم ای منطقه ،المللیبین کنندگان در عرصهبرای حمایت از مصرفهایی زمینه ،دیگرسویاز

بر نی فراوا غیرمستقیم ومستقیم  هاییهو اسناد حقوق بشری متعدد اشار هاکنوانسیونشده است. 

اسناد مختلف  ۀبا مطالع .دندار کنندگانی قوی در حمایت از مصرفاجراضمانتضرورت حمایت و 

برخی  رغمبه کنندهتوان ادعا کرد حقوق مصرفمی قوانین اتحادیه اروپا ویژهبهحقوق بشری و 

 .حقوق بنیادین بشر قرار گرفته است ۀامروزه در زمر ،هامخالفت

که است دادگاه اروپایی حقوق بشر صادر شده  ویژهبهی المللبیناکم متعددی از سوی مح یآرا

برخی معتقدند حقوق  است. حقوق اساسی بشر عنوانبه کنندگانحمایت از حقوق مصرفبیانگر 

قرار  (نیافتهقوام) حقوق بشر نرم از حقوق بشر باشد و در زمرهنوینی تواند نسل می کنندهمصرف

مگر اینکه با یکی از  ؛نفسه حقوق بشر نیستفی کنندهقدند حقوق مصرفمقابل برخی معت. در گیرد

ممنوعیت تبعیض  ،لآزادی تشکّ ،حقوق بشری مانند حق حیات ۀشدموازین به رسمیت شناخته

 ایرسانی اطلاع ،آموزش حق چگونهبا این اوصاف توضیح اینکه  .باشدپیوند خورده  غیرهنژادی و

 را کنندگانمصرف از تیحما حقوق ،شود قلمداد کنندگانمصرف وقحق منزله به تواندمی بهداشت

 .دهدیم قرار بشر حقوق اقیس در

http://www.echr.coe.int/case
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 منابعفهرست 

 ، پژوهشکده باقرالعلوم.کنوانسیون امریکایی حقوق بشر(، 1132ابراهیمی، محمد )

الکترونیک،  کننده در قراردادهای تجارتحمایت از مصرف»(، 1111اکبر؛ کاویار، حسین )فرد، علیایزدی

 .122، پیاپی ماهنامه کانون، «ای بین حقوق اتحادیه اروپا و حقوق اسلاممقایسه

، ترجمه محمود جلالی، «حقوق سازمان تجارت جهانی و حقوق بشر»(، 1132آلدیچ پیترزمن، ارنست )

 .42، شماره فصلنامه مفید

 تهران: نشر دادیار.کننده، حقوق مصرف(، 1111الله )جابری، عصمت

 یخارج استیبر س رانیا کیتیژئوپل تیموقع ریتاث یبررس»(. 1137اسدالله ) دیس ی،اطهر و دیسع ی،ریجهانگ

 .1، شماره 2ی، دوره اسیفصلنامه راهبرد س ،«(ی)قبل و بعد از انقلاب اسلام

فصلنامه  ،«رانیا یروابط خارج طهیپسا دفاع مقدس در ح ۀاستگذارانیس یوانموده ها(. »1131) دیچهرآزاد، سع

 .4، شماره 5مطالعات دفاع مقدس، سال 

پایگاه دانش، پورتال انجمن ملی کننده بر اساس رهنمودهای سازمان ملل متحد، گانۀ مصرفحقوق هشت

 .7/2/31شده در کنندگان، دیدهحمایت از حقوق مصرف

 .5721شماره ، روزنامه ایران، «کننده از حرف تا عملرعایت حقوق مصرف»(، 1131حیدری، مصطفی )

و عربستان  رانیراهبرد ا یاسهیمقا یبررس(. »1131باوند، داوود ) داسیو هرم رضایعل ،یازغند لا؛یل ،یخدابخش

 .1، شماره 5فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، سال  ،«ییگرانوواقع یۀبر نظر هیبا تک هیدر بحران سور

بر  دیبا تأک کا؛یدر اعمال قدرت نرم آمر روانهیم شبکه مسلمانان گاهیجا(. »1137محسن ) ،یو خاک لیدارا، جل

 .1، شماره 1فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره  ،«رانیا یاسلام یجمهور

پور، تهران: مؤسسه عالی پژوهش ، ترجمه هرمز همایونشدن و دولت رفاهجهانی(، 1114بوسو ) درستن،

 تأمین اجتماعی.

در  رانیا یاسلام یقدرت نرم جمهور یهاتیها و ظرفمؤلفه»(. 1137فرزانه ) ،یو دشت یمهد ،یذولفقار

 .2، شماره 1فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره  ،«یفرهنگ یپلماسید

 ، تهران: فرهنگ صبا.دانشنامه در علم سیاست(، 1114رحیق اعضان، علی )

نامه اتاق ، «ندهکنهای غیردولتی در حمایت از حقوق مصرفنقش سازمان»(، 1113رضایی حقیقت، خدیجه )

 .41، شماره بازرگانی

 یفصلنامه پژوهش ها ،«رانیا یدر پرتو انقلاب اسلام یتیمهم هو یهاانگاره یایاح»(. 1131) میمر ،نژاد ییبایز

 .23، شماره 1ی، دوره انقلاب اسلام



 19 کوهانستانیمظاهری، آبادیدولت کننده در اسناد حقوق بشری / حیدریانجایگاه حقوق مصرف

 

 ،«کایرو آم رانیتقابل ا یامدهایپ»(. 1131حسن ) دیس ی،آهنگر ینیحس و بیمص ی،عباس ؛داللهی ی،سپهر

 .23، شماره 1ی، دوره انقلاب اسلام یفصلنامه پژوهش ها

، ارگان داخلی فصلنامه وکیل مدافع، «کننده در ادبیات حقوقی ایرانحمایت از مصرف»(، 1131سلیمی، فضه )

 .5کانون وکلای دادگستری خراسان، سال دوم، شماره 

الملل و وصیفی اصطلاحات تجارت بینفرهنگ ت(، 1115سری، مسعود )الله؛ طارمصادقی یارندی، سیف

 های بازرگانی.، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشسازمان جهانی تجارت

جایگاه ناتو در طراحی استراتژی آمریکا پس از جنگ سرد )با (. »1133طارمی، داوود و محمد علیپور، فریده )

 .12 مارهش چهارم، سال بهار، سیاسی، راهبرد ، فصلنامه«تاکید بر خاورمیانه(

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات دادگاه اروپایی حقوق بشر، (، 1111قاری سید فاطمی، سید محمد )

 .142331فرهنگی، کد 

سازوکارهای تضمین حقوق بنیادین بشر در نظام حقوقی عمومی »(. 1131اکبر ) ،بشیریو  پریسا ،کاظمی

 ، بهار و تابستان.11، شماره 1، دوره مطالعات حقوق بشر اسلامیدو فصلنامه  ،«ایران

 قیاز طر رانیا یاسلام یجمهور داتیتهد یبندتیاولو»(. 1131) مانیپ ،فر یانیکاو و ابوالحسن ی،ریکب

 .4، شماره 5، دوره فصلنامه مطالعات دفاع مقدس ،«مقابله با آن یو راهکارها یمرکز یایآس

 11شده بر اساس پروتکل شماره سی، اصلاحهای اساکنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی

 .المللبان حقوق بیندیده(، 1131)
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