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چکیده
یکی از پاسخها به نیاز روزافزون مواد غذایی جامعۀ جهانی ،تولید محصوالت تراریخته است .استفاده از
این محصوالت و گسترش آن ،باوجود مزایا و منافعش ،چالشها و مسائلی را نیز بههمراه دارد .ویژگی
منحصربهفرد این نوع از محصوالت و آثار زیستمحیطی و انسانی آن ،اهمیت بحث در این زمینه را
دوچندان کرده است .از چالشهای حقوقی در این زمینه ،تعیین مبنای مسئولیت مدنی ناشی از این
محصوالت است که اختالفنظرهایی نیز دراسناد بینالمللی و نظامهای حقوقی به دنبال داشته است .از
اسناد بینالمللی موجود میتوان به پروتکل ایمنی_ زیستی کارتاهنا اشاره کرد که ایران در سال
9382ش بهطور رسمی به آن ملحق شده ،و نیز پروتکل الحاقی ناگویا_ کواالالمپور که در خصوص
مسئولیت مدنی ناشی از این نوع محصوالت تدوین گردیده است .در این نوشته ،با توجه به تعیین نشدن
تکلیف صریح مقررات داخلی ،تالش شده است ضمن یافتن مبنای متناسب با حقوق ایران ،وضعیت این
مسئله در اسناد بینالمللی مرتبط معرفی شود .با بررسی اسناد بینالمللی و دیدگاههای مختلف در
حقوق ایران بهنظر میرسد که مسئولیت محض ،مبنایی متناسب با حقوق ایران و اسناد بینالمللی باشد.
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مقدمه
افزایش جمعیت جهان و نیازمندی به تولیدد بیشدتر محصدوالت کشداورزی بافدث افکدار
جدید و ابتکارات نویی شده است .از جمله ایدن ابددافات و تدالشهدا ،انجدام تیییدرات و
اصالحات ژنتیکی در گیاهان و محصوالت غذایی است؛ محصوالتی که مهندسدیشدده یدا
اصالحشدة ژنتیکدی (تراریختده) ) (Genetically Modifiedنامیدده مدیشدوند .اسدتفاده از
زیستفناوری ) (Biotechnologyبرای تولید مواد غذایی تراریخته (Genetically Modified
) ،Foodفرصتها و چالشهای جدیدی برای انسان بهوجود آورده است .از سویی ،افزایش
نیازمندی بشر به تولیدات کشاورزی است که پژوهشها نشان میدهدد در بیسدت سدال
آینده باید نزدیک به دو برابر محصوالت موجود فعلی افدزایش یابندد (صدالحیجدوزانی و
دیگران ،9381 ،ص )25و همین ،استفاده از آن را گریزناپدذیر سداخته اسدت و از سدوی
دیگر ،مخاطرات جدی که در نتیجۀ تولید این محصوالت ایجاد مدیشدود ،نگراندیهدایی
جدی را برای حفظ محیط زیست و حقوق مصرفکنندگان این محصدوالت ایجداد کدرده
است .حساسیتزایی ( ،)Lemaux, 2008, p.771-812; Uzogara, 2000, p.179-206کداهش
کیفیت تیذیهای مواد غذایی ( ،)Rich, 2004, p.896; Hug, 2008, p.88-99مقاومت نسدبت
به آنتی بیوتیکها ( ،)Rich, 2004, p.896انتقال ژن ایدن محصدوالت بده گیاهدان وحشدی
) ،)Rich, 2004, p.896احتمددال انتقددال سددموم و ویددرو هددای ناشددناخته بدده افددراد
(صالحیجوزانی و دیگران ،9381 ،ص01؛ هاشمی و شدجاع السداداتی ، 9382 ،ص،)10
کاهش تنوع زیستی ( ،)Repp, 2000, p.592ایجاد آلودگی در زمدینهدای مجداور ( Jones,
 )2002, p.631و ایجاد فلفهای هرز مقاوم به فلفکشها ( ،)Repp, 2000, p.597از جملده
این نگرانیهاست .اینکه فرآوردهای بتواند همزمان خساراتی زیستمحیطی ،بدنی و مدالی
ایجاد نماید ،بهندرت قابل مشاهده اسدت؛ بدااینهمده ،در خصدوص ایدن موضدوع چندین
خطری حتمی است .به همین دلیل ،تعیین مبنای مسئولیت دراین نوع خسارات ،با ایدن
هدف که بتواند انواع خسارات وارده را جبران نماید ،بحثی دارای اهمیت است.
افزونبراین ،در تعریدف دیگدری از محصدوالت تراریختده ایدنگونده بیدان شدده کده
«محصوالت تراریخته 9موجود زندة تراریخته یا ترکیبات غذایی یا فلوفهای اسدت کده در
تولید آنها از موجودات زندة تراریخته استفاده شده اسدت» (مهداجر و دیگدران،9314 ،
ص.)35
1 . Transgenic products
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از دیدددگاه نویسددندگان حقددوقی ،مبنددای مسددئولیت ،فلسددفۀ مسددئولیت و نیددروی
توجیهکنندة آن (کاتوزیان ،9385 ،ص2و30؛ بدادینی ،9380 ،ص )52و بده بیدان دیگدر
فلت وضع قوافد و سنجش سود و زیان اجتمافی ،پیددا کدردن طدرح بهتدری اسدت کده
بتواند منافع اجتمدافی افدراد را تدنمین کندد (امدامی ،9382 ،ص9؛ حکمدتنیدا،9382 ،
ص.)30
در نظام حقوقی کامنال فدهای از حقوقدانان بر این فقیدهاند که قوافد کامنال بدرای
مسئولیت ناشی از محصوالت تراریخته کفایت نمیکند و ایجاد یک رژیم خداص در ایدن
حوزه احسا میشود (.)Mitchell,2004,p.7
بهطور کلی برای تشخیص نیازمندی محصوالت تراریخته به رژیم حقدوقی مسدتقل و
خاص و یا بینیازی آن ،نخست باید منحصر به فرد بدودن محصدوالت تراریختده بررسدی
شود.
در نوشتههایی که به موضوع لزوم تعیین رژیم حقوقی مستقل در خصوص محصوالت
تراریخته پرداختهاند ،خطرها و ریسکهای آن را مبنا قرارداده ،به ایدن وسدیله در صددد
بیان منحصر به فرد بودن آن هستند.
در بسیاری از کشورها به منحصر به فرد بودن این محصوالت توجه شده و دریافتهاند
که قوانین و قوافد سنتی موجود پاسخگوی مشکالت حقدوقی بدهوجدود آمدده از طریدق
تولید این محصوالت نیست .از جمله این کشورها نیوزیلند است که به دالیلدی همودون
دشواری ارزیابی و برآورد میزان ریسک ،خسارات بالقوه ،جبرانناپذیری آسیبها یا ایجداد
تنثیرات منفی در طبیعت ،به چنین نتیجهای رسیده است (.)Mitchell,2004,p.8
بسیاری از حقوقدانان کامنال بر این افتقادند که با توجه به اینکه قوافدد موجدود در
کامنال از یک طرف بر روی منافع حاصل از اموال و تمامیت آن تمرکز نمدوده ،از طدرف
دیگر منافع محیطی را در نظر نمیگیرد و بسدیاری از آسدیبهدای ناشدی از محصدوالت
تراریخته را پوشش نمیدهد (.)Mitchell,2004,p.9
بعضی از کشورها مانند کانادا و استرالیا رویۀ قضایی خود را برای دفاوی مطروحده در
خصوص محصدوالت تراریختده کدافی مدیدانندد ،ولدی در مقابدل بسدیاری از کشدورها و
نهادهای بینالمللی با شناخت منحصر به فدرد بدودن مدواد تراریختده و محددودیتهدای
رویههای قضایی و کامنالی موجود ،به توسعۀ نظام قانونگدذاری خداص تراریختده روی
آوردهاند.
برخالف نظر برخی از حقوقدانان که بر این افتقادند که بیشتر مسئولیتهای خداص
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را میتوان با نظریۀ استناد فرفی پاسخگو بود (باریکلو ،9382 ،ص ،)13-922بسدیاری از
حقوقدانان نیز مبنای اصلی مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ایران را تقصیر دانسدته ،بدر
این باورند که در مصادیق استثنایی اصدل مبتندی بدودن مسدئولیت مددنی بدر تقصدیر و
همونین اصل شخصی بودن مسئولیت مدنی تخصیص خورده است که در ایدن مصدداق
خاص است که میتوان فنوان رژیدم خداص مسدئولیت و مسدئولیت ویدژه را بده معندای
حقیقی در نظر گرفت (صفایی و رحیمی ،9381 ،ص.)222-228
بههرحال از جمله دالیلی که میتوان برای لدزوم تعیدین رژیدم خداص مسدئولیت در
خصوص محصوالت تراریخته اشاره نمود ،مخاطرات و نوع خساراتی اسدت کده در نتیجدۀ
تولید و توزیع این محصوالت وجود دارد؛ ضررهایی که هم شامل خسارت انسدانی و هدم
شامل خسارت زیستمحیطی میشود و این ویژگی در محصدوالت و یدا کاالهدای دیگدر
کمتر دیده شده است.
افزونبراین ،مشکالت استفاده از مبانی فمومی مسئولیت ،از جملده لدزوم حمایدت از
مصرف کننده ،مشکل بدودن اثبدات تقصدیر ،محدرز نبدودن تمدام مضدرات و فیدو ایدن
محصوالت و همونین مشکل بودن تعیین فافل زیانبار ،میتواند ازجمله مصادیقی باشدد
که لزوم تعیین رژیم خاص مسئولیت برای این محصوالت را دو چندان میکند.
در ادامه ،بهطور مبسوط به مبنای مسئولیت در نظام حقوقی ایران و تکافوی آن برای
جبران خسارات ناشی از محصوالت تراریخته پرداخته خواهد شد .اما پیش از آن ،مبندای
مسئولیت راجع به این محصوالت در اسناد بینالمللی بررسی میشود.

مبنای مسئولیت مدنی محصوالت تراریخته در اسناد بینالمللی

ازآنجا که در اسناد بینالمللی موجدود تنهدا پروتکدل ایمندی_ زیسدتی کارتاهندا 2و نیدز
پروتکل الحاقی ناگویا_ کواالالمپور به محصوالت تراریخته اختصاص دارد ،بنابراین در دو
بند مستقل به بررسی مبنای اتخاذ شده برای مسئولیت ناشی از محصوالت تراریختده در
این دو پروتکل خواهیم پرداخت:

 .1پروتکل ایمنی_ زیستی کارتاهنا
اولین قانونگذاری دربارة محصوالت تراریخته به دهۀ  9114مدیالدی مربدوط مدیشدود
www.un.org/millennium

:

at

biosafety,available

on

2. Cartagena protocol
law/cartagena.htm
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(صفایی و دیگران ،9314 ،ص ،)32ولی در فرصۀ جهانی ،کنوانسدیون بدینالمللدی تندوع
زیسدتی 9112م ریددودوژانیرو اولدین ارادة بددینالمللددی دربدارة ایددن موضدوع اسددت .ایددن
کنوانسیون که زمینه را برای انعقاد پروتکل کارتاهنا در سدال 2444م آمداده سداخت ،در
مادة  91از کشورهای فضو دفوت کرد تا نیاز به داشتن یک پروتکدل و نحدوة تددوین آن
در خصوص انتقال و استفاده از موجودات زنده تراریختهای را که ممکن است دارای تنثیر
سوئی بر حفاظت و استفادة پایدار از تنوع زیستی باشدد ،مالحظده نمایندد (قدرهیاضدی و
دیگران ،9381 ،ص .)933در اجرای این پروتکدل ،سدرانجام پروتکدل کارتاهندا در سدال
2444م تصویب و از سال 2443م به اجرا گذاشته شد ) )Clive, 2009, p.59و ایران نیز
در سال 9382ش با تصویب مجلس شورای اسالمی بده آن پیوسدت .هددف اصدلی ایدن
پروتکل ،کمک و همیاری در جهت تضدمین سدطح مناسدب حفاظدت در زمیندۀ انتقدال،
بهکارگیری و استفادة ایمن از موجودات زنده اصالحشدة ژنتیکی یا تراریخته اسدت .تنهدا
مادهای که در این پروتکل دربارة خسارات ناشی از این موجودات و مسدئولیت آن سدخن
به میان آورده ،مادة  22است که با فنوان «مسئولیت و جبران خسدارت» بده کشدورهای
فضو تنکید میکند که بایستی قوانین الزم برای جبران خسارت ناشدی از نقدل و انتقدال
آزادانه و فرامرزی این محصوالت تدوین گردد.
در ترجمۀ مادة  22پروتکل کارتاهنا که مصو مجلس شورای اسالمی نیز میباشدد،
آمده است:
«فراهمائی افضاء که بهفنوان اجال افضاء این پروتکدل فعالیدت مدیکندد بایدد در
اولین اجال خود فرآیندی را درخصوص جزئیات مناسب قوافد و روشهای بینالمللدی
در زمینۀ تعهد و جبران خسارت ناشی از نقدل و انتقداالت بدرونمدرزی موجدودات زنددة
تیییرشکل یافته تجزیه و تحلیل نموده و توجده الزم بده فرآینددهای درحدال توسدعه در
حقوق بین الملل درخصوص این مطالب اتخاذ کرده و در جهت تکمیل این فرآیند ظدرف
مدتچهار سال ،تالش خواهد کرد».3
همانطور که مشاهده شد ،این ماده صرفاً لدزوم تهیده و تددوین قوافدد و روشهدای
3. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this
Protocol shall, at its first meeting, adopt a process with respect to the appropriate
elaboration of international rules and procedures in the field of liability and
redress for damage resulting from transboundary movements of living modified
organisms, analysing and taking due account of the ongoing processes in
international law on these matters, and shall endeavour to complete this process
within four years.
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مسئولیت ناشی از نقل و انتقال برونمرزی محصوالت تراریخته را بیان نموده اسدت و در
صدد بیان و تنیید مبنا و نظریهای دربارة مسدئولیت نیسدت؛ درحقیقدت ،بحدث از نظدام
مسئولیت و راههای جبران خسارات به آینده موکول شده است.
لیکن درتفسیر این ماده نیز میان حقوقدانان اختالفنظر وجود دارد؛ به این صدورت
که فدهای قائل بده تفسدیر هسدتند کده اشدخاص حقیقدی و حقدوقی در صدورت ایجداد
خسارت ،خود مسئول میباشند ،نه دولت متبوع آنها ،و در مقابل نیدز فددهای بدرخالف
این تفسیر بر این باورند کده دولدتهدا بدهفندوان افضدای پروتکدل کارتاهندا ،تعهددات و
مسئولیت جبران خسارت راپذیرفتهاند ،به این دلیل درصدورت ایجداد خسدارت از سدوی
اتباع هر کشوری به کشور دیگر ،دولت آن کشور مسئول خواهد بود (دارا پور ،9381 ،ص.)02
هرچند این اختالف نظرها وجود داشدت ،ولدی بدا تصدویب پروتکدل الحداقی ناگویدا_
کواالالمپور ،بهنظر میرسد ،مقصود اصلی نیز از وضع مسئولیت تعیین شد کده در ادامده
به آن خواهیم پرداخت.

 .2پروتکل الحاقی ناگویا_ کواالالمپور
این پروتکل که در راستای اجدرای مدادة  22پروتکدل کارتاهندا در  95اکتبدر  2494بده
تصویب رسید ،تا زمان نگارش اثر هنوز وارد فاز اجرایی خود نشدد و ایدران نیدز بدهطدور
رسمی به آن نپیوست و تنها آن را امضا کرد .ولی با تحقیق صورت گرفته و قرائن مدتقن
بهنظر میرسد ایران نیز به آن ملحق خواهد شد؛ پس میتواندد بدهفندوان یدک مبندا در
مباحث محصوالت تراریخته مطرح شود.
یکی از اهداف این پروتکل ،فراهم آوردن قوانین بدینالمللدی و روشهدایی در زمیندۀ
مسئولیت و جبران خسارت ناشی از موجودات زنده اصالحشدة ژنتیکدی اسدت؛ درنتیجده
میتوان توافدق بدینالمللدی کشدورها در زمیندۀ مبندای مسدئولیت در حدوزة موجدودات
تراریخته را در این پروتکل جستجو کرد.
یکددی از مهددمتددرین مددواد ایددن پروتکددل کدده مددیتددوان آن را گددام مهمددی در زمیندۀ
یکسانسازی مبانی مسئولیت در بحثهای بینالمللی قلمداد کرد ،مادة  0میباشد که به
این شرح است:
«مطابق با قوانین داخلی بایستی یدک رابطدۀ سدببی بدین خسدارت و موجدود زنددة
اصالحشدة ژنتیکی مورد سؤال ،برقرار گردد».0
4 . A causal link shall be established between the damage and the living modified
organism in question in accordance with domestic law.
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مطابق با این ماده باید میان ضرر ایجادشده و موجودات تراریخته یک رابطۀ سدببیت
وجود داشته باشد .لزوم وجود این رابطه تا حدی است که در این پروتکل یک ماده را بده
خود اختصاص داده و در صدد بیان شرط اصلی مسئولیت مدنی در این حوزه است.
بند دوم مادة  5این پروتکل نیز بیان میدارد:
«مرجع صالحیتدار بایستی :الف -اپراتور یا متصدی که بافث ایجداد خسدارت شدده
است را شناسایی نماید - .خسارت را ارزیابی و ج -اقدامات مقابلهای که توسط اپراتدور
یا متصدی باید انجام شود را تعیین نماید».5
درحقیقت این بند به این نکته اشاره دارد که مرجع صالحیتدار در هر کشدور بایدد
متصدی و شخصی را که فامل زیان اسدت تعیدین نمایدد و تعیدین ایدن شدخص نیدز بدا
استفاده از نکتهای است که در مادة  0بیان شد؛ یعنی احراز رابطۀ سببیت.3
پس میتوان گفت که در این پروتکل تنها نکتۀ اساسی و مهم برای تشخیص شدخص
مسئول ،احراز رابطۀ سببیت میان شخص مسئول یا متصدی و خسارت ایجادشده اسدت.
درنتیجه ،همین نکته ما را به این مطلب سوق میدهدد کده مبندای اتخداذشدده در ایدن
پروتکل ،این است که صرف ایجاد و احراز چنین رابطۀ سببیتی بدرای مسدئول شدناختن
شخص کافی است و این به مسئولیت محض و استناد فرفی بسیار نزدیک است.
5. The competent authority shall: Identify the operator which has caused the
damage; Evaluate the damage; and Determine which response measures should
be taken by the operator.
 .3این نکته را نیز باید مدّ نظر داشت که در مادة  2مقرراتی برای مقابله و جبران خسارت آمده است که
باید درنهایت براسا قانون داخلی حل و فصل گردد .در اینجا هم مانند خسارات مربوط بده حدواد

اتمی ،اپراتور مسئول شناخته شده تا در موقع خطر (یا احتمال قریبالوقوع آن) دولتهدای فضدو از او
بخواهند; .9فوراً مراتب را به مقامات صالحه گزارش نماید؛  .2خسدارات (یدا خسدارات قریدبالوقدوع)را
ارزیابی کند؛  .3اقدامات شایسته مناسب را برای مقابله با آنها معمدول دارد .و از مقامدات صدالحه هدم
خواسته شده است تا :اپراتوری را که بافث ورود ضرر واقعی یا قریبالوقدوع شدده اسدت ،شناسدایی و
معرفی کند ،از خسارات وارده یا قریب الوقوع ارزیابی داشته باشدد و اقدداماتی را کده اپراتدور بایدد در
مقابله با آن انجام دهد ،تبیین کند و چنانوه اپراتور مذکور اقدامی نکرد ،خود دولت بده مقابلده بدا آن
بپردازد .مقامات صالحه حق دارند هزینهها و خسارات و نیز هزینههای جانبی برای ارزیدابی خسدارات
واقدامات الزم برای جلوگیری از ورود ضرر و یا مقابله با آن را از اپراتور وصول کنند .دولتها میتوانند
اپراتور را در برخی زمینهها از پرداخت هزینهها و خسارات معاف دارند .حقوق داخلی باید خسدارات را
معین کند و حق افتراض به مقامات اداری و تجدیدنظر قضایی هم باید به محکومان داده شود .مادة 8
این پروتکل نیز در خصوص محدودیتهای مالی بیان میدارد :افضا میتوانند برای جبران هزیندههدا و
مخارج مالی مربوط به اقدامات مقابلهای ،در قوانین داخلی خود حدود مالی تعیین نمایند.

812

مطالعات حقوق تطبیقی ،دورة  ،5شمارة  ،8پاییز و زمستان 9313

از دالیل دیگری که برای تنیید این مطلب میتوان به آن اشاره کرد این است کده در
تمام مباحث مسئولیت که در این پروتکل به آن پرداخته شده ،از قصور و یا بیاحتیداطی
و یا تقصیر شخص مسئول سخن به میان نیامده و تنها به احدراز رابطدۀ سدببیت تنکیدد
شده است .تنکید بر این رابطه از یدکسدو و ضدرورت شناسدایی اپراتدور از سدوی دیگدر،
بیآنکه کوچکترین اشارهای به تقصیر یا قصور و بیاحتیداطی یدا فنداوین مشدابه شدود،
میتواند تنییدی بر نظریۀ «مسئولیت مطلق» نیز باشد .نظریهای که درهرحال قائدل بده
مسئولیت فامل است .باوجود این ظاهر ،دقدت در جمیدع مدواد مدرتبط ایدن ذهنیدت را
مخدوش میسازد؛ چراکه در مادة  3این پروتکل ،با فنوان «معافیتها» به ایدن مطلدب
اشاره شده است:
«افضاء میتوانند در قوانین داخلی کشورشان ،معافیتها را به شرح ذیل ارائه نمایند:
الف) حواد طبیعی یا غیرقابل پیشبینی و ) جنگ یا آشو هدای مددنی؛ هموندین،
افضاء می توانند در قوانین داخلی کشورشان معافیتهای دیگر یا کاستیهایی را که آنهدا
ممکن است مستعد بدانند را ارائه نمایند.«2
درنتیجه بدا ایدن بیدان مدیتدوان گفدت مسدئولیتی کده ایدن پروتکدل بده آن اشداره
دارد ،بددرخالف «مسددئولیت مطلددق» ،محدددود اسددت و درصددورتی کدده بدرای مثددال ،آن
خسددارت غیرقابددل پددیشبینددی و یددا ناشددی از حددواد طبیعددی و بدده فبددارت دیگددر
فور ماژور (قوة قاهره) باشد ،شخص متصددی (فامدل یدا اپراتدور) معداف از مسدئولیت
است.
مسئولیت به این مفهوم (که در ادامۀ مقاله از آن بیشتر سدخن گفتده خواهدد شدد)،
بهنظر همان مبنای مسدئولیت محدض مدیباشدد .در مسدئولیت محدض کده مسدئولیتی
استثنایی است ،قانونگذار محدودة شمول آن را تعریف مدیکندد و بدیآنکده نیدازی بده
تقصیر و اثبات آن باشد ،فامدل مسدئول تلقدی مدیشدود و حتدی اثبدات رفایدت تمدامی
احتیاطها و استفاده از دانش و تجربه و تجهیزات و بیتقصدیری نیدز وی را از مسدئولیت
معاف نمیکند.
درنتیجه ،با بررسی و مداقه در این دو پروتکل آنوه مقرون به واقع میباشدد ،ابتندای
مسئولیت بر محور نظریۀ مسئولیت محض است.
7. Parties may provide, in their domestic law, for the following exemptions: Act of
God or force majeure; and Act of war or civil unrest. Parties may provide, in
their domestic law, for any other exemptions or mitigations as they may deem fit.
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مبنای مسئولیت مدنی در ایران
همانطور که در بخش قبل بیان شدد ،فمددة خسدارات ناشدی از محصدوالت تراریختده،
خسارات ناشی از فیب تولید و خسارات زیستمحیطی میباشد .بندابراین الزم اسدت کده
مبنای مسئولیت در حقوق ایران در هریک از این نوع خسارات بهطور مجزا بررسی شدود.
ازآنجا که مسئولیت نسبت به جبران خسدارات زیسدتمحیطدی ،بدا مفهدوم «مسدئولیت
مدنی» کامالً منطبق نیست ،ضرورتاً آنوه در خصوص نتیجۀ فیب محصدوالت تراریختده
نسبت به اشخاص مطرح می شود قابدل سدرایت بده خسدارات زیسدتی آن نخواهدد بدود.
بنابراین پرداختن به آن بحث مستقلی میطلبد .بااینهمه برای اینکه رویکرد کلی حقوق
ایران دربارة نتایج مسئولیت تولید محصوالت تراریخته روشدن شدود ،در پایدان و پدس از
مباحث مربوط به خسارات شخصی ناشی از فیب تولید ،در بخش «نتیجه» ،به برخدورد
کلی نظام حقوقی ایران با موضوع یادشده نیز اشاره خواهد شد.
مسئولیت ناشی از فیب کاال بهفندوان شداخهای از مسدئولیت مددنی ،از حیدث مبندا
سیری تکاملی را پیموده و واکنشهای متفاوتی را در سیر تاریخی خود بههمدراه داشدته
است که از مسئولیت کیفدری و بعدد از آن مسدئولیت قدراردادی شدروع مدیشدود و بده
مسئولیت غیرقراردادی میانجامد.
در این قسمت سعی خواهد شد تا انواع واکنشها و مبانی موجود در زمینۀ ایدن ندوع
از خسارت بررسی شود:

 .1مسئولیت قراردادی
قافدة سنتی این است که اگر کسی کاالیی را به دیگری بفروشدد و در آن فیبدی باشدد،
خریدار حق دارد یا قرارداد را فسخ کند و یا ارش بگیرد .این قافده در مدادة  022قدانون
مدنی ایران به این شرح بیان شده است :درصورتی که مبیع فین معین باشد ،زیاندیدده
حق فسخ معامله یا مطالبۀ ارش کداالی معیدو و ناسدالم را دارد .ایدن قافدده در قددیم
نیازها را رفع میکرد ،ولی امروزه به دلیل صنعتی شدن جوامع ،ناقص بدهنظدر مدیرسدد،
زیرا اوالً مسئولیت را به خریداران و فروشندگان محدود مدیکندد و شدخص ثالدث از آن
سودی نمیبرد؛ مگر اینکه شخص ثالث قائممقام خریدار باشد .دوم اینکه خسدارتهدایی
که از کاالی معیو به شخص وارد میشود ،محدود به تفاوت قیمت نیست.
این مسئولیت یک نوع مسدئولیت قدراردادی اسدت کده از قدرارداد مندتج مدیشدود.
درنتیجه ،مسئولیت تولیدکننده در مرز قلمرو خصوصی قدرارداد متوقدف ماندده ،کداهش
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مییابد .زیان ناشی از ضمان فیب کاال نیز قابل پیشبینی و محاسبه است و تولیدکنندده
و فرضهکنندة کاال میتوانند حسا دخل و خرج و سرمایه و سود و مسئولیت خود را بدا
اطمینان در دستر داشته باشد (کاتوزیان ،9380 ،ص.)90
بر اسا این قرارداد و اصل نسبیت قدراردادی ،زیداندیددهای کده طدرف قدرارداد بدا
تولیدکننده نیست نمیتواند فلیه وی اقامۀ دفدوا کندد؛ حتدی اگدر فلدت حادثده تقصدیر
تولیدکننده باشد ،زیرا قرارداد صرفاً نسبت بده اشخاصدی مدؤثر اسدت کده آن را تشدکیل
دادهاند ،نه اشخاص ثالث .در قرارداد ،تنها خریدار و فروشنده مستقیم در مقابدل یکددیگر
مسئولاند.
اشکال مسئولیت قراردادی در این است که اگر در قراردادی بهصدراحت شدرط فددم
مسئولیت قید شود ،تقصیر قراردادی (پیمانشکنی) نیز پایدۀ مفدروض خدود را از دسدت
میدهد و این شرط معتبر خواهد بود .از نظر قلمرو نیز مسئولیت قراردادی برای حمایت
اشخاص در برابر فیب تولید کافی نیست ،زیرا در گستردهترین نظریهها نیز تعهد ضدمنی
فروشنده محدود به مصرفکنندگان کاال یا کسانی است که در زنجیدرة قدراردادی جدایی
دارند و بهگونهای ،مستقیم یا باواسدطه ،در تراضدی بدا فروشدنده ارتبداط دارندد ،ولدی از
دیگران حمایت نمیکند؛ درحالی که اشخاص ثالدث اسدتحقاق بیشدتری دارندد ،چراکده
مصرفکننده از مزایای تولید بهرهمند میشود ،اما ثالث بیگناه هم در این راستا بهدرهای
نمیبرد و هم خسارت میبیند.
در حقوق سنتی کشورهای دیگر هم مسئولیت فروشدنده ریشدۀ قدراردادی داشدته و
محدود به رابطۀ خریدار و فروشنده بوده است؛ یعنی تولیدکننده تمام هزینههدای تولیدد
معیو را نمیپرداخت و ضمان او هم به جبران خسارات نخستین مصدرفکنندده کده از
فیب صدمهدیده بود ،محدود میشد .طبعاً آخرین مصرفکنندده از پوشدش ایدن ضدمان
قراردادی بیرون میماند و این وضعیت کامالً به سود تولیدکنندگان بدود؛ ازایدنرو دیدری
نپایید که نیاز به شکستن مبنای قراردادی و گذر از آن احسدا شدد (بزرگمهدر،9385،
ص.)04
مسئولیت قراردادی را در یک تقسیمبندی ساده مدیتدوان در دو حالدت دانسدت :در
برابر خریدار اول ،و در برابر مصرفکنندة نهایی ،که در ادامه به توضدیح ایدن دو موضدوع
خواهیم پرداخت:
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 .1.1در برابر خریدار اول
مسئولیت قراردادی در برابر خریدار اول ،وابسته به قراردادی اسدت کده میدان خریددار و
فروشنده منعقد میشود .در این حالت ،دو فرض قابل تصور اسدت :یکدی اینکده طدرفین
قرارداد به طور صریح شرط سالمت و ایمنی کداال را در قدرارداد تصدریح نمایندد ،و دیگدر
اینکه شرط سالمت و ایمنی کاال به صراحت در قرارداد نیامده باشدد .در ادامده هریدک از
این دو فرض بررسی خواهد شد:

الف) شرط صریح سالمت کاال
در این فرض طرفین قرارداد (خریدار و فروشنده) بهصراحت توافق مینمایند کده کداالی
خریددداریشددده دارای سددالمت و ایمنددی کددافی باشددد .درنتیجدده درصددورتی کدده کدداالی
خریداریشده از سوی خریدار معیو باشد ،شخص خریدار بهراحتی میتواند بدا اسدتناد
به خیار تخلف از شرط ،بدون اثبات تقصیر و یا بیاحتیداطی فروشدنده ،قدرارداد را فسدخ
نماید.

ب) شرط ضمنی سالمت کاال
شرط سالمت کاال ممکن است بهطور ضمنی در قرارداد مطرح شود .شرط ضدمنی بدرای
اموری بهکار میرود که مدلول التزامی الفاظ قرارداد است یا به حکم فقدل یدا قدانون یدا
فرف الزمۀ مفاد توافق یا طبیعت قدرارداد اسدت (کاتوزیدان ، 9382 ،ج ،3ص .)991در
مباحث خرید و فروش کاال بیشتر حقوقدانان شرط «تضمین ایمندی مبیدع» را مددلول
فرفی فقد دانستهاند؛ با این توضیح که حتی اگر فقد بدون هیچگونه شرطی واقدع شدود،
اطالق فقد ضرورت سالمت مبیع را از فیو نهفتده اقتضدا مدیکندد .انسدان متعدارف و
معقول ،مال خود را در برابر شیء سالم میپردازد؛ پس همواره تضمین ایمندی مبیدع بده
صورت شرط ضمنی برفهدة فروشنده است.
تقریباً همۀ فقها افتقاد دارند مبنای خیار فیب ،رضای ضدمنی طدرفین اسدت؛ یعندی
وقتی کسی کاالیی را به دیگری میفروشد ،فرض بر این است که کاالی سالم میفروشدد
و اگر خالف آن ثابت شود ،حق فسخ دارد (کاتوزیان9382 ،الف ،ص.)330
تضمین ایمنی مبیع شرطی اسدت ضدمنی کده در کشدورهای کدامنال بده «تضدمین
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فرضهپذیر بودن کاال به بازار» 8مشهور است .به موجب آن ،خریدار زیداندیدده از کداالی
معیو میتواند خسارت خویش را بدون اثبات تقصیر فروشنده از وی مطالبه کند و تنها
اثبات این امر بهفهدة خریدار است که کداال فرفداً سدالم محسدو نمدیشدود .در فدرف
دادوستد ،انتظار خریدار این است که کاالی سالم بخرد و فروشنده نیز بدا تبلید اوصداف
فرآورده خود ،هم به این انتظار دامن میزند؛ پس اگر فیبی در آن ظاهر شدود و ضدرری
بهبار آید  ،فرض بر این است که فروشنده بده تعهدد خدود وفدا نکدرده و مرتکدب تقصدیر
قراردادی (پیمانشکنی) شده است و نیازی به اثبات این تقصیر نیست .تعهد ضمنی پایۀ
این مبنا ،در آغاز محدود به دو طرف قرارداد ،سدپس در برابدر هدر مصدرفکنندده دور و
نزدیک پذیرفته شد تا کارایی الزم را بیابد (کاتوزیان ،9380 ،ص.)985
در خصوص ماهیت این تعهد نیز میتوان چنین گفت که تعهد فروشدنده بده ایمندی
کاال میتواند تعهد به نتیجه باشد یا تعهد به وسیله .بدیهی است فایدة چنین تفکیکی در
مرحلۀ اثباتی ظاهر میشود .اگر تعهد بده ایمندی را تعهددی بده نتیجده بدرای فروشدنده
بدانیم ،کافی است خریدار فدم حصول نتیجه را اثبات کند و الزم نیست که برای تقصدیر
متعهد نیز استدالل بیاورد .فروشندهای که متعهد به نتیجه است فقط در صورتی مجبدور
به جبران خسارت نمیشود که ثابت کند فدم حصدول نتیجده ناشدی از فلتدی غیرقابدل
پیشبینی و غیرقابل احتراز بوده است که نمیتوان به فروشنده مربوط کرد 1؛ اما چنانوه
تعهد فروشنده را تعهد به وسیله بدانیم ،صرف فدم حصول نتیجده بدرای محکدوم کدردن
متعهد به جبران خسارت کافی نیست ،بلکه تقصیر متعهدد در انجدام نددادن تعهدد بایدد
اثبات شود (بزرگمهر ،9385،ص .)09درحقیقت هنگامی که شخصی کداالیی را تبلید و
به بازار فرضه میکند ،درواقع سالمت آن را تضمین کرده ،و این تضمین تعهد به نتیجده
است و نه وسیله .در این صورت مدفی نیازی به اثبات تقصیر متعهدد نددارد ،زیدرا نقدض
فهد خود تقصیر است و سبب ضمان (کاتوزیان9382 ،الف ،ص.)330

 .2.1در برابر مصرفکنندۀ نهایی
مسئولیت قراردادی ممکن است برای مصرفکنندة نهایی نیز فرض شود .در این نظریده،
شخص مصرفکننده میتواند به مسئولیت قراردادی استناد کرده ،مطالبۀ خسارت نماید.
این مطالبه میتواند با یکی از دو نظریۀ زیر محقق شود:
8. Implied warranty of merchantability.

 .1مادة  222قانون مدنی
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الف) تضمین در برابر آخرین مصرفکننده
میدانیم که هر فروشنده در قرارداد فروش ،بهطور ضمنی تعهد مینماید کده کداالیش از
ایمنی مطلوبی برای بهرهبرداری و استفادة خریدار برخوردار باشدد .بدرای اینکده آخدرین
مصرفکننده که رابطۀ قراردادی با تولیدکننده ندارد نیز از ایدن ندوع تضدمین برخدوردار
شود و از زیر بار مسئولیت رها شدود ،حقدوقداندان اروپدایی و امریکدایی و نیدز برخدی از
استادان حقوق (کاتوزیان9382 ،ج ،ص )259با استناد به رویۀ قضایی ایران ،این تضمین
را گسترش داده و افالم کردهاند که تولیدکنندده تنهدا در برابدر خریددار مسدتقیم خدود
ایمنی کاال را تضمین نمیکند ،بلکه این تضمین در قبال فموم مصرفکنندگان کاالست.
بر مبنای این تضمین ،تولیدکننده بهطور ضمنی متعهد است که کاالیش بدرای اسدتفادة
آخرین مصرفکننده نیز مناسب باشد.
در خصوص این نظریه اشکاالتی مطرح شده است؛ از جمله:
 مفهوم تضمین از قرارداد غیرقابل تفکیک است و این تعهد ضمنی ناگزیر است که
در ضمن فقدی برفهده گرفته شود .درواقع بایستی مصرفکننده بر اظهارات
تولیدکننده افتماد کرده باشد .درنتیجه ،این امر در جایی که نه خوانده ،خواهان را
میشناسد و نه خواهان به تضمین توجهی دارد ،بهسادگی پذیرفته نیست.
 بر طبق این مبنا ،کسی که اساساً قصد ندارد از کاال استفاده کند و صرفاً به دلیل
وجود کاالی معیو آسیب دیده است ،چگونه میتواند بر مبنای تعهد ضمنی،
جبران خسارت خود را بخواهد؟
درواقع پرسشی که مطرح میشود ا ین اسدت کده اگدر مدا ایدن مبندا را بپدذیریم ،در
خصوص شخص ثالثی که نه خریدار مستقیم است و نه مصدرفکننددة کداال ،بلکده تنهدا
شخصی است که از محلی فبور میکرده ولی به دلیل استفاده و مصرف شدخص دیگدری
از کاال ،دچار آسیب و خسارت شده است ،اتخاذ چنین مبنایی برای حل مشکل و جبران
خسارت شخص پاسخگو نخواهد بود .درحقیقت این شدخص ثالدث ،نده قصدد اسدتفاده و
استعمال کاال را داشته و نه اساساً به هیچگونه تضمینی توجه داشته است.
 در این فرض ،تولیدکننده میتواند با درج شرط فدم مسئولیت ،تضمین خود را
زایل کند و این برخالف فدالت خواهد بود.
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ب) دعوای مستقیم به قائممقامی از دست پیشین
برخی از حقوقدانان ،به شیوة استدالل فرانسدویان ،تعهدد سدالمت مبیدع از فیدو را از
توابع تعهد به تسلیم دانسته ،با استناد به مادة  383قانون مدنی 94بر ایدن نظرندد کده در
این حالت دیگر نیازی به احراز یک توافق ضمنی نخواهد بود ،چراکه قانونگذار این تعهد
را به قرارداد منسو میکند و بنابراین حق اقامۀ دفوا به خریدداران بعددی نیدز منتقدل
میشود و در نتیجه آنها از حق اقامۀ یک دفوای مستقیم قراردادی برخوردار میگردندد
(ایزانلو ،9383 ،ص .)284در تنیید این سخن نیز بیان شده که در حقوق ایران حقی کده
برای مالک مفید است و دیگران هیچ نفعی از آن نمیبرند و به این افتبار برقرار میشود،
در دید فرف از توابع ملک است و با آن انتقدال مدییابدد (کاتوزیدان ، 9382 ،ص.)253
بهاین ترتیب ،حق طرح دفوا بابدت جبدران خسدارات ناشدی از فیدب مبیدع نیدز بدا کداال
درآمیخته و تابع آن است و در آن مستحیل شده است؛ درنتیجده در زنجیدرة قدراردادی
بیعهای پیدرپی بههمراه اصل کاال بده خریددار بعددی منتقدل شدده ،درنهایدت شدخص
مصرفکننده نیز میتواند به قائممقامی از دست پیشین خود ،بدر فلیده فروشدندة اصدلی
بابت خسارات ناشی از فیب کاال دفوای مستقیمی را مطرح نماید .به فبارتی ،حدق اقامدۀ
دفوای مستقیم میتواند بهفنوان مسئولیت قراردادی فروشندة اصلی یا تولیدکنندة کداال،
در برابر مصرفکنندة نهایی محسو شود.

 .2مسئولیت غیرقراردادی
در خصوص مبندای مسدئولیت ناشدی از فیدب تولیدد بدا ناکارآمددی مبندای مسدئولیت
قراردادی ،و لزوم حمایت از حقوق مصرفکننده ،مبانی غیرقراردادی نیز در حقوق ایدران
مطرح شده که اشاره به آنها ضروری است:

 .1.2تقصیر
پس از مدتی ،حقوقدانان برای حمایت از اشخاص ثدالثی کده خدارج از طدرفین قدرارداد
بودند ،ولی از بابت کاالی خرید و فروش شده زیان دیدهاندد ،بده مسدئولیت قهدری روی
آورده ،آن را بهفنوان مبنا در این آسیبها و خسارات قرار دادهاند .طبدق ایدن اسدتدالل،
اگر تولیدکننده و فروشنده در تولید کاال و فروش آن ،اقدامات احتیاطی مناسب را پدیش
 .94مادة  383قانون مدنی :تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که اجزا و توابع مبیع شمرده میشود.
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نگیرند ،مقصر محسو میشوند .اقداماتی که بهطور متعارف هدر سدازنده و فروشدندهای
باید رفایت کند ،برای نمونه دقت در ساختن فرآوردهها از مواد اولیۀ مناسب ،آزمدایش و
بازرسی کاال ،رفایت کردن اصول فلمی و فنی ،بهکار گدرفتن کدارگران مجدر در تولیدد
کاال ،دادن هشدارها و راهنماییهای کافی ،و دقت در بسدتهبنددی کداال و بدهطدور کلدی
رفایت استانداردها و ضدوابطی اسدت کده بدهطدور مشدخص و متعدارف بدرای هریدک از
شیلهای تولیدی و تجاری وجود دارد .پس میتوان گفت تقصیر فبارت است از رفتداری
که از انسانی متعارف در وضعیت وقوع حادثه سرنمیزندد (جعفدریتبدار ،9325 ،ص-33
 .)32البته در تعریفهای دیگری که از اصطالح تقصیر شده است ،تقصیر را انجدام کدار و
یا ترک فعلی در نظر میگیرند که اگر شدخص متعدارف و محتداط در شدرایط بیروندی و
اجتمافی فامل فعل زیانبار قرار گیدرد ،چندین فملدی را انجدام ندهدد (بداریکلو،9382 ،
ص .)01بیشتر حقوقدانان این تعریف را پذیرفتهاند (کاتوزیان ،9320 ،ص.)213
بنابراین در این نوع از دفوا که مبتنی بر تقصیر اسدت ،مصدرفکننددة زیداندیدده بدا
مشکلی بزرگ روبهروست و آن هم مشکل بار اثبات تقصیر و بیمباالتی تولیدکننده است
که طبق این مبنا ،برفهدة مصرفکننده و زیاندیدده قدرار دارد .ایدن مشدکل طبیعتداً در
بسیاری از مواقع بافث انصراف زیاندیده از تعقیب دفوای خود مدیشدود ،چراکده اثبدات
تقصیر کار بسدیار سدختی اسدت و معمدو ًال نیازمندد تخصدص خاصدی اسدت کده اغلدب
مصرفکنندگان دارای چنین تخصص و آگاهی نیستند و تولیدکننده نیز بهراحتی از ایدن
مسئولیت رهایی مییابد.
از اشکاالت فمده و مهم این نظریه میتوان به نمونههای زیر اشاره نمود:
نخست ،همانطور که بیان شد ،یکی از اساسیترین مشدکل ایدن نظریده ،بدار اثبدات
تقصیر تولیدکننده است که زیاندیده باید بر مبندای قوافدد فمدومی مسدئولیت ،تقصدیر
خوانده را اثبات کند؛ یعنی رفتار نامعقولی را که سبب نزدیک یا متعدارف خسدارت شدده
به او نسبت دهد .همونین هرگونه رفتار نامتعدارف زیداندیدده ممکدن اسدت مسدئولیت
خوانده را از بین ببرد یا کاهش دهد.
ولی برای حل این مشکل و برای رهایی زیاندیده از اثبدات تقصدیر و اصدالح نظریدۀ
تقصیر ،حقوقدانان در گرایشی ،استفاده از شرط بنایی را که پدیشتدر بیدان شدد مطدرح
نمودهاند و این یک نوع بازگشت به مسئولیت قراردادی است .برخی دیگر ،امدارة قضدایی
آگاهی فروشنده از فیب و ارتکا تقصیر را مبنا قرار دادهاندد تدا بدا ایدن تمهیدد قربدانی
حادثه را از اثبات تقصیر معاف سازند (کاتوزیان ،9380 ،ص.)98
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دوم ،ازجهت قلمرو نظریۀ تقصیر نیز حمایت قانون شامل اشخاصی میشود که قابدل
پیشبینی باشند؛ مانند رهگذری که از تصادم ماشین آسیب میبیند و در رانندگی قابدل
پیشبینی است.
سوم ،در بسیاری از مواقع ،هیچ تقصیری را نمدیتدوان بده تولیدکنندده نسدبت داد و
باوجوداین خساراتی بهبار میآید که فدالت اقتضا دارد بر تولیدکننده ،که سود حاصدل از
محیط خطرناک را میبرد ،تحمیل شود و قربانی بیگناه حادثه آسیب نبیند.
ذکر این نکته نیز الزم بهنظر مدیرسدد کده قدانونگدذار در راسدتای تطبیدق بعضدی
مصادیق با مبنای تقصدیر و هموندین بازدارنددگی بیشدتر از وقدوع خسدارت ،مسدئولیت
کیفری را نیز بر مسئولیت قهری اضافه نموده است؛ مانند قانون مربوط به مقدررات امدور
پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصو  9330/3/21و اصالحات بعددی آن
و قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشدی و بهداشدتی مصدو 9303ش و اصدالحات
سال 9353ش .این قوانین نمونههای آشکار استفاده از جنبههای کیفدری در حمایدت از
امنیت و سالمت مصرفکننده است.

 .2.2نظریۀ استناد عرفی
یکی دیگر از نظریههایی که بهفنوان مبنای مسئولیت مدنی مطرح شدده ،اسدتناد فرفدی
انجام فعل به شخص مسئول است .قائالن به این مبنا بر این افتقادند که همیشه فدرد در
مقابل فملکرد خود مسئول مدی باشدد و ایدن اصدلی منطقدی و فقالیدی و فرفدی اسدت؛
درنتیجه هر فرد در مقابل افمالی مسئول است که فرفاً به او منتسب است .این نظریده را
میتوان از صحیحۀ وارده از امام صادق (ع) استنباط نمود کده مدیفرمایدد« :هدرکس بده
مسلمین ضرری وارد نماید ،مسئول و ضامن جبران آن است» و همدانطدور کده در ایدن
فبارت دیده میشود ،ضرر رساندن مقید به تقصیر نشده است (باریکلو ،9382 ،ص.)52
ولی باید توجه کرد که فرف ،یکی از راههای احراز استناد فرفدی فعدل بده شدخص را
تقصیر میداند ،ولی این به آن معندا نیسدت کده تقصدیر بدرای تحقدق مسدئولیت مددنی
موضوفیت دارد ،بلکه تقصیر در حقوق اسالمی ،راهی برای احراز و کشدف اسدتناد فرفدی
فعل زیانبار به فامل آن میباشد (باریکلو ،9382 ،ص.)53
برابر این نظر ،برای احراز استناد فرفی با دوگونه فعل روبهرو هستیم؛ گروهی از افعال
که رابطۀ آنها با ضرر واردشدده رابطدهای مسدتقیم اسدت و بده آن «اتدالف بالمباشدره»
میگویند و گروهی دیگر که فعل با ضرر وارده رابطدۀ غیرمسدتقیم دارد و آن را «اتدالف
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بالتسبیب» مینامند  .در گروه اول احتیاج بده تشدخیص و احدراز اسدتناد فرفدی نیسدت،
چراکه این رابطه محرز است؛ ولی در گروه دوم باید ایدن رابطدۀ فرفدی احدراز شدود کده
میتوان گفت یکی از راههای احراز این رابطه همان احراز تقصیر مرتکب میباشد.
پس بر اسا این نظریه ،میتوان در خصوص فیب ناشی از تولیدد نیدز از ایدن مبندا
استفاده کرد .دربارة خسارات ناشی از فیب تولید که طبق این نظر فمدتاً مصداق اتدالف
بالتسبیب میباشند ،برای احراز رابطۀ سببیت باید از طریدق احدراز تقصدیر اقددام نمدود؛
درنتیجه مانند مبانی یادشده با مشکل بار اثبات برای مصدرفکنندده روبدهرو مدیشدویم.
لیکن برای رفع این مشکل راهحلهای متفاوتی مطرح شده است که میتوان به اسدتفاده
از امارههای تقصیر اشاره نمود.
برای مثال در خصوص راهحل این نظریه نسبت به مشکل اثبات تقصدیر در خسدارات
ناشی از فیب تولید میتوان چندین اسدتدالل کدرد کده در تولیددات ،فیدب کداال زمدانی
بهوجود میآید که یا تولیدکننده از مواد اولیۀ ندامرغوبی اسدتفاده کدرده و یدا تکنولدوژی
ساخت آن کاال از سوی تولیدکننده دچار ایراد بوده است .درنتیجه میتوان این فدرض را
برای تولیدکننده در نظر گرفت که اگر فیبی در کاال ایجداد شدده باشدد ،یدا مدواد اولیدۀ
تولیدکننده مشکل داشته و یا خط تولید و تکنولوژی تولید آن دچار فیب بوده که بافدث
ایجاد این فیب و نقص در کاال و درنهایت ایجاد خسارت شده است؛ چراکده قافددتاً اگدر
خط تولید و تکنولوژی تولیدکننده و مواد اولیه بیفیب بود ،فیبی در کاال ایجاد نمیشد.
فرف از یک کارخانه و تولیدکننددهای کده دارای کدارگرانی مداهر اسدت و خدط تولیدد و
تکنولوژی و مواد اولیه آن نیز ایدرادی نددارد ،ایدن انتظدار را دارد کده کداالی تولیدشدده
معیو نباشد .پس اگر مصرفکننده این کاال را معیو دید ،پس فرف میگوید که یکدی
از این مراحل تولید دچار این فیب شده است و اگر تولیدکننده ادفا دارد کده ایدن گونده
نیست ،اوست که باید معیو نبودن مواد اولیه و خط تولید خود را ثابت نماید .پدس بده
این ترتیب بار اثبات برفهدة تولیدکننده است ،درحالی که ما مبنا را تیییر ندادهایم ،بلکه
تنها از نظر اثباتی تیییدر ایجداد شدده و از نظدر ثبدوتی ،مبندا تیییدر پیددا نکدرده اسدت
(مصطفوی ،9381 ،ص.)31

 .3.2مسئولیت محض
همانطور که بیان شد برای رفع اشکاالت نظریۀ تقصیر ،حقوقدانان اصالحاتی را نسدبت
به مفهوم سنتی تقصیر و اجرای قوافد فمومی مسئولیت مطرح نمودندد ،ولدی بده دلیدل
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ناکارآمدی این اصدالحات ایدن نظریده کندار گذاشدته شدد (کاتوزیدان ،9380 ،ص.)985
درحقیقت آخرین تمهید این است که در کنار استفاده از مسدئولیت قهدری و قدراردادی،
نوفی مسئولیت محدض بده وجدود آیدد کده بده حکدم قدانون بدر تولیددکنندده یدا تمدام
دستاندرکاران چرخدۀ تولیدد ،فرضده و فدروش کداال تحمیدل شدود (کاتوزیدان،9380 ،
ص.)985
مشکالت و ایرادهای مبانی و نظریههای قبلی ،نظامهای حقدوقی را بدر آن داشدت تدا
متوجه این قافده بشوند که تولیدکننده را باید قطع نظر از تقصیر ،مسدئول فیدو کداال
قرار دهند.
مراد از مسئولیت محدض ،مسدئولیت بددون اثبدات تقصدیر اسدت کده تولیدکنندده و
فروشنده اگر تمام احتیاطات الزم را نیز بهفمل آورند ،باز مسئول شناخته میشوند.
در زمینههایی مثل تجاوز به حقوق و منافع زیاندیده یا بهرهبرداری غیرمجاز از مدال
دیگری که نیاز به اثبات تقصیر فامل زیان نیست و فامل زیان مسئول تلقدی مدیگدردد،
میگویند مسئولیت محض 99وجود دارد (بادینی ،9380 ،ص.)298
این اصطالح ،نمودار مسئولیتی است که به حکم قانون و بدر پایدۀ مصدلحت و تددبیر
ایجاد میشود و تابع قوافد فمومی مسئولیت مدنی نیسدت ،بده همدین دلیدل هدم آن را
«مسئولیت نوفی یا کلی» نامیدهاند .هدف این مسئولیت ،تحمیل ضمان به نتیجۀ فعدل
است ،نه کیفیت آن؛ با این بیان که اگر در قوافد فمدومی فعدل زیدانبدار سدبب ضدمان
میشود و مهمترین مسئلۀ آن احراز فعلی ناروا و انتسا آن به مسئول است ،این مبنا به
نتیجۀ کار شخص توجه دارد و نتیجۀ ناگوار و مضر ،برای ایجداد مسدئولیت کدافی اسدت.
برای مثال ،اگر ماشین ظرفشویی فرضدهشدده بده بدازار زیدانی بدهبدار آورد ،ایدن نتیجده
خودبهخود برای تولیدکننده ایجاد مسئولیت میکند؛ خواه فیب سبب ضمان منسو بده
تقصیر او باشد یا ناخواسته در جریدان تولیدد حداد شدود .درواقدع ،ایدن ضدمان چهدرة
حمایتی دارد تا هیچ حق قابل احترامی از بین نرود (کاتوزیان ،9380 ،ص .)33بر همین
اسا است که این حقوقدانان بر این نکته تنکید دارند که باید پذیرفت که میان مبدانی
مسئولیت محض و قافدة الضرر ،که تکیه بدر نفدی ضدرر دارد ،و نظریدۀ تضدمین حدق و
تحمیل تعهد به مواظبت بر دارندة کاال در حقوق فرانسه ،قرابدت و مشدابهتی انکارناپدذیر
وجود دارد.92
11. Strict liability

 .92ر.ک .ناصر کاتوزیان ،الزامهای خارج از قرارداد ،ش  55و  30و  28به بعد و .391
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برخی از حقوقدانان بر این افتقادند که مسدئولیت محدض و مسدئولیت مطلدق 93بدا
یکدیگر متفاوت اند و افزونبر اینکه از نظر لفظی واژة «محض» مفهوم واقعی « »Strictرا
بهتر بیان میکند ،مسئولیت مطلق آخرین درجدۀ سدختگیری اسدت و نشدانۀ رهدایی از
هرگونه قیدی است؛ درحالی که مسئولیت محض در مصداقهایی بهکار میرود که بدرای
مسئول ،فذرهای دفافی کموبیش وجود دارد و مسئولیت مطلق نیسدت .بدرای مثدال در
مسئولیت محض رابطۀ سببیت میان فیدب کداال و ورود ضدرر وجدود دارد ،درحدالی کده
مسئولیت مطلق چنین قیدی ندارد؛ همانند ضمان غاصدب در تلدف مدال میصدو  ،زیدرا
غاصب مسئ ول تلف یا هر فیب و نقصی است که در فدین میصدو یدا مندافع آن ایجداد
شود ،هرچند که تلف مستند به فعل او نباشدد( 90بدادینی ،9380 ،ص .)293بدههرحدال،
باید توجه داشت که نسبی بودن مفهوم مسئولیت محض در هر نظام متفاوت است ،ولدی
در همۀ نظامها سقف دارد و مانند مسئولیت مطلق بدون قید نیست.
در مسئولیت محض ،کافی است خواهان ثابت کند که کاالی فرضهشده فیبی داشدته
که ضرر از آن برخاسته است ،یا نقص اطالفات و هشدارهای ضروری بهگونهای مؤثر بوده
که کاالی سالم را معیو و خطرناک کرده است .فذر بیتقصیری و ناآگاهی از خود فیب
و حتی بیمباالتی قابل پیشبینی خواهان از بار این مسئولیت نمیکاهد و تنهدا انتسدا
ورود ضرر به قوة قاهره میتواند خوانده را از نتیجۀ بهبار آمده مبرا کند.
این تئوری راهحلی است برای مصرفکنندگانی که نمیتوانند خود را در برابدر حجدم
فظیم کاالها محافظت نمایند.
به فبارت دقیقتر ،پذیرش مسئولیت محض به معنی نفی ضدرورت اثبدات تقصدیر یدا
تضمین سالمت کاال و یا رابطۀ قراردادی اسدت .در ایدن ندوع از مسدئولیت ،بده فملکدرد
تولیدکننده افتراض نمیشود تا نیاز به اثبات تقصدیر داشدته باشدد ،بلکده در مسدئولیت
محض خود کاالی معیو مورد نظر قرار میگیرد ،حتی مسئولیت محض تولیدکننده بده
دلیل تبلییاتشان در خصوص کاال نیست ،بلکه به دلیل صرف وجدود کداال در بدازار اسدت
(جعفریتبار ،9325 ،ص.)02
قانون ،مسئولیت محض را مقرر مدیکندد و بددون قدانون مسدئولیت محدض محقدق
نمیشود .مسئولیت محض در موضوفاتی کاربرد دارد که رویۀ قضایی یا قانونگذار بتواند
با توسل به آن بیفدالتی را جبران نماید (کاتوزیان9382 ،الف ،ص .)331به همین دلیل
13. Absolute liability

 .90مادة  395ق.م.
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است که این نوع مسئولیت را مسئولیت استثنایی در نظر گرفته و بر این باورند کده بایدد
در شرایط خاصی به اجرا گذاشته ،و بهطدور مضدیق تفسدیر شدود (کاتوزیدان و انصداری،
 ،9382ص.)210
ایددن مسددئولیت در حقددوق امریکددا و انگلددیس بددرای حمایددت از منددافع اجتمددافی در
موضوفاتی هموون ضمان ناشی از نگهداری حیواندات وحشدی ،ضدمان مالکدان ،ضدمان
قراردادهای صنعتی و ضمان ناشی از محصوالت غذایی افمال میشود (کاتوزیان،9382 ،
ص .)239درحقیقت ،مسئولیت محض از نظر تاریخی از رویۀ قضایی دادگاه امریکا شروع
شد و در سال 9184م به اتحادیۀ اروپا سرایت کرد (کاتوزیان9382 ،الف ،ص.)335
این نظریه بهطور گسترده در انگلیس و نیز در قانون جدید آلمان پذیرفته شده است،
ولی در دولت فرانسه بر اسا اصولگرایی با این تحمیل مخالفدت شدد و قدانونگدذاری
خاصی در این باره انجام نشد و درنتیجه با رجوع و پیروی از قدوانین فمدومی مسدئولیت
مدنی ،زیاندیده موظف است تقصیر تولیدکنندهای را که با وی رابطۀ قراردادی ندارد بده
اثبات برساند ،اما تالشهایی برای پذیرش این نوع مسئولیت در فرانسه انجام شده اسدت
(جعفریتبار ،9325 ،ص .)05حتی برخی از حقوقدانان فرانسوی نیز تحت تدنثیر مبدانی
جدید در مسئولیت مدنی که تنکید بیشتری بر اصل جبران خسارت دارد ،نقدش تقصدیر
در مسئولیت را تقریباً نادیده میانگارند و شرایط مسئولیت مدنی را منحصدر بده زیدان و
رابطۀ سببیت دانسته اند (مبدین ،9382 ،ص .)953در قدانون مسدئولیت ناشدی از فیدب
تولید سوئیس نیز مسئولیت محض برای تولیدکننده در نظر گرفته شده اسدت (صدادقی،
 ،9383ص.)920-925
در زمینۀ توضیح مبنای مسئولیت محض در خصوص خسارات ناشی از فیدب تولیدد،
فدهای از حقوقدانان بر این باورند که این مسئولیت لزوماً مسئولیت بدون تقصیر نیسدت
و سایهای از نظریۀ تقصیر را میتوان در ایدن مبندا احسدا کدرد .ایدن فدده ایدنگونده
استدالل میکنند که وجود فیب ،خواه ناشی از نقص هشدارهای ضروری باشد یا فقددان
وصفی که الزمۀ استفادة متعارف از کاالست ،حکایت از ارتکا تقصیری در چرخۀ تولیدد
دارد؛ وگرنه فیب بهشمار نمیآمد و ممکن است انتسا این خطا به هدیچیدک از فوامدل
سازنده و فرضهکنندة کاالی معیو اثبات نشدود ،ولدی بده اجمدال مشدخص اسدت کده
خطایی رخ داده است ،درنتیجه این تقصیر ،که آن را«تقصیر سازمانی» مینامندد ،سدبب
مسئولیت گروه تولیدی آن کاال میشود .ایدن فدده در مقابدل ،مسدئولیت تضدامنی را در
میان تمام کسانی که در معرض این اتهام قرار گرفتهاند ،پیشنهاد دادهاندد .ایدن ضدمانت
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اجرا نیز به این فلت است که مرتکب تقصیر سازمانی به تفصیل معلوم نیست و تنهدا بده
اجمال مشخص است که درون سازمان تولید رخ داده است ،چراکده فیدب محصدول زادة
خطای این چرخه است؛ هرچند کده محدل دقیدق آن معلدوم نباشدد (کاتوزیدان،9380 ،
ص.)982-988
بهنظر میرسد ،این دیدگاه باوجود فوایدی که در احقاق حق زیاندیده ایجاد میکند،
بیفیب نیست و اینکه جمعی بیگناه را مسئول قلمداد مینماید ،دارای اشکال است.
در تمام نظامهایی که مسدئولیت محدض را پذیرفتدهاندد ،آثدار مسدئولیت محدض در
زمینههای گوناگون یکسان نیست ،بلکده یدا سدقفی بدرای مسدئولیت قائدل شددهاندد یدا
مسئولیت را به ضررهای بدنی و مالی اختصاص دادهاندد و مندافع از دسدت رفتده را تدابع
مسئولیت محض نمیدانند .به فبارت دیگر ،مسئولیت محض یک امر اسدتثنایی اسدت و
باید دید قانونگذار آن را مربوط به چه مدیداندد .بدرای مثدال ،احتمدال دارد مسدئولیت
دارندة اتومبیل با مسئولیت ناشدی از فیدب تولیدد متفداوت باشدد ،یدا در کشدوری ایدن
مسئولیت منافع اقتصادی تلفشده را دربر نگیرد و در کشور دیگر شامل این مندافع نیدز
بشود.

 .4.2نظر مرجح :ابتنای مسئولیت بر نظریۀ "مسئولیت محض"
پس از بررسی ماهیت و دالیل مبانی مختلف قابدل طدرح در خصدوص مسدئولیت مددنی
ناشی از فیب فراوردههای تراریخته در حقوق ایران ،بده دالیدل فقلدی و شدواهد قدانونی،
نظریۀ اخیر قابل تنیید است .اشاره به چند دلیل مهم این قضاوت کافی بهنظر میرسد:
الف) مرتبطترین و فمومیترین قانونی که راجع به مسئولیت ناشی از فیب تولیدد در
حقوق ایران وجود دارد ،قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان است؛ قانونی که پدس از
سالیان دراز انتظار سرانجام در مهرماه  9388به تصویب رسید و تکالیف و مسئولیتهای
تازهای را برای فرضهکننددگان کداال و خددمات پدیشبیندی نمدود .هرچندد ایدن قدانون
بهصراحت به مبنا و دامنۀ مسئولیت تولیدکنندگان اشاره نکرده ،اما فمالً تکلیف موضدوع
بهروشنی قابل برداشت است.
مواد  93 ،2و  98قانون یادشده ،فرضهکننددگان کداال و خددمات را مسدئول فیدب و
زیانهای ناشی از ارائۀ خدمات معیو میداند .طبق مقدررات قدانون حمایدت از حقدوق
مصرفکنندگان ،صرف وجود رابطۀ سببیت میان زیدان وارده و فیدب کداال بدرای تحقدق
مسئولیت فرضهکننده کاال کفایت میکند و زیاندیده کافی است ثابت نماید که زیان بدر
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اثر فیبی بوده که در محصول وجود داشته است؛ بهطوری که اگر آن فیب نبود ،زیان بده
شکل کنونی وارد نمیشد و در صورت تردید در خصوص وجود این رابطه بایدد گزیندهای
انتخا شود که در راستای حمایت از زیاندیده باشد.
بر اسا مادة  93قانون یادشده« :مسئولیت جبران خسارات وارده به مصدرفکنندده
با تشخیص مرجع رسیدگیکننده بهفهده شخص حقیقی یا حقدوقی افدم از خصوصدی و
دولتی میباشد که موجب ورود خسارت و اضرار به مصرفکننده شده است».
ممکن است این تلقی بهوجود آید که شاید مقصدود قدانونگدذار از فبدارت «موجدب
خسارات وارده به مصرفکننده شده» ،همان فنصر تقصیر بوده اسدت .ایدن برداشدت بدا
توجه به مواد  2و  98مردود است .در مادة  98همین قانون آمده اسدت« :چنانوده کداال
یا خدمات فرضهشده توسط فرضهکنندگان کاال یا خدمات معیو باشد و بدهواسدطۀ آن
فیب ،خساراتی به مصرفکننده وارد گردد متخلف فالوهبر جبران خسارات بده پرداخدت
جزای نقدی حداکثر تا معادل چهار برابر خسارت محکوم خواهد شدد» .بدر اسدا ایدن
مقرره ،منتسب بودن خسارت به تولیدکننده کافی تلقی شدده ،بده وجدود فنصدر تقصدیر
افتنایی نشده است.
اکتفای قانونگذار به وجود رابطۀ سببیت برای مسئولیت مدنی تولیدکنندده در مدادة
 2نیز تاکید شده است....« :چنانوه خسارات وارده ناشی از فیب یا فدم کیفیدت باشدد و
فرضهکنندگان بر آن آگاهی داشته باشند فالوهبر جبران خسدارت بده مجدازات مقدرر در
این قانون محکوم خواهند شد»
بنابراین ،سختی اثبات تقصیر برای مصرفکنندگان کاالها ،وسعت خسدارات ناشدی از
فیب تولید و دالیلی از این دست ،قانونگذار ایران را نیز همانند بسدیاری از کشدورها بده
طراحی نظامی خاص از مسئولیت مدنی هددایت کدرده اسدت .دالیلدی کده در خصدوص
محصوالت تراریخته ،با وسدعت و فمدق بیشدتری قابدل مشداهدهاندد و بدهطدور طبیعدی
خسارتدیدگان ناشی از تولید این ندوع محصدوالت ،در اولویدت اسدتفاده ازنظدام خداص
مسئولیتی یادشده خواهند بود.
) هرچند وجود مقررة فمومی یادشده در خصوص خسدارات ناشدی از فیدب تولیدد
برای اثبات استثنایی بودن مسئولیت ناشی از آن کافی است ،اما یادآوری این نکته خالی
از فایده نیست که مسئولیت محض ناشی از فیب تولید محصوالت معیو که فمالً بافث
ورود زیان به مصرفکنندهاند ،منحصر به این قانون نبوده ،در قوانینی دیگدر در خصدوص
محصوالت خطرناک هموون تولید دارو و لوازم آرایشی و بهداشتی و خدودرو نیدز تکدرار
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شدهاند .برای نمونه ،در قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو مصو تیر ،9383
در مادة  ،3افزونبر اینکه رفع هر ندوع فیدب خدودرو را برفهددة فرضدهکنندده گذاشدته،
جبران کلیۀ خسارات ناشی از این فیو نیز جزء تعهدات وی قلمداد شده است؛ بیآنکده
در این ماده و دیگر مواد یازدهگانۀ این قانون ،حتی یک بار اشارهای به ضرورت وجدود یدا
اثبات تقصیر از ناحیۀ مصرفکننده شده باشد.
ج) همونانکه پیشتدر اشداره شدد ،پروتکدل الحداقی ناگویدا_ کواالالمپدور از سدوی
جمهوری اسالمی ایران به امضا رسیده ،هرچند وارد فاز اجرایی نشده است .روند طبیعی
مسئله اقتضا دارد ،قانونگذار ضمن احترام به پیمانهای بینالمللی منعقد شدده ،قدوانین
داخلی خود را نیز با آنها هماهنگ سازد .اگرچه اشاره به یکی دو قدانون مدرتبط نشدان
داد که قانونگذار بنا به نیازهای اجتمافی داخلی بهطور فمومی وارد ایدن حدوزه شدده و
مسئولیت محض را در قلمرو گستردهای پیشبینی کرده است ،بااینهمده ،اگدر هندوز در
اذهان برخی تردیدی در ضرورت وضع چنین نظامی باقی باشد ،نوع مسئولیت پیشبینی
شده در ایدن پروتکدل دلیلدی بدر صدحت سدمت و سدوی حرکتدی مسدئولیت مددنی در
قلمروهای مشابه است.
د) افزونبر آنوه گفته شد ،نگاه کارکردگرایانده بده مسدئولیت مددنی ،مؤیدد تدرجیح
مسئولیت محض تولیدکنندگان این نوع محصوالت است .در این زمینه میتوان به دالیل
و مزایای زیر اشاره کرد:
 جبران خسا رت از راه توزیع آن .فادالنه و انسانی این است که خسارات بهبار آمده
از سوی این نوع کاالها ،میان مصرفکنندگان توزیع و جبران شود .این مقصود نیز
با تحمیل خسارت بر تولیدکنندگان بهدست میآید ،زیرا آنان را ناچار میسازد که
چندان بر بهای محصول اضافه کنند که برای بهای خسارتها کافی باشد .چراکه
تولیدکننده وادار می شود که کاالی خود را بیمه کرده ،حق بیمه را از طریق
افزایش قیمت کاال از مصرفکننده بگیرد و سرانجام مصرفکننده فهدهدار جبران
خسارت ناشی از تولید میشود.
 پرهیز از خطر و افزایش مرغوبیت کاال .مسئولیت مدنی ارزش تمامشدة کاال را باال
میبرد و رقابت فشرده بافث می شود که تولیدکننده از بهای کاال بکاهد و نتواند به
همان نسبت قیمت را افزایش دهد .درنتیجه ،تحمیل مسئولیت بر تولیدکننده
بافث میشود که او بکوشد کاالی سالمتری به بازار فرضه کند .همونین از لحاظ
نظری ،مبنای مسئولیت محض نیروی بازدارندة قویتری است نسبت به مبنا و
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نظریه تقصیر؛ چراکه مبنای مسئولیت محض بافث میشود که تولیدکننده کاال را
با کمترین قیمت و با مرغوبیت کامل به بازار فرضه نماید ،زیرا هرچه کاال مرغو تر
باشد ،مسئولیت او کمتر میشود.
 سهولت امکان اثبات .در بیشتر مواقع ،تولید محصول معیو همراه با تقصیر
تولیدکننده است ،ولی پیویدگی شبکۀ طرح و تولید و دسترسی مؤسسههای
بزرگ اقتصادی به انواع ابزارهای اطالفاتی مانع از اثبات این تقصیر است .مسئولیت
محض تولیدکننده این مانع را از بین میبرد و زیاندیده را از این شرط معاف
میکند .مهم ترین امتیاز مسئولیت محض بر دادرسی مبتنی بر تقصیر ،در آسان
شدن اثبات ارکان دفواست.
 حمایت از انتظارهای مصرفکننده و جلوگیری از شرط خالف مسئولیت .از
مصرف کننده باید در برابر خطر ناشی از فیو ناشناختۀ محصول حمایت شود .این
حمایت بهویژه در حالتی ضروری است که مصرفکننده به تبلییات تولیدکننده
افتماد میکند و انتظار دارد محصولی بیخطر و مرغو داشته باشد .دراینحال،
مزیت مسئولیت محض این است که نقش قرارداد در آن کمرنگتر است و به
استناد شرط مخالف نمیتوان از مسئولیت گریخت ،و اینگونه از انتظارات
مصرفکننده بیشتر حمایت میشود.
 کاهش دفاوی در دادگاهها .برای توزیع فادالنۀ مسئولیت ،سیاست حقوقی باید
بهگونه ای طرح شود که هم بر شمار دفاوی نیفزاید و هم قابل پیشبینی باشد.
درست است که اگر هر خریدار به فروشنده مستقیم خود رجوع کند و از او مطالبۀ
خسارت نماید ،سرانجام ضمان برفهدة تولیدکننده استقرار مییابد ،ولی مستلزم
طرح چندین دفوا و برخورد با مشکالت گوناگون ،و از جمله افسار خوانده است.
پس بهتر آن است که مسئولیت از آغاز بر تولیدکننده تحمیل شود .همونین،
فرض بر این است که تولیدکننده اصلی توان کافی برای پیشبینی خسارات
احتمالی کاال و پرهیز از آن را دارد ،درحالی که دیگران تنها واسطه و فامل فروش
میباشند (کاتوزیان ،9380 ،ص.)983

نتیجه
محصوالت تراریخته به صورت بالقوه ظرفیت فراوانی در ایجاد خسارت جانی و مالی
دارند؛ خسارتی که هم میتواند اشخاص و هم محیط زیست را هدف قرار دهد.
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بااینهمه ،همونانکه در آغاز بحث بیان شد ،مسئولیت ناشی از زیان به محیط زیست،
دارای ماهیتی متفاوت و ناهمگون نسبت به خسارات وارد به اشخاص است ،بهگونهای که
جای دادن آن در شمار مسئولیتهای مدنی به دشواری ممکن است .به همین دلیل نیز
در مطالب مطروحه ،صرفاً مسئولیت مدنی ناشی از ورود خسارات به اشخاص بحث شده
است .اما در اینجا برای روشن شدن موضع جامع نظام حقوقی ایران نسبت به زیانهای
محصوالت تراریخته ،به رویکرد جبرانی ضررهای وارد به محیط زیست نیز اشاره خواهد
شد:
ال ف بددر اسددا پروتکددل ایمنددی_ زیسددتی کارتاهنددا و پروتکددل الحدداقی ناگویددا_
کواالالمپور ،ضمن تنکید بر تهیه و تدوین قوافد و روشهدای مسدئولیت ناشدی از نقدل و
انتقال برونمرزی محصوالت تراریخته ،فمالً پیشبینی مسئولیت محض بدرای ایدن ندوع
محصوالت توصیه شده است؛ مسئولیتی که صدرفاً نیازمندد اثبدات ورود زیدان بده دلیدل
استفاده از این محصوالت است ،بیآنکه نیازمند اثبات تقصیر تولیدکننده باشد و بیآنکده
اثبات رفایت احتیاطات کافی و کامل تولیدکنندگان بتواند رافع مسئولیت ایشان در قبال
تکالیفشان به جبران خسارات گردد.
ب درحقوق داخلی ،توجیه قراردادی چنین مسدئولیتی بدههدیچروی کدافی نیسدت.
مسئولیت قراردادی ضمن آنکه برای توجیه این مسئولیت بدا تکلدف همدراه اسدت ،همدۀ
خسارات را نمیتواند پوشش دهد .افزونبراین ،نسبت به خریداران غیرمسدتقیم ،بدهویدژه
زیاندیدگان ،مصرفکنندهای که در چرخۀ فقد قدرار نمدیگیدرد ،ناکارآمددتر وغیرقابدل
توجیهتر است .همونین در صورت توافق بر اسقاط آن ممکن است فمالً به خلدع سدالح
زیاندیده بینجامد.
ج از میان مبانی سهگانۀ قابل طرح بهفنوان مبنای توجیهکنندده مسدئولیت قهدری
تولیدکنندگان محصوالت تراریخته در حقوق داخلی ،نظریۀ «تقصدیر» بده فدرض آنکده
مبنای اصلی مسئولیت در حقوق داخلی تلقی شود ،در ایدن خصدوص پاسدخگوی نیازهدا
نیست .دشواری نزدیک به محال اثبات تقصیر در اکثر قریببهاتفداق ایدن ندوع زیدانهدا،
پاشنۀ آشیل بهرهگیری از نظریۀ فمومی تقصیر در این مصداق است.
نظریۀ «استناد فرفی» نظریهای است که تا حد زیادی نیازهای این حوزه را برطرف،
و خسارات زیاندیده را بیآنکه نیازمند اثبات تقصیر باشدد رفدع مدیکندد .ایدن دیددگاه
افزونبر آنکه با نیازهای روز بیشتر سازگار است ،پشتوانۀ قوی فقه اسالمی را نیز بههمراه
دارد؛ ضمن آنکه سمت و سوی حرکت مسئولیت مدنی در بیشدتر کشدورها تنییددی بدر
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صحت آن است .بااینهمده ،ایدن دیددگاه نیدز گداه فمدالً بدا ناکارآمددی نظریدۀ تقصدیر
روبروست .با اینکه بر اسا این نظریه ،صرف انتسا زیان به فامل تولید کدافی اسدت و
احتیاجی به فنصر مستقل تقصیر نیست ،اما از آنجا کده در مصدادیق «تسدبیب» ،فرفدا
انتسا با تقصیر مالزمه پیدا میکند ،این نظریه نیز دوباره به همان نقطهای می رسد که
همۀ تالشها برای فرار از آن بوده است.
د مسئولیت محض که نوفی مسدئولیت مددنی اسدتثنایی اسدت ،ضدمن بدههمدراه
داشتن نتایجی که انتظار آن را داشتهایم ،توجیههای قانونی و فقلی کافی را با خود دارد.
پذیرش مسئولیت محض تولیدکنندگان کاالهای معیو در قدانون فمدومی «حمایدت از
حقوق مصرفکنندگان» و قوانین خاصی مانند «قانون امدور پزشدکی و دارویدی و مدواد
خوردنی و آشامیدنی» تنیید قانونی این مطلب است .دالیل و آثار مثبتی هموون توزیدع
فمومی مسئولیت ،افدزایش مرغوبیدت کاالهدا ،امکدان آسدان اثبدات مسدئولیت و تحقدق
خواستۀ مصرفکنندگان و کاهش دفاوی مرتبط نیز از فوامل فقلی است کده نظدامهدای
مختلف حقوقی و قانونگذارانی هموون مقنن ایرانی را به دنبال خود کشیده ،به طرحدی
نو درانداختن در مسئولیت تولیدکنندگان واداشته است .هرچند فدهای تالش دارند ایدن
مسئولیت خاص را «مسئولیت ناشی از فیب تولید» نامگذاری کنند (فبدیپدور و پرتدو،
 ،9314ص ،)08اما با توجه به انطباق دقیق آن با مفهدوم مسدئولیت محدض ،نیدازی بده
تعیین فنوان خاصی برای این مبنا احسا نمیشود.
ه خسددارات زیسددتمحیطددی بخددش دیگددری از نتددایج ناخوشددایند فددرآوردههددای
تراریختهاند .در اینکه بتوان خسارات زیستمحیطدی را در قالدب مسدئولیتهدای مددنی
سنتی مطالبه نمود ،تردیدهای جدی وجود دارد؛ مگر اینکه از حق برخورداری از محدیط
زیست سالم و پاکیزه بهفنوان یک حق بنیادین یاد شود و هر نوع خسارت بدر آن لطمده
بر حق امنیت انسانها تلقی گردد ( .)Flour,Aubert, 2003,p.76اینگونه ضررها ،بدا شدکل
سنتی ضرر که این گونه تعریف شده است« :نقصی در اموال یا منافع مسلم یدا لطمدهای
بر سالمت و حیثیت» سازگاری کاملی ندارند .بااینهمه ،چندان نیسدت کده نتدوان ایدن
خسارات را بههیچوجه با ضوابط سنتی تطبیق داد .میتدوان حدق برخدورداری از محدیط
زیست سالم را بهفنوان یکی از حقوق اساسی و بنیادین افراد تلقی نمود (اصدل پنجداهم
قانون اساسی) و به استناد مادة اول قانون مسئولیت مدنی که مقرر مدیدارد....« :یدا هدر
حق دیگری که به موجب قانون بدرای افدراد ایجداد گردیدده  »....قابدل مطالبده دانسدت
(کاتوزیان و انصاری ،9382 ،ص .)281باوجوداین ،چون تلقی فمومی از مبنای مسئولیت
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مدنی در حقوق ایران ،مسدئولیت مبتندی بدر تقصدیر اسدت (کاتوزیدان ،9383،ص،)330
پذیرش آن افزونبر ناکارآمدی در ارزیابی خسارات زیستمحیطی و جبران آن ،بدا اصدول
کلی حمایت از محیط زیست در سطح جهان نیز میایر خواهد بدود .در مسدئولیت مددنی
سنتی ،هدف ،جبران خسارت زیاندیده و برگرداندن او به حالت نخسدتین اسدت ،یعندی
مسئولیتی ناظر به گذشته ،درحالی که امروزه در مسئولیت زیستمحیطی ،هددف اصدلی
پیشگیری است و هدفی رو به آینده دارد .امروزه در شرایطی که خطر وقوع خسارتهای
سنگین و غیرقابل جبران وجود دارد ،پارهای از حقوقداندان بدا اسدتفاده از اندیشدههدای
جدید فلسفی ،شناسایی نوع جدیدی از مسئولیت موسوم به «مسدئولیت پیشدگیری» را
ضدروری دانسدتهاندد ( .)Flour,Aubert, 2003,p.78بددرهمیناسدا در بسدیاری کشددورها
هموون آلمان ،ایتالیا ،هلند ،اسپانیا ،فنالند و انگلستان ،برای جبران این ندوع خسدارات،
مسئولیتی جدا از مسئولیت فمومی مدنی شکل گرفتده اسدت .کمیسدیون اروپدا نیدز در
اولین سند خدود کده در سدال 9113م در ایدن خصدوص منتشدر کدرد ،هددف اصدلی از
دستورالعمل جبران خسارات زیستمحیطی را اجرای اصلی بده ندام «آلدودهکنندده بایدد
بپردازد» دانست ( کاتوزیان و انصداری ،9382 ،ص )282و سدرانجام مسدئولیت محدض
خسارتزنندگان به محیط زیست در سال 2440م بده تصدویب پارلمدان و شدورای اروپدا
رسید.
اما در حقوق داخلی ،در دکترین موجدود ،اجمدافی در فددم کفایدت قوافدد فمدومی
مسئولیت در این حوزه شکل گرفته است؛ اجمافی که معتقد به جدایی ماهیت ضدررهای
شخصی از زیانهای زیستمحیطی و ضرورت جبران همیشگی این نوع ضررهاست ،ولدی
آنوه متفاوت است مبنای توجیهکننده این مسئولیت اسدت .در دیددگاههدای ارائدهشددة
نخستین ،برخی از حقوقدانان نظریه خطر را فامل توجیهکننده معرفی کردهاند (غمامی،
 ،9322ص ،)51اما فدهای دیگر تالش کردهاند یا با استناد به نصوص پراکنده فقهی کده
در مجموع از دیدگاه ایشان از مسئولیت بیقیدوشرط در حوزههای فمومی حکایدت دارد
(بهرامی و فهیمی ،9382 ،ص )903و یا با استناد به قافدة فقهی احترام اموال که افدم از
دو قافدة اتالف و الضرر است ،مسئولیت محض را در حمایت حداکثری از محیط زیسدت
بپذیرند (فقیهی و مشهدی ،9314 ،ص .)320گروهی نیز نیازهای روزافزون اجتمدافی را
برای طراحی نظام استثنایی مسئولیتی در این زمینه کافی دانسته ،معتقد به وضع نظدام
مسئولیت محض از سوی قانونگذار شدهاند (کاتوزیان و انصاری ،9382 ،ص.)213
در قوانین داخلی نیز نخست تالش شده اسدت بدا افمدال مسدئولیت کیفدری از ورود
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خسارات پیشگیری شود .قدانون حمایدت از محدیط زیسدت مصدو خردادمداه  9353از
نمونههای اصلی این رویکرد است که جریمۀ نقدی را سرلوحۀ برخوردهای خود قدرارداده
است .در مهم ترین قوانین بعد از انقال اسالمی ،مدواد مدرتبط قدانون مجدازات اسدالمی
نمونۀ این نوع برخورد اسدت .در مدواد  388و  381ایدن قدانون بدرای آلدودهکننددگان و
زیانزنندگان به محیط زیست ،افزونبر جبران خسارت ،حبس پیشبینی شده است.
اما بهتدریج نظام تقنینی کشور نیز در یک پیشرفت هماهندگ بدا رویکدرد جهدانی و
دکترین حقوقی داخلی و مسئولیت مدنی این نوع محصوالت ،به سوی مسئولیت محدض
حرکت کرده است .اکنون خسارات زیستمحیطی محصوالت تراریخته را میتوان تکلیف
تولیدکنندگان یاد شده دانست؛ بیآنکه نیازی به اثبات تقصیر یدا بدیمبداالتی و مهدارت
نداشتن ایشان وجود داشته باشد ،بلکه اثبات احتیاطهای الزم نیز نمدیتواندد از تکدالیف
ایشان بکاهد.
بر اسا بند تبصرة مادة  89قانون برنامۀ پنجسداله دوم توسدعه و قدوانین مشدابه
پس از آن ،واردکنندگان خسارات زیستمحیطی ضامن جبران افمال زیانبارشدان تلقدی
شده ،دولت مکلف به پیگیری آنهاست .همونین قانون ایمنی_ زیستی ایدران ،در مدادة
 ،3اشخاص فعال در زمینۀ فناوریهای زیستی را در صدورت ورود زیدان بده اشدخاص یدا
زیستبوم ،به جبران زیانهای وارده مکلف نموده است؛ بیآنکه این مسدئولیت افدزونبدر
ایجاد خسارت ،شرط و شروطی دیگر بههمراه داشته باشد.
درنتیجه ،اهمیت و فمق خسارات احتمالی محصوالت تراریختده فمدالً حدوزة حقدوق
فمومی و خصوصی را در قلمرو جبران خسارت بههم رسانده و نظامی واحد از مسدئولیت
را به نمایش گذاشته است.
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