
 مطالعات حقوق تطبیقی
0، شمارۀ 01دورۀ   

0931 بهار و تابستان  

16تا  94صفحات   

 

 

بررسی تطبیقی تحوالت حقوق حاکم بر مسئولیت مبتنی بر 
 تولید

 
 *علیرضا باریکلو

 استاد گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران
 

 (01/11/0931 تاریخ پذیرش:، 01/10/0931 تاریخ دریافت:)
 

 چکیده
تنی بر تولید است. چون حقوق معاصر، تحوالت حقوق حاکم بر مسئولیت مبیکی از مسائل مهم 

اهداف آن متحول شده استت   در پرتو حقوق حاکم بر مسئولیت مبتنی بر تولید با گذشت زمان 
کننتده  جبران زیان ناشی از مصرف کاالی معیتو  و حمایتت از مصترف   هدف آن، لذا زمانی که 

قراردادها در  حقوق قراردادها مناسب تشخیص داده شد. با گذشت زمان عدم کارایی حقوقبود، 
مسئولیت مبتنی بر عیب یا مسئولیت محض با حت  دفتا    کننده روشن شد و حمایت از مصرف

کننتده را  توانست فقط جبران خسارت مصرفکننده مطرح گردید. ولی این قواعد میبرای تولید
دار و تأثیر قدرت اقتصادی بر اقتت پوشش دهد. همچنین تحوالت مقولۀ قدرت در حقوق عمومی 

حاکمیت ملی موجب شد که هدف حمایت از منافع ملی در موضو  تولید مورد توجه قرار گیرد. 
رو، قواعد حقوقی مسئولیت مبتنی بر تولید در ساختار حقتوق بتازار تتدوین شتد تتا تمتام       ایناز

 اهداف حقوقی را پوشش دهد.
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 مقدمه
های حقوقی معاصر، قواعد حقوقی حاکم بر مسئولیت مبتنتی بتر   سیستمیکی از موضوعات مهم 

در یک سیستم حقتوقی بتا   اصول و مقرراتی است که تولید است. مراد از قواعد حقوقی مجموعۀ 
لیت را برای ادارۀ گذار، بیشترین ظرفیت و قابنظر قانونشده و هدف موردتوجه به مبنای انتخا 

تولیتد دارای  مناسب حاکم بتر مستئولیت مبتنتی بتر     داشته باشد. تعیین قواعد حقوقی موضو  
اهمیت زیادی است، چون از سویی، تولید اعم از کاال و خدمات از ضروریات یک جامعه و نیت  از  

هتی  دولتتی    المللی است کهو روابط بینهای اصلی یک رژیم سیاسی در صحنۀ جهانی استوانه
ستودجویی  تواند ثبات و استحکام داشته باشد. از ستوی دیرتر، انریت ۀ    بدون تکیه بر تولید نمی

ممکتن استت موجتب تولیتد کتاالی معیتو  از اریت  کتاهش         کننتدگان  حد تولیدمطل  و بی
کننتده و  منطقی تولید با هدف اف ایش سود شود. این اقدام سبب اجحاف بته مصترف  های ه ینه
ها ناچار به دخالت و ورود در این خصوص ورود آسیب به اقتصاد ملی خواهد بود  لذا دولت حتی

 های رابطه، توازن و تعادل برقرار گردد.اند تا بین منافع تمام ارفبا هدف تأمین عدالت شده
بنابراین، نقش حقوق مسئولیت مبتنتی بتر تولیتد، ایجتاد تتوازن بتین توقعتات تولیدکننتده و         

انریت ۀ ستودالبی   کننده و تعتدیل  ده و تنظیم بازار است که در حین حمایت از مصرفکننمصرف
رون  و از حیث کیفتی ارتقتا دهتد. بته همتین دلیتل        تولید را از حیث کمّینامحدود تولیدکننده، 

 پایه یا مقیاس حقوق بتازار، مکانیستم جبتران خستارت،    تولید را مسئولیت مبتنی بر  قواعدبعضی، 
قواعد ستاختاری و  اند که سالمت محصوالت، و مقیاس حقوق مصرف توصیف کردهتأمین  مکانیسم
 .Tulibacka, 2009, p)هتا تعیتین شتود    آن باید با توجه به جایراهش در میان این رشتته اجرایی 

  لذا این حقوق از ابتدای پیدایش در پرتو اهداف آن تاکنون تحوالت تکمیلی بستیاری داشتته   (47
شود که حقوق مسئولیت مبتنی بر تولید چه تحتوالتی داشتته و آیتا    این مقاله بررسی میاست. در 

هتای حقتوقی، حقتوق    روند آن هدفمند بوده است؟ فرضیۀ مقاله این است که در بعضی از سیستم
تجربته  قراردادها، قواعد غیرقراردادی و حقتوق بتازار را   حاکمیت حقوق مسئولیت مبتنی بر تولید، 

با توجه به اهداف، این سیر تحوالت منطقی است. اما در حقوق موضوعۀ ایتران اغلتب بته    کرده که 
مسئولیت قراردادی استناد شده که ضروری است تحتوالتی در آن انجتام شتود. بنتابراین، در ایتن      

 شود.با توجه به اهداف آن بررسی میحقوق حاکم بر مسئولیت مبتنی بر تولید مقاله سیر تحوالت 
 

 قراردادهاحقوق 

کننتتده بتتود، چتتون هتتر  کننتتده مطالبتتات قضتتایی مصتترف خاستتتراه اولیتتۀ مستتئولیت تولیتتد 
کرد. لتذا  دید، جبران خسارت آن را مطالبه میای که از مصرف محصولی آسیب میکنندهمصرف
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حاکم بر مسئولیت مبتنی بر تولیتد تشتخیص دادنتد،    قواعد عنوان ها بهاولین قواعدی که دادگاه
از اری  قرارداد بته بتازار   ای محصول تولیدی خود را کنندهبود، چون هر تولیدق قراردادها حقو

پیتدایش حقتوق    دلیل بعضی معتقدند حقوق قراردادها سنگ زیربنتای به همین  کند.عرضه می
قانون مدنی فرانسته متعهتد    0041مسئولیت مبتنی بر تولید است، زیرا از یک ارف، برابر مادۀ 

و از اترف  نیت داشته باشتد  جبران خسارت ناشی از عدم اجرای قرارداد است ولو حسنمسئول 
دیرر، مطاب  مقررات، بایع دو تعهد اصتلی تستلیم مبیتع و تضتمین آن را دارد. تعهتد تضتمین       
متضمن تعهد سالمت مادی و حقوقی است و اگر کتاالیی ایجتاد خستارت کنتد، تعهتد ستالمت       

دیوان عتالی فرانسته ایتن تعهتد را بترای       کننده کافی است. لذادمادی برای ارح مسئولیت تولی
حکتم کترد فروشتندۀ     0313متارس   51و در رأی  ای تعهد به نتیجه توصیف،فروشندگان حرفه

 .(fairgrieve, 2005, p. 86) نباید هی  عیبی داشته باشدمبیع دارد که  ای تعهد به امنیتحرفه
از اریت  انعقتاد قترارداد محصتولش را بترای      ای کننتده تولیدداران این نظریه معتقدند هر ارف
کننده را است که تولیدهای توزیع مانند پلی کند و زنجیرهکنندۀ نهایی به بازار عرضه میمصرف

کننتده  کننتده و مصترف  قراردادهای واسطه بتین تولیتد  دهد. بنابراین کننده ارتباط میبه مصرف
 اهمیت زیادی ندارند.  

مسئولیت مبتنی بر تولید نقش زیادی داشت. لذا بعضی حقتوق  قوق قراردادها در پیدایش ح
را تنظتیم، و  اند که فرایند معاوضات و انتقاالت قراردادها را مجموعۀ قواعد پیچیده توصیف کرده

آور قانونی، تعیتین حقتوق و تعهتدات ناشتی از     تعیین توافقات ال اماور سنتی سه نقش اصلیِ به
را و فراهم کردن ضمانت اجرای حقوقی نقض غیرموجه و بدون عذر افقات مبهم اما قابل اجرا، تو

 ,Kronman, 1980). داشته باشدرا نی  کند که باید نقش توزیع ثروت بین اعضای جامعه ایفا می

p. 472- 474)       حتی برخی بر این باورند که مسئولیت قتراردادی بایتد توانتایی اعمتال خستارت
را بایتد در  تنبیهی را نی  داشته باشد. عامل اصلی این تحوالت در مبانی فلسفی حقوق تعهتدات  

و یکم در  دانست که در آغاز قرن بیستحقوقی جدید  -اقتصادی و سیاسی -های اجتماعیپدیده
 کرد.  را با چالش مواجههای مسئولیت تئوریکل اروپا و ایاالت متحده، ارتباط و پیوستری داخلی 

کترد، نقتش   شده در معامله حمایت میاما چون حقوق قراردادها از انتظارات و توقعات ایجاد
کته الزم بتود در    (,p. 11–30) Cooter, 1991محدود تعریتف شتد   اور سنتی بهحقوق تعهدات 

 شود.ترین آن اشاره میشود که به مهمانجام بعضی از اصول بنیادین تحوالتی 
 

 یضمن شروط در توسعه .1
یکی از پیامدهای حاکمیت حقوق قراردادها بر مسئولیت مبتنتی بتر تولیتد، توستعه در شتروط      

ای بتر آن  بود. مراد از شروط ضمنی، تعهداتی استت کته اترفین قترارداد هتی  متذاکره      ضمنی 
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ر ایتن تحتول، نقتض قترارداد د    اند، اما به استناد عرف باید به آن ملت م باشند. بته استتناد   نکرده
معنای جدید و قلمرو وسیعی تفسیر، و استانداردهای متنتو  تعهتدات ستالمت کتاال بتا عنتوان       

مطترح شتد.   ها و دکتترین حقتوقی در قراردادهتای فتروش     شروط ایمنی ضمنی از سوی دادگاه
محصولی که موجب ورود خسارت شده، سبب نقتض قترارداد و نیت  مستئولیت     عرضۀ درنتیجه، 

. در حقوق ایران نیت  بعضتی )کاتوزیتان،    ((Tulibacka, 2009, p. 64 شدکننده شمرده میتولید
( به استناد تضمین ایمنی ضمنی کاال یا تعهد ضمنی فروشنده به ایمنتی،  015و  41ص ،0910

 اند.  را مطرح کرده( 16ص  ،0914سود عموم )کاتوزیان، 
هد استترداد قیمتت محصتولی    اور سنتی متمرک  بر تعدرنتیجه، با اینکه حقوق قراردادها به
تتدری  خستارات بتدنی و متالی ناشتی از استتعمال       بهبود که مطاب  با شروط قراردادی نیست، 

» تحتت عنتوان  مستئولیت فروشتنده را   برای مثال، دکترین فرانسوی محصول را نی  شامل شد. 
کننده لث مصرفدر قبال خریداران فرعی و شخص ثا« نظریۀ زنجیرۀ قراردادها یا گروه قراردادها

به استناد شرط ضمنی به نفع ثالث توجیته کترد. هرچنتد دیتوان     با عنوان عضو خانه یا خانواده، 
 p. 31اتور صتریا اعترام نمتود )    از دکترین زنجیره یا گتروه قراردادهتا بته   عالی کشور فرانسه 
Moréteau, 2.15, )  ن مدنی فرانسه قانو 0061و بر اصل نسبی بودن آثار قرارداد به استناد مادۀ

دیده از عدم اجترای درستت قترارداد بتر مبنتای مستئولیت       اصرار داشت و اجازه نداد ثالت زیان
قراردادی اقامۀ دعوی نماید، اما در دکترین حقوقی، تعهد ایمنی ضتمنی کتاال از عوامتل اصتلی     

 توجیه حاکمیت حقوق قراردادها بر مسئولیت مبتنی بر تولید شد.
 

 قراردادها تحدید اصل آزادی .2
هرچند اصل آزادی قراردادها از اصول بنیتادی حقتوق قراردادهتا استت، ولتی بتا هتدف توجیته         
مسئولیت تولیدکننده از چند نظر استناد به این اصل محدود شد. نخست از نظر شروط ضمنی، 

ها بترای آن توصتیف کردنتد، چتون چنتین شتروای متورد        ای که دادگاهخصوصاً با ویژگی آمره
تواف  ارفین قرار نررفته است، چندان با اصل آزادی سازگار نبود. دوم از نظر شتروط   مذاکره و

دکترین و یکن شمرده شد. لذا بعضی معتقدند لمسلب مسئولیت که چنین توافقاتی باال و کان
و حقتوق  رویۀ قضتایی ناچتار شتدند از اریت  تعتدیل اصتل آزادی قتراردادی از رفتاه عمتومی          

تدری  بته دالیتل گونتاگونی ماننتد     اصل آزادی قراردادی بهت کنند. بنابراین، کننده حمایمصرف
و وظتایف  (Tulibacka, 2009, p. 60) شد کننده تعدیل و حمایت از مصرفضرورت رفاه عمومی 
 ,Hondius, 2004)است  قابل تعدیل که هرگ  مورد مذاکره ارفین قرار نررفتهقانونی آمره و غیر

p. 248)،  و تتدری  در نیمتۀ اول قترن بیستتم در امریکتا      این وظایف بته  .قراردادها ظاهر شددر
کننده در معامالت بازار توجیه، و در نیمۀ دوم قترن بیستتم   بر مبنای ضعف مصرفاروپای غربی 
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ایدۀ دولتت رفتاه و   لذا ارح  کننده، از آن حمایت بیشتری شد.با ظهور جنبش حمایت از مصرف
 کننتده بتر اعمتال اصتل آزادی قتراردادی فشتار آورد       ای حمایتت از مصترف  هت تقویت سیاست

.(Tulibacka, 2009, p. 61)  کننتده، اصتل آزادی   منظتور احتراز مستئولیت تولیتد    درنتیجته، بته
 کننده نتواند در مواردی به آن استناد کند.قراردادها تا حدی محدود شد تا تولید

 

 قراردادها بودن ینسب اصل از عدول. 3
ل نسبی بودن قراردادها یکی دیرر از اصول بنیتادین حقتوق قراردادهتا استت کته حاکمیتت       اص

حقوق قراردادها بر مسئولیت مبتنی بر تولید را با چالش مواجته ستاخته، چتون ایتن اصتل کته       
، (Charman, 2007, p.132) استت   متضمن محدودیت رابطه قراردادی در ابعاد افقی و عمتودی 

ص  ،4، ج 0916باشتد )کاتوزیتان،   در مسئولیت قراردادی نی  مجری می محدود به آثار نیست و
. لتذا مشتکل   (Guest, 1 986, p. 364; tritel, 1995, p. 551 51ص  ،0911تبتار،    جعفری591

دیتده اترف قترارداد نباشتد و بترای جبتران خستارت        اساسی این است که احتمال دارد آسیب
 . اصل عدول شود کنندۀ ثالث، ناچار باید از اینمصرف

 

 عدول از حاکمیت حقوق قراردادها .4
با وجود این تحوالت، حقوق قراردادها نتوانست قواعد مناسبی برای مسئولیت مبتنی بتر تولیتد   

های حقوق معاصر ناچار شدند از حاکمیتت حقتوق قراردادهتا عتدول     باشد. لذا بعضی از سیستم
منتوط بته انعقتاد قتراردادی معتبتر استت،        کنند، چون نخست اینکه حاکمیت حقوق قراردادها

کننده قبل از انعقاد قرارداد وظایفی داشته باشد  برای مثال اب  درحالی که ضروری است تولید
کتاالی  فقتط   دارد کننده وظیفته م، تولید0333م و اصالحی 0311دستورالعمل اروپایی  9مادۀ 
نرر است  یعنی باید زمان اجرای نتیجهدوم، حقوق قراردادها یک رژیم  به بازار عرضه کند.سالم 

قرارداد منقضی شود یا ناقص و غیرمنطب  اجرا شود تا به استناد تخلفِ متخلف بتوان مسئولیت 
(. درحتالی کته   064ص  ،4، ج 0916  کاتوزیان، 593ص  ،0، ج 0961او را مطرح کرد )امامی، 

خلف و حتی پیش از انعقاد قترارداد،  که قبل از تاست مسئولیت مبتنی بر تولید نیازمند قواعدی 
کننده مقرر کند تا او را به تولید کاالی ستالم ملت م نمایتد. ستوم، حقتوق      وظایفی را برای تولید

 ،0915بینتی ضترر )شتهیدی،    کند و قابلیت پیشبینی حمایت میمنافع قابل پیشقراردادها از 
ن محسو  شده، ولی در مسئولیت ( از شرایط مطالبۀ آ511 ص ،4، ج 0916  کاتوزیان، 13ص 

کننتده بایتد ضتمن فراختوان     بینتی باشتد، تولیتد   مبتنی بر تولید اگر نبود ستالمت قابتل پتیش   
رغتم  توانتد کتاال را علتی   و نمتی تعمیتر و اصتالح آن اقتدام کنتد     به آوری محصول از بازار، جمع
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مانند داروها که عوارم  بینی خطر عرضه نماید  مرر خطری که ذاتی و غیرقابل رفع باشد،پیش
باید هشتدار داد. بنتابراین، خطتر یتا ضترر در مستئولیت       جانبی ذاتی دارند که در این موارد نی  

بینتی، وظیفتۀ   بینتی باشتد، چتون در صتورت قابلیتت پتیش      قابل پتیش مبتنی بر تولید باید غیر
ها، خطر یتا آستیب   کننده رفع عیب یا هشدار دادن است  درحالی که مطاب  حقوق قراردادتولید

بینی باشد. چهارم، اهداف حقوق مسئولیت مبتنی بر تولید فراتر از جبتران زیتان   باید قابل پیش
 توانست آن را محق  سازد. کننده است که حقوق قراردادها نمیمصرف

عدول شده استت   از حاکمیت حقوق قراردادها بر مسئولیت مبتنی بر تولید  به همین دالیل
مستئولیت مبتنتی بتر    حقوق حاکم بتر  تعهدات فرانسه، م حقوق 5106ر اصالحات برای مثال، د

ق.م.ف. مقترر   0541تولید زیرمجموعۀ مسئولیت ختارج از قترارداد محستو  شتده و در متادۀ      
تولیدکننده مسئول زیان ناشی از وجود عیب در محصتول استت ولتو بتا قربتانی      »گردیده است: 
در حقوق ایران با وجود ظهور قوی قسمت اول حال اینبا «.باشد قراردادی نداشتهآور رابطۀ ال ام
کننتتدگان در قواعتتد ختتارج از قتترارداد، چتتون تمتتام قتتانون حمایتتت از حقتتوق مصتترف 5متتادۀ 
کننتده بته   کنندگان را مسئول سالمت محصول شمرده، در انتهای ماده، ح  رجو  مصرفعرضه

ستۀ او نی  به استترداد ثمتن در صتورت عتین     فروشندۀ ج ء یا ارف قرارداد محدود شده، و خوا
خارجی بودن مورد معامله و تعویض کاال در کلی در ذمه، منحصر شده که همان ضمانت اجرای 

مطاب  ایتن متاده، حقتوق قراردادهتا حتاکم بتر       قانون مدنی است. پس  491و  453، 455مواد 
ایتن قواعتد بتا وجتود      مسئولیت تولیدکننده است و ضرورت دارد در آن تجدیدنظر شود، چتون 

کننده و منافع تولیدتحوالت زیاد آن در حقوق غر ، ناقص بوده و به تعبیر بعضی، بیشتر حامی 
(  خصوصتتاً اینکتته عیتتب در ستتاختار کتتاال 55و  045 ، ص0910دار استتت )کاتوزیتتان، ستترمایه
 ،0934 که چنین مالکی در محصول صنعتی قابل اعمال نیستت )بتاریکلو،   است بینی شدهپیش
لذا حاکمیت حقوق قراردادها نتوانست تمام ابعاد حقوقی موضو  را شامل شود و نیت    (.550 ص

 ده به ارتقای کیفیت محصوالت است.فاقد ضمانت اجرایی کافی برای وادار کردن تولیدکنن
 

 قواعد غیرقراردادی
نی بر تولید، بیشتتر  ابعاد مسئولیت مبتبه پوشش تمام در نتیجۀ فقدان ظرفیت حقوق قراردادها 

اند. برای های حقوقی به مسئولیت خارج از قرارداد با رویکرد حقوق خصوصی روی آوردهسیستم
، «شتود تعهداتی که بتدون توافت  محقت  متی    »مثال، فصل چهارم قانون مدنی فرانسه با عنوان 

بته   0916تتا   0915به شبه قرارداد و قستمت دوم، متواد    0910تا  0910قسمت اول آن، مواد 
 999که مشابه مادۀ  0916به مادۀ  0331می  03جرم و شبه جرم اختصاص یافته است که در 

تحتت عنتوان سرفصتل     0916 -01تتا   0916 -0متاده بته شتمارۀ     01قانون مدنی ایران است، 
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م نیت  اصتالحاتی در آن صتورت    5114به قانون مدنی فرانسه اضافه شد و در ستال  چهارم مکرر 
، با عنوان فصل سوم منابع تعهتدات  0919-4تا  0011نی  مواد  5106سال  گرفت. در اصالحات

، به قرارداد و فصل فرعی دوم، متواد  0590-1تا  0010به دو فصل فرعی، فصل فرعی اول، مادۀ 
-01تتا   0541، به مسئولیت ختارج از قتراردادی اختصتاص یافتته و متادۀ      0541-01تا  0541
ول تعلت  گرفتته استت. در ایتن اصتالحات، مستئولیت       ، به مسئولیت ناشی از عیب محص0541

مبتنی بر تولید، مسئولیت خاص و مستقل از مسئولیت خارج از قرارداد کالسیک توصیف شتده  
 شود.  است که به تحوالت آن اشاره می

از مسئولیت مبتنی بتر تولیتد شتده،    مطاب  این تحول، اکثر تعاریفی که در دکترین حقوقی 
مسئولیت مبتنی بر تولیتد  مثال، بعضی یرقراردادی ظاهر شده است. برای بیشتر در مسئولیت غ

که یتک  اند یا ضررهایی تعبیر کردههای مالی ، زیانهای جسمیبه مسئولیت مربوط به آسیبرا 
ایتن   (Reich and Micklitz ,1980, p. 93). شتود  ورود آنسبب  هنرام مصرفمحصول معیو  

در مستئولیت  رر ناشی از مصترف کتاالی معیتو  متمرکت  شتده کته       تعریف بیشتر بر جبران ض
 غیرقراردادی ظهور یافته است. 

، زیتان یتا   به مسئولیت در قبال آستیب جستمی  در تعریف دیرری، مسئولیت ناشی از تولید 
تولید کاال یا عیب آن به تقلب در که به علت ضرر مالی غیر از زیان وارده به مال موضو  قرارداد 

به نقتل   Howells and weatherill, 2005 , p. 21)خریدار یا ثالث وارد شود، توصیف شده است 
در این تعریف، بیشتر به استقالل مستئولیت مبتنتی بتر تولیتد از     . (Tulibacka, 2009, p. 45از 

کنندۀ ثالتث، و خستارت   دیده، اعم از خریدار و مصرفتوجه شده، چون زیانمسئولیت قراردادی 
ااالق شده، چون جبران خستارت  به زیانی غیر از ضرر وارده به موضو  قرارداد بل مطالبه نی  قا

 وارده بر موضو  قرارداد تابع قانون حاکم بر قرارداد است. 
است  کنندگان و دیرران، هنرامیمسئولیت مدنی تولید»در عبارت دیرری مقرر شده است: 
باشد کته استتانداردهای صتریا یتا ضتمنی در تولیتد آن       که آسیب یا زیان ناشی از محصوالتی 

بته نقتل از   Millerand Goldberg, 2004, p. 1 )« رعایت نشده یا خطرنتا  و یتا معیتو  باشتد    
Tulibacka, 2009, p. 45.).         در این تعریف، منشتأ مستئولیت از وجتود عیتب بته عتدم رعایتت

کننتده، دیرتران نیت  اضتافه     تولیتد استانداردهای صریا و ضمنی تولید تعبیتر شتده، و در کنتار    
سازد که مالک یا خریتدار متالِ عامتل    اند. این تعریف ابهام دارد، زیرا این شبهه را مطرح میشده

 است. در قبال خسارت وارده به ثالث مسئول « دیرران»خسارت با عنوان 
ستبب ورود   عنوان مسئولیت نوعی مستقل یا در مسیر استقالل از تقصیر بته بعضی آن را به
اند کته تحقت  آن بته وجتود قترارداد مشتروط نبتوده، وقتتی کته منشتأ زیتان            ضرر تعبیر کرده

 نفسته موجتود باشتد، ماننتد ستمی     خصوصیات و کیفیت محصول باشد، اعم از اینکه ویژگی فی
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یا اینکه مربوط به ساخت بد، تولید بد، نظارت بد، دستور مصرف بد یتا غفلتت    بودن مواد سمی،
نتوعی اشتتلال بته     در این تعاریف به ،(Tulibacka, 2009, p.65) ظارت بعدی محصول باشددر ن

کننتده بته جبتران خستارت قربتانی      تولید و فقدان سالمت محصول از موجبات مسئولیت تولید
شمرده شده است که حقوق غیرقراردادی برای حکومت بر این موضو  بایتد متحمتل تحتوالتی    

 شود.آن و موانع قضایی مطالبۀ خسارت اشاره میشد. لذا به تحوالت می
 

 عبور از مسئولیت مدنی کالسیک .1
یکی از تحوالت مسئولیت غیرقراردادی، عبور از مسئولیت مدنی کالسیک بود، چتون در حقتوق   

به دلیل داشتن رویکرد آزادی مطل  نسبت به رفتار انسانی، مسئولیت مدنی رفتتارمحور و  غر  
شتمردند. لتذا   نحوی رفتار نامطلو  شتخص را موجتب مستئولیت متی    د و بهمبتنی بر تقصیر ش

رفتتتار »دو عنصتترِ تقصتتیر در  بعضتتی معتقدنتتد در دکتتترین اروپتتای مرکتت ی شناستتایی مفهتتوم
یعنی وضعیت فکری نادرست فرد « تقصیر شخصی»یا نادرست که نوعی است و نی  « غیرقانونی

هرچند در حقوق معاصر   .شدمینی است، بررسی که عنصری ذه« بینی و ارادهلحظۀ پیش»در 
چون در شود و به قول بعضی، فرم بر تقصیر خوانده است، به تقصیر شخصی چندان توجه نمی

 .) (Tulibacka, 2009, p. 219اور بایسته رفتار نکرده است یک شرایط خاص به
تشخیص تقصیر مطرح شد.  برای« محوریقاعدهنرمی یا «و « شناختیروان»پس، دو تئوریِ 
شناختی، عدم تناسب رفتار خوانده باید با توجه بته وضتعیت روانتی او بته     بر اساس تئوری روان
محور بر ارزیابی از دیدگاه بیرونی متمرک  است و ارزیابی شود. اما تئوری قاعدهرفتار و نتای  آن، 

د است. درنتیجه، با وجود اصرار بر روشنی متأثر از این رویکربهحقوق مسئولیت مبتنی بر تولید 
ل وم تقصیر، به علت عدم امکان اثبات تقصیر شخصی، به تقصیر نوعی روی آوردند، چون تقصیر 

 کنندگان اشخاص حقوقی هستند.ویژگی رفتاری شخص حقیقی است، درحالی که بیشتر تولید
هتای دیرتر   روش سرزنش به علت عدم دقت مناسب در ارح تولیتد یتا بته   جای بنابراین، به

نقطۀ مقابتل تحتول کلتی    به عیب در محصول توجه شد. این فرایند سروکار داشتن با محصول، 
معیار مسئولیت از رفتار به نتیجه است. به عبارت دیرر، از سترزنش بتدرفتاری بته خطتر نتوعی      

 (Koch and Koziol, 2002, p. 395). تمرک  یافته است
نتوانست در مسئولیت ا معیار تشخیص تقصیر، تقصیر اغلب با وجود این تحوالت در مفهوم ی

های حقوقی مسئولیت مبتنتی بتر تولیتد از    مبتنی بر تولید نقش ایفا کند. لذا در بیشتر سیستم
دستورالعمل اروپایی به ل وم اثبات  6مسئولیت مدنی کالسیک مستقل شد. برای مثال، در مادۀ 

قتانون متدنی    0541-1ی تصریا شتد و نیت  در متادۀ    عیب، زیان و رابطۀ سببیت از سوی قربان
خواهان باید زیان، عیب و رابطتۀ ستببیت بتین    : »مقرر گردید 5106فوریه  01فرانسه اصالحی 
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مطترح شتد    در این راستا بعضی عناوین مسئولیتی در ادبیات علمتی «. ثابت کندعیب و زیان را 
. ولتی  (Koziol and Steininger, 2009, p. 37)  ترین آن، نظریۀ مسئولیت محض استکه اصلی
مبتنی بر تولید اروپایی، مسئولیت محض نیست، چون بترای تولیدکننتده در شترایط    مسئولیت 

درنتیجته، از یتک اترف در    p. 456، .(Geoffrey ,2001 )بینتی شتده استت    خاصی دفا  پتیش 
توانستت تقصتیر   ده نمتی دیت مسئولیت مبتنی بر تولید، تقصیر نوعی قابل اثبات نبود، چون زیتان 

کننده را از حیث فنی و تخصصی اثبات کند. همچنین مستئولیت شخصتی بته مستئولیت     تولید
نوعی متحول شد تا اشخاص حقوقی در معرم مسئولیت باشند. لتذا لت وم گترایش بته حقتوق      

تقصیر، وضعیت محصول و شترایط آن بررستی شتود.    جای بهتا  شد مطرحغیرقراردادیِ مستقل 
شد که الزم است به آن حال، قربانی در فرایند دادرسی مطالبۀ خسارت با موانعی مواجه میاینبا

 نی  اشاره شود.
 

 قضایی -موانع حقوقی. 2
کننده تحت حاکمیت قواعد مستقل قترار گرفتت،   ها حمایت از مصرفهرچند در بیشتر سیستم

وقی، قواعتد حقتوق خصوصتی    اما از حیث حقوقی و قضایی با موانعی مواجه شتد. از حیتث حقت   
حمایتت  حتی نستبت بته   تواند تمام ابعاد حقوقی مسئولیت مبتنی بر تولید را شامل شود و نمی

ماننتد حمایتت از   سایر اهداف اصلی مؤثر از قربانی نی  نامناسب است تا چه رسد به اینکه بتواند 
بایتد  دارد، چتون خواهتان   اقتصاد ملی را محق  سازد. از حیث قضایی نی  موانتع اثبتاتی وجتود    
چون موضو  واقعی یتا  ضرر فقدان سالمت، ضرر و رابطۀ سببیت را اثبات کند. از این سه شرط، 

اور مسلّم احراز شود. فقدان سالمت منوط به این است که بین ضرر وارده است، باید بهخارجی 
سازد، چتون  الش مواجه میرا با چخواهان و مصرف کاال رابطۀ سببی اثبات شود که این موضو  

شتود: نخستت بررستی واقعیتات یتا بته       اروپا و امریکا رابطۀ سببیت در دو مرحله بررسی میدر 
کنندۀ سببیت مطترح شتده کته مستتل م     عنوان محدودتعبیری سبب واقعی، و دوم سببی که به

 استت  آسیب بینیبررسی موضوعاتی مانند مجاورت، کفایت سبب، مستقیم بودن و قابلیت پیش
((Koziol, 2015, p. 813. 

و به کفایت یتا معمتولی بتودن رابطتۀ     ها به معیار سببیت واقعی تمرک  شده سیستمدر بیشتر 
به اقتضتای  شود که از میان عوامل متعدد، کدام سببیت )سبب متعارف( فقط در مواردی توجه می

 conditio sine qua nonواقعی بته اصتل    کنند. سببیا عدالت را تأمین میواقع و مجاورت، انصاف 
ااالق شده است. این معیار بر اثبتات  « 0فقط به جهت آن»ال به متمرک  است که در سیستم کامن

                                                           
1. But for. 
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هتای  شد. در پروندهزیان واقع میدر صورت فقدان حادثۀ موردبحث، این موضو  تمرک  دارد که آیا 
ممکتن استت   های پیچیده پروندهست، اما بیشتر ساده، جوا  مثبت به معنای نبود رابطۀ سببیت ا

هایی باشند که خواهان از شانسی محتروم شتده یتا متواردی کته استبا  احتمتالی        درگیر وضعیت
هتا، مطتاب  اهتداف سیاستی و نیت       مشارکت در ایراد ضرر داشته باشند. در این نو  پرونده، دادگاه

 Vand) حلتی برستند  تا به راهبرند کار میرا بهفنون متنوعی تفسیری که از انصاف و عدالت دارند، 

am, 2006, p. 269) های انرلیسی با استفاده از لسان عدالت و انصتاف بتا تأکیتد    . برای مثال دادگاه
را « آنفقط به جهتت  »معیار بر مشارکت در ریسک یا صدمه یا توسعۀ مفهوم ازدست دادن فرصت 

لذا مرحلۀ دوم بررسی رابطۀ ستببیت، موجتب مضتی       (Tulibacka, 2009, p. 85)اند تعدیل کرده
 ,cane) .عنتوان ستبب محستو  شتده استت      شود که از دیدگاه قانونی بته شدن دایرۀ حوادثی می

2006, p. 125)  عنوان رابطۀ ستببیت بلکته بایتد    که این مرحله نباید بههرچند استدالل شده است
( کته در اصتول    (stapleton, 2003, p.388 ااتالق شتود  گویی یتا قلمترو مستئولیت    عنوان پاسخبه

 مسئولیت مدنی اروپایی نی  با این عنوان مطرح شده است.
حال، مشکل بار اثبات عیب و رابطۀ سببیت است که برعهدۀ خواهان گذاشته شده، زیرا هربه

نیت   ان نظر کارشناسی برای خواهت استفاده از محصول از حیث فنی ممکن است پیچیده باشد و 
لذا اثبات دو شرط رابطۀ سببیت و فقدان سالمت  .(Sterrett, 2015, p. 901)داشته باشد ه ینه 

مواجه است. به همین دلیل برای احراز رابطۀ سببیت معیارهای گونتاگونی مطترح   کاال با چالش 
ابطتۀ  نویسندگان اروپایی تحت تأثیر دو نظریۀ تساوی ستبب و کفایتت ر   شده است  برای مثال،

 انتد بایتد اعمتال شتود، توستعه داده    ها سببیت، معیار احراز رابطۀ سببیت را که از سوی دادگاه

.(Wagner, 1974, p. 155; Hradek, 2004, p. 95).  بعضی کشورها ماننتد دانمتار  قضتات    در
ات خواهند که سالمت محصول را اثبات کند، و در بلژیک به قضکننده میاور موردی از تولیدبه

 .(Sterrett, 2015, p. 901)اجازه داده شده است رابطۀ سببیت را حدس ب نند یا استنباط کنند 
( 41ص  ،0934  صتفایی و شتعبانی،   011، ص 0910در حقوق ایران نی  بعضی )کاتوزیان، 

کننتده کتاالی   کننتده دانستته، معتقدنتد چتون تولیتد     مستند مسئولیت تولیتد قاعدۀ تسبیب را 
کنتد  لتذا بته    ها رابطۀ سببیت او را قطع نمتی دست واسطهبازار عرضه کرده است، ناکی به خطر

کننتده استت )کاتوزیتان،    مصرفق.م. مسئول جبران خسارت  990 ۀاستناد قاعدۀ تسبیب و ماد
(. اما باید توجه داشتت کته متراد از تستبیب در ادبیتات فقهتی، دخالتت        591 ص ،0، ج 0914

است که برای اثبات مسئولیت ناشی از آن، اثبات رابطتۀ ستببیت الزم   غیرمستقیم در ایراد ضرر 
کننده فاعل مختار استت و احتمتال خطتر و آستیب نیت       است که در موضو  بحث چون مصرف

کننتده در قبتال   وجود دارد، اثبات آن با مانع قضایی مواجه است. اف ون بتر ایتن، ضتمان تولیتد    
عنتوان مستبب، و   کننتده بته  شتر استت  یعنتی تولیتد    کننده، از موارد اجتما  سبب و مبامصرف
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عنوان مباشر دخالت کرده، مطاب  نظریات فقهی مسبب به شرای ضتامن استت   کننده بهمصرف
، 5ق، ج 0911فخر المحققتین،  اوری که مباشر اب ار محسو  شود )که اقوی از مباشر باشد، به

کننتده را اثبتات کترد، چتون     ولیدتوان به استناد قاعدۀ تسبیب، مسئولیت ت(. پس نمی030ص 
گونته کته در مثتال    کننده با تصرف و استعمال محصول، مباشر وقو  ضترر استت  همتان   مصرف

سنتی نی  اگر عابر متوجۀ چاه شود و در آن سقوط کند، حفرکننده ضامن نیست. هرچند بعضی 
کننتدۀ  ر به تولیدنحوۀ مداخله یا تسبیب و مباشرت را مهم ندانسته و اصل موضو  را استناد ضر

اند و معتقدند نحوۀ دخالت مهم نیست که اگر مباشر کنندۀ مباشر توصیف کردهمسبب یا مصرف
باشد، اتالف، و اگر غیرمباشر باشد، تسبیب است، بلکه تمام موضو  استناد ضرر به ضامن استت  

 ، و حتتی  ق.م.ا. نیت  بتر استتناد تمرکت     156(. در متادۀ  041، ص 5ق، ج 0913کاشف اللطاء، )
مطاب  این معیار جمع بین مسئولیت مسبب و مباشر پذیرفته شده است. لذا بعضی بته استتناد   
این ماده مسئولیت مباشر و مسبب را مساوی شتمرده، معتقدنتد هرکتدام بایتد نصتف خستارت       

(. امتا بته استتناد ایتن تحتول نیت        461، ص 0931تبار، قربانی را جبران نمایند )امینی و عنایت
کننده را مطاب  قاعدۀ تسبیب احراز کرد، چون تمام زیان به او مستتند  وان مسئولیت تولیدتنمی
 شود تا ضامنِ جبران آن گردد. نمی

و فقتدان امنیتت کتاال    در حقوق اروپایی برای احراز فقدان سالمت، در چیستی آن، تصترف،  
ای مثتال در متادۀ   برنسبت به جسم یا مال از دیدگاه شخص متعارف عیب محسو  شده است  

از منظتر ایتن قتانون    »مقرر شده استت:   5106فوریۀ  01قانون مدنی فرانسه اصالحی  9-0541
  «توقع مشرو  یک شخص را فراهم نکندمحصول زمانی معیو  است که سالمت و امنیت مورد 

گونه نیستت  لذا عیب از مفهوم سنتی، آن چی ی که خالف ابیعت شیء باشد، متحول شده، آن
منظور از عیب در این مقرر شده است. کننده قانون حمایت از حقوق مصرف 0مادۀ  4در بند  که

قانون زیاده یا نقیصه یا تلییر حالتی است که موجب کاهش اقتصادی کاال یا خدمات شود. ایتن  
یا کیفی کاالی ابیعی برگرفته شتده استت، در محصتوالت صتنعتی      تعریف که از ساختار کمی

وجتود  هتی  زیتاده و نقیصتۀ ستاختاری     ندارد  برای مثال در اکثر خودروهای تولیدی جایراهی 
رو در ایتن استت. از ندارد و نی  دارای قیمت باالیی است، ولی به اعتراف خودروساز فاقتد امنیتت   
شود: نخست اینکته  محصول صنعتی، عیب از منظر شخص متعارف با تکیه بر سه نکته احراز می

شخص متعارف را فراهم کند. دوم، بترای مصترفی کته بته     امنیت توقع مشرو  حیث کاال باید از 
بازار عرضه شده است، مفید و مؤثر باشد  مثالً داروی سترماخوردگی رفتع سترماخوردگی کنتد.     

عوارضتی دارد، ماننتد داروهتای مستکن، یتا بته ضترورت         اگر محصولی به ضرورت علمتی سوم، 
کننتده هشتدار داده شتود. لتذا     باید بته مصترف   ت، مانند سیرار،اجتماعی برای سالمتی مضر اس

 .Goodden, 2009, p)  شودبعضی معتقدند در صورت عدم هشدار کافی، کاال ناسالم توصیف می
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حال، این تحولْ فقدان سالمت را از واقعیت به تشتخیص نظتری تبتدیل کترد کته بتا       هربه .(95
حقتوق   ،شود. ولی بتا وجتود ایتن تحتوالت    ده احراز میکنندارانۀ محاکم از مصرفرویکرد جانب

 .شودغیرقراردادی نتوانست تمام اهداف موردنظر را تأمین کند که به آن نی  اشاره می
 

  یاصل اهداف تأمین عدم .3
قواعد مستقلی شتکل گرفتت،   کننده به جبران زیان ناشی از مصرف، منظور ال ام تولیدهرچند به

اهداف اصلی حقوقی مسئولیت مبتنی بر تولید، مانند باال بتردن کیفیتت   ولی در تأمین بعضی از 
در رقابت با کاالی مشابه خارجی و نی  حت  دسترستی   محصول در جهت حمایت از اقتصاد ملی 

مشتری به کاالی سالم، این قواعد نتوانست کارایی الزم را داشته باشد، چتون ورود ضترر شترط    
(  پس عمالً این قواعد فقط ظرفیتت حمایتت   61، ص 0939کلو، )باری این قواعد استاستناد به 

دیده را دارد، چون رواج بیمۀ مسئولیت موجب کاهش تتأثیر بازدارنتدگی آن   از جبران ضرر زیان
 شده است.

حاکمیتِ قواعد غیرقراردادی مستقل در حقوق مسئولیت مبتنی بنابراین، با وجود گرایش به 
تواند از ح  کند و نمیکننده حمایت می  جبران خسارت مصرفبر تولید، این قواعد فقط از ح

کننده به کاالی سالم و منافع اقتصاد ملی حمایت کند، زیرا ورود آسیبْ شترط  دسترسی مصرف
استناد به این قواعد است  درحتالی کته در مستئولیت مبتنتی بتر تولیتد، پیشتریری از آستیب         

تر است. لذا حقوق مسئولیت مبتنی جبران زیان مهم وسیلۀ باال بردن کیفیت کاال و خدمات ازبه
ستازی  بر تولید را باید در خارج از قواعد حقوق خصوصی اعم از قراردادی و غیرقراردادی ساختار

دیتده بته   زیتان  کرد. هرچند در موارد ورود ضرر ناشی از مصرف، مطالبۀ جبران خسارت از سوی
 استناد این قواعد قابل حمایت است.

 

 بازارحقوق 

حقوق مسئولیت مبتنتی  کننده باید به برای تحق  اهداف اقتصادی و نی  حمایت مؤثر از مصرف
حقوق بازار توجته شتود، چتون قواعتد حمتایتی حقتوق خصوصتی، اعتم از         بر تولید در ساختار 

امروزه شود. نرر است و تمام وظایف ناشی از تولید را شامل نمیقراردادی و غیرقراردادی، نتیجه
تمام محصوالت از اری  توسعۀ فناوری دخالت بشر با انری ۀ کسب سود بیشتر، در فرایند تولید 

استت  کند. از منظر اقتصادی تحق  سود بیشتر از سویی در گرو فروش بیشتر و قیمت باالتر می
و که این تابع قانون عرضه و تقاضا و انحصاری یا رقابتی بودن بازار است و از سوی دیرتر، در گتر  

لتذا بترای   های تولید است و احتمال دارد از اری  کتاهش کیفیتت تتأمین شتود.     کاهش ه ینه
های حقوقی ناچار به تعیین وظایفی برای تولید و ارائتۀ محصتوالت و   سیستمتعدیل این رویکرد 
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کننده و اموال آنان آسیب وارد نشتود و نیتاز آنتان مطتاب  انتظتارات      خدمات شدند تا به مصرف
برآورده گردد. هرچند بعضی در حوزۀ قرارداد خدمات معتقدند این وظایف نه در جهتت  متعارف 

حمایت از ارف ضعیف، بلکه در راستای تقویت امنیت و ثبات قرارداد مقرر شد )خورستندیان و  
(، ولی این مقررات در ساختار حقوق بازار قرار گرفتته و فراتتر از تقویتت    013، ص0931امیری، 

 شود.صرف است که به تئوری نظری و تحوالت آن اشاره میامنیت قراردادی 
 

 تئوری نظری. 1

داری و لیبرال است که بر می ان عرضه و تقاضا اصترار دارد،  هرچند مکتب اقتصاد معاصر سرمایه
تترین تتوجیهی   اما نداشتن علم و ااالعات کافی از سوی مشتری که ارف تقاضا است، اساستی 

ۀ تأمین عدالت به دخالت در مدیریت حقوقی بازار ناگ یر کرده استت.  ها را به بهاناست که دولت
عنوان شریک بازاری است که از نبود ااالعتات  کننده بهبرای مثال رویکرد جامعۀ اروپا به مصرف

هتای رفتاه   در اروپتای غربتی دولتت   . لتذا  (Tulibacka, 2009, p. 98)  بردکاال و خدمات رن  می
های سوسیالیستی بیشترین نفوذ را در ارح اصلی اروپای شرقی عقیدهکننده و در حامی مصرف

نی  مجذو  رویکرد رفتاه  تدری  اروپای شرقی م به0311از سال ساختار حقوق بازار داشتند که 
محصوالت و خدمات قابل عرضه چتون از   .(.Tulibacka, 2009, p 55) کننده شدحامی مصرفو 

شد که بر بازار مسلط بودنتد،  اور پیچیده و انبوه تولید میبههای قدرتمند و ب رگ سوی شرکت
به تماشتاچی صترف   و دوستان و حتی چنین محصوالتی ظرفیت اضرار فراتر از خریدار، خانواده 

کننده که ریشه در حقتوق قراردادهتا داشتت، در حتوزۀ     داشت. پس عنوان سنتی خریدار مصرف
کننده منظور ا از ارفی اشخاص وسیعی با عنوان مصرفمسئولیت مبتنی بر تولید مفید نبود. لذ

ای از محصول بودند. از ارف دیرر، زنجیرۀ توزیع در قبتال قربتانی   شدند که فاقد ااالعات حرفه
این اوضا  در فروش مسئول شمرده شدند. فروش و خردهکننده، کلیمحصول نهایی اعم از تولید

یت مبتنی بتر تولیتد را آغتاز کردنتد. بتا گذشتت زمتان،        ها تأسیس رژیم مسئولو احوال، دادگاه
رشد درآمدها و باال رفتن سطا زنتدگی  تلییرات اساسی اجتماعی و سیاسی و تکنولوژیکی اروپا، 

مردم را به استفاده از کاال و خدمات متنو  پیشرفته قادر ساخت و از ارف دیرتر،  از یک ارف، 
شد. لذا دسترستی بته عتدالت    قتصادی و اجتماعی موجب بروز فاصلۀ ابقاتی از حیث وضعیت ا

 های حقوقی اروپایی نقش زیادی را بازی کردتبدیل به مطالبات اجتماعی گردید که در سیاست

(Tulibacka, 2009, p. 110). ،گونه توصتیف  مسئولیت مبتنی بر تولید را این به این دلیل بعضی
ارده، قتانون بتر کستانی کته در تولیتد و تهیتۀ       گویی که به علتت زیتان و  اند: نوعی از پاسخکرده

  (.Stapleton, 1994, p. 3)اند، تحمیل نموده است محصول دخالت داشته
اقتصتاد لیبترال کته    دادن دخالت دولت در بتازار و   جلوههرچند این توجیهات برای عادالنه 
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یت مبتنتی بتر    حقتوق مستئول  آن عرضه و تقاضا بود مطرح شد، اما در روند تکمیتل  معیار اصلی 
کشور بیشتر تمرک  گردید، چون رویکترد  تولید، بر سالمت محصول برای تقویت بنیان اقتصادی 

زیترا  ستازگاری نتدارد،   کننده با اهداف حقوق مسئولیت مبتنی بر تولید صرف حمایت از مصرف
قتوق بایتد   کند، درحالی که در این حمیکننده در آخرین مرحله حمایت از مصرفنخست اینکه 

هدف جبران توجه شود. شدن استانداردهای فرایند تولید بیشتر از  و ال امیبه هدف بازدارندگی 
شتدن  کننتده، جهتانی  دوم، واقعیت این است که صرف نظر از قدرت یا ضعف ااالعتاتی مصترف  

سی از سوی دیرتر،  قدرت اقتصادی بر توان حاکمیت سیااقتصاد از یک سو و تأثیر غیرقابل انکار 
حقتوق بتازار   حیتث  سازی فرایند تولید و تنظیم بتازار وادار کترد. از ایتن    ها را به استاندارددولت
مطرح شد  لذا مالحظتات  ترین رژیم حقوقی حاکم بر مسئولیت مبتنی بر تولید مناسبعنوان به

به همتین  کرده است.  بازیبازاری نقش بیشتری را در تشکیل حقوق مسئولیت مبتنی بر تولید 
دلیل، حقوق قراردادها که حاکم بر رابطۀ ارفینی بود، جای خود را به حقوق مستئولیت متدنی   

امتا حقتوق   تر برای شترایط بتازار متدرن بتود.     تر و عمالً مناسبداد که در قلمرو، بسیار گسترده
واعتد مستئولیت   شناسایی شده است، هرچنتد بتر استاس ق   مسئولیت مبتنی بر تولید که امروزه 

منتافع اقتصتاد ملتی و    متفاوت آن در گرایش حمایت از ویژگی اصلی و مدنی شکل گرفت، ولی 
اتور مستتقیم از حت     بته متمای  است  درحالی که حقوق مسئولیت متدنی  کننده حقوق مصرف

 بیشتتر کننده کرد و اگر غرامت پرداختی از سوی تولیدکننده حمایت میجبران خسارت مصرف
 توانست نقش بازدارندگی نی  داشته باشد.از منافع حاصله بود، می

کننده در پرتو حمایت از منافع اقتصاد ملی، با رویکردی کامتل و  حمایت از مصرفلذا سیاست 
دارای روح رقتابتی از یتک اترف و حمایتتِ بیشتتر از      بتا مقتررات   منظتور تنظتیم بتازار    جامع بته 
از ارف دیرر، به تحول در نقش و ماهیت حقوق مسئولیت به عدالت کننده و دسترسی آنان مصرف

نخستت پیونتد   مبتنی بر تولید منجر شد. این تحوالت در اروپای مرک ی در دو موضتو  جداگانته،   
منتافع  عتدم رجحتان    برتری یتا کننده، و دوم حقوق مسئولیت مبتنی بر تولید و حمایت از مصرف

 .((Tulibacka, 2009, p. 95بتنی بر تولید شرو  به رشد کرد حقوق مسئولیت مکننده بر مصرف
های مسئولیت مبتنی بر تولید مورد توجه قترار دادنتد تتا    ها این تحوالت را در پروندهدادگاه

ریستک در ذات ختودش توزیتع    توازن بازار در دل حقوق مسئولیت مبتنی بر تولید فراهم شده، 
کننتده یتا   ن خطرهتا بایتد درونتی، یعنتی از جانتب تولیتد      گیری شود ایگردد و درنهایت تصمیم

ریستک  و تا چه حد چرا نی  کننده تحمل شود. و کننده و یا بیرونی، یعنی از سوی مصرفتوزیع
مستئولیت مبتنتی بتر تولیتد،     حقتوق  رو بعضی معتقدنتد  اینکاال و محصول باید درونی شود؟ از

. (p.7 1994 ،Stapleton ,)انتد  تهیته شتده  تجاری وۀ که به شیگویی برای محصوالتی است پاسخ
اوری توسعه در حقوق بازار مدرن و پیدایش حقوق مصرف، ساختار حقوقی سنتی را حال هربه
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سیستتم حقتوق   های مسئولیت مبتنی بر تولیتد بته پیتدایش    با چالش مواجه کرد که در پرونده
 مستقل منجر شد.

 

  بازار حقوق ساختار در دیتول از یناش فیوظا ظهور .2
هتای  پس از پیدایش حقوق مستئولیت مبتنتی بتر تولیتد در اروپتای غربتی و مرکت ی، تئتوری        

ای که باید ریسک خسارت ناشی از محصتوالت  گوناگونی دربارۀ مسئولیت اشخاص تجاری حرفه
 های اقتصتادی چرایی آن مطرح شد که در تئورینی  توزیعی را تحمل کنند و  -معیو  تولیدی

هتای غیراقتصتادی   و تئورییا پاسنر از استدالل کمترین ه ینۀ بازدارندگی های پراسر در نوشته
ارسطو استفاده شد که در ایالت متحده توجه عمتومی را بته   مسئولیت از نظریۀ عدالت اصالحی 

بتتا عنتتوان مستتئولیت اشتتخاص حقتتوقی نیتت   (stapleton, 1994, p. 174).ختتود جلتتب کتترد 
قلمداد شد عنوان مبنای وظایف مبتنی بر تولید به منظور رسیدن به منافع مالیی بهپذیرریسک

(Stapleton, 1994, p. 186).  منتدی و اصتولی   دو معیار و استاندارد، یکی تئوری قاعتده درنتیجه
که تالش بر فهم  گراییو دیرری تئوری اثبات که بر اصالح کارایی بیشتر اقتصادی متمرک  است

مبتنی بر تولیتد  برای تئوری اقتصادی مسئولیت  قواعد موجود اعم از قانونی و قضایی دارد،بهتر 
زیرمجموعته یتا قستمتی از حقتوق     لذا حقتوق مصترف     (Tulibacka, 2009, p.113) مطرح شد

 محسو  شد.اقتصادی یا حقوق بازار 
کننتده و منتافع   رفمنظور تأمین سطا باالی سالمتی مصکمیسیون اروپایی بهدر این راستا 

از اریت  تحقیت  و   کننده و بتازار  اقتصادی، ارحی متضمن چهار عنصر اصلی، فهم بهتر مصرف
کننتده در  ها، و دخالت مصرفکننده با تعیین اولویتجستجو، فهم مقررات حمایتی بهتر مصرف

بتران و  و اجترای بهتتر شتفافیت و ج   کننده تدوین مقررات، و توسعۀ تجدیدنظر در تبرئۀ مصرف
بته هتدف تتدوین    کننده را به جامعۀ اروپایی پیشنهاد داد و سازی ااالعات و معلومات مصرفبه

تدوین قانون با درنظر به گذاران اتحادیۀ اروپا و ملی، قانون اور گسترده در سطامقررات بهتر به
اعد مسئولیت مدنی های دارای بیشترین کارایی وادار شوند. این هدف به ماورای قوحلگرفتن راه

حقوق بازار را تشتکیل  و مقرراتی شد که ساختار ای از قواعد سرایت کرد و موجب رشد مجموعه
منظتور  بته  GPSD)العمل ستالمت تمتام محصتول )   دستور 5110دسامبر  9برای مثال، در  داد.

نحوۀ عرضۀ  یا تنظیمدیدگاه کشورهای عضو نسبت به عرضۀ محصول سالم به بازار سازی یکسان
)مبادلۀ سریع  (RAPEXبرای کارآمد کردن سیستم راپکس )کاالی سالم بازنرری و اصالح شد و 

بینی شده بود، تعهدات قطعی و منجت ی بترای فعتاالن    م نی  پیش0335که در سال  0ااالعات(

                                                           
1. Rapid Exchange of Information System.  
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م تا بستیاری از مشتکالت ناشتی از عتدم کتارایی سیستت      اقتصادی و مقامات ناظر بازار مقرر شد 
 1، محصول سالم معرفی و در مادۀ 5راپکس برارف شود. در این راستا، اف ون بر اینکه در مادۀ 

باید برچسب هشدار به  1مادۀ  0بند ، حتی به استناد تصریا شد به ل وم هشدار به خطر ذاتی آن
أمین های عضتو ملت م بته تت    ، دولت3شد. در مادۀ بازار در محل عرضۀ کاال نصب میزبان رسمی 

به سیستم راپکس بترای  دسترسی باز  05مادۀ  4منابع برای نظارت مؤثر بر بازار شدند و در بند 
اوری که کمیسیون المللی میسر شد، بههای بینکلیۀ کشورهای عضو و غیرعضو و حتی سازمان

کنندۀ امریکایی در متورد خطتر احتمتالی محصتوالت     و کمیسیون محصول سالم مصرفاروپایی 
از مقتررات،  متخلتف  همچنتین بترای فعتاالن اقتصتادی     کنند. ور منظم مبادلۀ ااالعات میابه

متاه   05پونتد یتا    51111متخلفان در انرلستتان تتا   العمل مجازات مقرر شد  برای نمونه دستور
سال حبس و یا ممنوعیت فعالیت تولیدی، و  1میلیون کرونا یا  11حبس، در جمهوری چک تا 

. ( (Sterrett, 2015, p. 917میلیون کرون و ممنوعیت صادرات مواجه شتدند  1تا  111در سوئد 
، ولی در ساختار بوده کنندهبا عنوان حمایت از مصرفتعیین وظایف هرچند تمام این اصالحات و 

محصتول  کتردن عرضتۀ   منظور ال امیبهحقوق بازار، فراتر از یک رابطۀ قراردادی یا غیرقراردادی 
و جریمۀ متخلف بالفعل انجام جلوگیری از تخلف احتمالی تقویت نهاد نظارت بازاری برای  سالم و

شد. رویکرد اروپایی به تقویت بازار رویکردی مبدأمحور است، نته مقصتدنرر  بته ایتن معنتا کته       
بر بازار مقصتد و محتل عرضته متمرکت  شتده، حقتوق       ایران و امریکا که رویکرد حقوق برخالف 
بر مبدأ تولید یعنی کارخانه و در کاالی وارداتی بر مرز و واردکننده توجه کرده است. لذا اروپایی 

عرضته   MSPR5و  GPSR0دو ارح اصالحی بتا عنتوان   ، کمیسیون اروپایی 5109ژانویۀ  09در 
 م اجرایی شد. 5101و از به تصویب پارلمان اروپا رسید  5109اکتبر  01که کرد 

به تعهدات و وظایف فعتاالن اقتصتادی اختصتاص یافتته استت تتا        GPSR مجموعۀ مقررات
نخستت اینکته   قدرت مانور و تفسیر متفاوت را از آنان سلب کند. لذا برای شفاف شدن وظتایف،  

تولیدی خاص دارند از شمول مقررات محصوالتی مانند دارو، غذا و... که مقررات و استانداردهای 
عام متأخر، ناسخ خاص متقدم به تعبیر اصولی شود تا خاص می تابع همان مقرراتو خارج عام، 

کیفیتت محصتول   تری نسبت بته  استاندارد سختریرانهتلقی نشود. چون مقررات خاص متضمن 
بهتر سالمت کاال، و از سوی دیرر، مانع فرار فعتال اقتصتادی   است و این از سویی موجب تأمین 

 شود. وظایف خود میایفای با استناد به مقررات عام از 
نصب شود و اگر بر تمام محصوالت برچسب شمارۀ سریال مبدأ باید  1مادۀ  6دوم، برابر بند 

ی خرد و کوچک است که قابل نصب برچسب نباشد، بایتد در جعبته یتا بستته     اگونهمحصولی به

                                                           
1. General Product Safety Regulation.  

2. Market Surveillance of Products Regulation.  
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کننتده یتا   دتولیت ، 01متادۀ   9عرضه شود تا شمارۀ سریال بر آن نصب گردد. همچنین اب  بند 
واردکننده باید عالمت تجاری یا نام تجاری، آدرس تماس و نقطۀ تماس را معین کنتد. در متادۀ   

انتد.  های عضو موظف به اعمال جریمه و مجازات بر متخلفان از این مقتررات شتده  نی  دولت 01
متات  در مرحلۀ اول نظارت بر بازار را شفاف و قابتل کنتترل بترای مقا    GPSRهای بستۀ نوآوری

کننده در دسترسی به و در مرحلۀ بعد به نحو مطلوبی در ساختار حقوق بازار از مصرفناظر بازار 
 کند.  کاالی سالم حمایت می

( بتا  GPSDدستتورالعمل ستالمت کتل محصتول )    مقررات نظارت بر بتازار   MSPRدر ارح 
ازار ال امتاتی یکستان   ادغام و بترای مقامتات نتاظر بت    ، 765/2008 شمارۀ  (Regulation)مقررات 

ایجاد ساختار حقوقی منسجم برای نظتارت بتر بتازار استت. لتذا از       MSPRاز تدوین شد. هدف 
کشورهای عضو تشکیل نهاد نظارت بر بازار و تخصیص منابع الزم به آن مطالبه شده تا وظتایف  

ستازی،  نادوظایف که شامل وارسی محصتول، استت  اور مناسب انجام شود. این ناظران بازاری به
کننتتده از ریستتک احتمتتالی، رستتیدگی بتته شتتکایت  ستتازی مصتترفتستتت آزمایشتتراهی، آگتتاه

کننتدۀ  کننده، تأیید اقدامات اصالحی و تعمیری تولیدکننده، و تهیۀ لیست سیاه از تولیتد مصرف
هرحال، با اجرایتی شتدن ایتن دو اترح،     اور منظم انجام شود. بهاست، باید به دارمتخلف سابقه

درعمل واقع شده، تشکیل حقوق بتازار استت کته تعهتدات ناشتی از آن فراتتر از تعهتدات         آنچه
 قراردادی و مسئولیت مدنی کالسیک است.

 

 . ضرورت  تحول در حقوق ایران3
در حقوق موضوعۀ ایران به قواعد حقوق بازار چنتدان تتوجهی نشتده و در بعضتی متوارد ماننتد       

قتانون  »ش، یتا  0919ش اصتالحی  0946مصتو   « تیقانون مواد خوراکی آشامیدنی و بهداش»
قتانون   1ۀ مادش، و 0913ش اصالحی 0994مصو  « مربوط به مقررات امور پ شکی و دارویی

انرتاری شتده کته چنتدان کارستاز      فقط از منظر کیفری جترم  کنندگانمصرف حقوقحمایت از 
هرگونته  »شده است: مقرر  کنندگانمصرف حقوققانون حمایت از  1ۀ مادنیست  برای مثال در 
کنندگان کاال و خدمات، که موجب کاهش عرضه یا پایین سوی عرضهاز تبانی و تحمیل شرایط 

بیشتترین وقتت   درعمتل نیت    «. شتود آوردن کیفیت، یا اف ایش قیمت شود، جرم محستو  متی  
شتده و از   محصول محدودعرضه و تقاضای توازن تنظیم بازار به ایجاد ها در اجرای وظیفۀ دولت

های تولیتد غفلتت شتده کته     محصول و نی  قیمت منطقی آن نسبت به کیفیت و ه ینهسالمت 
کیفیت خودروی تولید داخل نسبت به کیفیت و قیمت خودروی تولید خارج گواه بتر ایتن ادعتا    

انجتام شتده   اب  خواستۀ تولیدکننتده  است. از حیث قیمت نی  تالش بر کنترل اف ایش قیمت 
با توجه به ه ینۀ تولید کاال همراه با سود منطقتی و منصتفانه   گذاری منطقی که قیمت نهاست، 
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ایتن ظرفیتت را دارد کته قواعتد      حقتوق استالمی  اصول و قواعد کلتی  با وجود این، اما آن باشد. 
تدوین کنتد، زیترا دیتدگاه حقتوق     ساختار حقوق بازار تر در مناسبمسئولیت مبتنی بر تولید را 

کند  درحالی کته در حقتوق   ر انسان را آزاد و فارغ از هرگونه وابستری اخالقی توصیف میمعاص
شود و این رویکرد، مقررات حقتوقی را کتاراتر   فضایل انسانی میانسان مقید به اخالق و  اسالمی
 هتا و در قالتب انتوا  مستئولیت   سازد، چون تنها اهرم حقوق معاصر، فشار اقتصادی است که می

های اخالقتی نیت  در   توان از اهرممی شود، اما در حقوق اسالمیوظایف بر تولیدکننده اعمال می
   شود.های حقوقی استفاده کرد که به آن اشاره میکنار اهرم

ساختاری حقوق بازار، اعم از زیربنایی و روبنایی، متکفل ایجاد توازن بین مطاب  ادله، اصول 
بته  مراد از اصل زیربنایی، اصولی است که اعتبتار و اعتمتاد   تولید و مصرف است. شرکای بازار یا 

آن کند. اما اصول روبنایی اصولی است کته هتدف   بازار را از اری  وظایف تولیدکننده تأمین می
بازار است. در اصول زیربنایی از دو بُعتد نظتری و عملتی حمایتت شتده      جلب اعتماد مشتری به 

هرگونه تقلب و ناخالصی در عرضۀ کتاال حترام و ممنتو     ظری، در روایات زیادی است. از حیث ن
 ،مانی تقلتب کنتد  لکه کسی که بته مست   است دهآمد زیادی رموادر برای مثال اعالم شده است  

 همچنین رستول  (.05ص  ،1ج  ،0411اوسی،   061ص  ،1ج ، 0411کلینى، )مان نیست لمس
تقلب و غتش کنتد، از   مانان لدانی کسی که به مسآیا می :کردشی خطا  وبه خرما فر خدا )ص(

ممنتو    عنوان شیربه فروشبه هدف خلط آ  با شیر و همان( )اوسی،  شودنان محسو  نمیآ
 ،01، ج 0413در روایاتی عطرفتروش )حرعتاملی،   یا . (09ص  ،1ج  ،0411)اوسی، شده است 

ا هت آنانتد و بته   منع شده( از تقلب و غش 061، ص 1ج ، 0411( و آردفروش )کلینی، 510ص 
اند که از هشدار داده شده است. همچنین امام رضا از پدرانشان و آنان از پیامبر خدا روایت کرده

ای را نسبت به مسلمانی اعمال کنتد )حرعتاملی،   ما نیست کسی که تقلب یا ضرر یا مکر و حیله
از کیفیت مناستبی  شود که کاالی تولیدی باید استفاده می از این ادله(. 514 ص ،01، ج 0413

 بر هر سه عنوان یادشده در این روایت صادق است. کیفیت برخوردار باشد، چون تولید کاالی بی
شتود کته کتاالی تولیتدی بایتد      ناظر بر فرایند تولید است روشن میبا دقت در این ادله که 

ه باشد، زیرا برای مثال، بین خلط آرد یا آ  با شیر یا عطریات، کیفیت مورد انتظار مردم را داشت
که بعضی از داروهای ساخت داخلی از حیث کیفیتت بتا   بین کاهش مادۀ اصلی و مؤثر در دارو و 

مشابه خارجی آن قابل مقایسه نیست، تفاوتی وجود ندارد چون هر دو ناظر بتر کتاهش کیفیتت    
نامشترو  و درآمتد ناشتی از آن قابتل حمایتت نیستت. اگتر        گونته اعمتال   در کاال است. لذا ایتن 

را از واقعیت کارشان آگاه کننتد،  شدند فعاالن بخش تولید گذاران بخش تولید موف  میسیاست
کردنتد و محصتول داخلتی چنتین وضتعی      کیفیت ختودداری متی  تولید کاالی بیآنان از بیشتر 

در بتازار داخلتی، بترای    با وجود حاکمیت انحصار نداشت که قابل عرضه در بازار جهانی نباشد و 
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هایی مانند اعطای وام درنظر گرفته شود. اما متأسفانه در این باره کوتاهی شد، فروش آن مشوق
بازار بر این قرار گرفته که محصتول داخلتی فاقتد ستالمت استت.      اوری که فرم مشتری در به
تقلب است که باید بتا تتدوین   انراری ر، نامشرو هرحال، یکی از راهکارهای جلب اعتماد به بازابه

فرایند آن نظارت دولت نی  بر مل م به رعایت آن شود و کننده استانداردهای کیفیت تولید، تولید
 کند و مانع تخلف احتمالی گردد.

همچنین تولیدکننده ضامن جبران خسارت احتمالی محسو  شده، نقش مهمی در حمایت 
دارد  برای مثال در روایت آمده است که امیرالمتؤمنین صتنعترران را ضتامن    از اصول زیربنایی 

( یتا در  045، ص 03ج  ،0413نسبت به ح  مردم احتیاط کنند )حر عتاملی،  کرد تا قلمداد می
شود مرر اند، حضرت فرمود: ]امور[ اصالح نمیروایتی از امام رضا پرسیدند: آیا صنعترران ضامن

بته  صتنعترران  در روایت دیرر، ضامن شتمردن  (. 049  شوند )همان، ص این که ضامن محسو
(  حتتی ضتمان تولیدکننتده    041اموال مردم توجیته شتده استت )همتان، ص     ل وم احتیاط در 

عنوان یک قاعدۀ کلی مطرح شده که به هرکس م دی داده شود که اصالح کند، ولتی خترا    به
جتدی  کننتده توجته   ضمان تولیدگذاری باید به سیاستنماید، ضامن است )همان(. بنابراین، در 

هتای ناشتی از ضتمان، بته فکتر ارتقتای کیفیتت محصتول باشتد           شود تا برای اجتنا  از ه ینه
کننتده، حمایتت از   اروپا از اری  کنترل کیفیت تولید، موف  به حمایت از مصرفگونه که همان

 محیط زیست و نی  منافع اقتصادی شده است.
بته  فروشی در کیل و وزن کموه بر تولید سالم باید عرضۀ کاال نی  بدون تقلب باشد، چون عال

( و حتی علت هالکتت قتوم   041، ص 05، ج 0404تصریا قرآن کریم حرام است )عالمه حلّى، 
حترام استت )همتان،    همچنین فروشی توصیف شده است. شعیب و ن ول عذا  الهی بر آنان، کم

بندی شود که درجۀ عالی آن در دید مشتری باشد و درجۀ پست آن ی بسته( کاال اور013ص 
پیامبر صلّى اللّه علیه و آله در بازار مدینه بر غذافروشتی  »مخفی شود، چون امام باقر ) ( فرمود: 

از قیمتت آن  بعتد  بینم مرر پاکی ه و مرغو ، عبور کرد و به فروشنده فرمود من اعام تو را نمی
فترو برنتد و آن را   متعال به ایشان وحى کرد که دستشتان را در متواد ختوراکی    وند پرسید. خدا

مواد دانی و پست ظاهر شد. حضرت فرمود من تتو  هم زدند و برهم زنند. ایشان مواد غذایی را به
، ج 0411کلینتى،  )« ایو تقلب به مسلمین را در خود جمع کردهبینم مرر اینکه خیانت را نمی

فروشتی فقتط   این حدیث داللت دارد که کتم  (.514، ص 01، ج 0413حر عاملی،   060، ص 1
ناظر بر مقدار کاال نیست، بلکه به کیفیت آن نی  مرتبط است، چون فروشندۀ غذا فقط در نحتوۀ  
عرضه تخلف کرده بود، چی ی که امروز در بازار میوه عرف مسلم شده است، ولی حضرت کتار او  

 عامله توصیف کرد. را خیانت و تقلب در م
را بترای حکومتت   از حیث وظیفۀ عرضۀ کاال نی  امیرالمؤمنین در نامۀ مالک اشتتر، احتکتار   
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چنین دستور داد: بدان که در بستیار  از  عیب شمرده، ضمن سفارش به حمایت از بازاریان این
ال، فشتار بتر   بازرگانان و صنعترران، بخلى زشت و آز  شدید است و به انری ه و توقع گرانتى کتا  

پردازنتد کته در آن، زیتان ب رگتى بتر متردم و عیبتى بتر         مردم و زورگویى به آنان به احتکار مى
گتاه  حاکمان است. پس آنان را از این کار بازدار و در این باره دستورها  الزم را صتادر کتن. آن  

خواهتد  اگتر ختدا ب   -هرکس از دستورهایت سرپیچى کرد، او را به عقوبت دردناکى مجازات کتن 
در این دستورِ امام ) (، موضتو  تنظتیم بتازار از    (. 691، ص 55، ج 0453اباابایى بروجر ، (

کوتاهی شتود، بته   و از سویی دیرر، وظیفۀ حکومت توصیف شده که اگر در آن سویی ح  مردم 
گتردد. لتذا ابعتاد حقتوقی     شود ولی ننگ و عیب آن به حکومت منتسب متی مردم ضرر وارد می

مسلمین، یک موضو  حقوق خصوصی صترف نیستت   تنظیم بازار برای تحق  امارۀ بازار  موضو 
تتر دانستته،   بُعد عمومی آن را قویمحول شود. از این منظر است که بعضی که به تواف  ارفین 

ترین مسائل عصر حاضر شده و بُعد سیاستی و  گذاری از مهممعتقدند مسئلۀ احتکار کاال و قیمت
اتوری کته کوتتاهی در آن ممکتن     غالب است  بهر بُعد اقتصادی و خصوصی آن حاکمیتی آن ب

 (.600و  913، ص 5، ج 0413است موجب ت ل ل یا سقوط حاکمیت شود )منتظر ، 
توانتد  اف ون بر این، بر شفافیت بازاری تأکید شده است که امتروزه در حقتوق موضتوعه متی    

کتاال  االعات و راهنمای مصرف قرار گیرد. برای مثال، معیاری برای وظیفۀ تولیدکننده به ارائۀ ا
بن حکم نقل شده است: من خرما را در ستایه  هشامنباید در مکان تاریک فروخته شود، چون از 

غتش و  بن جعفر بر من عبور کرد و فرمتود: بیتع در ستایه و تتاریکی     فروختم، حضرت موسیمی
(. در این روایت، امتام ) ( فتروش   09، ص 1، ج 0411)اوسی،  تقلب است و غش حالل نیست

رو بعضی معتقدنتد  ایناند. ازدر سایه یا عدم عرضۀ شفاف محصول را تقلب و حرام توصیف کرده
برای دولت یا ولی امر جای  نیست که ربا را حالل، یا غش و تقلب در  در سیستم اقتصاد اسالمی
بتازار بته عرضتۀ    این دیتدگاه از منظتر حقتوق     (. در511، ص 0401معامله را جای  بداند )صدر، 

ستازی را از وظتایف هتر    کاال توجه شده است، اما از نظر حقوق خصوصی نی  فقها شتفاف شفاف 
در کتاال وارد کتردن تتا عیتب آن     اند. برای مثال، غش، یعنی چیت ی  ارف قرارداد توصیف کرده

اتوری  (  به15، ص 1، ج 0419بیلى، مقدار آن بیشتر شود، حرام اعالم شده است )اردیا مخفی 
در تولید متواد ختوراکی و   استفاده از روغن پالم و مواد مشابه مانند که مادۀ خلطی ظاهر نباشد، 

ود. بعضتی ایتن حکتم را بته     شت و عدم اعتماد به بازار متی بهداشتی که موجب بروز جنگ روانی 
نیست کسی که به آنان غش و تقلب کند  از مسلماناناند ند که فرمودهاحدیث نبوی نسبت داده

تتواتر  (. روایات زیادی در این باره وجود دارد کته بعضتی بته    011، ص 1، ج 0401)اباابایى، 
از ایتن  کننتدگان بیشتتر بایتد    تولیتد (  پس 511، ص 0، ج 0401اند )شیخ انصاری، تعبیر کرده

و اخالقتی بترای بازدارنتدگی از تقلتب      اهرم اقتصتادی حیث مورد نظارت قرار گیرند. لذا امام از 
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هرچند ممکن است اظهار شود که این تکالیف شخصی است و ناظر بر احکام بازار هشدار دادند. 
ادله مستند به این احکام عام و بیشتر ناظر بتر جامعته   نیست، ولی باید توجه داشت که نخست، 

 است تا ناظر بر روابط بایع و مشتری صرف باشد.
بستتر حقتوقی   رم اینکه ناظر بر روابط خصوصی باشد، وظیفتۀ حاکمیتت تتأمین    دوم، بر ف

دو نو  است: یک سری احکتام عبتادی استت کته      این احکام است، چون احکام اسالمیاجرایی 
اختیار ورود نتدارد و   رابطۀ انسان با خدای متعال را متکفل است که در این حوزه حاکم اسالمی

خدا خطا  شده است که تو وکیل آنان نیستی.  از آیات قران به رسول به همین علت در بسیاری
وظیفتۀ تتأمین    نو  دیرری از احکام است که متکفل روابط اجتماعی است که حاکم اسالمیاما 

بستر اجرایی آن را برعهده دارد. به همین دلیل پیامبر اسالم )ص( از خلط شیر با آ  بته قصتد   
( و امیرالمؤمنین احتکار را عیب حکومت دانسته 09ص  ،1، ج 0411فروش نهی کردند )اوسی، 

دانی انداخته شود تا با آن معامله کاظم ) ( پول جعلی را شکسته، دستور داد به زبالهاست و امام 
 -ستازی حقتوقی  بستتر (. درنتیجه، یکی از وظایف حکومتْ 061، ص 1، ج 0411نشود )کلینی، 

 ها ساختار حقوقی حقوق بازار است. م اجتماعی است که یکی از آناقتصادی و اجرایی شدن احکا
کننده است که پس از تضتمین وظتایف   اصل روبنایی متکفل شریک دیرر بازار یعنی مصرف

کننده باید به بتازار و تولیتدات مستلمانان اعتمتاد     ناشی از اصول زیربنایی از سوی دولت، مصرف
مسلمین معروف استت. در ایتن راستتا دالیلتی بتر لت وم       کند که در ادبیات فقهی به امارۀ سوق 

وقتتی  پرستید:  بازار مسلمین وارد شده است  برای مثال شخصتی از امتام صتادق ) (    اعتماد به 
چی ی را در تصرف کسی دیدم، آیا به مالکیت او شهادت دهم؟ فرمودند: بله. شخص اظهار کرد: 

و شتهادت نتدهم کته متال او استت، شتاید متال        دهم که آن چی  را در تصرف او دیدم شهادت 
آیا خرید آن مال از او جای  است؟ شخص گفت: بله. حضرت فرمود: دیرری باشد. حضرت فرمود: 

از کجا جای  استت کته   گونه که تو معتقدی، باشد[ شاید آن مال متعل  به دیرری باشد ]اگر این
کنی که مال من است و بتر آن ستوگند   و ملک شما شود و بعد اظهار شما آن را خریداری کنی 

موارد جای  نباشد، بازاری برای مستلمین پایتدار    ( فرمود: اگر این یاد کنی؟ سپس امام صادق )
(. پس به استناد ل وم اعتماد به بازار، نباید از مشروعیت 911، ص 1، ج 0411ماند )کلینی، نمی

باشتد تتا    ه صبلۀ غالب بازار، استالمی و حلیت و اهارت مورد معامله سؤال شود و کافی است ک
 (.01، ص 0451نجفی، تصرفات در آن مشرو  شود )

مطاب  این اصلِ روبنایی که به امارۀ بازار معروف است، در احراز اباحه و حلیتت چیت ی کته    
احتمال حرمت آن باشد یا اهارت چی ی که احتمال نجاست دارد یا ت کیه و مشروعیت کاالیی 

رغتم آنکته   باید به بازار مسلمین اعتماد کرد  علیشود، م ت کیه و حرمت آن داده که احتمال عد
حالت سابقۀ آن، عدم ت کیه و عدم حلیت است و اقتضای استصتحا  نیت  جریتان حکتم ستاب       
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اینکته از  (. بعضی معتقدند این اماره قبتل از  051، ص 5، ج 0459است )شاهرودی و همکاران، 
باشد، از نیازهای اساسی جامعۀ انسانی است، چون اگر آثار امتارۀ بتازار    ضروریات جامعۀ اسالمی

مانند مشروعیت از حیث ملکیت یا ت کیه و یا اهارت بر مال مترتب نشتود، زنتدگی انستانی بته     
 (.  1، ص 0451شود )نجفی، حال عادی اداره نمی

عرضۀ اغلتب  تولید و بناییِ و اصول زیرالبته اعتبار این اماره مشروط به این است که مقررات 
مباالت ها رعایت شود و به همین علت بازار به مسلمین اضافه شده، چون مسلمان واقعی بیکاال

به احکام الهی ملت م است. بنابراین، در بازار معاصر که سودجویی یا سودپرستیِ مطلت   نیست و 
اعتبتار  را فتراهم ستازد، چتون     های حقوقی بازار عادالنهمسلط شده، الزم است دولت زیرساخت

بترخالف آن وجتود نداشتته باشتد     امارۀ بازار تا حدی است که علم قطعی یا دلیل معتبر شرعی 
بایتد رعایتت احکتام    (. درنتیجه در بازاری که به مسلمانان منتسب استت،  1، ص 0451)نجفی، 

ا ایتن امتاره قابتل    فروشی اوری غالب باشتد تت  و عدم تقلب و غش و گراناهارت و حلیت کاال 
استناد شود. هرچند بعضی معتقدند آثار اصلی امارۀ بازار مسلمین پس از اجتما  شترایط آن در  

(، امتا افت ون بتر ایتن،     01، ص 0451شتود )نجفتی،   ت کیه ظاهر متی سه بُعدِ ملکیت، اهارت و 
از متواردی   موضو  سالمت کاال و عدم غش و تقلب در ساخت آن و نی  منصفانه بودن قیمت آن

مسلمین است. لذا در صورت اثبات ختالف آن بتا وجتود عتدم     است که مبتنی بر اعتماد بر بازار 
ذکر در رابطۀ ارفین، مشتری خیار غبن، تدلیس و عیب خواهد داشت. بنابراین، به استناد ایتن  

حمایتت از   ای توازن را برقرار کند تتا در کنتار  گونهادلۀ حقوقی، دولت باید در حقوق موضوعه به
 کننده و نی  اقتصاد ملی، اعتماد به بازار هم فراهم شود.کننده و مصرفتولید
 

 نتیجه
حقتوق نوشتته و   حقوق قراردادها اولین قواعدی بود که بر مسئولیت تولیدکننده در دو سیستتم  

کننتده و  نانوشته حاکم شد، چون به دلیل ورود خسارت ناشتی از مصترف محصتول بته مصترف     
شتدند  دیده بران آن، قضات به هدف تأمین عدالت ناچار به رسیدگی و حمایت از زیانمطالبۀ ج

و تعهتد ضتمنی   که تنها اصول حقوقی قابل استناد، حقوق قراردادها بود. لذا بتا تحمیتل شترط    
ای را بترای تولیدکننتده مقترر کردنتد و عمتالً اصتل آزادی       ایمنی و سالمت کاال، وظتایف آمتره  

نسبی بودن قراردادها را محدود ساختند. هرچند این تحول تتا حتدی موجتب     قراردادی و اصل
مستئولیت  اور کامل حمایتت کنتد، چتون    دیده بهشد، اما درعمل نتوانست از زیانجبران زیان 

کننده مانند ح  دسترسی به کاالی سالم از حقوق مصرفتوانست نمینرر بود و قراردادی نتیجه
 حمایت کند.
دخالت کرده، قتوانینی را بتا    ها با هدف تأمین عدالت اجتماعی و رفاه عمومیین دولتهمچن
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بتا عنتوان   هتا  کننده تصویب نمودند. دخالت دولت و به تبع آن، دادگتاه عنوان حمایت از مصرف
و درنتیجته  کننتده شتد   های حمایت از مصترف کننده، موجب پیدایش جنبشحمایت از مصرف
گردید. این عوامتل  یک رابطۀ حقوقی به یک مطالبۀ اجتماعی تبدیل ننده، از کحمایت از مصرف

موجب تحوالتی، مانند گذر از رفتار و تقصیر به نتیجۀ رفتار و نی  از مسئولیت مبتنی بر تقصتیر  
به مسئولیت مبتنی بر عیب محصتول و تحتول در معیتار تشتخیص عیتب از وجتود نقصتان در        

 شخیص شخص متعارف شد.  تساختار کاال به معیار 
کننتده انجتام   تمام این تحوالت در حوزۀ حقوق خصوصی با عنوان حمایت از حقوق مصترف 

بر حقوق مسئولیت مبتنی بر تولید تأثیر داشته است، زیرا در نی  شد. اما تحوالت حقوق عمومی 
قتدرت  بایتد عامتل   بلکته  بنیان شود،  تواند فقط بر قوۀ نظامیاقتدار نظام حاکم نمیعصر حاضر 

اجتماعی و قدرت اقتصادی نی  مورد توجه قرار گیرد. لذا با توجه به اهمیت و ضرورت محاستبۀ  
کننتده مقترر شتد کته بته      در حفظ نظام حاکم، وظایفی برای تولیتد قدرت اجتماعی و اقتصادی 

بلکته بایتد در یتک    در یک رابطۀ حقوقی، اقتضای این دو عامل، مسئولیت مبتنی بر تولید نباید 
از سویی برای تقویت قدرت اجتماعی نظتام حتاکم بتا    حقوقی مورد توجه قرار گیرد. لذا ساختار 

کننده و محیط زیست، و از سوی دیرر به هدف تقویت قدرت اقتصتادی  عنوان حمایت از مصرف
ننتدۀ  کتولیدکنندۀ محصتول داخلتی و عرضته   نظام حاکم، وظایفی تحت عنوان حقوق بازار برای 

 کاالی خارجی مقرر شد.  
با وجود این تحوالت در حقوق خارجی و نی  وجود ظرفیت آن در منتابع حقتوقی ایتران، در    

به مسئولیت تولیدکننده و ساختار حقوقی آن نشتده استت و فقتط    حقوق موضوعه توجه جدی 
کننتده را  و مصترف کنندگان، رابطۀ تولیدکننده مصرفقانون حمایت از حقوق  9توان از مادۀ می

کننتده را  دیده و تولیتد کنندۀ زیانهمین قانون رابطۀ مصرف 06تابع حقوق قراردادها، و از مادۀ 
کنتد،  کننده را جبران متی این قواعد درنهایت زیان مصرفکه تابع قواعد خارج از قرارداد دانست 

کننده از حقوق مصرف ولی از تأمین اهداف دیرر مانند ارتقای کیفیت محصول در جهت حمایت
در بتاال بتردن کیفیتت    در دسترسی به محصول ایمن و ستالم و تتأمین منتافع ملتی اقتصتادی      

از اریت  عرضته در بتازار    نقش حمتایتی  و بازدارندگی از ورود کاالی خارجی محصول که نقش 
زیترا  شتود،  است. همچنین موجب تضعیف قدرت اجتماعی نظام حاکم متی خارجی دارد، ناتوان 

تولید محصول معیو  از سویی موجب تخریب و آلودگی محیط زیست و از سوی دیرتر موجتب   
شود. لذا ضروری است که در این موضتو  تحتوالتی   نارضایتی و باال رفتن مطالبات اجتماعی می

 حقوقی انجام شود.
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