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 2 يدوبرج يخالد يپر

  

  13/9/1390: تاريخ پذيرش         10/3/1390 :تاريخ دريافت

  

  چكيده

ار تلخ و ي، بسير و در موارديانكار ناپذ يتيوب يا خطرناك، واقعيمع يازمصرف كاال يصدمات ناشب ها و يآس

  . ناگوار است

 يريگ شين و مقررات پيقوان يرينه، تدوين و به كار گين زميت از مصرف كننده در ايبه منظور حما  

 يكننده، گام ضرور ه مصرفوضع قواعد جبران كننده ضرر وارده ب. كننده از ورود خسارت، گام اول است

ا خطرناك براي جبران خسارت وارده به مصرف يوب يمع يت عرضه كنندگان كاالهايو شناسايي مسئول يبعد

 يت عرضه كنندگان كاالهايدر زمينه مسئول. اي برخوردار است ل كاالها از اهميت ويژهين قبيكنندگان ا

ن يو قوان يل كاالها، عالوه بر مقررات عام حقوقن قبييوب يا خطرناك و جبران خسارت مصرف كننده ايمع

شه ينمود كه الزاماً با اند يبردار بهره ين و مقرراتيتوان از قوانيت كننده از حقوق مصرف كننده، ميخاص حما

  .اند ن نشدهيحاكم بر حقوق مصرف تدو

وب يمع يكننده از ورود خسارت به مصرف كننده كاالها يريش گين و مقررات دربردارنده قواعد پيقوان  

ن يقسمتي از قوان يدر مقاله حاضر به بررس 3.قرار گرفته است يگر مورد بررسيد يا ا خطرناك، قبالً در مقالهي

  . م پرداختيهستند، خواه يكه دربردارنده قواعد جبران يو مقررات

  .استفاده شده است يليتحل -يفيوه توصيبا ش يا ق كتابخانهين مقاله، از روش تحقيدر ا  
  

   .ت عرضه كنندگان، مسئوليت توليدكنندگانيوب يا خطرناك، مسئوليمع يحقوق مصرف، كاالها: يديواژگان كل

 JEL: K 13  يطبقه بند

                                                                                                                   
                                                 gh-hamed@sbu.ac.irدانشيار دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي. ١

     رانيواحد بوكان، گروه حقوق، بوكان، ا ،يمدرس دانشگاه آزاد اسالم ،يحقوق خصوص يدكتر يدانشجو. ٢
Pari.khaledi@gmail.com  

كننده كاالي معيوب يا  گيري از ورود خسارت به مصرف پيش) 1389(و خالدي، پري  قاسمي حامد، عباس. ٣
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  مقدمه

. ز به همراه آورده استيانسان را آسانتر نموده اما، خطراتي را ن يگسترش فرايند توليد، اگر چه زندگ

د و يت توليفيبات كاال، كيموارد، از ترك ياريد و عرضه، مصرف كننده در بسيده توليچيبازار پدر 

وب باشد و يتوليد شده مع ياز سوي ديگر، ممكن است كاال. ندارد يطرز استفاده از آن اطالع

عدم آگاهي مصرف كنندگان . ان و خسارت شودين محصوالت، دچار زيمصرف كننده با استفاده از ا

  . ساز سوء استفاده برخي توليدكنندگان است و اعتماد آنها نسبت به كاالي عرضه شده، زمينه

از كاال و خدمات سالم، با كيفيت مناسب، ايمن و عاري از عيوب، حق مصرف كننده  يبهره مند  

ت يفياست كه ك يعاده باشد، بلكه، كافد فوق اليموضوع قرارداد، نبا يكاال يمنيدرجه ا. است

و برچسب زده  يراد محسوب شود، به طور مناسب بسته بنديمطلوب و معمول داشته باشد تا بدون ا

به عبارت . كنواخت باشديت يت و كميفيك يواحدها دارا يان تماميشده باشد، در هر واحد و در م

  1.گر، قابل عرضه به بازار باشديد

ن و به كار يكننده كاالي معيوب يا خطرناك، تدو از ورود خسارت به مصرفبه منظور پيشگيري   

از سوي ديگر، با مالحظه احتمال ورود . رانه ضروري استيشگيا كاركرد پيت يبا ماه يقواعد يريگ

ع خسارت وارده به مصرف كننده، ين و مقررات به منظور جبران سهل و سريخسارت، تدوين قوان

نه، قواعد عام و ين زميدر ا. ل ضرر استيبران خسارت، تعيين مسئول تحمساز ج زمينه. الزم است

ها و قواعد  به همين جهت، به كارگيري شيوه. ما از كارآيي الزم برخوردار نيست ينظام حقوق يسنت

ت وضع و يكننده، الزم و اهم جديد حقوقي به منظور جبران سريع و ساده خسارت وارده به مصرف

با نظرات  يين منظور، آشنايبد. ر استيانكارناپذ يعد در حقوق مصرف ضرورتن قوايا يريبه كارگ

  2.ن تحول خواهد بوديجاد اينه ساز ايموجود، زم

                                                                                                                   
1.The uniform commercial code U.S.A. 

 :ك. شتر ريب ييآشنا يبرا. 2

 يدر قراردادها؛ ترجمه عباس قاسم يليراه حل حقوق فرانسه در مقابله با شروط تحم) 1377(پ يليملر، فيس - 

  .23- 24، ش يد بهشتي، دانشكده حقوق دانشگاه شهيقات حقوقيحامد، تحق

  .10مجله كانون وكال، شماره مروري اجمالي بر نظريه تعهد به دادن اطالعات، ) 1375(قاسمي حامد، عباس  - 

ز و يي، پا23، ش ي؛ مجله حقوق)از مترجم يا با مقدمه(حقوق مصرف  يمعرف) 1377(حامد، عباس  يقاسم - 

 .زمستان

در حقوق  يو تعهد به همكار يتعهد به درستكار يت در قرارداد، مبنايحسن ن) 1386(حامد، عباس  يقاسم - 

  .46، ش يد بهشتيحقوق دانشگاه شه ، دانشكدهيقات حقوقيفرانسه؛ مجله تحق

قات يمتخصص، متعهد ارائه اطالعات به مصرف كننده در حقوق فرانسه؛ مجله تحق) 1388(حامد، عباس  يقاسم - 

  .49، شيد بهشتي، دانشكده حقوق دانشگاه شهيحقوق
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گيري از قواعد موجود، قبل از تدوين قواعد جديد حقوقي، اقدامي اصولي و منطبق با  بهره  

ت توليدكنندگان و يمسئولدر نظام حقوقي ما، قوانين و مقررات متعددي در زمينه . موازين است

   .وب يا خطرناك تدوين شده استيمع يكنندگان كاال عرضه

د كنندگان و يتول يبرا يت مدنيوب يا خطرناك، نه تنها موجد مسئوليمع يتوليد و عرضه كاال  

ط يبلكه، در صورت وجود شرا) مقاله 1ح در بند يتوض(گردد   يل كاالها مين قبيعرضه كنندگان ا

 مقاله 2در بند آن ح يتوضكه (ز خواهد بود يآنان ن يفريت كيگيري مسئول از شكلس الزم، زمينه

، يليتحل-يفيوه توصيو با ش يا ق كتابخانهين مقاله، با استفاده از روش تحقيدر ا). خواهد آمد

  .قرار خواهد گرفت ياد شده مورد بحث و بررسيمباحث 

  

  وب يا خطرناكيمع يكاالكنندگان  ضهتوليدكنندگان و عر يت مدنيمسئول. 1

وب يا خطرناك و يمع يكنندگان كاال توليدكنندگان و عرضه يت مدنيمسئول يبا مبان ييآشنا  

ح در يتوض(ن و مقررات خاص آن خواهد بود يساز طرح قوان زمينه )1.1ح در بند يتوض(قواعد عام آن 

  .)1.2بند 

  

  وب يا خطرناك و قواعد عام آنيمع يكنندگان كاال توليد و عرضه يت مدنيمسئول يمبان - 1- 1

در  )1.1.1(كنندگان كاالهاي معيوب و خطرناك  مباني مسئوليت مدني توليدكنندگان و عرضه

  .)1.1.2(ن عام مسئوليت تجلي يافته است يقوان

  

  وب يا خطرناكيمع يكنندگان كاال كنندگان و عرضه يت مدنيمسئول يمبان - 1-1-1

ن ضرر يوارد كرده است، خواه ا يگرياست كه به د يشخص بر رفع ضرر يت تعهد قانونيمسئول

، ر گذشتهد). 672: 1372، يلنگرود يجعفر(ت او باشد ياز فعال يا ناشيو  ير خود وياز تقص يناش

موجود در عرصه بازار، در مقابل خسارات وارده  يبا كاال گانمصرف كنند ينسب ييل آشنايبه دل

  نداشتند  يتيد كنندگان مسئولي، نوعاً توليديتول يمصرف كننده با كاال يياز عدم آشنا يناش

)The Encyclopedia American, 1981:683( . ،پيچيده در  گوناگون وبا توليد كاالهاي امروزه

                                                                                                                   
كننده كاالي معيوب يا  پيشگيري از ورود خسارت به مصرف )1389(قاسمي حامد، عباس و خالدي، پري  - 

  .تابستان - ، بهار51خطرناك در قوانين و مقررات جاري؛ دوفصلنامه علمي پژوهشي تحقيقات حقوقي، شماره 

، دانشكده حقوق يقات حقوقيمجله تحقف مصرف كننده؛ ترجمه عبدالرسول فدك، يتعر )1379( الووا، ژان - كله  - 

  .، بهار و تابستان30- 29، ش يبهشت ديدانشگاه شه
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مصرف كنندگان  بيترغو سازوكارهاي رواني جهت  يتبليغات يها وهيشو استفاده از  انبوهمقياس 

 يو اجتناب از مواجهه با خطرات احتمال يريبه كارگ يچگونگدانش  آموزش به مصرف بيشتر و عدم

رسد  يبه نظر م يل كاالها ضرورين قبيد كنندگان و عرضه كنندگان ايت توليمسئول ييآنها، شناسا

  ).207: 1387السان، (

مسئوليت ناشي از توليد و يا عرضه كاالي معيوب يا خطرناك، ممكن است بر مبناي رابطه   

در . كننده از سوي ديگر، شكل گيرد سو و مصرف كننده از يك قراردادي مابين توليدكننده يا عرضه

گيري قرارداد با اشكال روبرو شده باشد، مسئوليت  مواردي كه قراردادي وجود نداشته و يا روند شكل

  .هاي خارج از قرارداد خواهد بود حاصله از مصاديق مسئوليت

رمتعهد را نسبت به نقض قرارداد ثابت يست متعهدله، تقصيارداد، الزم ناز قر يت ناشيدر مسئول  

متعهد . ديد از عهده پرداخت خسارت برآير است و مرتكب آن باينقض قرارداد، خود تقص. دينما

الزم را انجام داده و حداكثر تالش خود را به كار برده،  يها اگر ثابت نمايد كه تمام مواظبت يحت

نسبت  يخارج يت شانه خالي نمايد، مگر آنكه نقص قرارداد را به سببيبار مسئول ريتواند از ز نمي

  .دهد

كنندگان  ت قراردادي توليدكنندگان و عرضه كنندگان براي حمايت از مصرفيمسئول ييشناسا  

به همين جهت حقوقدانان در خصوص مورد، مسئوليت غير قراردادي را بر مبناي . كافي نيست

  .اند تسبيب، تضمين و مسئوليت محض مطرح نمودهنظريات تقصير، 

قابل طرح و انتساب است كه وارد  يصرفاً در صورت يت مدنيمسئولر، يتقصه ينظر يبر مبنا  

د ثابت يدر اين فرض، خواهان، با .ر شده باشديمرتكب تقصانبار، يزخسارت در انجام عمل   كننده

م ير شده و ضرر به طور مستقيل خود مرتكب تقصمحصو  د و يا عرضهينمايد كه خوانده در مقام تول

 )Fischer and Powers, 1994: 4. (ناشي از اين تقصير است

كاال و خدمات  عرضه كنندگان توليدكنندگان يا رياثبات تقص يدشواره، ين نظريراد مهم ايا  

كنندگان، از  به همراه قدرت برتر توليدكنندگان و عرضه داتيروزافزون تول يها يدگيچيپ .است

وارده مبتني بر تقصير نيست؛ در اين صورت،  ضرري، موارد در. هاي اين دشواري است جمله دليل

 ؛باشند ين خسارات ميتحمل ا يبرا مرجعن يمناسب تر ،فروشنده كاال ياد كننده يمؤسسات تول

 عين مصرف كنندگان توزيرا بها ن خسارت يا، خود يها دهفرآور يتوانند با افزودن بها ي، مرايز

 ).180: 1378ان، يكاتوز(ند ينما

ان به يسبب ورود ز، وب به بازار و عرضه آنيمع يكاال نمودنعرضه كننده با وارد  توليدكننده يا  

خسارت وارده را جبران  ، سبب ورود خسارت بايدتيتسب نظريه يبرمبنا .مصرف كننده شده است

ده و يان دين زيب يجبران خسارت وارده منوط به وجود رابطه قرارداده، ين نظريبرمبناي ا .دينما
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مسئول خواهد بود كه سبب متعارف  يعرضه كننده تنها در صورت توليدكننده يا. نيستان يعامل ز

ده عرضه كنن توليدكننده يا رين تقصيت بيباثبات رابطه سببا وجود اين، . ورود خسارت باشد يو اصل

، جبران خسارت وارده را با مشكل ل اسبابختداو همچنين مشكل ان وارده به مصرف كننده يو ز

  )248: همان. (سازد مواجه مي

 وارده ب و رابطه آن را با خسارتياست مصرف كننده وجود ع يكافن، يتضمه ينظر يبر مبنا  

ن يا به مهم ايراد. عرضه كننده ندارد يا د كننده وير توليبه اثبات تقص يازين گريد و دياثبات نما

اشخاص ثالث را ها،   دادگاهبر مبناي اين نظريه، . است يقرارداد  محدود شدن آن به حوزهنظريه، 

 ،كاال يمنيسالمت و ا يامروزه شرط ضمن، اما. پنداشتند يع ميمب يمنين اياز قلمرو تضم خارج

معتقدند،  يا عده). 2: 1380ان، يكاتوز(ت درآمده اس يف قانونيتكال  افته و در زمرهي اي تازهچهره 

كه، هدف حقوق مصرف، ايجاد  يدر حال. است يت قرارداديدر حوزه مسئول ين تئوريا يكاركرد اصل

با  يچ گونه رابطه قراردادياست كه ه يت از مصرف كنندگانيتعادل و در بسياري از موارد حما

  ).54: 1374ل زاده، ياسماع(توليدكننده يا عرضه كننده كاال ندارند 

نظريه مسئوليت محض، يكي ديگر از مباني به كار گرفته شده جهت جبران خسارت وارده به   

قرار دكننده يب بر عهده تولوياز محصول مع يخطر ناشبر مبناي اين نظريه، . كننده است مصرف

عرضه شده  ياست خواهان ثابت كند كه كاال يكاف ،ت محضيبر مبناي نظريه مسئول. گرفته است

ب و ياز خود ع يو نا آگاه يريتقصيعذر ب .بوده كه ضرر از آن عيب برخاسته است يبيداراي ع

ه، سهم ين نظريدر ا. كاهد  يت نمين مسئوليخواهان، از بار ا ينيش بيقابل پ يمباالت يب يحت

جاد ين ايد كننده و مصرف كننده و همچنيان منافع توليت تعادل ميژه رعاي، بويمالحظات اقتصاد

د محصوالت، يو تول يت در طراحينه امنيبه سطح به يابيد كنندگان به منظور دستيتول يزه برايانگ

  ).(Geistfed, 2009: 2ر است يچشمگ

  

وب يا خطرناك در يمع يكنندگان كاال توليد و عرضه يت مدنيمسئول يمبان يتجل - 2-1-1

  ن عاميقوان

و ) دار و فروشندهيرابطه خر: 1.1.2.1(كننده در دو قسمت جداگانه  د كننده يا عرضهيتولت يمسئول

  .قابل بررسي است) رابطه سازنده كاال با اشخاص ثالث: 1.1.2.2(

  

  دار و فروشنده يرابطه خر -1- 1-2-1

 وب باشد،يكه مورد معامله مع يب، در صورتيار عي، در مبحث خيقانون مدن 422به موجب ماده 

ع، يمب يب پنهانيگاه ع.ع و گرفتن ارش خواهد داشتيمب يا نگهداريدار حق فسخ معامله يخر
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از  يناش يها انين، زيز است؛ بنابرايع در برابر آن ناچيآورد كه نقص خود مب يرا به بار م ييها انيز

ب ياز ع يشوارده نا يها انيو ز) سالم و معيوب يتفاوت كاال(نقص خود كاال : ب كاال به دو دستهيع

  .گردد يم ميكاال تقس

اما، ع و اخذ ارش دارد؛ يمب يا نگهداريدار، حق فسخ معامله يدر فرض وجود عيب در كاال، خر  

ب، ديگر ضرر را جبران يار عيب كاال، قواعد حاكم بر خياز ع يوارده ناش يها انيدر مورد ز

ن يد بيطبق اين قواعد، با. بازگشت نمود يت مدنيمسئول يد به قواعد عمومين، بايبنابرا. نمايد نمي

ن اضرار را به فروشنده منسوب يت موجود باشد و عرف، ايان وارد شده و عمل فروشنده رابطه سببيز

   .ع بر دو مبنا قابل طرح استيب مبياز ع يناش يها  انيف فروشنده به جبران زين باب، تكليدر ا. دينما

به بعد  226ماده (خسارت حاصله از عدم اجراي تعهدات در فرض اول، بر مبناي قواعد عام   

ب به او يع يكند كه جنس سالم و ب يدار تعهد ميدر برابر خر ي، فروشنده به طور ضمن)قانون مدني

از آن و ضمان فروشنده  يناش يها انين تعهد وفا نكند، مسئول جبران زيل دهد، پس اگر به ايتحو

 1371ان، يكاتوز( .او فرض شده است يقرارداد برا ياست كه بر مبنا يريبر نقض تعهد و تقص يمتك

  )270: ش

م و . م. ق 1ماده ( يت مدنيمسئول يدار و فروشنده تابع قواعد عموميدر فرض دوم، رابطه خر  

نمايد فروشنده  يدار ادعا مين معني كه، خريخواهد بود؛ بد 1)تيم در باب سبب. به بعد ق 331مواد 

ت يجه، عالوه بر اثبات رابطه سببيوب، سبب ورود ضرر به او شده و در نتيمع يكاال با عرضه كردن

ب يگر، عين راه مقصر بوده و به عبارت ديد ثابت كند كه فروشنده در ايب و ضرر، خريدار باين عيب

در اين . 2)م. ق 333مالك ماده (ا مالك بر آن مطلع بوده است ياز عدم مواظبت او حادث شده 

  .باشد يدار مير بر عهده خريبار اثبات تقصفرض، 

  

  كاال با اشخاص ثالث  رابطه سازنده - 2-2-1-1

با او  يو خصوص يچ رابطه قرارداديكه ظاهراً ه يا دهيان ديكاال در برابر ز  مسئول شناختن سازنده

                                                                                                                   
يا در نتيجه  هركس بدون مجوز قانوني عمداً« :ان داشته استي، ب1339، مصوب يت مدنيقانون مسئول 1ماده . 1

بي احتياطي به جان يا سالمتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر كه به موجب قانون 

مسئول جبران خسارت  ،لطمه اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود ،براي افراد ايجاد گرديده

   .»دناشي از عمل خود مي باش

مسئول خساراتي  ،كارخانه عمارت يا يا صاحب ديوار« :دارد يم ، مقرر1307، مصوب يقانون مدن 333ماده . 2

نتيجه عيبي حاصل گردد كه مالك مطلع برآن  اينكه خرابي در مشروط بر مي شود خراب شدن آن وارد است كه از

  .شده است توليد عدم مواظبت او از يا بوده و
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. اند  افتهيبه راه حل مطلوب دست  يان از راه قانونگذاريياست كه اروپا يتازه و خاص يندارد دشوار

درباره  ييچاره جو يده و برايجه  مطلوب رسيگسترده به نت يكا نيز با تحوالتيدر آمر ييه قضايرو

  :ده ثالث در نظام حقوقي ما، سه راه حل مطرح شده استيان ديجبران ضرر و ز
  

  بيتسب يت بر مبنايمسئول -1- 1-2-2-1

كه به بار آمده،  ييها انيكننده و ز دين كار توليب يت عرفياحراز رابطه سبب يبرادر اين فرض، 

 ين كه كااليسازنده كاال هم. موجود باشد ين خواهان و خوانده، قرارداديندارد كه ب يضرورت

ج يد نتايكرده كه با ييخطا ،بندد يدرباره فروش آن م يكند و قرارداد يوب را به بازار عرضه ميمع

ر، استفاده از ياثبات تقص يل دشواريدلبه ). م. م. ق 1م و ماده . ق 333و  334(د آن را متحمل شو

تعهد  يد كننده بر مبنايد كننده ومسئول دانستن توليتول ير برايو فرض تقص ييظاهر و امارات قضا

  .حل پيشنهاد شده است من، به عنوان راهيسالم و ا يل كاالياو به تحو
 

  عين مبيتضم - 2-2-2-1-1

ه تضمين مبيع ممكن يدكننده و شخص ثالث، طرح نظريتولن يما ب يرغم فقدان رابطه قراردادعلي

صورت  ياست كه توسط توليدكننده در برابر هر مصرف كننده احتمال يجابين اين تضميا. است

است كه تحقق آن وابسته به قبول  يشنهادين در هر حال پين تضمي، ايابه نظر عده. گيرد مي

ارائه نمود كه شخص بتواند تنها به  يا ن نمونهتوا يم يرا در حقوق ما به دشواريمتعهد است؛ ز

  ).47ش: 1379ان، يكاتوز( را به وجود آورد ينياراده خود د
  

  ت محضيمسئول -1-1- 3-2-2

د ين بايبرند و بنابرا ياند، سود م كه به وجود آورده يط خطرناكيه داران بزرگ از محيسرما

تواند  نيز مي» ه الغرميمن له الغنم فعل«يفقهدر حقوق ما، قاعده . ز متحمل شونديآن را ن يها انيز

ا شرط يمعيوب و  ير سازنده كااليكاوش درباره تقص يبر اين اساس، به جا. مؤيد اين انديشه باشد

باشد   يخود م يها فرآورده يمنيضامن ا يد كننده بايد به طور كلين كاال در برابر عموم، توليتضم

)Wintorbottem, 2007: 960.(  

مقررات موجود در . ما همخواني ندارد يت محض با قواعد موجود در نظام حقوقيمسئوله ينظر  

و  ي، خوراكيي، دارويو مقررات پزشك يب از قانون مدنيت مدني، مندرجات فصل تسبيقانون مسئول

  .باشند با نظريه مسئوليت محض هماهنگ نمي 29/3/1334مصوب  يدنيآشام

  

  ن خاصيوب يا خطرناك در قوانيمع يكنندگان كاال توليد و عرضه يت مدنيمسئول يبررس - 1- 2

ت از حقوق يو قانون حما) 1.2.1( 1388ت از حقوق مصرف كنندگان مصوب سال يقانون حما
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هاي موجود در  ، به منظور پاسخگويي به ضرورت)1.2.2( 1386كنندگان خودرو مصوب  مصرف

  .اند كنندگان تدوين شده زمينه حمايت از مصرف

  

  ت از حقوق مصرف كنندگان يقانون حما - 1-2-1

ه عرضه كنندگان كاال و يكل 15/7/1388ت از حقوق مصرف كنندگان مصوب يقانون حما 2مادة 

مسئول صحت و سالمت كاال و خدمات عرضه شده مطابق  يا اشتراكيو  يخدمت را به صورت انفراد

. داند يا عرف در معامالت ميا مندرجات قرارداد مربوطه و ين و يط مندرج در قوانيبا ضوابط و شرا

باشد،  ين شده، اگر موضوع معاملة كلييط تعيا عدم انطباق كاال با شرايب يدر صورت وجود ع

ن كند و اگر موضوع معامله يد آن را تأميحق دارد صرفاً عوض سالم را مطالبه، و فروشنده با يمشتر

وب و سالم را يمع يا ارش كااليد يتواند معامله را فسخ نما يم يباشد، مشتر) نين معيع( يجزئ

، يمشتر يدر صورت فسخ معامله از سو. مطالبه كند و فروشنده موظف است كه آن را پرداخت كند

 .1است يعرضه كننده منتف يپرداخت خسارت از سو

حاً يخدمات را صرت عرضه كننده كاال و يمسئول ينكه قانونگذار در اين قانون، مبنايبا وجود ا  

ن نموده ييد كننده را تعيت توليدامنه مسئول» منفرداً يا مشتركاً«ذكر نكرده، اما، با آوردن عبارت 

ست يمعلوم ن. با وجود اين، عبارت قانونگذار در اين ماده قانوني از وضوح كافي برخوردار نيست. است

است يا منظور  يت تضامنيه مسئولآيا نظري. است يتي، چه نوع مسئوليت اشتراكيمنظور از مسئول

ر است؟ در صورتي كه منظور يبر حسب تقص يت نسبيمسئول يت اشتراكيقانونگذار از مسئول

تفسير نماييم، مصرف كننده  يت تضامنين ماده را مسئوليدر ا يت اشتراكيقانونگذار از مسئول

ر دهد و راحت تر خسارت د و عرضه كاال را مسئول قرايتواند افراد مختلف داخل در شبكه تول مي

  .خود را جبران نمايد

به مقررات  1388كنندگان مصوب  قانون حمايت از حقوق مصرف 2قانونگذار در ادامه متن ماده   

 يگريرا به د ييكاال يكه اگر كس ين قاعده سنتيا. ارات اشاره كرده استيموجود در مبحث خ

                                                                                                                   
ه عرضه كنندگان كاال و خدمت، يكل«: 1388ت از حقوق مصرف كنندگان مصوب يقانون حما 2بر اساس مادة . ١

ن و يط مندرج در قوانيا مشتركاً مسئول صحت و سالمت كاال و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرايمنفرداً 

ا عدم يب يباشد، در صورت وجود ع ياگر موضوع معامله كل. ا عرف در معامالت هستنديا مندرجات قرارداد مربوط ي

ن يد آن را تأميحق دارد صرفاً عوض سالم را مطالبه كند و فروشنده با ين شده، مشترييط تعيانطباق كاال با شرا

وب و يمع يا ارش كااليتواند معامله را فسخ كند  يم يباشد، مشتر) نيمعن يع( يكند و اگر موضوع معامله جزئ

، پرداخت يمشتر يدر صورت فسخ معامله از سو. سالم را مطالبه كند و فروشنده موظف است آن را پرداخت كند

  .»است يعرضه كننده منتف يخسارت از سو
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رد، جوابگوي يا ارش بگيا قرارداد را فسخ كند يدار حق دارد يباشد، خر يبيبفروشد و در آن ع

ل پيچيدگي روابط موجود در عرصه بازار، اين قاعده، يامروزه، به دل ينيازهاي بازار سنتي است؛ ول

دار و فروشنده محدود يت به خريرا اوالً، برمبناي اين قاعده، مسئوليرسد؛ ز كافي به نظر نمي

معيوب به  يكه از كاال ياً، خساراتيثان. نشده است گردد و وضعيت شخص ثالث در آن مالحظه يم

  )333-334: 1387ان، يكاتوز( .ستيمت نيشود، محدود به تفاوت ق يشخص وارد م

ح شده كه در صورت يتصر 1388كنندگان مصوب  قانون حمايت از حقوق مصرف 2ماده  يدر انتها  

كه ممكن  ياست؛ در حال يعرضه كننده منتف ي، پرداخت خسارت از سويمشتر يفسخ معامله از سو

 يوب بودن كاال به ويل معيبه دل يو استرداد ثمن، خسارات يمشتر ياست با وجود فسخ معامله از سو

  . ت، منافات دارديمسئول ين قبيل خسارت ها با قواعد  عموميجبران نشدن ا. وارد شده باشد

ب قانون حمايت از حقوق يصوت يشدن مراحل مقدمات يط يبا توجه به مدت طوالن  

ن يشگام در ايپ يات كشورهاياز تجرب يريسته بود با بهره گيشا 1388كنندگان مصوب  مصرف

د، اما در عمل يمطلوب و دلخواه رس يا  جهين و مقررات آنها بتوان به نتيقوان يساز ينه و بوميزم

 ).55، ص1387داراب پور، ( اين گونه نشد
  

 ت از مصرف كنندگان خودرو يقانون حما -2-2-1

قانونگذار از مباني سنتي مسئوليت  23/3/1386كنندگان خودرو مصوب  در قانون حمايت از مصرف

  .رش قرار داده استيرا مورد پذ يت محض و نوعيفاصله گرفته و مسئول

ه خسارات وارده به مصرف كننده و اشخاص ياين قانون، جبران كل 3بر مبناي مندرجات ماده   

اگر خارج از تعهدات «ب يا عياز نقص  يدرمان ناش يها نهيو هز يو مال يثالث اعم از خسارات جان

  .1عرضه كننده است  بر عهده» مه شخص ثالث باشديب

اين  3يادشده، حقوق اشخاص ثالث مورد توجه قرار گرفته و حسب مندرجات ماده  3در ماده   

بر عهده عرضه كننده قرار » نده و اشخاص ثالثه خسارت وارده به مصرف كنيجبران كل«قانون، 

                                                                                                                   
عرضه كننده در طول مدت ضمانت مكلف به «: دارد  يت از مصرف كنندگان خودرو مقرر ميقانون حما 3ماده . ١

جه يا در نتياست كه در خودرو وجود داشته ) ا حملي و دي، مونتاژ، تولياز طراح يناش(ب يا عيرفع هر نوع نقص 

ا مانع ير بوده يمغا ،استفاده معمول از خودرو بروز نموده و با مفاد ضمانتنامه و مشخصات اعالم به مصرف كننده

 اينه رفع نقص يهز. خودرو شود يا موجب كاهش ارزش معامالتي ،آن باشد يمنيا يا نافيز خودرو استفاده مطلوب ا

ه خسارات وارده به مصرف كننده و اشخاص ثالث، اعم از خسارات يب خودرو در طول مدت ضمانت و جبران كليع

 يها نهيهز ،)شخص ثالث باشدمه يكه خارج از تعهدات ب( بيا عياز نقص  يدرمان ناش يها نهيو هز يو جان يمال

چنانچه مدت توقف خودرو ( راتين مشابه در طول مدت تعميگزيجا ين خودرويمأرگاه، تيحمل خودرو به تعم

  .»باشد يم برعهده عرضه كننده) ش از چهل و هشت ساعت باشديب
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  .داده شده است

كه در موضع  يا  ت از مصرف كنندهيت به منظور حماياعتبار شناختن شرط عدم مسئول يب  

ن قانون محسوب يگر نقاط قوت ايد ند، ازيب  يب مين شروط آسيل ايضعف قرار دارد و از تحم

ن يم بير مستقيم و غيهر نوع توافق مستق«: دارد مقرر مين راستا يقانون مزبور در ا 7ماده . شود يم

كه عرضه  ياز تعهدات يا بخشيعرضه كننده، واسطه فروش با مصرف كننده كه به موجب آن، تمام 

ا به عهده واسطه فروش يد يا ضمانت نامه صادره بر عهده دارد، ساقط نماين قانون و يكننده طبق ا

تبصرة ذيل مادة فوق . »ر برابر مصرف كننده باطل و بال اثر استگذارده شود، د يگريا هر عنوان دي

ن قانون ين قرارداد و مشموالن ايف طرفيكه حقوق و تكال يانعقاد هر نوع قرارداد«: دارد ياشعار م

و از درجه اعتبار  ير قانونيو موارد مشابه، غ يقانون مدن 10ت نشود، به استناد مادة يدر آن رعا

  . »ساقط است

ا عرضه كننده، همراه با نظريه يد كننده يبه عنوان ابزار دفاع تول ير مشاركتيش تقصريپذ  

كنندگان  بيني شده در قانون حمايت از مصرف ت محض، يكي ديگر از نكات مهم پيشيمسئول

ت محض با دفاع يت، نظريه مسئوليمسئول ياقتصاد يها ليدر تحل. است 1386خودرو مصوب 

 يد كننده در صورتين نظريه، توليبراساس ا. ر، كارآمدتر استينسبت به نظريه تقص ير مشاركتيتقص

اط استاندارد را اعمال نموده يده، سطح احتيان ديباشد كه ز  ياز حادثه م يمسئول خسارات ناش

ر يده تقصيان دياگر سطح احتياط زيان ديده كمتر از سطح احتياط استاندارد باشد، ز. باشد

اط يدهد كه سطح احت يح ميده ترجيان ديدر فرض حاكميت اين نظريه، ز. داشتخواهد  يمشاركت

  ).Shavell, 2004: p 302(ت كند ياستاندارد را رعا

 يو مال يب و نقص و خسارات جانيهر گونه ع«: دارد يان ميقانون مزبور ب 8ن راستا مادة يدر ا  

و  يجانب يهاستمينصب قطعات و سا يض يل تعويوارده به مصرف كننده و اشخاص ثالث كه به دل

دوران  يو مجاز عرضه كننده، توسط مصرف كننده ط يافت خدمات خارج از شبكة رسميا دري

مصرف كننده و اشخاص  يبرا يچگونه حقين قانون خارج است و هيجاد شود، از شمول ايضمانت ا

  .»كند  يجاد نميثالث در برابر عرضه كننده ا
  

  وب يا خطرناكيمع يكنندگان كاال توليدكنندگان و عرضه يفريت كيمسئول. 2

كننده و صاحب حرفه را ملزم به  ، توليدكننده، عرضهيحقوق يمصرف كننده حق دارد با اقامه دعو

عالوه بر آن، . خسارات نمايد يض، مطالبه ارش و فسخ قرارداد و پرداخت تمامير كاال، تعويتعم

 يفريت كيت نمايد و مسئوليشكا يفريتواند از متخلف و مجرم يادشده به دادگاه ك كننده مي مصرف

ج يبه آثار و نتا ييالزام شخص به پاسخگو ي، نوعيفريت كيمسئول. ت او را خواستار شوديو محكوم
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  ).23: 1373، يديول(ا جرم است ي ييده جزاينامطلوب پد

ساز ايجاد تعادل  كنندگان، زمينه در مورد نقض حقوق مصرف يفريك يهاي اجراي ضمانت وضع  

كه باعث  يانباريان حوادث متعدد زياز م. در عرصه بازار و نهايتاً شكوفايي اقتصاد ملي خواهد شد

، يت مدنيجاد مسئوليحوادث عالوه بر ا يشود، برخ يورود ضرر و خسارت به مصرف كننده م

ده، مستحق يان ديموارد يادشده، ز يدر تمام. رنديگ يز قرار مين ييل مقررات جزاموضوع اعما

نيز  يفريك يان، متحمل ضمانت اجراهايعامل ز يعالوه بر آن، در موارد. جبران خسارت وارده است

وب يا خطرناك، يمع ياز استعمال كاال يانبار ناشياست كه حوادث ز يفرض اخير در صورت. گردد مي

ت يعنوان تحقق مسئول. كيفر بوده و از نظر قانونگذار مصداق جرم در نظر گرفته شده باشدداراي 

 يريشكل گ. ت استيدر مورد ضرر وارده و وجود رابطه عل ينيمتوقف به احراز شروط مع يفريك

وب يا خطرناك در ذيل عناوين مربوط يمع يكنندگان كاال ت كيفري توليدكنندگان و عرضهيمسئول

  .قابل بررسي است) 2.2(و خاص ) 2.1(عام  نيبه قوان
   

  ن عاميقوان يوب يا خطرناك بر مبنايمع يكنندگان كاال توليد و عرضه يفريت كيمسئول - 2- 1

اينان با فراهم آوردن . باشند  يد كننده و عرضه كننده، مباشر مستقيم ورود صدمه به مصرف كننده نميتول

قانون مجازات اسالمي در ذيل عنوان . گردند خسارت مي زمينه و مقدمات حوادث زيانبار، سبب ورود

براي فروض مندرج در ذيل اين مبحث، موجبات » ديه«با وضع ضمانت اجرايي » تسبيب در جنايت«

از سوي ديگر، مندرجات مواد قانوني ذيل اين مبحث گوياي اين  1.انگاري تسبيب را فراهم آورده است جرم

  .وضوع مقررات باب هشتم را مبتني بر تقصير و مباشرت ندانسته استمعني است كه قانونگذار تسبيب م

ر شده يت سبب، منوط به اثبات تقصين قانون، مسئوليهم 357با وجود اين، در مواردي مانند ماده   

ت ين موضوع به شكل استثناي وارده به قاعده كلي، منصرف از بحث مسئوليتوان گفت، ا اگر چه مي. است

  2.ستير نيبر احراز تقص يشه مبتنيب، هميوب يا خطرناك است و تسبيمع يالهاد كاياز تول يناش

  

                                                                                                                   
پنج  ،در اين قانون هاي مقررمجازات :12ماده « :دارد ي، مقرر م1371، مصوب يقانون مجازات اسالم 12ماده . ١

  .»ههاي بازدارندمجازات – 5 ؛تعزيرات - 4 ؛ديات - 3 ؛قصاص -2؛ حدود -1: قسم است

صاحب هر حيواني كه خطر حمله و « :دارد يان مي، ب1371، مصوب يقانون قانون مجازات اسالم 357ماده . ٢

 سهل انگاري موجب تلف يا خسارت بايد آن را حفظ نمايد و اگر در اثر اهمال و، آسيب رساندن آن را مي داند

از حال حيوان كه خطر حمله و زيان رساندن به ديگران در آن  صاحب حيوان عهده دار مي باشد و اگر ،گردد

عهده دار  ،در نگهداري او كوتاهي نكند و ي حفظ آن را نداشته باشديآگاه نباشد يا آنكه آگاه باشد ولي توانا ،هست

  .»خسارتش نيست
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  ن خاصيوب يا خطرناك در قوانيمع يكنندگان كاال توليد و عرضه يفريت كيمسئول -2-2

ت از يوب يا خطرناك، عالوه بر قانون حمايمع يعرضه كنندگان كاال يفريت كينه مسئوليدر زم

. اند ن زمينه تدوين شدهيدر ا يگرين دي، قوان)2.2.1( 1388 حقوق مصرف كنندگان، مصوب سال

، )2.2.2( 1371ران، مصوبيا يقات صنعتين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقانون اصالح قوان

، يو قانون مواد خوراك) 2.2.3( 1334، مصوب ييو دارو يقانون مربوط به مقررات امور پزشك

  .گردند ، از جمله اين قوانين محسوب مي)2.2.4( 1326، مصوب يو بهداشت يشي، آرايدنيآشام

  

   ت از حقوق مصرف كنندگانيقانون حما -1-2-2

با  يد كنندگان متخلف كه به منظور كسب سود و منفعت اقتصاديتول يبرا ين مجازات مالييتع

هاي  شوند، يكي از شيوه كنندگان مي توليد و يا عرضه كاالي معيوب، سبب ورود خسارت به مصرف

ت از حقوق مصرف كنندگان، يقانون حما 18ماده . پيشگيرانه از وقوع جرم و ورود خسارت است

ن ماده يمقررات مندرج در ا يبر مبنا. ب شده استيم و تصوين مبنا تنظيز بر همين 1388مصوب 

آن،  يريكارگجه بهيا ناقص و در نتيوب و يا خدمات عرضه شده، معيكه كاال  ي، در صورتيانونق

 ينقد يگردد، عالوه بر جبران خسارت، متخلف، به پرداخت جزا يمصرف كننده متحمل خسارت

  .1برابر خسارت محكوم خواهد شد 4حداكثر تا معادل 

  

  ران يا يقات صنعتياستاندارد و تحقن و مقررات مؤسسه يقانون اصالح قوان -2-2-2

. است يمشمول استاندارد اجبار يها اسين قانون ناظر بر كاالها و مقيا يها م و مجازاتيجرا

 يقات صنعتين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقينقض مقررات قانون اصالح قوان يضمانت اجرا

  :ر استيبه دو صورت ز 1371ران مصوب يا

  ا خسارت؛يا اقدامات محدود كننده، بدون مالحظه ورود صدمه يضمانت اجرا با ذكر مجازات  -1

ن ين قانون شامل ايا 12و  10به مصرف كننده، كه ماده  يد به ضرر ماديضمانت اجرا مق -2

  .هاي اجرايي است گونه ضمانت

قات يندارد و تحقن و مقررات مؤسسه استايقانون اصالح قوان 12مندرجات ماده  يبر مبنا  

يا  يم مذكور در اين قانون موجب بيمارياز جرا يهرگاه ارتكاب يك 1371ران، مصوب يا يصنعت

                                                                                                                   
ا خدمات عرضه شده يچنانچه كاال «: دارد ، مقرر مي1388ت از حقوق مصرف كنندگان، مصوب يقانون حما 18ماده . 1

به مصرف كننده وارد گردد، متخلف  يب، خساراتيوب باشد و به واسطه آن عيا خدمات معيتوسط عرضه كنندگان كاال 

  .»خسارت محكوم خواهد شد برابر 4حداكثر تا معادل  ينقد يعالوه بر جبران خسارت، به پرداخت جزا
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  :گردد زير محكوم مي يهامرتكب حسب نتايج حاصله به مجازات ،گردد يآسيب

در صورتي كه مدت معالجه زائد بر دو ماه نباشد، مجازات مرتكب شش ماه تا دو سال  -1

  ؛ينقد يو پانصد هزار تا دو ميليون ريال جزا يحبس تعزير

در صورتي كه مدت معالجه زائد بر دو ماه باشد، مجازات مرتكب يك تا سه سال حبس  -2

  ؛ينقد يو يك ميليون تا دو ميليون ريال جزا يتعزير

در صورتي كه موجب نقص عضو شود، مجازات مرتكب حسب مورد سه تا ده سال حبس  -3

  ؛ينقد يپنج ميليون ريال جزاو دو ميليون تا  يتعزير

و  يپانزده سال حبس تعزير يبه مرگ شود، مجازات مرتكب سه ال يدر صورتي كه منته -4

  .خواهد بود ينقد يسه ميليون تا ده ميليون ريال جزا

بودن سبب از مباشر،  يادشده، در صورت شكايت مصرف كننده و به شرط اقويموارد  يدرتمام  

و بر طبق حكم محاكم جبران  ياساس قانون مجازات اسالم ديه و خسارت مصرف كننده بر

  . گردد يم

 

   ييو دارو يقانون مربوط به مقررات امور پزشك - 3-2-2

 يها يمباالت يها، خطاها و ب لهينشان داده است كه مصرف كنندگان در برابر ح يخيتار يها تجربه

از  يحقوق يها شتر نظامين لحاظ در بيبد. اند داده يقربان يگرينه ديش از هر زميد كنندگان بيتول

و  يت از مصرف كننده در زمينه مواد خوراكيحما يها ن گاميران، نخستيا يجمله نظام حقوق

 ييو دارو ين مقررات، قانون مربوط به امور پزشكياز جمله ا. و دارويي برداشته شده است يدنيآشام

بوده و باعث نقض حقوق مصرف كنندگان  ر مجاز، جرميو غ يتقلب يد كااليهمان گونه كه تول. است

از به ي، نيتقلب يد كاالين جرم همانند توليا. گردد يم يز جرم تلقين كاالها نيگردد، عرضه ا يم

  .جه باعث مجازات عرضه كننده استيبدون حصول نت يصدمه به مصرف كننده نداشته و حت

، مصوب ييو دارو يپزشكقانون مربوط به مقررات امور  18حسب مقررات مندرج در ماده   

را فراهم  يقانون يهاموجبات اعمال مجازات ييه مواد دارويت در تهيفي، تقلب به هر ك1334

بودن  يل كاالها با علم به فساد و تقلبين قبيا فروش ايفروش، عرضه و  يبرا يآماده ساز. سازد يم

  :باشند ير مياد شده به شرح زي يهامجازات. مجازات است يز دارايآنها ن

ه كننده اعدام است و يمنحصراً علت فوت باشد، مجازات ته ييكه استعمال مواد دارو يدر صورت - 1  

  .ه كننده حبس دائم با اعمال شاقه خواهد بودياز علل فوت باشد، مجازات ته يكيكه  يدر صورت

ا ياز حواس و  يكيا نقص يا فقدان و يبه مرض دائم و  يكه مواد مذكور منته يدر صورت -2  

  .ه كننده، حبس دائم با اعمال شاقه خواهد بودياعضاء مصرف كننده گردد، مجازات ته
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ك ماه باشد، يگردد كه معالجه آن كمتر از  يا به صدمه يهرگاه مصرف مواد مزبور منته -3  

و ك ماه باشد، ديشتر از يو هرگاه مدت معالجه ب يبيك تا سه سال حبس تأديه كننده يمجازات ته

  .خواهد بود يبيسال تا ده سال حبس تأد

ك تا سه سال يه كننده ينگردد، مجازات ته يا به صدمه يهرگاه مصرف مواد مزبور منته -4

  .خواهد بود يبيحبس تأد

مصرف نشده است،  يده وليا به فروش رسيآماده و عرضه شده و  يتقلب يهرگاه دارو -5

خواهد  يبيماه تا دو سال حبس تأد 6و فروشنده از  ه كننده و عرضه دارندهيك از تهيمجازات هر 

  .1بود

ن قانون وابسته به ورود يشده در ا ينيش بيپ يهاشود، مجازات يهمانگونه كه مالحظه م

  )150: 1383، يمحمد(باشد   يب به مصرف كننده نميآس

  

   يو بهداشت يشيو آرا يدنيو آشام يقانون مواد خوراك - 2- 2- 4

، فروش و عرضه جنس 1346، مصوب يو بهداشت يشي، آرايدني، آشاميخوراكقانون مواد  1ماده 

ن يبر اساس مندرجات ا. نموده است يكه موعد مصرف آن گذشته، را جرم انگار يا جنسيفاسد 

 يدارا هريك از افعال زير ، ارتكاببهداشتي آرايشي و ،آشاميدني ،يخوراكمواد  درماده قانوني 

  : ادشده عبارتند ازيافعال . استدر اين قانون  شده ينيش بيپهاي مجازات

مخلوط كردن مواد خارجي به جنس به  -2عرضه يا فروش جنسي به جاي جنس ديگر؛  -1

عدم رعايت استاندارد يا فرمول ثبت شده در مواردي كه تعيين فرمول و  -3 منظور سوء استفاده؛

فروش و عرضه جنس فاسد و يا  -4شد؛ رعايت آن همچنين تعيين استاندارد و رعايت آن الزامي با

ها و ساير به كار بردن رنگها واسانس -5فروش و عرضه جنسي كه موعد مصرف آن گذشته باشد؛ 

   2.مواد اضافي غيرمجاز در مواد خوراكي يا آشاميدني يا بهداشتي و يا لوازم بازي كودكان

بر . ان شده استيب 1مندرج در ماده  ير قانونيافعال غ يياجرا يهااين قانون، ضمانت 2در ماده 

آثارحاصل  ماده يك طبق نتايج و ارتكاب هريك از اعمال مذكور درادشده، ي 2اساس مندرجات ماده 

در صورتي كه موجب بيماري مصرف كننده يا  -1: به شرح ذيل مستلزم مجازات خواهد بود ،آن از

مرتكب شش ماه تا دو سال حبس  آسيبي گردد كه معالجه آن كمتر از يك ماه باشد، مجازات

تأديبي خواهد بود و هرگاه مدت معالجه بيشتر از يك ماه باشد، مجازات مرتكب تا سه سال حبس 

                                                                                                                   
  .1334، مصوب ييو دارو يقانون مربوط به مقررات امور پزشك 18ماده . ١

  .1346، مصوب يو بهداشت يشيو آرا يدنيو آشام يقانون مواد خوراك 1ماده . ٢
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در صورتي كه موجب نقص يكي از اعضاء مصرف كننده گردد، مجازات مرتكب با  - 2تأديبي است؛ 

ورتي كه درمورد مواد در ص -3سال حبس با اعمال شاقه است؛  10توجه به ميزان نقص سه تا 

بهداشتي يا آرايشي موجب نقص زيباي يا كراهت منظر شود، مجازات مرتكب با توجه به ميزان 

در صورتي كه موجب مرگ -4نقص يا كراهت، يك سال تا سه سال حبس تأديبي خواهد بود؛ 

  .1مصرف كننده شود، مجازات مرتكب، از سه تا پانزده سال حبس با اعمال شاقه است

كه موجب مرگ مصرف كننده  يو بهداشت يشيو آرا يدنيو آشام يب در ساخت مواد خوراكتقل  

و  يدني، آشاميقانون، مواد خوراك 3ماده . شده است يرا فراهم سازد توسط قانونگذار جرم انگار

و  يدني، آشاميهركس مواد خوراك: دارد ن خصوص مقرر ميي، در ا1346، مصوب يو بهداشت يشيآرا

را متقلبانه بسازد و مصرف مواد مذكور منجر به مرگ مصرف كننده شود،  يو بهداشت يشيآرا

  .مجازات او اعدام است

، يدني، آشاميا عرضه كننده مواد خوردنيد كننده و يو عدم مهارت تول يمباالت ي، بياطياحت يب  

 ينيش بيكه موجبات خسارت به مصرف كننده را فراهم سازد، موضوع پ يشيا آرايو  يبهداشت

، يقانون مواد خوراك 6مندرجات ماده  يبر مبنا. قرار گرفته است يفريك يياجرا يهاضمانت

ا ي يمباالت يا بيو  ياطياحت يجه بيهرگاه در نت«:  1346مصوب  يو بهداشت يشيو آرا يدنيآشام

مواد ن آنها، يك از عامليا هر يا عرضه كننده يا فروشنده يا سازنده يه كننده يعدم مهارت ته

 يبيا آسي يماريد كه مصرف آن موجب بيدر آ يبه صورت يو بهداشت يشيو آرا يدني، آشاميخوراك

ك ماه باشد، مجازات اشخاص مذكور بر حسب مورد از دو ماه تا شش يگردد كه معالجه آن كمتر از 

زات حداكثر مجا. ك ماه باشديكه مدت معالجه زائد بر  يخواهد بود و در صورت يبيماه حبس تأد

  .»شود يال محكوم ميهزار ر 500تا  5ه غرامت از يحبس مذكور و تأد

اد شده يزان غرامت يد نظر در ميو مالحظه نرخ تورم، تجد يط اقتصادير شراييبا توجه به تغ  

  . رسد ينظر مبه يضرور

  

  يريجه گينت

از مصرف كننده تواند به طور كامل  يرانه نميشگين و مقررات در بردارنده قواعد پياعمال قوان

ن قواعد حقوقي يعالوه بر تدو ين، هر نظام حقوقيبنابرا. ديت نمايا خطرناك حمايوب يمع يكاالها

ن و ير از وضع قوانيا خطرناك، ناگزيوب يمع يرانه از ورود خسارت به مصرف كننده كاالهايگشيپ

 ينظام حقوق. خواهد بودل كاالها ين قبيدر جهت جبران خسارات وارده به مصرف كننده ا يمقررات

                                                                                                                   
  .1346، مصوب يو بهداشت يشيو آرا يدنيو آشام يقانون مواد خوراك 2ماده . ١
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ت از حقوق مصرف يدر قانون حما. به صورت عام و خاص دارد ين و مقرراتينه، قوانين زميما در ا

بدون توجه به حقوق اشخاص ثالث تكرار شده  يحقوق سنت يت، مبانينه مسئوليكنندگان در زم

. زده است يديمف ت از مصرف كنندگان خودرو، دست به ابداعاتيبا وجود اين، قانون حما. است

كنندگان در  ساز حمايت از مصرف هاي جديد مسئوليت مانند مسئوليت محض، زمينه پذيرش نظريه

  .مقابل متخصصان خواهد بود و در نهايت، حفظ تعادل در بازار را به همراه خواهد داشت
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