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 چکیده 

های گسترده در سطح جهان نقش تغذیه در  پژوهش .های توسعه در جوامع مختلف ایجاد امنیت غذایی است یکی از اهداف اصلی سیاست
به اینکه دسترسی به غذای ساام  و کاافی    با توجه. است کرده ثابتاخیر  ةیژه در دو دهو به رااقتصادی  ةو توسع کاراییافزایش  ،سالمت

ومیت ئای از مسا  تومیدکنندگان مواد خوراکی به عنوان شااخه ت ومیئمس .مکلفندبه تأمین امنیت غذایی ها  دومت ،انسان است ةاز حقوق اومی
مشاکال  و  . شاود  ومیت محا  منتهای مای   ئبه مبنای مس و ،ردادی شروعومیت قرائکه از مبنای مس گذراند میمراحل متعددی را  ،مدنی

مسائومیت  و  کناد  تهدید میآشامیدنی دخامت دارد که سالمتی و تندرستی انسان را  و مواد خوردنی ةعرض تومید وعوامل متعددی در روند 
 در قانونگاذار  ةحربا  کارایی حقوقی و ةمبارز های شیوه ةمطامع ،به همین جهت .یک تابع قواعد خاص است هر مسئومیت که کند ایجاد می
   .های زندگی کنونی است از ضرور  این زمینه،

  واژگان کلید

 .نفی سایر اسباب، نظریة شرایط برابری اسباب و ةنظریمسئومیت مدنی،  ،سببیت ةرابطی، مواد خوراک ةکنند عرضه تومیدکننده و
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 مقدمه 

 ،ها مسلم و پذیرفته شده استت  مواد خوراکی سالم و کافی برای جامعه برای دولت تأمینضرورت 

 ،و ایترادی تردید  بیغذا برای مردم  تأمینهای تابع بازار نیز، کنترل و نظارت بر فرایند  حتی در نظام

متواد   تأمینفرآیند  کشوری با وجود تفاوت در ساختارها، برای نظارت بر و هر شدنی است پذیرفته

و نهادهتایی    استت  مقرراتتی وضتع کترده    ،خوراکی اعم از مواد اولیه و مواد غذایی فرآوری شتده 

 فقط که نه خلق شده است« امنیت غذایی»مفهومی به نام  ،در اثر این ضرورت. ه استکردبینی  پیش

کتار بترده    بته پردازان علوم اجتماعی و امنیتت ملتی    بلکه توسط نظریه ،از سوی فعاالن صنعت غذا

 .شود میتأکید  شود و بر آن می

تأمین امنیت غذایی جامعه به عنوان یکتی از شتروت تققتق امنیتت ملتی، از واتایی اساستی        

سیاستت امنیتت ملتی در نظتر      اگر امنیت غذایی را یک. شود ها در هر کشوری مقسوب می دولت

کند، عرضة  بگیریم که کم وکیی آن، مقدار عرضه و کیفیت امنیت ملی را در هر کشوری تعیین می

، 3535 ،رهبتر ) بهینه سطقی مطلوب از امنیت ملی، مستلزم تدارک سطح بهینة امنیت غذایی استت 

 .(0ص

مللتی تشتصیح حتق هتر     ال اقتصادی و فرهنگی بتین  –کنوانسیون حقوق اجتماعی  33 ةدر ماد

غتذای کتافی و تتداوم     تأمیناش شامل  با توجه به استاندارد سطح زندگی خودش و خانواده» کسی

 .امری الزامی معرفی شده است « سازی شرایط زندگی بهینه

هتر  »: کند میبیان  ،پذیرفته شد 30۹3جهانی حقوق بشر که توسط مجمع ملل متقد در  ةاعالمی

سطح زندگی کافی برای بهداشتت و ستالمتی بترای ختود و      ستاندارد وکسی حق استفاده از یک ا

حق غتذا بیشتتر در کنوانستیون حقتوق      «.اش را دارد که این حق شامل حق غذا نیز هست خانواده

بایتد حقتوق اساستی فتردی را     هتا   دولت کند بیان می 3005اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در سال 

المللتی ایتن حقتوق در متوارد      نتد و در کنوانستیون بتین   مشصح کنند تا مردم از گرسنگی رنج نبر

بتارة  درهتا   و اعالمیه UNاسناد مصتلی  .یادآوری شده است 3055داخلی و حقوق سیاسی در سال 

 ةآن و اعالمیت  ةو اعالمیت  30۹۹کنفرانس جهانی  ،30۹۹کنفرانس جهانی  30۹۹حق غذا شامل مواد 
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غذایی جهانی و شورای جهانی های  برنامه بارةدر المللی تغذیه موجود است که کنفرانس بین 3000

 ةعنوان حقوق اساستی بشتر و هستت   ه ها را ب صورت مفاد قانونی درآورده و آنه غذا این موارد را ب

 .حقوق بشر مشصح کرده است ةاصلی شرایط توسع

هر کسی حق دارد از یک استتاندارد و ستطح زنتدگی    » :کند می اعالم 30۹3 حقوق بشر ةاعالمی

باید مشتصح کننتد   ها  دولت .کند اش استفاده هخود و خانواد بهداشت ی برای سالمتی و غذا وکاف

 «که حقوق هر کسی برای رهایی از گرسنگی چیست؟

کارگیری حتق   هب درنتایج در کنوانسیون زمینه این است که به مهم در این  ةاز نظر یونیسی نکت

خواروبتار جهتانی و ستازمان تولیتد غتذای       این عملیات که توسط سازمان غتذا و . توجه شودغذا 

هتای کتاری    سازمان ملتل و گتروه  های  نمایندگی همة شده است و باید شامل گرفتهکار  هب  جهانی

هتا   دولت اصلیمسئوالن ، دولتی را در بر گیردهای  ها عمل شود و تمام جنبه ها باشد و توسط آن آن

کته   شتود هتا بایتد بقت      مفتاد آن دربارة  و یرندرا در نظر بگ های غیردولتی باید آن سازمان همةو 

توستط مستئوالن    چنتین، هم .گیرد می های غیردولتی انجام معموال این موارد توسط کارکنان سازمان

رسانی برای تدوین مفاد کنوانسیون ایجاد شتود   یک خط کامل اطالع ،دولتی و متصصصان آکادمیک

 کندگیری  و آن را پی دهدت اطالعات انجام بیشتری را برای ثبهای  و کنوانسیون باید فعالیت

اصالح قوانین و مقررات حتاکم بتر تولیتد و     ،غذایی ستیابی به امنیتعوامل دتردید یکی از  بی

مقررات در این  اگرشده است،  غذایی و مواد غذایی فرآوری ةاعم از مواد اولی ،مواد خوراکی ةعرض

های حقوقی و کیفری تققق  ها، اعم از مجازات ازاتمج ةدر زمین ویژه ، بهحوزه جامع و کامل نباشد

غتذای کتافی را    تتأمین زیرا نقتح مقتررات    است،پذیر  به سصتی امکان« امنیت غذایی»های   مؤلفه

 . کند تهدید می کند یا سالمت مواد خوراکی را مشکل می

کتاال و   و تستهیل حمتل و نقتل    ،انواع مواد خوراکی از جمله مواد غذایی و دارو ةتولید گسترد

افتزایش مصترو و نیتاز     طور متقابتل،  بهو  ،دیگر ةای به نقط سرعت مبادالت مواد خوراکی از نقطه

                                                           
1. WFP: World food Production Organization 
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هتای گونتاگون در تولیتد و توزیتع ایتن       مردم جامعه به انواع مقصوالت خوراکی و وجود واستطه 

حمایت از جبران خستارت ناشتی از متواد     برایای  کند نظام حقوقی شایسته مقصوالت ایجاب می

 طتور  این موضوع را به( 35۹5)آشامیدنی  و متأسفانه قانون مواد خوراکی. شودخوراکی آلوده ایجاد 

                                                   .اصالح شود ،پسس ،بیشتر در نظر گرفته شودباید  لقاظو از این  در نظر نگرفته استجدی 

دیتده بتر مبنتای     انیت ز ةکننتد  شده از جانت  مصترو   دعاوی مطرح ،چندان دور ای نه در گذشته

توانتد تبتدیل بته     مواد خوراکی می ة، این نوع مسئولیت در زمینشد رسیدگی میمسئولیت قراردادی 

جبتران  متواد ختوراکی    ةناشی از تولید و عرضت  های رتاکثر خسا شد یک معضل شود و باع  می

و حرکت به سوی  یادشدهساز گذر از مبنای  زمینه این مبنانگذشت که نقات ضعی  مدتیاما  .نشود

 ةهتی  رابطت   ،شتوند  کسانی که از مصرو مواد ختوراکی متضترر متی    غالباًً. انی غیرقراردادی شدمب

میزان خسارت واردشده نیز در اکثر متوارد بتیش از بهتای     ،از طرفی .ندارندتولیدکننده قراردادی با 

متواد ختوراکی و بته زیتان      ةتولیدکننتد ادی، به نفع اعمال مبنای قرارد ،بنابراین. قراردادی کاالست

  .کنندگان بود مصرو

در اولین گام در اعمال مبنای غیرقراردادی، مسئولیت مبتنی بر تقصیر مدنظر قترار گرفتت، امتا    

کته در غالت     متواد ختوراکی بتود    ةتولیدکننتد این مبنا، دشواری اثبات تقصیر  درای  مشکل عمده

به این معنا که حتتی   ،مسئولیت مقضمبانی . خورد میکننده شکست  دعاوی به همین دلیل مصرو

مرتک  هتی  تقصتیری    الزم را به عمل آورده باشد وهای  احتیات ةموادخوراکی همتولیدکنندة  راگ

. زیتان دیتده تمستک جویتد     بته تقصتیر   تواند بترای رهتایی ختود    نمیه تولیدکنند، هم نشده باشد

بته عنتوان آخترین     استت،  آشامیدنی گویای این مطل  ردنی وقانون مواد خو 5 ةطور که ماد همان

مشکالت ناشی از تولید و توزیع مواد خوراکی معیتوب را   است حدودی توانستهتا  دستاورد بشری

 شتود  که امروزه گرایش به این مبنا در غالت  کشتورها بته وضتوح دیتده متی       طوری مرتفع کند، به

آیا  که ال استؤه یافتن پاسصی مناس  برای این سمقالاصلی این  هدو .(53ص ،3536بزرگمهر، )

در برابتر   ،توجه به ضرورت ایجاد بستر مناس  برای تققق اصل صتیانت از حقتوق شتهروندان   با 

عرضته متواد    افترادی کته قربتانی تولیتد و    معیتوب،   کنندگان مواد ختوراکی  تولیدکنندگان و توزیع
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ولیت ئمس ةزمین در چه حقوقی ،سببیت ةبطتققق احراز را  اند در صورت عدم خوراکی معیوب شده

 دارند؟ مدنی 

 کنندگان مواد خوراکی معیوب  عرضه مبانی حقوقی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و

ای از مستئولیت   بته عنتوان شتاخه    ،کنندگان مواد خوراکی معیتوب  مسئولیت تولیدکنندگان و عرضه

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

ای پیرامون مبتانی مستئولیت قتراردادی و     مشکالت عمده. شود به مبنای مسئولیت مقض منتهی می

بزرگمهتر،  ) کنندگان مواد خوراکی معیوب وجود دارد غیرقراردادی تولیدکنندگان و عرضه مسئولیت

 (.5۹، ص353۹

در  ویژه ها، به آنتر  و توزیع گسترده ،ای و غیرواسطه ای انواع مواد خوراکی واسطه ةگسترد تولید

 ةای به نقطت  نقطه از سرعت مبادالت کاال خارجی و تسهیل حمل و نقل کاال و  مقصوالت خوراکی

کی حیاتی هماننتد دارو  ادیگر افزایش مصرو و نیازمندی به انواع مواد خوراکی از جمله مواد خور

کنندگان متواد ختوراکی    ی در جهت حمایت از حقوق مصروا کند، نظام حقوقی شایسته ایجاب می

 .د شودایجا

 وب مسئولیت قراردادی مراکز تولید و عرضه مواد خوراکی معی

 ةتولیدکننتد توسعه و تقول مبتانی مستئولیت    ةمراحل چندگان اولین مرحله از ،مسئولیت قراردادی

متواردی   لیت قتراردادی در وئهنتوز مست   ،تقتوالت بترخالو  . شود در نظر گرفته میمواد خوراکی 

مبنتایی، مستئولیت مرستوم    براستا  ایتن    .ولیت استت ئتشدید مست  بینی و بهترین قال  برای پیش

 ،3536بزرگمهر، ) شود خصوصی و قراردادی او مقدود می ةمواد خوراکی در قلمرو رابط ةفروشند

و بهتای   ندرا فسخ ک تواند معامله که در نظام حقوقی ایران، خریدار کاالی معیوب می چنان ،(53ص

بته نظتر   . یا احذارش کند و از بهای قتراردادی بکاهتد   ،را در برابر تسلیم مبیع، پس بگیرد پرداختی

 ةکننتد  در مسئولیت متدنی تولیدکننتده و عرضته    ،رسد مسئولیتی که پایه و اسا  آن قراداد باشد  می

 ،ننده در کتاال تصترو نکترده   ک زیرا تا وقتی که مصرو ،مواد خوراکی معیوب چنان جایگاهی ندارد
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 .مانتد  ش باقی متی زاخذ ار فقطدادن، معنی ندارد و  شود و پس از تصرو، پس متوجه عی  آن نمی

کنتد، کته    کننده وارد متی  دیگر این است که کاالی خوراکی معیوب صدمات سنگینی برمصرو ةنکت

  .اهمیت است ناچیز و بی آن صدمات،ش در برابر زپس گرفتن مبیع و اخذ ار

 در ایتن نظریته   .تضمین ایمنی مبیتع مطترح شتد    ةنظری، در تالش برای گذر از مبنای قراردادی

، اطالق عقد ضرورت سالمت مبیع را از عیتوب  ایجاد شوددی بدون هیچگونه شرطی حتی اگر عق

 . کند نهفته اقتضا می

پتس همتواره    .دهتد  متی   به فروشنده ،انسان متعارو و معقول، مال خود را در برابر غذای سالم

در پذیرش اثر و اعتبار شتروت  . تضمین ایمنی مبیع به صورت شرت تبانی، بر عهده فروشنده است

کنندگان مواد خوراکی معیوب در حقوق ما تردیدی  تبانی در مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و عرضه

 .)3۹6، ص35۹6 ،تبار جعفری)نیست 

پتذیربودن   تضمین عرضته »ال به  ی کامن، که در کشورهاضمنی استتضمین ایمنی مبیع شرطی 

توانتد   به موج  آن، خریدار متضترر و از متواد ختوراکی معیتوب متی      .مشهور است« کاال به بازار

  .(53ص ،3536،بزرگمهر) خسارت خویش را بدون اثبات تقصیر فروشنده مطالبه کند

 نشتدن  حاصتل ریدار، کافی است خ ،اگر تعهد به ایمنی را تعهدی به نتیجه برای فروشنده بدانیم

ایتن  . برای تقصیر متعهد نیز استدالل بیاورد نبایدرا اثبات کند و ( بودن مواد خوراکی معیوب)نتیجه 

 قصتد ای  زیرا هتی  تولیدکننتده   ،جا و منطقی است تعهد در مسئولیت مواد خوراکی معیوب کامالً به

 .را ندارد کننده خطرانداختن جان مصرو به

احتیاطی، یتا   بی  ةهرگاه در نتیج»: کند می که بیان  ق م خ و آ 5ة جه به ماددر حقوق ایران با تو

کننتده یتا هریتک از عتاملین      یا سازنده یا فروشنده یا عرضته  هکنند  مباالتی و یا عدم مهارت تهیه بی

                                                           
کننتده یتا هتر یتک از      کننده یاسازنده یا فروشنده یتا عرضته   مباالتی یا عدم مهارت تهیه احتیاطی یا بی هرگاه در نتیجة بی.  3

خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی به صورتی درآید که مصرو آن موج  بیماری یتا آستیبی    ها، مواد آنعاملین 
اشصاص مذکور بر حس  مورد دو ماه تا شتش متاه حتبس تتأدیبی      گردد که معالجة آن کمتر از یک ماه باشد، مجازات

مجازات حبس مذکور در این متاده   به حداکثر خواهد بود و در صورتی که مدت معالجه زائد بر یک ماه باشد، مرتک  
 .شود و تأدیه غرامت از پنج هزار تا پنجاه هزارریال مقکوم می
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صورتی درآید که مصرو آن موجت  بیمتاری یتا آستی  گتردد،      ه ها مواد خوردنی، آشامیدنی ب آن

مباالتی بار اثبتات   بی و احتیاطی، بی، با ذکر گذار ایران قانون «.جازات خواهند شداشصاص مذکور م

 .کننده قرار داده است مصرو ةبرعهد تقصیر را

 فقتط  واستت   تولیدکننتده  ،ولیت بتدون تقصتیر  ئمس ةدهند  نشان، همان قانون  ۹ و  5 موادولی 

اگرداختل نتان    ،بترای مثتال  . شود نمیب سالم مقسو خریدار است، که کاال عرفاًً ةبر عهد آناثبات 

ولتی   ،شود می نان معیوب مقسوب ،شود اردوای  صومهکننده  به مصرو با آن سنگ بود و ،سنگگ

 .شود معیوب مقسوب نمی ،اگر پشت نان سنگ بود کاال عرفاًً

شتود کته ثابتت     نمتی  مجبور فقط در صورتی به جبران خسارتو این شرت که متعهد به نتیجه 

تتوان   که نمتی  بینی و غیرقابل احتراز بوده است ناشی از علتی غیرقابل پیش ،حصول نتیجهکند عدم 

در مسئولیت مواد ختوراکی معیتوب، جایگتاه بستیار انتدکی و شتاید هتم هتی           ،به او مربوت کرد

حتتی بتا کتوچکترین تغییتر آب و هتوایی و       ،زیرا مواد خوراکی به راحتتی . جایگاهی نداشته باشد

تولیدکننتده  دهند و اینکته   و خاصیت مصرو خود را از دست می ودش معیوب می ،شرایط بد حمل

 هطور که اگر مقصول سالم بود، تولیدکننتد  است و همان یدالتع بیهی  مسئولیتی را برعهده نگیرد، 

 . بودن هم باید ضرر از مال او باشد در صورت معیوب ،آورد دست میه سود کالن را ب

هتای   ین است که اگر یک مواد ختوراکی معیتوب کیفیتت و ویژگتی    شود ا الی که مطرح میؤس

توانتد   ، آیا متی تأیید کرده باشداستاندارد و وزارت بهداشت ة مؤسس آن راو  باشد خاص را نداشته

امتروزه بته همتان انتدازه کته       استاندارد را مسئول بدانیم؟ ةسسؤیا حتی م ،کننده عرضه، تولیدکننده

، کاالهتای صتنعتی و   کننتد  ایجاد میموارد مشابه برای انسان خطر  و حوادث ناشی از کار، رانندگی

 .کنندگان خطرات زیادی را ایجاد کرده است تولیدی نیز به همان اندازه و گاه بیشتر برای استفاده

                                                           
هر کس مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی را متقلبانه بسازد و مصرو مواد مذکور منجر بته متر     - 5مادة . 3

 .اعدام است کننده شود مجازات او  مصرو
ر هر مورد که در مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مواد سمی بته حتد غیرمجتاز باشتد، دادگتاه      د - ۹مادة . 0

 .مقکوم خواهد نمود 0های یادشده در مادة  حداکثر مجازات  مرتک  را بر حس  مورد به
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خسارات بسیار زیادی به جتان و متال   دیگر تولیدات خوراکی  امروزه موارد دارویی و غذایی و

و شصصی را که مواد خوراکی را  استتوان گفت این کاال و تولید معیوب  میآیا . کند افراد وارد می

کننتده قترار دهتد و     تعهد کرده که کاالیی سالم و بدون عی  را در اختیتار مصترو   و کند تولید می

تولیدکننتده  کننده مسئول است و آیا مسئولیت  مقابل مصرواست در چون این تعهد را نقح کرده 

 یا خیر؟ریشه قراردادی دارد 

در قانون متا فروشتنده   . مسئولیت به مسئولیت قراردادی نزدیک است در پاسخ به سؤال یادشده

ای باشتد کته    تسلیم باید به گونه ،همان قانونبراسا  مکلی است کاال را به خریدار تسلیم کند و 

 ،انونگتذار خریدار بتواند از ایفای تصرفات و انتفاعات مبیع متمکن باشد، یعنی مطابق نح صریح ق

بارة بلکه مکلی به دادن تمام اطالعات الزم در  ،مکلی به تسلیم کاالی سالم است فقط فروشنده نه

 .و نگهداری مواد خوراکی خواهد بود ستفادها ةنقو

 ،یا نقتح اطالعتات   باشد، شود ناشی از نقح استعمال مهیج  اگر خسارتی که وارد می ،بنابراین

و بایتد جوابگتو   ض کترده استت   د را مبنی بر مواد خوراکی سالم نقفروشنده تعهد خوطور قطع،  به

ضمنی قتراردادی استت    یتعهد ،و نگهداری مبیع بارة استفادهاطالعات الزم در ةتعهد به ارائ. باشد

 . فروشنده است ةعهد تمام قراردادها بر ضکه نق

کاالیی را  است یرفتهپذ ضمنیطور  هبمواد خوراکی، کاالیی را تولید و  ةتولیدکنندوقتی که یک 

کنتد   طور ضمنی تعهد می فروشنده به ،استسالم است و بر مبنای صقت و سالمت  ،فروشد که می

های ناشتی از عیت     بلکه مسئول زیان ،مسئول عی  است فقط نه ،که اگر مواد خوراکی سالم نباشد

 .هم خواهد بود

 ،کتاالی ختوراکی   ةفروشتند  ،قتت مسئولیت، مسئولیت مبتنی بر قرارداد استت، در حقی بنابراین، 

ایمنی کاالی خوراکی  ،به بیان دیگر .کند بودن کاال برای اهداو خاص خریدار را تضمین می مناس 

و هرگونه تصلی از تعهتد ضتمنی    شود تأیید می ،داردای  و سالمتی کاالی خوراکی که اهمیت ویژه

 (.3503، پروین) نقح قرارداد است



 9                                                  کنندگان مواد خوراکی معیوب در حقوق ایران دنی تولیدکنندگان و عرضهمسئولیت م  

 

  وبیمع یخوراک مواد عرضة و دیتول مراکز یرقراردادیغ تیمسئول

 بته  و استت  بتوده  آنتان  ةاراد از برخاستته  گریکدی با اشصاص یحقوق روابط شتریب ها قرن طول در

 یزنتدگ  شتدن  ینیماش ،یاجتماع ةشتابند تقوالت اما است، شده یم منجر یقرارداد تیمسئول تققق

 استت،  کترده  برقترار  افراد انیم ای تهناخواس روابط یصنعت یها فرآورده کارگیری به ةندیفزا رواج و

 کیت بتین  (. 3۹6ص ،35۹6 تبتار،  یجعفتر )شتود   متی  یرقراردادیغ یها تیمسئول أمنش که یروابط

 بتا  فتروش  دست دورگرد کی انیم ای ،رانیا در یخارج ستیتور کی و ینبات روغن دیتول کارخانه

 صتاح   بتودن  معتاو  یمعنت  هبت  نیت ا اما .ندارد وجود یقرارداد  یه کننده مصرو یها بچه نیوالد

های قانونی بتا ضتمانت    موارد مسئولیت اینبلکه در  ،دیدگان احتمالی نیست در برابر زیان ،کارخانه

دادی بررستی  رمستئولیت غیرقترا   در زمینتة برخی مباحثی که امروزه . اجرایی مشصح مققق است

 .مطرح بوده است هاست که در متون فقهی ای نیست و قرن مطال  نو و بدون پیشینه ،شود می

مواد خوراکی عوامل متعددی دخالت دارنتد و ممکتن استت مستئول      ةدر جریان تولید و عرض

هتای مقصتوالت    هتا اعتم از نماینتدگی    این ختوراکی  ةمثل کارخانه تولیدکننده، مراکز عرض ،باشند

ع ، بازر  بهداشتی که مجوز تولید و توزیت اتیخوراکی داخلی یا مقصوالت خوراکی خارجی وارد

ترخیح کتاالی ختوراکی قاچتاق و غیراستتاندارد را      ةید کرده است یا مأمور گمرک که اجازیرا تأ

قهریه باعت  اتتالو    ةاحتیاطی یا قو مور حمل که در اثر عمد یا غیرعمد، بیأیا م صادر کرده است،

دولتت بته    ، در نهایتت، ها دیده شود بدون اینکه در ااهر عی  آن ،مقصوالت خوراکی شده است

شتود   عمومی مقسوب می یخدمت ،گوشت مانندعتبار اینکه تهیه و توزیع بسیاری از مواد خوراکی ا

 .قراردادی وجتود نتدارد، ولتی ضترر بایتد جبتران شتود        ةدیده رابط از اینها و زیان یکو بین هی  

 .است ها آنکنندگان مواد خوراکی آلوده حمایت از سالمت  مصرو زحمایت ا ةترین جنب مهم

مستئولیت متدنی عامتل     ،کند می مهم ایفا یکه مقصوالت غذایی در زندگی هر فرد نقش از آنجا

حتتی اگتر قتراردادی هتم باشتد، بتازهم بایتد تتابع قتانون           ،ضرر را نباید فقط تابع قرارداد دانست

ای از  با توجه به اینکه تولید داخلی حجم گسترده ،ییدر تولیدات غذا. مسئولیت غیرقراردادی باشد

توانتد حتافح حقتوق     در قال  قرارداد نمتی  فقطکننده  کند، مسئولیت عرضه می تأمینیران را بازار ا
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 استت، بیشتر تولیدات وارداتتی   ،داروویژه  بهدر تولیدات غذایی  ،از طرو دیگر. باشدکننده  مصرو

 .کننده است نفع مصرو مسئولیت غیرقراردادی بیشتر به ،در نتیجه

تقصتیر و مستئولیت مقتض تقستیم      ش مستئولیت مبتنتی بتر   بصت  0 مسئولیت غیرقراردادی، به

کنندگان مواد ختوراکی را بتا تقصتیر توجیته      اگر بصواهیم مسئولیت تولیدکنندگان و توزیع. شود می

توزیتع و فتروش مقصتوالت     ،های الزم را در تولید ها مراقبت باید ثابت کنیم که آن ،کنیم، در واقع

کالبتا ، استتانداردهای الزم و استتفاده از متواد      ةتولیدکننتد  ،مثتال  بترای . اند خوراکی انجام نداده

قتانون   30 ةمتاد  3 ةبترخالو تبصتر   از جملته . گوشت را رعایت نکرده استخصوص  ، بهمرغوب

 :کنتد  که بیان می 355۹مربوت به مقررات امور پزشکی و دارویی مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 

بایتد از   ،شتود  کار برده می هاروو غذایی و دارویی بآمیزی  در مواردی که برای سفیدگری و رنگ»

هتایی کته ناخالصتی دارنتد استتفاده کنتد و        نوع خالح و بدون سمیت باشتد و اگتر وی از رنتگ   

کننده در اثر استفاده از دارو متقمل خسارتی گردد به دلیل ارتکاب تقصتیر مستئول جبتران     مصرو

 «.های وارده خواهد بود زیان

دیتده مجبتور نیستت تقصتیر و      مسئولیت بتدون تقصتیر استت و زیتان    ولی مسئولیت مقض، 

کنتد،   متی را عرضته  یک نوع ختوراکی   ،بلکه همین که شصح. کننده را اثبات کند مباالتی عرضه بی

کنتد و خستارت ناشتی از آن را بتر عهتده گیترد، چته قتراردادی میتان           تتأمین باید سالمتی آن را 

مقصتر باشتد، چته     یا تولیدکننده دیده چه نباشد، چه زیان کننده خوراکی باشد، یا عرضهتولیدکننده 

حمایتت از    قتانون  0 ةمتاد  ،مثتال بترای  . گرایشتاتی وجتود دارد  بته ایتن نظریته    نباشد، در ایتران  

  .ید این مطل  استؤم ،3533کننده مصوب سال  مصرو
                                                           

شتده مطتابق بتا     عرضته  کنندگان کاال و خدمات، منفرداً یا مشترکاً مسئول صقت و ستالمت کتاال و ختدمات    کلیة عرضه. 3
ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرو در معامالت هستند اگر موضوع معامله کلتی  

شده، مشتری حق دارد صرفاً عوض سالم را مطالبه کنتد   باشد در صورت وجود عی  یا عدم انطباق کاال با شرایط تعیین
تواند معامله را فسخ کنتد یتا    باشد مشتری می( عین معین)و اگر موضوع معامله جزئی  فروشنده باید آن را تأمین کند و

در صتورت فستخ معاملته از ستوی     . ارزش کاالی معیوب و سالم را مطالبه کند و فروشنده موای است پرداخت کنتد 
 .کننده منتفی است مشتری، پرداخت خسارت از سوی عرضه
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ة آماد هها نسبت به زیان ناشی از مواد خوراکی آماده و نیم رستوران انمدنی صاحبولیت ئمس

 معیوب 

برحست  نتوع    ،معیوب ةدامواد خوراکی آم تهیةمسئولیت صاح  رستوران نسبت به زیان ناشی از 

غتذا بته مشتتری را     فقط تهیةکند، در صورتی که صاح  رستوران  دخالت او در حادثه تفاوت می

از طترو   بودن غتذا کته   اطالع از آلوده بیدستور دهد و بر مبنای دستور او و درخواست مشتری و 

آن آلودگی به مشتری صدمه برساند صاح  رستوران مسئول  ،کارخانه یا در نتیجة حمل بوده است

 . مگر اینکه تقصیر مرتک  شده باشد ،نیست

صاح  هر مقلی استت و تعهتد صتاح  رستتوران در ایتن       عمل ،غذا تهیةچون دستور او و 

سببیتی بین دستتور صتاح     ةه هی  رابطبه عالو ،در این فرض ،از نوع تعهد به وسیله است ،زمینه

بودن غذا، از سوی دیگتر وجتود    کننده به سب  آلوده و زیان مشتری یا مصرو ،رستوران از یک سو

در  برای مثتال،  ،غذا تقصیر کرده باشدتهیة اما در فرضی که صاح  رستوران در دستوردادن  .ندارد

یتا احتمتال    استت،  ا داخل یصچال فاستد شتده  تن اینکه در اثر قطع برق غذاهنسمباالتی و دا اثر بی

رستد   به نظر می ،آن غذای مسموم به مشتری صدمه برسدة تهیة ها را بدهد و در نتیج آن بودنفاسد

و در فرضی که صاح  رستوران با علم غذای نتامرغوب از مراکتز   ، مسئول است ،مسئول رستوران

یک درصد هم احتمال مسمومیت و زیتان   کرده باشد و حتیتهیه تهیه و توزیع غذای غیراستاندارد 

 صتاح  رستتوران از روی رنتگ غتذا     اگتر  حتتی  استت، بازهم مسئول  ،ناشی از مصرو را بدهد

 مبادرت غذای آلتوده  ،این علم بااند و  مواد خوراکی فاسد شده ،تشصیح دهد احتماالً در اثر حمل

 . استمسئول  ،کند تهیه

د برحس  میتزان تتأثیر او در وقتوع زیتان مشتصح      بای ،؟میزان مسئولیت او چقدر استاینکه 

در فرضی که صاح  رستوران خود در رستوران خود به تهیه غذا بپردازد مانند کستی استت   . شود

غذا است و اینکه آیا مستئول رستتوران    تهیةکه از طرو او و در غیاب او مسئول دستوردادن برای 

مسئولیت  ،نیز مسئولیت متفاوت است در فرض اول ،کند ها تهیه می آماده را از کارخانه غذاهای نیمه

 .مسئولیت او مبتنی بر تقصیر است، نوعی است و در فرض دوم
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 ولیت مدنی ئارکان مس

ابتدا با ارکان مسئولیت آشتنا  باید مواد خوراکی کنندگان  مسئولیت تولیدکنندگان و توزیع درکبرای 

و  بتار  فعتل زیتان   ورود ضرر، ،عنصر نیاز استدانستن افراد سه  برای مسئول براسا  قانون، .شویم

 .تسببی ةرابط

 لزوم وجود ضرر

ضرر عبارت است از بروز نقصان در مال  ،شود تا وقتی ضرری از بق  جبران خسارت مطرح نمی

 ضررهای که طبیعتتاً  ،بنابراین .رفتن منفعتی مسلم و یا لطمه به حیثیت و عواطی شصصی یا ازدست

مواد  انتفاع از ،از طرفی .شود ضرر تلقی نمی ،شود می کننده وارد بر مصرو یمواد خوراک ةاز استفاد

خوراکی استفاده از بسیاری مواد  ، برای مثال،آمیصته به ضرر است طور معمول به نوعی ، بهخوراکی

این نتوع   طور عرفی، به. آور است از جهت دیگر زیان ،از یک جهت برای سالمت مفید استقندی 

 طتور عرفتی،   بته پس باید به دنبال ضترری باشتیم کته     ،شود ضرر تلقی نمی خوراکیمواد  تضرر از

مسمومیت ناشی از خوردن غذای یک رستوران که  برای مثال،. خوراکی باشد شدنی به مواد انتساب

 .شود منجر می کننده فرد مصروهای  دادن کلیه به ازدست

 اقسام ضرر 

 .است موج  مسئولیت مدنی دو گروه ی کههای  زیان

دچتار نتوعی    و گیرد تقویل میزده  از نانوایی نان کپکشصصی که  برای مثال، :های مادی زیان

دچتار   و است شده دادهتقویل جای نان سالم به او  زده به نان کپکتواند ادعا کند  می، شود می قارچ

 .کند مطالبه تواند خسارت می ،بنابراین .نوعی قارچ شده است

 براستا  پتس   .نیستت  شتدنی  مسئولیت متدنی ایتن نتوع زیتان جبتران      در قانون :زیان معنوی

یا در نتیجه احتیاطی به جان یا سالمتی یا  هر کس بدون مجوز قانونی عمداً» :این قانون 3مسئولیت 

ای  موج  قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به

مادی یا معنوی دیگری شود مستئول جبتران خستارت ناشتی از عمتل      وارد نماید که موج  ضرر 
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مردی که نامزد خود را برای شام به یتک پیتزافروشتی دعتوت     برای مثال، ،بنابراین «.باشد می خود

تواند بترای   می ،شوند که این پیتزافروشی با گوشت االغ پیتزا را پصته است بعد متوجه می کند و می

خستارت و ضترر وارده بته    . اقامته دعتوا کنتد    پیتزافروشتی لیته  خستارت معنتوی ختود ع    ةمطالب

خستارت  بتارة  در .معیوب ممکن است جسمانی و بدنی باشتد مواد خوراکی  ةکننده از ناحی مصرو

 اگتر  بترای مثتال،   .بقت  گستترده استت    ةدامنت  ،پزشتکی  ةمعالجت هتای   بدنی اعم از دیه و هزینته 

در صتورتی کته    ،خود را از دستت بدهتد  های  لیهک بستنی مسمومای در اثر استفاده از  کننده مصرو

آیتا   ،ه باشتد ردخود صرو کة کلی ةبرای معالجدادن کلیه  ازدست ةای بیش از دی کننده هزینه مصرو

 داند؟ می شدنی هیا خسارت مازاد بر دیه را هم مطالب ،خواهد دادحکم به پرداخت دیه  فقطدادگاه 

هتای   امتا دادگتاه   ،نیستت  شدنی ضرر و زیان مطالبه ،نظر دیوان عالی این بود که با پرداخت دیه

منطتق و انصتاو جبتران کامتل خستارت       .تالی بیشتر به جبران کامل ضرر و زیتان توجته داشتتند   

دانسته  شدنی جبراندیوان عالی در رأی اصراری خسارت مازاد بر دیه را  .کند می حکمرا دیده  زیان

 .است

 فعل زیانبار

بتدین   ،بار ضروری است اما این قاعده یتک استتثنا دارد   یک فعل زیانوجود  ،برای ایجاد مسئولیت

هنگامی که یک سنگ، پشتت   ،برای مثال .آور نیست بار است اما مسئولیت معنی که گاهی فعل زیان

اما اگر همتان  ، آور نیست ولیتئاما از نظر عرفی مس، اینجا فعل زیانبار وجود دارد، نان سنگک باشد

 .آور بود ولیتئمس طور ه، بسنگ داخل نان بود
پس اعمال مباح هر چند  .فعل زیانبار باید از نظر اجتماع ناهنجار و نامشروع باشد :اقسام ضرر

فترض کنیتد دولتت بترای مقابلته بتا کمبتود         .آفرین نصواهد بتود  موج  خسارتی شوند مسئولیت

 متدار   شتیر در  در بین کودکتان شتروع بته توزیتع     ،بدن کودکان در ،های موجود در شیر تأمینوی

نتواند الکتوز  و ضعیی عمل کند، بدن کودکی در اثر یک بیماری مادرزادهای  اگر آنزیم اما، کند می

چون عمل دولت عملی مشروع بوده ، دچار مشکالت گوارشی شود هضم کند و شیر را موجود در

 .نصواهد بود آور ولیتئمس، است
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ی ها اد خوراکی معیوب و توسل به برهانمو ةضرر و تولید و عرض بین سببیت ةاثبات رابط

 مختلف

سببیت در زمینه مسئولیت مدنی تولید و توزیع مواد خوراکی اهمیت خاصی دارد و اثبات آن  ةرابط

کننتدگان متواد ختوراکی طترو دعتوای       تولیتد و توزیتع   درصتد  ۹6ای کته   مشکلتر است، به گونه

در حمتل و موجودنبتودن   ویتژه   ، بته فراوانهای  مسئولیت مدنی در مقام دفاع به دلیل وجود واسطه

کننتد و در اکثتر متوارد چنتین      سببیت استناد متی  ةبه عدم وجود رابط ،مواد خوراکی برای آزمایش

 . شود دیده رد می و دعوای زیان استثر ؤدفاعی م

های ناشی از تولیتد و توزیتع متواد ختوراکی ایتن مشتکل        زیان دربارةطور که اشاره شد  همان

برای رفع گرسنگی به یک رستوران  ،فردی در حال گذر از خیابان استبرای مثال، . تدوچندان اس

روز بعد آن مرد دچتار مستمومیت   . دهد آماده سفارش می رود و در آنجا یک غذای گوشتی نیمه می

شتود مقتداری از    در همین مدت زمانی اعتالم متی  . دهد شود و جان خود را از دست می غذایی می

 . دهند کنندگان هشدار می ی از بلژیک به کشور آلوده بوده است و به مصروهای واردات گوشت

گوشت آلوده یا مجتری نظتارت    ةکه واردکنند،دولت. 3 ،در این مثال چندین واسطه نقش دارند

که مسئول نظارت بر سالمت گوشت یا  ،بازر  مرکز بهداشت .0 ؛ها بوده است بر سالمت گوشت

 متصتدی حمتل کته    .۹ ؛آمتاده  غذای نیمته  ةکنند یا عرضهتولیدکننده . 5 ؛آماده بوده است غذای نیمه

صاح  رستوران یا آشپز که متصتدی طتبخ    .6 ؛آماده را به دست رستوران رسانده است غذای نیمه

کننده غذای دیگری را نیز مصترو   این یک روز مصرو ةشاید در فاصل .5 ؛دان هآماده بود غذای نیمه

مومیت او، ناشی از آلودگی هوا و یا یک گاز سمی موجود در فضتای  یا شاید علت مس ،کرده است

آن غذا یا گوشت موجود نیست تا بترای آزمتایش    ،خانه یا اداره باشد و مشکل اساسی دیگر اینکه

 اینجا چه کسی مسئول است؟. کنترل شود

برای اینکه دولت را مسئول بدانیم، باید ثابتت شتود کته گوشتت آلتوده بتوده استت و دولتت         

بایتد   ،تر از همته  یا تقصیر در ورود آن گوشت به کشور کرده است و مهم کرده است، انگاری سهل

امری که در حال حاضر امکان اثبتات  . بوده است فردشده علت مر  آن  ثابت شود گوشت مصرو
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شده چیزی باقی نیست تا با آزمتایش آن بتتوان    چون بنا به فرض از غذای مصرو ،آن وجود ندارد

هی  عامل دیگری که بتوان آن را سب  ابتالی وی به مر  یتا  ، از سوی دیگر. را ثابت کرد این امر

ای از این بیماری در وی بوده است و نه وضتعیت   نه سابقه ،شده استآن بیماری دانست، شناخته ن

. ایتن دالیتل موجتود استت     همة ،دیگر نیزها  واسطهدربارة . مزاجی وی چنین اقتضایی داشته است

تواند سب  آلودگی و یا مر  وی باشند، ولی  این عوامل می ةامکان عقلی، هم نظراز  اینکه خالصه

 . دکرتوان سب  ابتال را مشصح  نمی ،طور قطعی و مسلم هب

باید حکم ( طور قطعی به)سببیت  ةدر اینجا تکلیی دادگاه چیست؟ آیا به استناد عدم اثبات رابط

جهان، بته   ةهای حقوقی پیشرفت قضایی و دکترین در نظام ةیرو به رد دعوای مسئولیت مدنی بدهد؟

دستت  مقکتم   قتاطع و  یبه دالیل و اند هایی را پیشنهاد کرده حل هو را اند ال پاسخ منفی دادهؤاین س

که برهان در اینجتا همتان دلیتل    است  بابسدالیل رجوع به برهان نفی سایر ا یکی از این. اند یافته

 .کند یدن به پاسخ درست یاری میا در رسر که ما است مقکم قاطع و

 یا روش اثباتی در حقوق ایران «نفی سایر اسباب»نظریة  رجوع به

در  زمینته نیز در ایتن  مدوّنی  قضایی ةنح قانونی وجود ندارد و روی ،در حقوق ایران در این زمینه

 هارت وارددیده و جبران خست  کند برای حمایت از زیان دستر  نیست، سیاست حقوقی ایجاب می

 ةکم یک نتوع امتار   یا دست کند،و مقررات خاصی در این زمینه وضع  کندقانونگذار مداخله  ،بر او

ویتژه اینکته شتمار ایتن نتوع       بته  .(البته با وجود شرایط)سببیت را تأسیس کند  ةقانونی وجود رابط

سببیت،  ةرابط بودن نناممکقربانیانی هستیم و به دلیل  چنین اینسال شاهد  و هر قربانیان زیاد است

ها  چنانچه جبران این نوع زیان ،به عالوه. (030، ص3535کاامی، )ماند  ها بدون جبران می زیان آن

سازمان نظارت بر مواد غتذایی یتا ستازمان واردات و     ةسببیت، بر عهدة قانونی رابط ةبر مبنای امار

بتران آن بتر عهتده دولتت نهتاده      ج ،، در واقتع اند وابسته چون به دولت، صادرات کشور نهاده شود

. شودراه حلی تقلیل  این رد،باید بر مبنای اصول کلی پذیرش و  ،فقدان نح به هرحال با. شود می

 ،بتودن  نظور از مستدلم. ها باید مستدل و مستند باشد آرای دادگاه ،قانون اساسی 35۹اصل  براسا 

و مراد از  .(قابل استنبات است تشصیح صغرای قیا  ،در واقع)ی است أاثبات جهات موضوعی ر
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ی صتادر  أیعنی مواد قتانونی کته بتر مبنتای آن ر    )ی است أاثبات جهات حکمی ر ،یأمستندبودن ر

 .(اثبات کبری قیا  قابل استنبات است ،واقع بهشود و  می

 ةو اثبات جهان موضوعی بتر عهتد   تأکید شده استم .د.قانون آ 005 ةماد ۹این حکم در بند به 

 .)۹33ص ،3539شمس،( دلیل آن را اثبات کنند ةارائبا است که باید اصقاب دعو

نظرهایی که از  اختالو ازنظر  صرو وم .د.قانون آ 563 ةدر ماد اصول کلی دادرسی که براسا 

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

تواند بتر مبنتای    قاضی می»، نظر مشهور فقها براسا   ،جود داردو( اثبات صغری امر موضوعی )

 .(530، ص0ج، 3۹9۹ ،طباطبایی) «.علم خود حکم صادر نماید

تواند بتر مبنتای امتارات قضتایی حکتم       دادگاه می» ،م.ق 350۹ ةمادبراسا   از دیدگاه حقوقی

موجتود در هتر    و اوضتاع و احتوال   ،مجموع قرائن و شتواهد  به این معنا که هرگاه از. «صادر کند

علم عرفتی و اطمینتان نستبت بته      ،به عبارتی ،ای متقاعد شود دعوی وجدان قاضی نسبت به نتیجه

هرچنتد بترای او قطتع و یقتین در معنتای       ،تواند بر مبنای آن حکم صادر کند می ،موضوع پیدا کند

 .)00۹ص ،تا بی ،ناصری( منطقی حاصل نشده باشد

بررسی اوضتاع و احتوال موجتود و اینکته      پس از ادگاهممکن است د له مورد بق  نیزئدر مس

و ستب    هتی  عامتل   ،عالئم بیماری یا مسمومیت بعد از مصرو غذا آشکار شده است و از سویی

نتیجه برسد که جبران این نوع  به این ،شناخته نشده است ،دیگری که بتواند علت این بیماری باشد

، بر عهده سازمان نظتارت بتر متواد غتذایی یتا ستازمان       سببیت ةقانونی رابط ةها بر مبنای امار زیان

جبتران آن بتر    ،در واقتع  .باشتند  چون وابسته به دولت می، شود می واردات و صادرات کشور نهاده

 . سببیت را احراز کنیم ةبدین طریق، رابط. شود دولت نهاده می ةعهد

 ةاین نوع رابطت  ةنمون. از استمج مبنا این استناد به این نوع امارات و صدور حکم بر بهدادگاه 

ستببیتی بتین انتقتال ختون و ابتتالی       ةها موجتود بتود کته هتی  رابطت      هموفیلی ةدر پروند ،سببیت
                                                           

؛ متؤمن  33، ص35، شتمارة  (ق ۹09)هاشتمی شتاهرودی   . ک.ر. هتا  لیتل آن برای دیتدن نظرهتای مصتلتی فقهتی و تق    . 3
 .۹۹، ص06، ش3، ج3539و کاتوزیان، 05، شمارة (ق3۹00)



 07                                                  کنندگان مواد خوراکی معیوب در حقوق ایران دنی تولیدکنندگان و عرضهمسئولیت م  

 

خون  ةگیرندگان به بیماری نبود و دادگاه حکم بر مقکومیت سازمان انتقال خون، مبنی بر ارائ خون

  .ده استکرگیرندگان صادر  آلوده به خون

 در حقوق ایران ی اسباب و شرایطبرابر ةرجوع به نظری

برابتری  » ةقضتایی فرانسته و نتتایج نظریت     ةتواند راه حل روی قضایی ما نیز می ةرسد روی به نظر می

طور  همان ،کار گیرد بهدیده و جبران بیشتر زیان وارد بر  در جهت حمایت از زیان «اسباب و شرایط

یا چند نفر به نقو شترکت   هرگاه دو»کند،  بیان می 00قانون مجازات اسالمی مصوب  655که مادة 

گردند، به طوری کته آن جنایتت یاخستارت بته هتردو       سب  وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری

. طور واضح، گویای همتین نظریته استت    به« .باشند طور مساوی، ضامن می به یاهمگی مستند باشد،

ویتژه در   بته  .شد کار گرفته نمی ون بهطور قطع، در این قان پس اگر این نظریه، نظریة مفیدی نبود، به

زیترا   ،بصش خصوصی یا دولتی باشد یتولیدی یا توزیع ةسسؤیک م ،اولیه ةموردی که عامل حادث

کنندگان مواد خوراکی تقتت بیمته ایتران     تولیدکنندگان و عرضه ةلیک»، اجباری ةقانون بیم براسا 

  .(009، ص3535کاامی، )« .باشند می

 استت، مسئولیت تولیدکنندگان و فروشتندگان مقصتوالت ختوراکی     ةنوان بیمع بااین بیمه که 

خطترات تبعتی از   . 3: دهتد  تولیدکنندگان و فروشندگان را در دو بصتش تقتت پوشتش قترار متی     

اکنتون تولیدکننتدگان و    هتم  .کنندگان و اشصاص ثال  تضمین کیفیت در برابر مصرو .0 ؛مقصول

های رطوبتی، لوازم خانگی و برقی، مقصوالت  جمله عایقفروشندگان انواع مقصوالت تولیدی از 

در ایتن بیمته، چنانچته مقصتول،     . انتد  ای بیمة ایران قرار گرفته تقت پوشش بیمه جز آن غذایی و

برداری از مقصول مشکالت جتانبی و   کیفیت مورد انتظار در عرو مصرو را نداشته باشد، یا بهره

بترای   .دکتر بیمه ضر و زیان ناشی از آن را جبران خواهد  د، شرکتکنایجاد دیگر  مالی برای افراد

یتا فاستد و غیرقابتل استتفاده باشتد و       نداشته باشتد، کیفیت مطلوب   مقصوالت غذایی، مثال، اگر
                                                           

عمتتومی تهتتران، پرونتتدة کالستتة   دادگتتاه 3۹35، صتتادره از شتتعبة 30/0/3539، متتورخ 5۹0-590هتتای  دادنامتتة شتتماره. 3
39/3۹35/569. 
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مستئولیت   ةنامت  توان با بیمته  های ناشی از آن را می د، زیانشوموج  مسمومیت یا بیماری یا فوت 

توانتد تضتمینی    مستئولیت متی   ةبدین ترتی ، بیم. دکرران تولیدکنندگان و فروشندگان مقصول جب

هرگونه تضمین کیفیت برای مقصوالت تولیدی، با ایتن   ،کنندگان نیز باشد و از طرفی برای مصرو

 .خواهد بودتقت پوشش  ،نامه بیمه

  هنتیج

از  در دنیای امروز بهترین راه حتل بترای حمایتت    توان نتیجه گرفت می بیان شداز آن چه تا کنون 

کننده در قبال  و توزیعتولیدکننده شناختن مسئولیت مقض برای  ،ده مقصوالت خوراکینکن مصرو

 نظریته، در ایتن   .را ندارد های دیگر نظریهبرای  یادشده مشکالتمسئولیت مقض  .دیده است زیان

توانتد  مقصول خوراکی باید آن را طوری تولید و توزیع کند که خریتدار ب  ةکنند و توزیعتولیدکننده 

به نظتر بنتده    .کنداستفاده  مواد خوراکی از ،آن او را تهدید کند ةبدون اینکه خطر نامتعارفی از ناحی

 غیرقتتراردادی تولیدکننتتدگان و ولیت قتتراردادی وئمستت توجتته بتته توضتتیقاتی کتته در مبقتت  بتتا

ات امتور  قانون مربوت به مقترر  30 ةتوجه به ماد با و بیان شدکنندگان مواد خوراکی معیوب  عرضه

 ولیت بتا ئمست  از .آ.و. خ.م.ق 5 ةمتاد  و 355۹آشامیدنی مصتوب   دارویی مواد خوردنی و پزشکی و

ولیت مقض را بیان کترده  ئآشامیدنی، مس قانون مواد خوردنی و 5 ةماد و شده است تقصیر نام برده

، ایتن زمینته  نبودن متن صریح قانونگذار ایران در  قانونی موجود وهای  هماهنگی بین مادهنا است و

 در ایتران » کته  پزشکی و دارویی تهران به این نتیجه رسیدیم ی اموردادسراهای  بررسی پرونده با و

تولیدکننده به این معنا که چنانچه  .«در این مسئله مورد قبول مقاکم است مسئولیت مبتنی بر تقصیر

 .انتد  مستئول  ،ه باشتند تقصتیر کترد   ،مقصوالت خوراکی در تولید کاالی خود دارو و ةکنند و توزیع

هتم اکنتون    ،بیان شتد طور که  همان. اخذ شود نظر کارشناسی بایدها  پرونده راکث در دادن رأی برای

از جمله تقمیتل بتار اثبتات دعتوا بتر دوش       بیان شد،هایی که برای آن  به دلیل نارسایی نظریهاین 

باشتد و   متواد ختوراکی   ةدکنن تواند روش مناسبی برای حمایت از حقوق مصرو نمی ،کننده مصرو

حقوقی دیگر بستر حقوقی مناست  بترای پتذیرش     ةپیشرفتهای  نظام مانندنظام حقوقی ما نیز  باید

ولیت ئمست  ةزمینت  مناست  در  یقتانون  تدوینرین پیشنهاد برای و بهت0مسئولیت مقض را ایجاد کند
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، مقتض ولیت ئز مست منتد شتدن ا   بهتره ، کنندگان مواد خوراکی معیوب عرضه مدنی تولیدکنندگان و

در اعمتالی کته طبیعتتی    ؛ یعنتی  است ،ها ضرورت داشته وجود تقصیر در آنحداقل در حوادثی که 

ها به متر  یتا    مباالتی در آن ها مستلزم دقت و مهارتی تام است و بی دادن آن خطرناک دارد و انجام

ولیت متدنی  ئنون مسباید در قا، مثل عمل تولیدکنندگان مواد خوراکی، شود میمنجر صدمات جانی 

ولیت مقتض  ئمست  را بته کننتدگان متواد ختوراکی معیتوب      عرضه تولیدکنندگان و ولیتئمس ،ایران

کنندگان مواد خوراکی معیوب را به جبتران   عرضه تولیدکنندگان و همة ،نهایت در. اختصاص دهیم

 .یمملزم کن ،تقصیر بی یا با تقصیر ،غیرعمد اعم از عمد یا ،ها رتخسا همة

تدوین قانونی جامع و متناس  با تقتوالت در کنتار قتانون متواد      ،مقالهدر این  یادشدهیج از نتا

آن باشتد،   ةقتاطع و متؤثر سترلوح    طتور  بته ، دیتدگان  که تضمین حقوق زیان ،خوردنی و آشامیدنی

های روشنی نزدیک شود و  تا در نهایت امید، تققق اصل دولت خدمتگزار، به کرانه، ضروری است

  :استن قانون توجه به نکات ذیل مفید در تدوین ای

نقش  ویژه ، بهمواد خوراکی ةکنند مسئولیت مدنی تولیدکننده و عرضه ةگسترش دامنتوجه به . 3

  دیگر؛ های حقوقی دولت با نگاه تطبیقی به نظام

، طتور مطلتق و عمتومی    ههای بتدنی بت   های حمایتی، جهت جبران خسارت تأسیس صندوق. 0

در تولید و توزیع مواد خوراکی آلوده نقش اساسی دارد یتا زمتانی کته     که دولت در مواقعی ویژه به

 منتس  کرد؛شصصی توان به  را نمیضرر 

در متوارد   خصتوص  ، بته تولیتد و توزیتع متواد ختوراکی     ةمسئولیت دولتت در زمینت  توسعة . 5

و دولتت و   ،همکاری اختیاری ات، نسبت به اقدامناپذیر بینی حوادث طبیعی و پیش ماننداضطراری 

البته تا زمانی که دولت مصالفتی با فعالیتت آنتان نکترده    . داوطلبان عالوه بر کارمندان رسمی دولت

  ؛است

 ناشی از ضرر مصرو افراد ةرفت حقوق ازدست یاحقاق حق و احیا برای اتصاذ تدابیر قانونی. ۹

 ،مراحتل دادرستی   متة هدر جبتران کامتل خستارت     و اثبات تقصیر ةدر زمین ویژه ، بهمواد خوراکی

 . اساسی قانون 3۹3 براسا  مادة
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