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 .1دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ،دانشگاه آزاد اسالمی کرمان
 2و  .3استادیار گروه حقوق خصوصی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان

(تاریخ دریافت23/3/32 :؛ تاریخ پذیرش)22/22/23 :

چکیده
یکی از اهداف اصلی سیاستهای توسعه در جوامع مختلف ایجاد امنیت غذایی است .پژوهشهای گسترده در سطح جهان نقش تغذیه در
سالمت ،افزایش کارایی و توسعة اقتصادی را بهویژه در دو دهة اخیر ثابت کرده است .با توجه به اینکه دسترسی به غذای ساام و کاافی
از حقوق اومیة انسان است ،دومتها به تأمین امنیت غذایی مکلفند .مسئومیت تومیدکنندگان مواد خوراکی به عنوان شااخهای از مسائومیت
مدنی ،مراحل متعددی را میگذراند که از مبنای مسئومیت قراردادی شروع ،و به مبنای مسئومیت محا منتهای مایشاود .مشاکال و
عوامل متعددی در روند تومید و عرضة مواد خوردنی و آشامیدنی دخامت دارد که سالمتی و تندرستی انسان را تهدید میکناد و مسائومیت
ایجاد میکند که مسئومیت هر یک تابع قواعد خاص است .به همین جهت ،مطامعة شیوههای مبارزة حقوقی و کارایی حرباة قانونگاذار در
این زمینه ،از ضرور های زندگی کنونی است.

کلیدواژگان
تومیدکننده و عرضهکنندة مواد خوراکی ،رابطة سببیت ،مسئومیت مدنی ،نظریة برابری اسباب و شرایط ،نظریة نفی سایر اسباب.

 نویسندة مسئول

تلفن90556656090 :

رایانامهAfzali_ahdiye@yahoo.com :
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مقدمه
ضرورت تأمین مواد خوراکی سالم و کافی برای جامعه برای دولتها مسلم و پذیرفته شده استت،
حتی در نظامهای تابع بازار نیز ،کنترل و نظارت بر فرایند تأمین غذا برای مردم بیتردید و ایترادی،
پذیرفتهشدنی است و هر کشوری با وجود تفاوت در ساختارها ،برای نظارت بر فرآیند تأمین متواد
خوراکی اعم از مواد اولیه و مواد غذایی فرآوری شتده ،مقرراتتی وضتع کترده استت و نهادهتایی
پیشبینی کرده است .در اثر این ضرورت ،مفهومی به نام «امنیت غذایی» خلق شده است که نهفقط
از سوی فعاالن صنعت غذا ،بلکه توسط نظریهپردازان علوم اجتماعی و امنیتت ملتی بتهکتار بترده
میشود و بر آن تأکید میشود.
تأمین امنیت غذایی جامعه به عنوان یکتی از شتروت تققتق امنیتت ملتی ،از واتایی اساستی
دولتها در هر کشوری مقسوب میشود .اگر امنیت غذایی را یک سیاستت امنیتت ملتی در نظتر
بگیریم که کم وکیی آن ،مقدار عرضه و کیفیت امنیت ملی را در هر کشوری تعیین میکند ،عرضة
بهینه سطقی مطلوب از امنیت ملی ،مستلزم تدارک سطح بهینة امنیت غذایی استت (رهبتر،3535 ،
ص.) 0

در مادة  33کنوانسیون حقوق اجتماعی – اقتصادی و فرهنگی بتینالمللتی تشتصیح حتق هتر

کسی «با توجه به استاندارد سطح زندگی خودش و خانوادهاش شامل تأمین غتذای کتافی و تتداوم
بهینهسازی شرایط زندگی» امری الزامی معرفی شده است.
اعالمیة جهانی حقوق بشر که توسط مجمع ملل متقد در  30۹3پذیرفته شد ،بیان میکند« :هتر
کسی حق استفاده از یک استاندارد و سطح زندگی کافی برای بهداشتت و ستالمتی بترای ختود و
خانوادهاش را دارد که این حق شامل حق غذا نیز هست ».حق غتذا بیشتتر در کنوانستیون حقتوق
اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در سال  3005بیان میکند دولتهتا بایتد حقتوق اساستی فتردی را
مشصح کنند تا مردم از گرسنگی رنج نبرنتد و در کنوانستیون بتینالمللتی ایتن حقتوق در متوارد
داخلی و حقوق سیاسی در سال  3055یادآوری شده است .اسناد مصتلی  UNو اعالمیههتا دربتارة
حق غذا شامل مواد  30۹۹کنفرانس جهانی  ،30۹۹کنفرانس جهانی  30۹۹و اعالمیتة آن و اعالمیتة
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 3000کنفرانس بینالمللی تغذیه موجود است که دربارة برنامههای غذایی جهانی و شورای جهانی
غذا این موارد را به صورت مفاد قانونی درآورده و آنها را به عنوان حقوق اساستی بشتر و هستتة
اصلی شرایط توسعة حقوق بشر مشصح کرده است.
اعالمیة حقوق بشر  30۹3اعالم میکند« :هر کسی حق دارد از یک استتاندارد و ستطح زنتدگی
کافی برای سالمتی و غذا و بهداشت خود و خانوادهاش استفاده کند .دولتها باید مشتصح کننتد
که حقوق هر کسی برای رهایی از گرسنگی چیست؟»
از نظر یونیسی نکتة مهم در این زمینه این است که به نتایج در کنوانسیون در بهکارگیری حتق
غذا توجه شود .این عملیات که توسط سازمان غتذا و خواروبتار جهتانی و ستازمان تولیتد غتذای
جهانی بهکار گرفته شده است و باید شامل همة نمایندگیهای سازمان ملتل و گتروههتای کتاری
آنها باشد و توسط آنها عمل شود و تمام جنبههای دولتی را در بر گیرد ،مسئوالن اصلی دولتهتا
و همة سازمانهای غیردولتی باید آن را در نظر بگیرند و دربارة مفتاد آنهتا بایتد بقت

شتود کته

معموال این موارد توسط کارکنان سازمانهای غیردولتی انجام میگیرد .همچنتین ،توستط مستئوالن
دولتی و متصصصان آکادمیک ،یک خط کامل اطالعرسانی برای تدوین مفاد کنوانسیون ایجاد شتود
و کنوانسیون باید فعالیتهای بیشتری را برای ثبت اطالعات انجام دهد و آن را پیگیری کند
بیتردید یکی از عوامل دستیابی به امنیت غذایی ،اصالح قوانین و مقررات حتاکم بتر تولیتد و
عرضة مواد خوراکی ،اعم از مواد اولیة غذایی و مواد غذایی فرآوریشده است ،اگر مقررات در این
حوزه جامع و کامل نباشد ،بهویژه در زمینة مجازاتها ،اعم از مجازاتهای حقوقی و کیفری تققق
مؤلفه های «امنیت غذایی» به سصتی امکانپذیر است ،زیرا نقتح مقتررات تتأمین غتذای کتافی را
مشکل میکند یا سالمت مواد خوراکی را تهدید میکند.
تولید گستردة انواع مواد خوراکی از جمله مواد غذایی و دارو ،و تستهیل حمتل و نقتل کتاال و
سرعت مبادالت مواد خوراکی از نقطهای به نقطة دیگر ،و بهطور متقابتل ،افتزایش مصترو و نیتاز
1. WFP: World food Production Organization
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مردم جامعه به انواع مقصوالت خوراکی و وجود واستطههتای گونتاگون در تولیتد و توزیتع ایتن
مقصوالت ایجاب میکند نظام حقوقی شایستهای برای حمایت از جبران خستارت ناشتی از متواد
خوراکی آلوده ایجاد شود .متأسفانه قانون مواد خوراکی و آشامیدنی ( )35۹5این موضوع را بهطتور
جدی در نظر نگرفته است و از این لقاظ باید بیشتر در نظر گرفته شود ،سپس ،اصالح شود.
در گذشته ای نهچندان دور ،دعاوی مطرحشده از جانت

مصتروکننتدة زیتاندیتده بتر مبنتای

مسئولیت قراردادی رسیدگی میشد ،این نوع مسئولیت در زمینة مواد خوراکی میتوانتد تبتدیل بته
یک معضل شود و باع

میشد اکثر خسارتهای ناشی از تولید و عرضتة متواد ختوراکی جبتران

نشود .اما مدتی نگذشت که نقات ضعی این مبنا زمینهساز گذر از مبنای یادشده و حرکت به سوی
مبانی غیرقراردادی شد .غالباً کسانی که از مصرو مواد ختوراکی متضترر متیشتوند ،هتی رابطتة
قراردادی با تولیدکننده ندارند .از طرفی ،میزان خسارت واردشده نیز در اکثر متوارد بتیش از بهتای
قراردادی کاالست .بنابراین ،اعمال مبنای قراردادی ،به نفع تولیدکننتدة متواد ختوراکی و بته زیتان
مصروکنندگان بود.
در اولین گام در اعمال مبنای غیرقراردادی ،مسئولیت مبتنی بر تقصیر مدنظر قترار گرفتت ،امتا
مشکل عمده ای در این مبنا ،دشواری اثبات تقصیر تولیدکننتدة متواد ختوراکی بتود کته در غالت
دعاوی به همین دلیل مصروکننده شکست میخورد .مبانی مسئولیت مقض ،به این معنا که حتتی
اگر تولیدکنندة موادخوراکی همة احتیاتهای الزم را به عمل آورده باشد و مرتک

هتی تقصتیری

هم نشده باشد ،تولیدکننده نمیتواند بترای رهتایی ختود بته تقصتیر زیتان دیتده تمستک جویتد.
همانطور که مادة  5قانون مواد خوردنی و آشامیدنی گویای این مطل

استت ،بته عنتوان آخترین

دستاورد بشری تا حدودی توانسته است مشکالت ناشی از تولید و توزیع مواد خوراکی معیتوب را
مرتفع کند ،بهطوری که امروزه گرایش به این مبنا در غالت

کشتورها بته وضتوح دیتده متیشتود

(بزرگمهر ،3536 ،ص .)53هدو اصلی این مقاله یافتن پاسصی مناس
با توجه به ضرورت ایجاد بستر مناس

برای این سؤال است که آیا

برای تققق اصل صتیانت از حقتوق شتهروندان ،در برابتر

تولیدکنندگان و توزیعکنندگان مواد ختوراکی معیتوب ،افترادی کته قربتانی تولیتد و عرضته متواد

مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و عرضهکنندگان مواد خوراکی معیوب در حقوق ایران

5

خوراکی معیوب شدهاند در صورت عدم تققق احراز رابطة سببیت ،چه حقوقی در زمینة مسئولیت
مدنی دارند؟
مبانی حقوقی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و عرضهکنندگان مواد خوراکی معیوب
مسئولیت تولیدکنندگان و عرضهکنندگان مواد خوراکی معیتوب ،بته عنتوان شتاخهای از مستئولیت
مدنی از حی

مبنا می تواند مراحل متعددی داشته باشد ،که از مبنای مسئولیت قتراردادی شتروع و

به مبنای مسئولیت مقض منتهی میشود .مشکالت عمدهای پیرامون مبتانی مستئولیت قتراردادی و
مسئولیت غیرقراردادی تولیدکنندگان و عرضهکنندگان مواد خوراکی معیوب وجود دارد (بزرگمهتر،
 ،353۹ص.)5۹
تولید گستردة انواع مواد خوراکی واسطهای و غیرواسطهای ،و توزیع گستردهتر آنها ،بهویژه در
مقصوالت خوراکی خارجی و تسهیل حمل و نقل کاال و سرعت مبادالت کاال از نقطهای به نقطتة
دیگر افزایش مصرو و نیازمندی به انواع مواد خوراکی از جمله مواد خوراکی حیاتی هماننتد دارو
ایجاب میکند ،نظام حقوقی شایستهای در جهت حمایت از حقوق مصروکنندگان متواد ختوراکی
ایجاد شود.
مسئولیت قراردادی مراکز تولید و عرضه مواد خوراکی معیوب
مسئولیت قراردادی ،اولین مرحله از مراحل چندگانة توسعه و تقول مبتانی مستئولیت تولیدکننتدة
مواد خوراکی در نظر گرفته میشود .بترخالو تقتوالت ،هنتوز مستئولیت قتراردادی در متواردی
بهترین قال

برای پیشبینی و تشدید مستئولیت استت .براستا

ایتن مبنتایی ،مستئولیت مرستوم

فروشندة مواد خوراکی در قلمرو رابطة خصوصی و قراردادی او مقدود میشود (بزرگمهر،3536 ،
ص ،)53چنانکه در نظام حقوقی ایران ،خریدار کاالی معیوب میتواند معامله را فسخ کند و بهتای
پرداختی را در برابر تسلیم مبیع ،پس بگیرد ،یا احذارش کند و از بهای قتراردادی بکاهتد .بته نظتر
میرسد مسئولیتی که پایه و اسا

آن قراداد باشد ،در مسئولیت متدنی تولیدکننتده و عرضتهکننتدة

مواد خوراکی معیوب چنان جایگاهی ندارد ،زیرا تا وقتی که مصروکننده در کتاال تصترو نکترده،
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آن نمیشود و پس از تصرو ،پسدادن ،معنی ندارد و فقط اخذ ارزش باقی متیمانتد.

نکتة دیگر این است که کاالی خوراکی معیوب صدمات سنگینی برمصروکننده وارد متیکنتد ،کته
پس گرفتن مبیع و اخذ ارزش در برابر آن صدمات ،ناچیز و بیاهمیت

است.

در تالش برای گذر از مبنای قراردادی ،نظریة تضمین ایمنی مبیتع مطترح شتد .در ایتن نظریته
حتی اگر عقدی بدون هیچگونه شرطی ایجاد شود ،اطالق عقد ضرورت سالمت مبیع را از عیتوب
نهفته اقتضا میکند.
انسان متعارو و معقول ،مال خود را در برابر غذای سالم ،به فروشنده متیدهتد .پتس همتواره
تضمین ایمنی مبیع به صورت شرت تبانی ،بر عهده فروشنده است .در پذیرش اثر و اعتبار شتروت
تبانی در مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و عرضه کنندگان مواد خوراکی معیوب در حقوق ما تردیدی
نیست (جعفریتبار ،35۹6 ،ص.(3۹6
تضمین ایمنی مبیع شرطی ضمنی است ،که در کشورهای کامنال به «تضمین عرضتهپتذیربودن
کاال به بازار» مشهور است .به موج

آن ،خریدار متضترر و از متواد ختوراکی معیتوب متیتوانتد

خسارت خویش را بدون اثبات تقصیر فروشنده مطالبه کند (بزرگمهر ،3536،ص.)53
اگر تعهد به ایمنی را تعهدی به نتیجه برای فروشنده بدانیم ،کافی است خریدار ،حاصتلنشتدن
نتیجه (معیوببودن مواد خوراکی) را اثبات کند و نباید برای تقصیر متعهد نیز استدالل بیاورد .ایتن
تعهد در مسئولیت مواد خوراکی معیوب کامالً بهجا و منطقی است ،زیرا هتی تولیدکننتدهای قصتد
بهخطرانداختن جان مصروکننده را ندارد.
در حقوق ایران با توجه به مادة  5ق م خ و آ که بیان میکند« :هرگاه در نتیجة بیاحتیاطی ،یتا
بیمباالتی و یا عدم مهارت تهیهکننده یا سازنده یا فروشنده یا عرضتهکننتده یتا هریتک از عتاملین
 . 3هرگاه در نتیجة بیاحتیاطی یا بیمباالتی یا عدم مهارت تهیهکننده یاسازنده یا فروشنده یتا عرضتهکننتده یتا هتر یتک از
عاملین آنها ،مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی به صورتی درآید که مصرو آن موج بیماری یتا آستیبی
گردد که معالجة آن کمتر از یک ماه باشد ،مجازات اشصاص مذکور بر حس مورد دو ماه تا شتش متاه حتبس تتأدیبی
خواهد بود و در صورتی که مدت معالجه زائد بر یک ماه باشد ،مرتک به حداکثر مجازات حبس مذکور در این متاده
و تأدیه غرامت از پنج هزار تا پنجاه هزارریال مقکوم میشود.
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آنها مواد خوردنی ،آشامیدنی به صورتی درآید که مصرو آن موجت

بیمتاری یتا آستی

گتردد،

اشصاص مذکور مجازات خواهند شد ».قانونگذار ایران ،با ذکر بیاحتیاطی ،و بیمباالتی بار اثبتات
تقصیر را برعهدة مصروکننده قرار داده است.
ولی مواد  5و  ۹همان قانون ،نشاندهندة مسئولیت بتدون تقصتیر ،تولیدکننتده استت و فقتط
اثبات آن بر عهدة خریدار است ،که کاال عرفاً سالم مقسوب نمیشود .بترای مثتال ،اگرداختل نتان
سنگگ ،سنگ بود و با آن به مصروکننده صومهای وارد شود ،نان معیوب مقسوب میشود ،ولتی
اگر پشت نان سنگ بود کاال عرفاً ،معیوب مقسوب نمیشود.
و این شرت که متعهد به نتیجه فقط در صورتی به جبران خسارت مجبور نمتیشتود کته ثابتت
کند عدم حصول نتیجه ،ناشی از علتی غیرقابل پیشبینی و غیرقابل احتراز بوده است که نمتیتتوان
به او مربوت کرد ،در مسئولیت مواد ختوراکی معیتوب ،جایگتاه بستیار انتدکی و شتاید هتم هتی
جایگاهی نداشته باشد .زیرا مواد خوراکی به راحتتی ،حتتی بتا کتوچکترین تغییتر آب و هتوایی و
شرایط بد حمل ،معیوب میشود و خاصیت مصرو خود را از دست میدهند و اینکته تولیدکننتده
هی مسئولیتی را برعهده نگیرد ،بیعدالتی است و همانطور که اگر مقصول سالم بود ،تولیدکننتده
سود کالن را به دست میآورد ،در صورت معیوببودن هم باید ضرر از مال او باشد.
سؤالی که مطرح میشود این است که اگر یک مواد ختوراکی معیتوب کیفیتت و ویژگتیهتای
خاص را نداشته باشد و آن را مؤسسة استاندارد و وزارت بهداشت تأیید کرده باشد ،آیا متیتوانتد
تولیدکننده ،عرضهکننده ،یا حتی مؤسسة استاندارد را مسئول بدانیم؟ امتروزه بته همتان انتدازه کته
حوادث ناشی از کار ،رانندگی و موارد مشابه برای انسان خطر ایجاد میکننتد ،کاالهتای صتنعتی و
تولیدی نیز به همان اندازه و گاه بیشتر برای استفادهکنندگان خطرات زیادی را ایجاد کرده است.
 .3مادة  - 5هر کس مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی را متقلبانه بسازد و مصرو مواد مذکور منجر بته متر
مصروکننده شود مجازات او اعدام است.
 .0مادة  - ۹د ر هر مورد که در مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مواد سمی بته حتد غیرمجتاز باشتد ،دادگتاه
مرتک را بر حس مورد به حداکثر مجازاتهای یادشده در مادة  0مقکوم خواهد نمود.
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امروزه موارد دارویی و غذایی و تولیدات خوراکی دیگر خسارات بسیار زیادی به جتان و متال
افراد وارد میکند .آیا میتوان گفت این کاال و تولید معیوب است و شصصی را که مواد خوراکی را
تولید میکند و تعهد کرده که کاالیی سالم و بدون عی

را در اختیتار مصتروکننتده قترار دهتد و

چون این تعهد را نقح کرده است در مقابل مصرو کننده مسئول است و آیا مسئولیت تولیدکننتده
ریشه قراردادی دارد یا خیر؟
در پاسخ به سؤال یادشده مسئولیت به مسئولیت قراردادی نزدیک است .در قانون متا فروشتنده
مکلی است کاال را به خریدار تسلیم کند و براسا

همان قانون ،تسلیم باید به گونهای باشتد کته

خریدار بتواند از ایفای تصرفات و انتفاعات مبیع متمکن باشد ،یعنی مطابق نح صریح قانونگتذار،
فروشنده نهفقط مکلی به تسلیم کاالی سالم است ،بلکه مکلی به دادن تمام اطالعات الزم در بارة
نقوة استفاده و نگهداری مواد خوراکی خواهد بود.
بنابراین ،اگر خسارتی که وارد میشود ناشی از نقح استعمال مهیج باشد ،یا نقتح اطالعتات،
بهطور قطع ،فروشنده تعهد خود را مبنی بر مواد خوراکی سالم نقض کترده استت و بایتد جوابگتو
باشد .تعهد به ارائة اطالعات الزم دربارة استفاده و نگهداری مبیع ،تعهدی ضمنی قتراردادی استت
که نقض تمام قراردادها بر عهدة فروشنده است.
وقتی که یک تولیدکنندة مواد خوراکی ،کاالیی را تولید و بهطور ضمنی پذیرفته است کاالیی را
که میفروشد ،سالم است و بر مبنای صقت و سالمت است ،فروشنده بهطور ضمنی تعهد میکنتد
که اگر مواد خوراکی سالم نباشد ،نهفقط مسئول عی

است ،بلکه مسئول زیانهای ناشتی از عیت

هم خواهد بود.
بنابراین ،مسئولیت ،مسئولیت مبتنی بر قرارداد استت ،در حقیقتت ،فروشتندة کتاالی ختوراکی،
مناس بودن کاال برای اهداو خاص خریدار را تضمین میکند .به بیان دیگر ،ایمنی کاالی خوراکی
و سالمتی کاالی خوراکی که اهمیت ویژهای دارد ،تأیید میشود و هرگونه تصلی از تعهتد ضتمنی
نقح قرارداد است (پروین.)3503 ،
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مسئولیت غیرقراردادی مراکز تولید و عرضة مواد خوراکی معیوب
در طول قرن ها بیشتر روابط حقوقی اشصاص با یکدیگر برخاستته از ارادة آنتان بتوده استت و بته
تققق مسئولیت قراردادی منجر میشده است ،اما تقوالت شتابندة اجتماعی ،ماشینیشتدن زنتدگی
و رواج فزایندة به کارگیری فرآورده های صنعتی روابط ناخواسته ای میان افراد برقترار کترده استت،
روابطی که منشأ مسئولیتهای غیرقراردادی متیشتود (جعفتری تبتار ،35۹6 ،ص .)3۹6بتین یتک
کارخانه تولید روغن نباتی و یک توریست خارجی در ایران ،یا میان یک دورگرد دست فتروش بتا
والدین بچههای مصروکننده هی قراردادی وجود ندارد .اما ایتن بته معنتی معتاوبتودن صتاح
کارخانه ،در برابر زیاندیدگان احتمالی نیست ،بلکه در این موارد مسئولیتهای قانونی بتا ضتمانت
اجرایی مشصح مققق است .برخی مباحثی که امروزه در زمینتة مستئولیت غیرقتراردادی بررستی
میشود ،مطال

نو و بدون پیشینهای نیست و قرنهاست که در متون فقهی مطرح بوده است.

در جریان تولید و عرضة مواد خوراکی عوامل متعددی دخالت دارنتد و ممکتن استت مستئول
باشند ،مثل کارخانه تولیدکننده ،مراکز عرضة این ختوراکیهتا اعتم از نماینتدگیهتای مقصتوالت
خوراکی داخلی یا مقصوالت خوراکی خارجی وارداتی ،بازر

بهداشتی که مجوز تولید و توزیتع

را تأیید کرده است یا مأمور گمرک که اجازة ترخیح کتاالی ختوراکی قاچتاق و غیراستتاندارد را
صادر کرده است ،یا مأمور حمل که در اثر عمد یا غیرعمد ،بیاحتیاطی یا قوة قهریه باعت
مقصوالت خوراکی شده است ،بدون اینکه در ااهر عی

اتتالو

آنها دیده شود ،در نهایتت ،دولتت بته

اعتبار اینکه تهیه و توزیع بسیاری از مواد خوراکی مانند گوشت ،خدمتی عمومی مقسوب میشتود
و بین هی یک از اینها و زیاندیده رابطة قراردادی وجتود نتدارد ،ولتی ضترر بایتد جبتران شتود.
مهمترین جنبة حمایت از مصروکنندگان مواد خوراکی آلوده حمایت از سالمت آنها است.
از آنجا که مقصوالت غذایی در زندگی هر فرد نقشی مهم ایفا میکند ،مستئولیت متدنی عامتل
ضرر را نباید فقط تابع قرارداد دانست ،حتتی اگتر قتراردادی هتم باشتد ،بتازهم بایتد تتابع قتانون
مسئولیت غیرقراردادی باشد .در تولیدات غذایی ،با توجه به اینکه تولید داخلی حجم گستردهای از
بازار ایران را تأمین میکند ،مسئولیت عرضهکننده فقط در قال

قرارداد نمتیتوانتد حتافح حقتوق
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مصروکننده باشد .از طرو دیگر ،در تولیدات غذایی بهویژه دارو ،بیشتر تولیدات وارداتتی استت،
در نتیجه ،مسئولیت غیرقراردادی بیشتر به نفع مصروکننده است.
مسئولیت غیرقراردادی ،به  0بصتش مستئولیت مبتنتی بتر تقصتیر و مستئولیت مقتض تقستیم
میشود .اگر بصواهیم مسئولیت تولیدکنندگان و توزیعکنندگان مواد ختوراکی را بتا تقصتیر توجیته
کنیم ،در واقع ،باید ثابت کنیم که آنها مراقبتهای الزم را در تولید ،توزیتع و فتروش مقصتوالت
خوراکی انجام نداده اند .بترای مثتال ،تولیدکننتدة کالبتا  ،استتانداردهای الزم و استتفاده از متواد
مرغوب ،بهخصوص گوشت را رعایت نکرده است .از جملته بترخالو تبصترة  3متادة  30قتانون
مربوت به مقررات امور پزشکی و دارویی مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب  355۹که بیان میکنتد:
«در مواردی که برای سفیدگری و رنگآمیزی اروو غذایی و دارویی بهکار برده میشتود ،بایتد از
نوع خالح و بدون سمیت باشتد و اگتر وی از رنتگهتایی کته ناخالصتی دارنتد استتفاده کنتد و
مصرو کننده در اثر استفاده از دارو متقمل خسارتی گردد به دلیل ارتکاب تقصتیر مستئول جبتران
زیانهای وارده خواهد بود».
ولی مسئولیت مقض ،مسئولیت بتدون تقصتیر استت و زیتاندیتده مجبتور نیستت تقصتیر و
بیمباالتی عرضهکننده را اثبات کند .بلکه همین که شصح ،یک نوع ختوراکی را عرضته متیکنتد،
باید سالمتی آن را تتأمین کنتد و خستارت ناشتی از آن را بتر عهتده گیترد ،چته قتراردادی میتان
تولیدکننده یا عرضه کننده خوراکی باشد ،چه نباشد ،چه زیاندیده یا تولیدکننده مقصتر باشتد ،چته
نباشد ،در ایتران بته ایتن نظریته گرایشتاتی وجتود دارد .بترای مثتال ،متادة  0قتانون حمایتت از
مصروکننده مصوب سال  ،3533مؤید این مطل

است.

 .3کلیة عرضه کنندگان کاال و خدمات ،منفرداً یا مشترکاً مسئول صقت و ستالمت کتاال و ختدمات عرضتهشتده مطتابق بتا
ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرو در معامالت هستند اگر موضوع معامله کلتی
باشد در صورت وجود عی یا عدم انطباق کاال با شرایط تعیینشده ،مشتری حق دارد صرفاً عوض سالم را مطالبه کنتد
و فروشنده باید آن را تأمین کند و اگر موضوع معامله جزئی (عین معین) باشد مشتری میتواند معامله را فسخ کنتد یتا
ارزش کاالی معیوب و سالم را مطالبه کند و فروشنده موای است پرداخت کنتد .در صتورت فستخ معاملته از ستوی
مشتری ،پرداخت خسارت از سوی عرضهکننده منتفی است.
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مسئولیت مدنی صاحبان رستورانها نسبت به زیان ناشی از مواد خوراکی آماده و نیمهآمادة
معیوب
مسئولیت صاح

رستوران نسبت به زیان ناشی از تهیة مواد خوراکی آمادة معیوب ،برحست

دخالت او در حادثه تفاوت می کند ،در صورتی که صاح

نتوع

رستوران فقط تهیة غتذا بته مشتتری را

دستور دهد و بر مبنای دستور او و درخواست مشتری و بیاطالع از آلودهبودن غتذا کته از طترو
کارخانه یا در نتیجة حمل بوده است ،آن آلودگی به مشتری صدمه برساند صاح
نیست ،مگر اینکه تقصیر مرتک

رستوران مسئول

شده باشد.

چون دستور او و تهیة غذا ،عمل صاح

هر مقلی استت و تعهتد صتاح

رستتوران در ایتن

زمینه ،از نوع تعهد به وسیله است ،در این فرض ،به عالوه هی رابطة سببیتی بین دستتور صتاح
رستوران از یک سو ،و زیان مشتری یا مصروکننده به سب
ندارد .اما در فرضی که صاح

آلودهبودن غذا ،از سوی دیگتر وجتود

رستوران در دستوردادن تهیة غذا تقصیر کرده باشد ،برای مثتال ،در

اثر بیمباالتی و دانستن اینکه در اثر قطع برق غذاها داخل یصچال فاستد شتده استت ،یتا احتمتال
فاسدبودن آنها را بدهد و در نتیجة تهیة آن غذای مسموم به مشتری صدمه برسد ،به نظر میرستد
مسئول رستوران ،مسئول است ،و در فرضی که صاح

رستوران با علم غذای نتامرغوب از مراکتز

تهیه و توزیع غذای غیراستاندارد تهیه کرده باشد و حتی یک درصد هم احتمال مسمومیت و زیتان
ناشی از مصرو را بدهد ،بازهم مسئول استت ،حتتی اگتر صتاح

رستتوران از روی رنتگ غتذا

تشصیح دهد احتماالً در اثر حمل ،مواد خوراکی فاسد شدهاند و با این علم ،مبادرت غذای آلتوده
تهیه کند ،مسئول است.
اینکه میزان مسئولیت او چقدر است؟ ،باید برحس
شود .در فرضی که صاح

میتزان تتأثیر او در وقتوع زیتان مشتصح

رستوران خود در رستوران خود به تهیه غذا بپردازد مانند کستی استت

که از طرو او و در غیاب او مسئول دستوردادن برای تهیة غذا است و اینکه آیا مستئول رستتوران
غذاهای نیمهآماده را از کارخانهها تهیه میکند ،نیز مسئولیت متفاوت است در فرض اول ،مسئولیت
نوعی است و در فرض دوم ،مسئولیت او مبتنی بر تقصیر است.
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ارکان مسئولیت مدنی

برای درک مسئولیت تولیدکنندگان و توزیعکنندگان مواد خوراکی باید ابتدا با ارکان مسئولیت آشتنا
شویم .براسا

قانون ،برای مسئولدانستن افراد سه عنصر نیاز است ،ورود ضرر ،فعتل زیتانبتار و

رابطة سببیت.
لزوم وجود ضرر

تا وقتی ضرری از بق

جبران خسارت مطرح نمیشود ،ضرر عبارت است از بروز نقصان در مال

یا ازدسترفتن منفعتی مسلم و یا لطمه به حیثیت و عواطی شصصی .بنابراین ،ضررهای که طبیعتتاً
از استفادة مواد خوراکی بر مصروکننده وارد میشود ،ضرر تلقی نمیشود .از طرفی ،انتفاع از مواد
خوراکی ،بهطور معمول به نوعی آمیصته به ضرر است ،برای مثال ،استفاده از بسیاری مواد خوراکی
قندی از یک جهت برای سالمت مفید است ،از جهت دیگر زیانآور است .بهطور عرفی ،این نتوع
تضرر از مواد خوراکی ضرر تلقی نمیشود ،پس باید به دنبال ضترری باشتیم کته بتهطتور عرفتی،
انتسابشدنی به مواد خوراکی باشد .برای مثال ،مسمومیت ناشی از خوردن غذای یک رستوران که
به ازدستدادن کلیههای فرد مصروکننده منجر میشود.
اقسام ضرر

زیانهایی که موج

مسئولیت مدنی دو گروه است.

زیانهای مادی :برای مثال ،شصصی که از نانوایی نان کپکزده تقویل میگیرد و دچتار نتوعی
قارچ میشود ،میتواند ادعا کند نان کپکزده بهجای نان سالم به او تقویل داده شده است و دچتار
نوعی قارچ شده است .بنابراین ،میتواند خسارت مطالبه کند.
زیان معنوی :در قانون مسئولیت متدنی ایتن نتوع زیتان جبترانشتدنی نیستت .پتس براستا
مسئولیت  3این قانون« :هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه احتیاطی به جان یا سالمتی یا
حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که بهموج
وارد نماید که موج

قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمهای

ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مستئول جبتران خستارت ناشتی از عمتل
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خود میباشد ».بنابراین ،برای مثال ،مردی که نامزد خود را برای شام به یتک پیتزافروشتی دعتوت
میکند و بعد متوجه میشوند که این پیتزافروشی با گوشت االغ پیتزا را پصته است ،میتواند بترای
مطالبة خستارت معنتوی ختود علیته پیتزافروشتی اقامته دعتوا کنتد .خستارت و ضترر وارده بته
مصروکننده از ناحیة مواد خوراکی معیوب ممکن است جسمانی و بدنی باشتد .دربتارة خستارت
بدنی اعم از دیه و هزینتههتای معالجتة پزشتکی ،دامنتة بقت

گستترده استت .بترای مثتال ،اگتر

مصروکنندهای در اثر استفاده از بستنی مسموم کلیههای خود را از دستت بدهتد ،در صتورتی کته
مصروکننده هزینهای بیش از دیة ازدستدادن کلیه برای معالجة کلیة خود صرو کرده باشتد ،آیتا
دادگاه فقط به پرداخت دیه حکم خواهد داد ،یا خسارت مازاد بر دیه را هم مطالبهشدنی میداند؟
نظر دیوان عالی این بود که با پرداخت دیه ،ضرر و زیان مطالبهشدنی نیستت ،امتا دادگتاههتای
تالی بیشتر به جبران کامل ضرر و زیتان توجته داشتتند .منطتق و انصتاو جبتران کامتل خستارت
زیاندیده را حکم میکند .دیوان عالی در رأی اصراری خسارت مازاد بر دیه را جبرانشدنی دانسته
است.
فعل زیانبار

برای ایجاد مسئولیت ،وجود یک فعل زیانبار ضروری است اما این قاعده یتک استتثنا دارد ،بتدین
معنی که گاهی فعل زیانبار است اما مسئولیتآور نیست .برای مثال ،هنگامی که یک سنگ ،پشتت
نان سنگک باشد ،اینجا فعل زیانبار وجود دارد ،اما از نظر عرفی مسئولیتآور نیست ،اما اگر همتان
سنگ داخل نان بود ،بهطور مسئولیتآور بود.
اقسام ضرر :فعل زیانبار باید از نظر اجتماع ناهنجار و نامشروع باشد .پس اعمال مباح هر چند
موج

خسارتی شوند مسئولیتآفرین نصواهد بتود .فترض کنیتد دولتت بترای مقابلته بتا کمبتود

ویتأمینهای موجود در شیر ،در بدن کودکان ،در بین کودکتان شتروع بته توزیتع شتیر در متدار
میکند ،اما اگر آنزیمهای بدن کودکی در اثر یک بیماری مادرزاد ،ضعیی عمل کند و نتواند الکتوز
موجود در شیر را هضم کند و دچار مشکالت گوارشی شود ،چون عمل دولت عملی مشروع بوده
است ،مسئولیتآور نصواهد بود.
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اثبات رابطة سببیت بین ضرر و تولید و عرضة مواد خوراکی معیوب و توسل به برهانهای
مختلف
رابطة سببیت در زمینه مسئولیت مدنی تولید و توزیع مواد خوراکی اهمیت خاصی دارد و اثبات آن
مشکلتر است ،به گونهای کته  ۹6درصتد تولیتد و توزیتعکننتدگان متواد ختوراکی طترو دعتوای
مسئولیت مدنی در مقام دفاع به دلیل وجود واسطههای فراوان ،بتهویتژه در حمتل و موجودنبتودن
مواد خوراکی برای آزمایش ،به عدم وجود رابطة سببیت استناد متی کننتد و در اکثتر متوارد چنتین
دفاعی مؤثر است و دعوای زیاندیده رد میشود.
همانطور که اشاره شد دربارة زیان های ناشی از تولیتد و توزیتع متواد ختوراکی ایتن مشتکل
دوچندان است .برای مثال ،فردی در حال گذر از خیابان است ،برای رفع گرسنگی به یک رستوران
میرود و در آنجا یک غذای گوشتی نیمهآماده سفارش میدهد .روز بعد آن مرد دچتار مستمومیت
غذایی می شود و جان خود را از دست میدهد .در همین مدت زمانی اعتالم متیشتود مقتداری از
گوشتهای وارداتی از بلژیک به کشور آلوده بوده است و به مصروکنندگان هشدار میدهند.
در این مثال چندین واسطه نقش دارند .3 ،دولت،که واردکنندة گوشت آلوده یا مجتری نظتارت
بر سالمت گوشتها بوده است؛  .0بازر

مرکز بهداشت ،که مسئول نظارت بر سالمت گوشت یا

غذای نیمهآماده بوده است؛  .5تولیدکننده یا عرضهکنندة غذای نیمتهآمتاده؛  .۹متصتدی حمتل کته
غذای نیمهآماده را به دست رستوران رسانده است؛  .6صاح

رستوران یا آشپز که متصتدی طتبخ

غذای نیمهآماده بودهاند؛  .5شاید در فاصلة این یک روز مصروکننده غذای دیگری را نیز مصترو
کرده است ،یا شاید علت مسمومیت او ،ناشی از آلودگی هوا و یا یک گاز سمی موجود در فضتای
خانه یا اداره باشد و مشکل اساسی دیگر اینکه ،آن غذا یا گوشت موجود نیست تا بترای آزمتایش
کنترل شود .اینجا چه کسی مسئول است؟
برای اینکه دولت را مسئول بدانیم ،باید ثابتت شتود کته گوشتت آلتوده بتوده استت و دولتت
سهلانگاری کرده است ،یا تقصیر در ورود آن گوشت به کشور کرده است و مهمتر از همته ،بایتد
ثابت شود گوشت مصروشده علت مر

آن فرد بوده است .امری که در حال حاضر امکان اثبتات
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آن وجود ندارد ،چون بنا به فرض از غذای مصروشده چیزی باقی نیست تا با آزمتایش آن بتتوان
این امر را ثابت کرد .از سوی دیگر ،هی عامل دیگری که بتوان آن را سب

ابتالی وی به مر

یتا

آن بیماری دانست ،شناخته نشده است ،نه سابقهای از این بیماری در وی بوده است و نه وضتعیت
مزاجی وی چنین اقتضایی داشته است .دربارة واسطهها دیگر نیز ،همة ایتن دالیتل موجتود استت.
خالصه اینکه از نظر امکان عقلی ،همة این عوامل میتواند سب
بهطور قطعی و مسلم ،نمیتوان سب

آلودگی و یا مر

وی باشند ،ولی

ابتال را مشصح کرد.

در اینجا تکلیی دادگاه چیست؟ آیا به استناد عدم اثبات رابطة سببیت (بهطور قطعی) باید حکم
به رد دعوای مسئولیت مدنی بدهد؟ رویة قضایی و دکترین در نظامهای حقوقی پیشرفتة جهان ،بته
این سؤال پاسخ منفی دادهاند و راهحلهایی را پیشنهاد کردهاند و به دالیلی قتاطع و مقکتم دستت
یافتهاند .یکی از این دالیل رجوع به برهان نفی سایر اسباب است که برهان در اینجتا همتان دلیتل
قاطع و مقکم است که ما را در رسیدن به پاسخ درست یاری میکند.
رجوع به نظریة «نفی سایر اسباب» یا روش اثباتی در حقوق ایران
در حقوق ایران در این زمینه ،نح قانونی وجود ندارد و رویة قضایی مدوّنی نیز در ایتن زمینته در
دستر

نیست ،سیاست حقوقی ایجاب میکند برای حمایت از زیاندیده و جبران خستارت وارده

بر او ،قانونگذار مداخله کند و مقررات خاصی در این زمینه وضع کند ،یا دستکم یک نتوع امتارة
قانونی وجود رابطة سببیت را تأسیس کند (البته با وجود شرایط) .بتهویتژه اینکته شتمار ایتن نتوع
قربانیان زیاد است و هر سال شاهد اینچنین قربانیانی هستیم و به دلیل ناممکنبودن رابطة سببیت،
زیان آنها بدون جبران میماند (کاامی ،3535 ،ص .)030به عالوه ،چنانچه جبران این نوع زیانها
بر مبنای امارة قانونی رابطة سببیت ،بر عهدة سازمان نظارت بر مواد غتذایی یتا ستازمان واردات و
صادرات کشور نهاده شود ،چون به دولت وابستهاند ،در واقتع ،جبتران آن بتر عهتده دولتت نهتاده
میشود .به هرحال با فقدان نح ،باید بر مبنای اصول کلی پذیرش و رد ،این راه حلی تقلیل شود.
براسا

اصل  35۹قانون اساسی ،آرای دادگاهها باید مستدل و مستند باشد .منظور از مستدلبتودن،

اثبات جهات موضوعی رأی است (در واقع ،تشصیح صغرای قیا

قابل استنبات است) .و مراد از
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مستندبودن رأی ،اثبات جهات حکمی رأی است (یعنی مواد قتانونی کته بتر مبنتای آن رأی صتادر
میشود و بهواقع ،اثبات کبری قیا

قابل استنبات

است).

به این حکم در بند  ۹مادة  005قانون آ.د.م تأکید شده است و اثبات جهان موضوعی بتر عهتدة
اصقاب دعواست که باید با ارائة دلیل آن را اثبات کنند )شمس ،3539،ص.(۹33
براسا

اصول کلی دادرسی که در مادة  563قانون آ.د.م و صرونظر از اختالونظرهایی که از

دیدگاه فقهی و حقوقی در باب امکان یا عدم امکان استناد قاضی به علم خود در تشصیح موضوع
(امر موضوعی

اثبات صغری) وجود دارد ،براسا

نظر مشهور فقها« ،قاضی میتواند بتر مبنتای

علم خود حکم صادر نماید( ».طباطبایی ،3۹9۹ ،ج ،0ص.)530
از دیدگاه حقوقی براسا

مادة  350۹ق.م« ،دادگاه می تواند بتر مبنتای امتارات قضتایی حکتم

صادر کند» .به این معنا که هرگاه از مجموع قرائن و شتواهد ،و اوضتاع و احتوال موجتود در هتر
دعوی وجدان قاضی نسبت به نتیجهای متقاعد شود ،به عبارتی ،علم عرفتی و اطمینتان نستبت بته
موضوع پیدا کند ،میتواند بر مبنای آن حکم صادر کند ،هرچنتد بترای او قطتع و یقتین در معنتای
منطقی حاصل نشده باشد )ناصری ،بیتا ،ص.(00۹
در مسئله مورد بق

نیز ممکن است دادگاه پس از بررسی اوضتاع و احتوال موجتود و اینکته

عالئم بیماری یا مسمومیت بعد از مصرو غذا آشکار شده است و از سویی ،هتی عامتل و ستب
دیگری که بتواند علت این بیماری باشد ،شناخته نشده است ،به این نتیجه برسد که جبران این نوع
زیانها بر مبنای امارة قانونی رابطة سببیت ،بر عهده سازمان نظتارت بتر متواد غتذایی یتا ستازمان
واردات و صادرات کشور نهاده میشود ،چون وابسته به دولت میباشتند .در واقتع ،جبتران آن بتر
عهدة دولت نهاده میشود .بدین طریق ،رابطة سببیت را احراز کنیم.
دادگاه به استناد به این نوع امارات و صدور حکم بر این مبنا مجاز است .نمونة این نوع رابطتة
سببیت ،در پروندة هموفیلیها موجتود بتود کته هتی رابطتة ستببیتی بتین انتقتال ختون و ابتتالی
 .3برای دیتدن نظرهتای مصتلتی فقهتی و تقلیتل آنهتا .ر.ک .هاشتمی شتاهرودی (۹09ق ) ،شتمارة  ،35ص33؛ متؤمن
(3۹00ق) ،شمارة  05و کاتوزیان ،3539،ج ،3ش ،06ص.۹۹
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خون گیرندگان به بیماری نبود و دادگاه حکم بر مقکومیت سازمان انتقال خون ،مبنی بر ارائة خون
آلوده به خونگیرندگان صادر کرده است.
رجوع به نظریة برابری اسباب و شرایط در حقوق ایران
به نظر میرسد رویة قضایی ما نیز میتواند راه حل رویة قضتایی فرانسته و نتتایج نظریتة «برابتری
اسباب و شرایط» در جهت حمایت از زیاندیده و جبران بیشتر زیان وارد بر بهکار گیرد ،همانطور
که مادة  655قانون مجازات اسالمی مصوب  00بیان میکند« ،هرگاه دو یا چند نفر به نقو شترکت
وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند ،به طوری کته آن جنایتت یاخستارت بته هتردو

سب

یاهمگی مستند باشد ،بهطور مساوی ،ضامن میباشند ».بهطور واضح ،گویای همتین نظریته استت.
پس اگر این نظریه ،نظریة مفیدی نبود ،بهطور قطع ،در این قانون بهکار گرفته نمیشد .بتهویتژه در
موردی که عامل حادثة اولیه ،یک مؤسسة تولیدی یا توزیعی بصش خصوصی یا دولتی باشد ،زیترا
براسا

قانون بیمة اجباری« ،کلیة تولیدکنندگان و عرضهکنندگان مواد خوراکی تقتت بیمته ایتران

میباشند( ».کاامی ،3535 ،ص.)009
این بیمه که با عنوان بیمة مسئولیت تولیدکنندگان و فروشتندگان مقصتوالت ختوراکی استت،
تولیدکنندگان و فروشندگان را در دو بصتش تقتت پوشتش قترار متیدهتد .3 :خطترات تبعتی از
مقصول؛  .0تضمین کیفیت در برابر مصرو کنندگان و اشصاص ثال  .هتماکنتون تولیدکننتدگان و
فروشندگان انواع مقصوالت تولیدی از جمله عایقهای رطوبتی ،لوازم خانگی و برقی ،مقصوالت
غذایی و جز آن تقت پوشش بیمهای بیمة ایران قرار گرفتهانتد .در ایتن بیمته ،چنانچته مقصتول،
کیفیت مورد انتظار در عرو مصرو را نداشته باشد ،یا بهره برداری از مقصول مشکالت جتانبی و
مالی برای افراد دیگر ایجاد کند ،شرکت بیمه ضر و زیان ناشی از آن را جبران خواهد کترد .بترای
مثال ،اگر مقصوالت غذایی ،کیفیت مطلوب نداشته باشتد ،یتا فاستد و غیرقابتل استتفاده باشتد و
 .3دادنامتتة شتتمارههتتای  ،5۹0-590متتورخ  ،3539/0/30صتتادره از شتتعبة  3۹35دادگتتاه عمتتومی تهتتران ،پرونتتدة کالستتة
.569/3۹35/39
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مسمومیت یا بیماری یا فوت شود ،زیانهای ناشی از آن را میتوان با بیمتهنامتة مستئولیت

تولیدکنندگان و فروشندگان مقصول جبران کرد .بدین ترتی  ،بیمة مستئولیت متیتوانتد تضتمینی
برای مصروکنندگان نیز باشد و از طرفی ،هرگونه تضمین کیفیت برای مقصوالت تولیدی ،با ایتن
بیمهنامه ،تقت پوشش خواهد بود.
نتیجه
از آن چه تا کنون بیان شد میتوان نتیجه گرفت در دنیای امروز بهترین راه حتل بترای حمایتت از
مصروکننده مقصوالت خوراکی ،شناختن مسئولیت مقض برای تولیدکننده و توزیعکننده در قبال
زیاندیده است .مسئولیت مقض مشکالت یادشده برای نظریههای دیگر را ندارد .در ایتن نظریته،
تولیدکننده و توزیعکنندة مقصول خوراکی باید آن را طوری تولید و توزیع کند که خریتدار بتوانتد
بدون اینکه خطر نامتعارفی از ناحیة آن او را تهدید کند ،از مواد خوراکی استفاده کند .به نظتر بنتده
بتتا توجتته بتته توضتتیقاتی کتته در مبق ت

مس تئولیت قتتراردادی و غیرقتتراردادی تولیدکننتتدگان و

عرضهکنندگان مواد خوراکی معیوب بیان شد و با توجه به مادة  30قانون مربوت به مقتررات امتور
پزشکی و دارویی مواد خوردنی و آشامیدنی مصتوب  355۹و متادة  5ق.م.خ .و.آ .از مستئولیت بتا
تقصیر نام برده شده است و مادة  5قانون مواد خوردنی و آشامیدنی ،مسئولیت مقض را بیان کترده
است و ناهماهنگی بین مادههای قانونی موجود و نبودن متن صریح قانونگذار ایران در ایتن زمینته،
و با بررسی پروندههای دادسرای امور پزشکی و دارویی تهران به این نتیجه رسیدیم کته «در ایتران
مسئولیت مبتنی بر تقصیر در این مسئله مورد قبول مقاکم است» .به این معنا که چنانچه تولیدکننده
و توزیعکنندة دارو و مقصوالت خوراکی در تولید کاالی خود ،تقصتیر کترده باشتند ،مستئولانتد.
برای رأیدادن در اکثر پروندهها باید نظر کارشناسی اخذ شود .همانطور که بیان شتد ،هتم اکنتون
این نظریه به دلیل نارساییهایی که برای آن بیان شد ،از جمله تقمیتل بتار اثبتات دعتوا بتر دوش
مصروکننده ،نمیتواند روش مناسبی برای حمایت از حقوق مصروکنندة متواد ختوراکی باشتد و
باید نظام حقوقی ما نیز مانند نظامهای پیشرفتة حقوقی دیگر بستر حقوقی مناست
مسئولیت مقض را ایجاد کند0و بهترین پیشنهاد برای تدوین قتانونی مناست

بترای پتذیرش

در زمینتة مستئولیت
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مدنی تولیدکنندگان و عرضهکنندگان مواد خوراکی معیوب ،بهترهمنتد شتدن از مستئولیت مقتض،
حداقل در حوادثی که وجود تقصیر در آنها ضرورت داشته ،است؛ یعنتی در اعمتالی کته طبیعتتی
خطرناک دارد و انجامدادن آنها مستلزم دقت و مهارتی تام است و بیمباالتی در آنها به متر

یتا

صدمات جانی منجر میشود ،مثل عمل تولیدکنندگان مواد خوراکی ،باید در قانون مسئولیت متدنی
ایران ،مسئولیت تولیدکنندگان و عرضهکننتدگان متواد ختوراکی معیتوب را بته مستئولیت مقتض
اختصاص دهیم .در نهایت ،همة تولیدکنندگان و عرضهکنندگان مواد خوراکی معیوب را به جبتران
همة خسارتها ،اعم از عمد یا غیرعمد ،با تقصیر یا بیتقصیر ،ملزم کنیم.
از نتایج یادشده در این مقاله ،تدوین قانونی جامع و متناس

با تقتوالت در کنتار قتانون متواد

خوردنی و آشامیدنی ،که تضمین حقوق زیاندیتدگان ،بتهطتور قتاطع و متؤثر سترلوحة آن باشتد،
ضروری است ،تا در نهایت امید ،تققق اصل دولت خدمتگزار ،به کرانههای روشنی نزدیک شود و
در تدوین این قانون توجه به نکات ذیل مفید است:
 .3توجه به گسترش دامنة مسئولیت مدنی تولیدکننده و عرضهکنندة مواد خوراکی ،بهویژه نقش
دولت با نگاه تطبیقی به نظامهای حقوقی دیگر؛
 .0تأسیس صندوق های حمایتی ،جهت جبران خسارتهای بتدنی بتهطتور مطلتق و عمتومی،
بهویژه در مواقعی که دولت در تولید و توزیع مواد خوراکی آلوده نقش اساسی دارد یتا زمتانی کته
ضرر را نمیتوان به شصصی منتس

کرد؛

 .5توسعة مسئولیت دولتت در زمینتة تولیتد و توزیتع متواد ختوراکی ،بتهخصتوص در متوارد
اضطراری مانند حوادث طبیعی و پیشبینیناپذیر ،نسبت به اقدامات همکاری اختیاری ،و دولتت و
داوطلبان عالوه بر کارمندان رسمی دولت .البته تا زمانی که دولت مصالفتی با فعالیتت آنتان نکترده
است؛
 .۹اتصاذ تدابیر قانونی برای احقاق حق و احیای حقوق ازدسترفتة افراد ناشی از ضرر مصرو
مواد خوراکی ،بهویژه در زمینة اثبات تقصیر و جبتران کامتل خستارت در همتة مراحتل دادرستی،
براسا

مادة  3۹3قانون اساسی.
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منابع و مآخذ
 .3بابایی ،علی اکبر؛ جواهردشتی ،فرانک؛ خلیلی عراقی ،مریم؛ یقینلو ،مهرانگیتز (« )3533نگتاهی

به یک مقولة نادیدهانگاشتهشده در بازرگانی ایران حقوق مصروکننده از حرو تا عمل» ،نشریة
تدبیر ،شمارة  ،30۹صفقات.09-393 ،
 .0بزرگمهر ،داوود ( ،)353۹مستئولیت متدنی تولیدکننتدگان کتاال ،پایتاننامتة کارشناستی ارشتد،
دانشگاه تهران ،پردیس فارابی ،دانشکدة حقوق.
 .5بزرگمهتتر ،داوود (« ،)3536مستئولیت متتدنی تولیدکننتتدگان کتتاال» ،نشتتریة حقتتوقی دادگستتتر،
شمارة ،6۹صفقات .5۹-63
 .۹پروین ،رسول ( ،)3503مسئولیت ناشی از تولید و عرضه ،سلسله پاستخ هتای حقتوقی ،پایگتاه
اطالعرسانی دکتر رسول پروین.
 .6جعفریتبار ،حسن ( ،)35۹6مسئولیت مدنی سازندگان و فروشندگان کتاال ،چتا

اول ،تهتران،

نشر دادگستر.
 .5حسینینژاد ،حسینقلی ( ،)35۹9مسئولیت مدنی ،تهران ،بصش فرهنگی جهاد دانشگاهی دانشگاه
شهید بهشتی.
 .۹رضوی ،سیدمسعود (« ،)35۹3مسئولیت غیرقراردادی» ،کتاب ماه علتوم اجتمتاعی ،چتا

اول،

شمارههای  05و  ،0۹صفقات .50-۹3
 .3شتعبانی ،علتتی ( ،)3536تقتتوالت مستتئولیت متتدنی مؤسستات عمتتومی در ایتران ،پایتتاننامتة
کارشناسی ارشد ،دانشگاه شهید بهشتی ،دانشکدة حقوق.
 .0طباطبایی ،سیدعلی (3۹9۹ه ق) ،ریاضالمسائل ،جلد دوم ،قم ،مؤسسة آلالبیت.
 .39غرری ،سیدشهابالدین ( ،)3556مسئولیت مدنی اشتصاص حقتوقی ،رستالة دکتتری ،دانشتگاه
تهران ،دانشکدة حقوق.
 .33قاسمزاده ،سیدمرتضی ( ،)35۹5مبانی مسئولیت مدنی ،چا

اول ،تهران :نشر دادگستر.
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 .30قربانی ،مجید ( ،)353۹پیشنویسی قانون متواد غتذایی در چتارچوب راهبردهتای اقتصتادی و
بهداشت و سالمت کشور با استفاده از مطالعات تطبیقی و نیاز بازار و قوانین جاری در کشتور،
انجمن علمی بازرگانی ایران ،ویرایش دوم.
 .35کاتوزیان ،ناصر ( ،)35۹۹حقوق مدنی ،الزامهای خارج از قرارداد ،ضمان قهتری ،جلتدهای اول
و دوم ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.
 .3۹کاتوزیان ،ناصر ( ،)3539اثبات و دلیل ،جلدهای اول و دوم ،تهران ،نشر میزان.

 .36کاتوزیان ،ناصر ( ،)3533مسئولیت ناشی از عی

تولید ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.

 .35کاامی ،مقمود ( ،)353۹قاعتدة جلتوگیری از خستارت ،دانشتکدة حقتوق و علتوم سیاستی،
دانشگاه تهران.
 .3۹کاامی ،مقمود (« ،)3535مسئولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده» ،فصلنامة حقتوق ،مجلتة
دانشکدة حقوق و علوم سیاسی ،دورة  ،5۹شمارة  ،5صفقات.09۹-0۹9

 .33گرجی ،ابوالقاسم ( ،)35۹0قیا

در حقوق اسالمی ،مجموعه مقاالت حقوقی ،جلد اول ،چتا

دوم ،تهران.
 .30مریدنژاد ،عبا

( ،)3530بررسی حقوق مصرو کننتده در الیقتة حمایتت از حقتوق مصترو

کنندگان و مقایسة آن با قانون حمایت از مصرو کننده ( 303۹انگلستتان) ،پایتاننامةکارشناستی
ارشد ،دانشگاه تهران.
 .09مستولیزاده ،سیدصابر ( ،)3503تضمین ایمنی مواد غتذایی بتا استتانداردها ،ستایت تصصصتی
مهندسی شیالت.
 .03میرخلیلی ،سیداحمد ( ،)3530فقه و قیا  ،چتا

اول ،تهتران ،پژوهشتگاه فرهنتگ و اندیشته

اسالمی.
 .00ناصری ،فرجاهلل (بیتا) ،امارات در حقوق مدنی ایران ،بیجا ،بینا.

