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نکته اول: مراجع استیفای حقوق مصرف کنندگان       
بــرای  مصرف کننــده  انجمن هــای  ظرفیــت  از  اســتفاده  توزیــع،  ســاختار  توســعه یافتگی  باالتــر  ســطوح  در  گرچــه  ا

ــد، ایــن مســاله به معنــای نفــی نقــش دولــت در حمایــت از  اســتیفای حقــوق مصرف کننــده عمومیــت بیشــتر می یاب

کــه در ســطوح  کــه در تجربــه کشــورهای مــورد بررســی به دســت می آیــد آن اســت  مصرف کننــدگان اســت. تنهــا تفاوتــی 

باالتــر توســعه یافتگی، ســاختارهای دولتــی تخصصی تــری در حوزه هــای حقوقــی مرتبــط بــا مصرف کننــده )ماننــد 

کنــار انجمن هــای مصرف کننــده بــه امــور  کمیســیون مصرف کننــده و وزارت دادگســتری و مصرف کننــده در آلمــان( در 

مرتبــط بــا مصرف کننــده اشــتغال دارنــد. نکتــه دیگــر نیــز آنکــه در بســیاری از کشــورها توســعه سیســتم شــبه قضایــی 

ــت.  ــش داده اس کاه ــدگان را  ــوق مصرف کنن ــتیفای حق ــه اس ــوط ب ــای مرب ــه( هزینه ه )داوری و مصالح
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انواع مراجع رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان در تجربیات جهانی 

ول
ه ا

کت
ن ن

یبا
شت

ت پ
عا

طال
ا

توضیحاتنهاد متولیهندوستان

مرجع 
کمیتی حا

اداره امور 
مصرف کنندگان 

زیرمجموعه وزارت امور مصرف کننده، غذا و توزیع عمومی 
در سه سطح ملی، ایالتی و منطقه ای فعالیت می کند

خط ملی کمک رسانی 
ارائه مشاوره، اطالعات و راهنمایی جهت توانمندسازی مصرف کنندگان به مصرف کننده

پلتفرم »سازوکار 
یکپارچه جبران 

خسارت«
کلیه ذی نفعان ثبت شکایات مصرف کنندگان و ایجاد دسترسی به 

سیستم 
قضایی و 

شبه قضایی

کمیسیون ملی 
رسیدگی به شکایات 

مصرف کنندگان

که در سطح ملی )شکایت   های بیشتر از  سیستم شبه قضایی سه الیه ای 
10 میلیون روپیه(، ایالتی )شکایت   های بین 100 هزار تا 10 میلیون روپیه( و 
منطقه ای )شکایت   های کمتر از 100 هزار روپیه( تشکیل می شود و هرگونه 

کاال یا خدمات یا اقدامات غیرمنصفانه در تجارت و  شکایت در زمینه نقص 
معامالت رسیدگی می کند. این کمیسیون توسط قاضی های بازنشسته دادگاه 

کیان مشخص باشد به آن ها  عالی اداره می شود. جریمهها در صورتی که شا
که این امر به هر دلیلی امکان پذیر نباشد،  پرداخته می شود، و در صورتی 

بخشی از هزینه جریمه به حساب اداره امور مصرف کنندگان و بخشی از آن به 
حساب انجمن های مصرف کنندگان واریز می شود.

مراجع 
مردم نهاد

انجمن های ملی 
مصرف کنندگان 

کنندگان؛ انجمن هدایت مصرف  گاه سازی، حمایت و آموزش مصرف  شورای آ
کننده جنوب هند؛ چشم  کنندگان هند؛ کنسرسیوم سازمان های مصرف 
کننده: پرتال شکایات آنالین؛  کنندگان هندوستان؛ پدر مصرف  مصرف 

کنندگان در  کنندگان هند؛ انجمن اقدامات مصرف  شورای بین الملی مصرف 
کنندگان هند خصوص ایمنی و سالمت؛ انجمن توانمندسازی مصرف 

توضیحاتنهاد متولیمالزی

مرجع 
کمیتی حا

شورای مشورتی 
زیرمجموعه وزارت بازرگانی داخلی و امور مصرف کننده استمصرف کننده

مرکز ملی شکایات 
مصرف کنندگان 

)NCCC(
-

سیستم شبه 
--قضایی

مراجع 
مردم نهاد

انجمن های 
مصرف کننده

فدراسیون انجمنهای مصرف کننده مالزی متشکل از 6 انجمن بزرگ و 40 
انجمن کوچک است.

توضیحاتنهاد متولیترکیه

مرجع 
کمیتی حا

کمیته داوری برای 
این کمیته از طریق وزارت تجارت تشکیل می شود. مشکالت مصرف کننده
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ول
ه ا

کت
ن ن

یبا
شت

ت پ
عا

طال
ا

سیستم 
قضایی و 

شبه قضایی

دادگاه ویژه حقوق 
پرونده های باالی 3000 لیره ترکیهمصرف کننده

کمیسیون مصرف کننده 
در سطح شهر 

کمیسیون مصرف کننده 
در سطح استانی

کمیسیون منتخب استاندار و متشکل از 4 نفر در خصوص پرونده های کمتر 
از 2000 لیره ترکیه 

رسیدگی به شکایات بین 2000 تا 3000 لیره ترکیه

مراجع 
مردم نهاد

انجمن های 
دریافت شکایت و ارجاع به مقامات ذی صالحمصرف کننده

توضیحاتنهاد متولیآلمان

مرجع 
کمیتی حا

شورای حمایت مصرف 
کننده

کننده بوده و در دو سطح  زیرمجموعه وزارت دادگستری و حمایت مصرف 
کند. ملی و ایالتی فعالیت می 

اداره کل سیاستهای 
مصرف کننده

کننده بوده ضمن نظارت بر  زیرمجموعه وزارت دادگستری و حمایت مصرف 
کنندگان به عنوان واحد هماهنگکننده مرکزی  امور مرتبط با سالمت مصرف 
برای »سازمان آزمایش محصول« و انجمن فدرال مصرف کننده محسوب می 

شود.

سیستم 
قضایی و 

شبه قضایی

مرکز مصرف کننده 
آلمان

که از طریق وزارت   )ECC-Net( کز مصرف کننده اروپا زیرمجموعه شبکه مرا
کننده تامین مالی می شود. دادگستری و حمایت مصرف 

مراجع 
مردم نهاد

انجمن فدرال 
مصرف کننده

کننده فعال در آلمان و دارای قدرت حضور در  چتری برای 41 انجمن مصرف 
دادگاه به عنوان مدعی العموم

توضیحاتنهاد متولیاسترالیا

مرجع 
کمیتی حا

شورای رقابت و حمایت 
کننده  از مصرف 

)ACCC(

کارکرد شورای رقابت در بسیاری کشورها، در استرالیا امکان مراجعه  برخالف 
مستقیم مصرف کنندگان به این مرکز و استیفای حقوق از دست رفته وجود 

دارد.

سیستم 
قضایی و 

شبه قضایی

دادگاه های کوچک 
محلی 

این دادگاه ها بر حسب برش های منطقه ای کشور استرالیا، در 8 منطقه 
بلوک بندی شده اند. 

آژانس های محلی و 
ملی حمایت از مصرف 

کننده
کنندگان و حل و فصل دعاوی  8 آژانس مسئول راهنمایی مصرف 

مراجع 
مردم نهاد

انجمن مصرف کنندگان 
)CHOICE( استرالیا

مواجهه با شرکت های متخلف، رایزنی در خصوص سیاست های مرتبط با 
کنندگان   مصرف 

شبکه بین المللی 
حمایت مصرف کننده و 
)ICPEN( اجرای قانون

کننده استرالیایی در برابر 64 کشور عضو  که از مصرف  یک شبکه بین المللی 
حمایت می کند. 
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کنندگان      نکته دوم: جایگاه تشکل های مردم نهاد در حمایت از حقوق مصرف 
کشــورها نقــش انجمن هــا از موضوعــات آموزشــی و  بــه تناســب ارتقــای ســطح توســعه یافتگــی ســاختار توزیعــی در 

فرهنگ ســازی بــه پایــش تحــوالت بــازار و ســپس پیگیــری مطالبــات جمعــی و حضــور در دادگاه  توســعه می یابــد.  

در تمامــی کشــورهای مــورد بررســی انجمــن هــا از نقــش اجرایــی در حــوزه بــازار برخــوردار هســتند. ایــن نقش هــا 

« بــه  بــه تناســب ارتقــای ســطح توســعه یافتگی ســاختار توزیعــی در کشــورهای مــورد بررســی، از »پایــش تحــوالت بــازار

»دریافــت شــکایت و ارجــاع آن بــه مراجــع ذی صــالح« و ســپس »پیگیــری مطالبــات جمعــی در دادگاه بــه عنــوان 

ــد.  مدعــی العمــوم« تســری می یاب

کنندگان کشورهای منتخب  حوزه های نقش آفرینی تشکل های مردم نهاد در حمایت از حقوق مصرف 

استرالیاآلمانترکیهمالزیهندوستان

*****نظارت بر قیمت های بازار

*****آموزش مصرف کنندگان

*----بازرسی در بازار

دریافت شکایات مصرف کننده و طرح شکایت به نمایندگی از جامعه 
)collective action( مصرف کنندگان***--

)class action( پیگیری مطالبات جمعی در دادگاه---**

**---تست محصوالت

کننده مالزی فدراسیون انجمن های مصرف 
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	 	 	 	 کنندگان			 نکته	سوم:	منابع	مالی	انجمن	های	مصرف	

گرچــه در بســیاری از کشــورهای مــورد بررســی انجمن هــای مصرف کننــده از طریــق کمک هــای دولتــی مــورد حمایــت  ا

قــرار می گیرنــد، بــه انجمن هــای مربوطــه امــکان درآمدزایــی از محــل فــروش محصــوالت، ارائــه مشــاوره و خدمــات 

وکالــت مصرف کننــدگان در دادگاه و فــروش محصــوالت و انتشــارات نیــز داده شــده اســت. 

کنندگان	کشورهای	منتخب	 منابع	مالی	انجمن	های	مصرف	

استرالیاآلمانترکیهمالزیهندوستان

****درآمد حق عضویت

***درآمد فروش محصوالت و انتشارات

**کارمزد خدمات مشاوره

**کمک های دولتی

*کارمزد خدمات وکالت مصرف کنندگان در دادگاه

*کمک ها و هدایای مردمی
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نکته چهارم: سیاست های تحول زا در ساختار توزیع نوظهور                     
گیرانــه در برابــر  ، از روشــهای ســخت  حتــی در کشــورهای متقــدم صنعتــی در زمــان تحــول در ســاختار توزیــع از مرحلــه نوظهــور

ســاختار مــدرن اســتفاده مــی شــد. فرآینــد توســعه ســاختار ایــن کشــورها عمدتــا متکــی بــر ســرمایه خصوصــی داخلــی بوده اســت. 

گــذاری خارجــی  در مقابــل، در کشــورهای در حــال توســعه فرآینــد تحــول در ســاختار توزیــع عمدتــا متکــی بــر ســرمایه 

گــروه اول، از  گیــری بخــش مــدرن بــوده اســت. در ایــن کشــورها نیــز بــه ماننــد کشــورهای  و یــا حمایــت دولــت از شــکل 

گیــری شــده اســت.  گیرانــه در برابــر توســعه بخــش مــدرن بهــره  قیــود ســخت 

سیاست های تحول زا در ساختار توزیع کشورهای منتخب 

اقدام سیاستیکشور

هندوستان

کید بر جذب  کید بر شبکه انبارهای توزیعی، توسعه بخش مدرن با تأ استفاده از یک نظام سه سطحی توزیع با تأ
سرمایه گذاری خارجی 

اعمال برخی محدودیتها در مسیر توسعه بخش مدرن با هدف حفاظت از بخش سنتی
توانمندسازی و تشویق واحدهای سنتی برای پیوستن به بخش سازمان یافته

ضابطهمندکردن فعالیت واحدهای بسیار سنتی )دست فروش ها و دوره گردها( 

مالزی

گذاری واحدهای بزرگ توزیعی دولتی؛ اجرای برنامههای وا
تسهیل فرایند ورود سرمایهگذاران خارجی در بخش مدرن؛ 

استفاده از ظرفیت بخش مدرن برای حمایت از بخش سنتی؛ 
اجرای برنامه منسجم تحول در نظام توزیع از سوی دولت؛ 

حمایت از صادراتی شدن واحدهای توزیعی مدرن.

ترکیه

همکاری دولت و شهرداری ترکیه با میگروس جهت ترویج دانش و فناوری مرتبط با حوزه فروشگاهی و خردهفروشی 
ایجاد فروشگاه های زنجیرهای تعاونی از سوی دولت های محلی و فعالیت آن بر اساس استانداردهای میگروس 

تغییر چارچوب همکاری با میگروس از سرمایه گذاری مشترک به فرانچایز و ایجاد فروشگاههای زنجیرهای 
عمدهفروشی تعاونی توسط دولت محلی

آزادسازی فضای بازار جهت حضور تعداد بیشتری از خارجیان 

آلمان

اعمال انواع سختگیریها در برابر بخش مدرن به منظور تجدید قوا در بخش سنتی در دوره زمانی محدودی 
کلیه واحدهای  ابالغ قانون »تنظیم شایستگیهای حرفهای خردهفروشان« بهعنوان مبنای استاندارد برای 

خردهفروشی اعم از سنتی و مدرن 
تسهیل فضای رقابت و کاهش محدودیت های کسب وکاری

استرالیا
کاری و  کردن فضای توسعه خردهفروشان مدرن بزرگ )با اعمال قید ساعت  حمایت از بخش سازمانیافته با سختتر 

محدودیت های مربوط به استفاده از فضای شهری( 
 ایجاد انگیزه برای زنجیرهسازی واحدهای کوچک ذیل واحدهای بزرگ
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نکته پنجم: چارچوب های قانونی خاص بازیگران توزیعی       
ــا در  ــی آنه ــا در تمام ــا تقریب ــدارد، ام ــود ن ــی وج ــه توزیع ــون یکپارچ ــک قان ــی ی ــورد بررس ــورهای م ــک از کش ــچ ی در هی

کانال هــای جدیــد توزیعــی، چارچوبهــای قانونــی خــاص تدویــن شــده اســت. رابطــه بــا 

چارچوب های قانونی ناظر بر بازیگران توزیع

کشور

برخورداری از 
چارچوب قانونی 
جامع در حوزه 

توزیع

چارچوب قانونی ناظر بر عامالن توزیعی

خیرهندوستان

قانون امور قراردادها )1874(: تنظیم روابط بین تامینکنندگان و توزیعکنندگان 
کارفرمایان در بخش توزیع  کارگران و  قانون مغازهها و بنگاهها )1953(: تنظیم روابط 

کاال  کثر قیمت فروش محصول روی  کاالی مشتریان )2006(: الزام به درج حداقل و حدا قانون 
در محل تولید 

قانون انبارداری )2007(

خیرمالزی

دستورالعمل مشارکت خارجی در تجارت خردهفروشی و عمده فروشی )1995، 2002، 2004 و 
)2017

قانون فرانچایز )1998(
قانون برچسب قیمت )1977(

قانون شرح تجارت )2011(

خیرترکیه
قانون »تنظیم مقررات در تجارت خرده فروشی )2015(

مقررات »تجارت سبزیجات، میوه جات و عمده فروشی )2012(«
قانون »سازمان های حرفه های اصناف و بازرگانان )2005(«

خیرآلمان

قانون نمایندگی تجاری آلمان )1900( 
)1911(HGB قانون تجارت آلمان

قانون مدنی )BGB( مشتمل بر قراردادهای فروش و توزیع
کننده )2013(:  تبیین الزامات مقابل فرانچایزها در رابطه با تبلیغات  قانون حمایت مصرف 

کاالیی

خیراسترالیا

کوئینزلند قانون اجاره فروشگاه های خرده فروشی )2006، 2018( در ایالت 
قانون رویه های تجاری )1974(

قانون غذا و خواروبارفروشی )2015(
کتابچه راهنمای فرانچایزر کدهای رفتاری فرانچایز )1998، 2015( و 
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نکته ششم: اقدامات مشوق حرکت واحدهای توزیعی در راستای اهداف اجتماعی 
در بســیاری از کشــورهای مــورد بررســی، بــه منظــور برخــورد موثــر بــا رویه هــای ریســکی توزیعــی )کــه در آنهــا احتمــال 

بــروز تخلــف وجــود دارد( و ترغیــب متخلفــان بــه همســویی بــا اهــداف اجتماعــی، از ابــزار معافیــت اســتفاده می شــود. 

روش برخورد از طریق استفاده از ابزار معافیترویهکشور

هندوستان

معافیت خاصی پیش بینی نشده استایجاد ساختار انحصاری در بازار

دخیل شدن واحدها در امور عامالمنفعه یا نمایندگی دولت در برخی بخشها آنها را از بهره مندی از قدرت بازاری
محدودیتهای قانون رقابت در رابطه با فعالیت در همان بخشها، معاف میکند.

مالزی

ایجاد ساختار انحصاری در بازار

اعمال معافیت یکجا )Block Exemption( از ممنوعیتهای »قانون تجارت منصفانه« در خصوص 
که مولد قدرت انحصاری شود، مشروط  آن دسته توافقات یا ادغامهای عمودی و افقی در شبکه 

به آنکه:
گرفته پیشرفت قابل توجه فناوری حاصل شود. در نتیجه توافق صورت 

منافع حاصل از توافق به مراتب بزرگتر از هزینه شکلگیری ساختار انحصاری باشد. 
کاال یا خدمت مورد نظر مخدوش شود. رقابت در گستره محدودی از بازار 

بهره مندی از قدرت بازاری
کاالهای غیرکنترل شده مشروط به آنکه  معافیت از قیود قیمت گذاری دولتی در رابطه با 

حاشیه سود ناشی از قیمت تعیین شده در محدوده مجاز مندرج در قانوع »کنترل قیمت و 
ضدسودجویی، 2011« قرار داشته باشد.

ترکیه

ایجاد ساختار انحصاری در بازار 

کثر 5 سال در رابطه با آندسته  اعمال معافیت یکجا از ممنوعیتهای قانون رقابت ترکیه تا حدا
کاال«  که »در میان اجزای دخیل در زنجیره ارزش یک  »توافقات عمودی« یا بهعبارتی توافقاتی 
گیرد و منجر به تولید و توزیع بهتر محصوالت در بازار شود، موضوع ماده 4 قانون رقابت  صورت 
این کشور را در قالب یک ابالغیه صادر نموده است. این ابالغیه جایگزین سه ابالغیه قبلی به 

شرح موارد زیر شد:
ابالغیه معافیت های بلوکی در خصوص توزیع انحصاری شماره 1997/3؛

ابالغیه معافیت های بلوکی در خصوص توافقات خریدهای انحصاری شماره 1997/4؛
ابالغیه معافیت های بلوکی در خصوص قراردادهای فرانچایز شماره 1998/8.

بهره مندی از قدرت بازاری
اعمال معافیت یکجا از مصادیق بهره مندی از قدرت بازاری )تا 5 سال( در رابطه با »آن دسته 

که در آن یا تولیدکننده و توزیعکننده و یا خریدار و توزیعکننده یک واحد باشد،  توافقات عمودی 
کاالهای رقیب نیز بنماید.« اما توزیعکننده مورد نظر اقدام به توزیع 

آلمان
ایجاد ساختار انحصاری در بازار

معافیت قراردادهای مولد ساختار انحصاری از شمول ممنوعیت، مشروط به آنکه منجر به 
کاالها و رشد اقتصادی شده و مصرفکنندگان از این بهبود سهمی  بهبود فرآیند تولید یا توزیع 

داشته باشند. 
اعمال معافیتهای بلوکی در خصوص سایر ممنوعیتهای موضوع قانون رقابت اتحادیه اروپا

معافیت خاصی پیشبینی نشده است.بهره مندی از قدرت بازاری

استرالیا
ایجاد ساختار انحصاری در بازار

عمده معافیتها برای فعاالن دخیل در حوزه حملونقل بین المللی دیده شده است.
بهره مندی از قدرت بازاری
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