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 مقدمه

 گفته هايي محصولخته به يترار یکشاورز های محصول

 يژگينامطلوب محصول از و های صفتبا حذف  که شود يم

 ،یکشاورز های محصولنژاد  اصالح .شوند يم خاص برخوردار

توجه بوده و رباز موردياز د یکشاورز ةعرص است که در یامر

مردم  از یاريذهن بس که است يبحث قابل امروزه موضوع مهم و

زان يم ب ويا و معايمزا ،نقش .را به خود مشغول کرده است

هستند که  يمزبور از مسائل های محصولاعتماد بودن  قابل

 کنند، يمق يها مطالعه و تحق آن ةدربار محققانو  صانمتخص

به  ييها مقالهگرفته  صورت یها ين اساس و با بررسيا بر

 مورداشاره قرار اجمااًل که است شدهنگارش درآمده و عرضه 

خته يترار های محصول يطيمخاطرات مح -9: رديگ يم

ده زا يفر و باق آراسته ،يعباس دفر،يتوح ازپور،ين گان،دسنينو

 یوتکنولوژيب يش ملين همايهفتم ارائه شده در( 9911)

 سالمت انسان از خته برياهان تراريگ ريتأث -2 ،(ورماهيشهر

 دانشگاه (9912) یعسکر ماندانا و غذا، يستيز یق داروهايطر

 ختهيترارب محصوالت يمعا و ايمزا -9 د چمران اهواز،يشه

و  یراژد اهللءعطا ،يکاظم ييحي گان،دسنينو (9911)

ن يموضوع ا ةنيگان در زمدسنيزغم نو به. دهيعقد بايعبدالحم

فروش محصوالت  و دياز تول يناش يت مدنيمسئول»مقاله 

 ةنيزم در .وجود ندارد يمستقل پژوهش «ختهيترار یکشاورز

تا قبل  که ن نکته مطرح استيخته ايترار های محصولمصرف 

ة دکنن از مردم، مصرف يميبخش عظ ياز انقالب صنعت

گران، يارائه به بازار مصرف د ید برايتول. خود بودند توليدهای

، به داد يل ميرا تشک یاقتصاد یها تياز فعال يبخش کوچک

کن يل ،وجود نداشت یکننده به مفهوم امروز که مصرف یا گونه

 يميهم شکست و بخش عظت را درين وضعيا يانقالب صنعت

د يگران توليشدند که د ييکاالها ةکنند از مردم، مصرف

استفاده و  یکنندگان برا ت، مصرفين وضعيبا ا. کردند يم

گران، يشده از د یداريخر یح اموال و کاالهايصح یريکارگ به

 ياطالعات. دا کردندياز پين یبه کسب اطالعات الزم و ضرور

و خطرها و  کرده يينه از منابع راهنمايبه ةها را در استفاد که آن

ت يولئمس يدر بحث مبان. کندرا گوشزد  بار آن انيز يآثار جانب

ر و يتقص ةينظر يکي. و مهم مطرح است ياصل ةي، دو نظريمدن

ن يين مقاله تبينگارش ا هدف از. جاد خطريا ةيهم نظر یگريد

 های محصولفروش  و دياز تول يناش يت مدنيدر مسئول

 .استخته يترار یکشاورز

 اطالعات ةبه ارائ تعهد شناسي و مفهوم -9

 ختهياه تراريگ -2-2

ا چن د ژن  ي  ک ي  ش ود ک ه    يگفته م   ياهيگخته به ياه تراريگ

آن  يک  يژنت ةب  ه ج  ز خزان   یگ  ريد یه  ا مح  دود را از گون  ه

و  يک مولک   ولي   م   درن ژنت یه   ا ق روشي   اه از طري   گ

ن ک  ار، ي  ه  دف از ا. اف  ت ک  رده باش  ديک دري  ژنت يمهندس  

ا ي   ه  ا آف  تاز  يبرخ   درخص  وصاه ي  بهب  ود مقاوم  ت گ 

ش تحم  ل ي، اف  زا(يس  تيز یه  ا ت  نش) ياهي  گ یاه   یم  اريب

ت و ي  في، بهب ود ک يآب   و ک م  یر ش ور ي  زنده نظريغ یها تنش

اه، ي  د و عملک  رد گي  ش توليمحص  ول، اف  زا  یبازارپس  ند

ش يت، اف   زاي   و در نها یدر کش   اورز یور ش به   رهياف   زا

ق ک اهش مص رف ان واع س موم     ي  سطح سالمت جامع ه از طر 

ف راوان ت ا    یه ا  الشب ا وج ود ت    . اس ت  ييايميش   یو کودها

دن ب  ه اه  داف يرس   یب  را ينيچ تض  ميتنه  ا ه   ب  ه ام  روز ن  ه

 ه   ای محص   ول یوج   ود ن   دارد بلک   ه در م   وارد م   ذکور

، «س  المت يبررس  »ن  د ياب  ودن فر عل  ت کوت  اه خت  ه ب  هيترار

 .ان د  داش ته  یبش ر  ةرا ب ر س المت جامع     يار مخربياثرات بس

(Cabi & walling, 2007) 

ها  ژنتيک، استفاده از اين قابليتهای مهندسي  هدف از روش

و  مثال گياهان بياباني برای .برای بهبود گياهان زراعي است

آب بيابان را  پسند، قابليت رشد در شرايط بسيار سخت و کمشور

هاست که در  های آن از ژن اين قابليت که ناشي. دارا هستند

يق تواند از طر اند، مي به دست آوردهها سال تکامل  ونطول ميلي

مهندسي ژنتيک در اصالح گياهان زراعي مورد استفاده قرار 

شود تا  ها معمواًل در گياهان زراعي يافت نمي اين ويژگي. گيرد

ها را  های اصالح نژاد مرسوم و سنتي بتوان آن به کمک روش

همين دليل يافتن جداسازی و  به گياهان زراعي منتقل کرد به
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ها، گاهي در گياهان غير  گيهای عامل اين ويژ ا ژنانتقال ژن ي

باکتری  ةک گونديگر مانند ي ةهم خانواده يا حتي موجود زند

اصالح نباتات  های متداول ق روشاز طري ،باشد موجود مي

 ةد دسترو در استفاده از اين قابليت باي ناياز .محقق نخواهد شد

مورد استفاده قرار داد که به های اصالحي را  از روش ديگری

 .اند نتيک مولکولي و مهندسي ژنتيک معروف شدههای ژ روش

ميالدی ابداع شده و تکامل  (9171) ةها از ده اگرچه اين روش

های توليد  اند ولي بيست سال طول کشيد تا نخستين نمونه يافته

تجاری و استفاده از گياهان تراريخته با صفاتي چون مقاومت به 

هرچند . شوديک آفت، بيماری يا خشکي وارد کشاورزی مدرن 

تجاری يعني توتون مقاوم به  ةختکه نخستين محصول تراري

در چين به توليد انبوه رسيد  9119ويروس موزاييک در سال 

 های محصولبا توليد  (9111)آمريکا از سال  ةاالت متحدولي اي

وارد اين  دارپولک ای مانند پنبه مقاوم به آفات بال تراريخته

تراريخته به  های محصولبرد با اين وجود، کار. عرصه شد

کشاورزی مدرن منحصر نشده و امروزه گياهان تراريخته در 

دارويي  های ترکيبصنعت داروسازی جهت توليد صنعتي برخي 

يا ترکيبات دارای کاربرد پزشکي نيز مورد استفاده قرار داده 

 (Pazuki & Sohanii, 2013) .شوند مي

ن يبر ا ينظارت يالملل نيمقررات ب ن ويبا توجه به وجود قوان

کارتاهنا و کدکس  يستيز يمنير پروتکل اينظ ها، محصول

شگاه يخته در آزمايک محصول تراري يوس وقتيمنتاريآل ييغذا

مجموعه  ید تجاريو تول یشود، قبل از رهاساز يد ميتول

ت، يفيز کيها و آنال شيشامل آزما يفيک یها شياز آزما يکوتاه

. گذرانند يرا از سر م يطيمح ستيو ز يزراع ،ييزا تيحساس

 يار مرجع قانونيها در هر کشور در اخت شين آزمايج اينتا

ذکر شده  یها شيج آزماينتا يبا بررس. شود يمربوطه قرار داده م

، يطيمح ستيت زيو در نها ي، بهداشتيزراع بةاز سه جن

در . کنند يم یريگ ميآن محصول تصم یرهاساز درخصوص

آن  یخته، برايد آن محصول تراريافقت با تولصورت مو

از  يبرخ. شود يد و مصرف صادر ميمحصول مجوز تول

 ها شين آزمايخته با وجود گذر از ايترار ةشدديتول های محصول

 یبرجا یبشر ةمدت بر سالمت جامعرا در بلند ياثرات مخرب

 یا، گندم و کلزايبه ذرت، سو توان يها م آن ةگذاشتند از جمل

بر مقاومت بر سم  برد که عالوه ت ناميفوزيم به سم گالمقاو

ن سموم را در بافت محصول ياز ا يير بااليت مقاديفوزيگال

العالج  صعب یها یمارينگاه داشته و منجر به بروز ب يخوراک

توجه داشت که  ديبا (,Samel & Seneff 2017) .شدند

ار و به تبع آن يسد بيفوا با وجودگر، يمدرن د یهمانند هر فناور

و کشاورزان، استفاده از  محققانن ياد در بيمندان ز عالقه

اساس مالحظات بر انتقادهان يا. دارد منتقدانيخته ياهان تراريگ

خته غالبًا به يکه موجودات ترارچرا است یو اقتصاد يکياکولوژ

 یت معنوين مالکيها تحت قوان کنندگان آن درخواست ابداع

از  يبرخ يشگاهيد آزمايران تولير اد. شوند يمحافظت م

از حدود  يو دانشگاه يخته در مراکز علميترار های محصول

ن محصول ياول. است  ست و پنج سال قبل آغاز شدهيب

از برنج است که در برابر کرم  يخته، رقميترار یکشاورز

 یگريد های محصول. دهد يخوار برنج مقاومت نشان م ساقه

کردن  ياند و در حال ط د شدهيز توليو پنبه ن ينيزم بير سينظ

 Seneff) .هستند یو اخذ مجوز رهاساز يابيارز ييمراحل نها

&li chen, 2015) 

 موافقان تراريختگي مخالفان و -2-1

 مخالفان -2-1-2

مهندسي ژنتيک طي ساليان اخير با دستکاری ژنوم جاندار زنده 

ای  جموعهکند، تراريخته زيرم جديدی با شرايط خاص توليد مي

ها است که با تغيير شرايط زيستي و  از اين نوع دستکاری

قبل از اولين  .شود جديدی توليد مي های محصولمحيطي 

و « استنلي کوهن»توسط  (2900)جاندار تراريخته در سال 

در ساليان گذشته با استفاده از اين فناوری « هربرت بوير»

و با دستکاری  8فاکتور داروهايي مثل انسولين، فاکتور رشد، 

 ها تحقيقتوليد شدند، در ادامه اين  هايي حيوانها و  ژنوم باکتری

تغيير ژنوم گياهي برای ايجاد رنگ و ظاهر متفاوت، مقاوم به 

بودن و  آفات، تنوع زيستي صورت گرفت و با توجه به مقاوم

د مواد کاهش قيمت و در تعدادی موارد بهبو سببتوليد انبوه 
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مصرف وسيع اين مواد غذايي  سببمغذی شد که همين قضيه 

 های محصول سهيمقا .طي بيست سال اخير در جهان شده است

ارگانيک که در شرايط طبيعي بدون  های محصولتراريخته با 

کنند، حاکي از وجود يک  دستکاری ژنتيکي پرورش پيدا مي

تواند برای سالمتي  يسری مواد مضر و خطرناک است که م

ها در بدن  انگيز باشد و سبب بسياری از بيماری انسان مخاطره

مقاومت  است که برای« گليفوسات»جمله اين مواد فرد شود؛ از

تراريخته مورد  های محصولطور وسيع در  و اصالح نباتات و به

 ةدهند گيرد که تحقيقات طي ساليان اخير نشان استفاده قرار مي

ايجاد  سببسمي روی سلول در حال تکثير است که  ةاثر ماد

صورت طبيعي درشود که اين سلول با ژنوم غير جهش ژني مي

اثر اين  .ساز سرطان باشد تواند زمينه تکثير و ايجاد کلوني مي

تراريخته روی سيستم غدد  های سمي در محصول ةماد

هميت است و داخل بدن نيز حائز ا یها و هورمون« اندوکرين»

زيادی از اين ماده باشد  صرف مواد غذايي که حاوی مقدارم

 های اختالفسبب نازايي و ساير  ها ميبا مهار آنز تواند يم

تراريخته به دليل دستکاری  های محصول .هورموني شود

تواند  مي ها محصولجديد در اين  پيشنهادهایژنتيکي و ايجاد 

 سببآلرژن عمل کرده و بعد از مصرف در داخل بدن  به عنوان

و خارش يا حتي ايجاد آلرژی شديد  ايجاد واکنش آلرژی خفيف

اين  ةشد همچنين اثرات شناخته .شود« آنافيالکسي و شوک»

مدت و به  تواند در طوالني مواد تراريخته روی سيستم ايمني مي

سک دنبال تحريک مکرر سيستم ايمني با افزايش ري

نوعي بيماری  اکيسل .ايمني همراه باشدهای خود بيماری

های  سيستميک به دليل حساسيت به گلوتن است که در بررسي

در اروپا و  که( 2993 - 1323)ی ها عمل آمده طي سال به

تراريخته به سرعت افزايش پيدا  های محصولمريکا مصرف آ

ارتباط معناداری  کرد شيوع اين بيماری نيز چندين برابر شد و

بين افزايش ميزان گليفوسات در مواد غذايي و شيوع اين 

جمله به داليل مختلفي از تواند يبيماری ديده شده است که م

هم زدن فلور نرمال باکتريايي در روده و ايجاد افزايش بر

های به عمل آمده مصرف  در بررسي .حساسيت به گلوتن باشد

الکي ا افزايش ريسک کبد چرب غيرب تواند يها م اين نوع روغن

 .جمله کلسترول همراه باشدهمچنين افزايش چربي خون از

وسيعي در جهان در حال بررسي مضرات طوالني  های تحقيق

تراريخته در حال انجام است که در  های محصولمدت مصرف 

 توان با سند مي ها های آينده با انتشار نتايج اين تحقيق سال

را اعالم کرد  ها محصولتری ممنوعيت مصرف اين  علمي دقيق

ايمني، باروری و غددی را  یها ستميو اثرات مخرب آن روی س

 ها توليد و پخش اين محصول یها يکمپاناز  یاريبس .تائيد کرد

 های خطر بدون اين محصول در جهان سعي در اثبات بي

صرفه بودن اين  ن بهبودن و مقروتراريخته و اعالم مفيد

علمي خالف ادعای  های تحقيق  دارند که در ها محصول

تراريخته روی سالمتي انسان  های ها و خطرات محصول کمپاني

اطالعات به با توجه  .مدت اثبات شده است در مصرف طوالني

روی اين مواد غذايي، بسياری از  ها دست آمده در تحقيقبه 

مهمي جهت ورود اين مواد به بازار  ةگيران ختکشورها قوانين س

سفانه در ايران اثرات مضر اين أاند؛ اما مت وضع کردهمصرف 

و مردم آگاهي  شوند يتراريخته جدی گرفته نم های محصول

افتراق آن از  ةمناسبي در مورد مضرات اين مواد و نحو

 یها ارگانيک ندارند که همين مسئله در سال های محصول

افزايش شيوع انواع سرطان، بيماری کبدی،  سبب دتوان يينده مآ

درحال  .تراريخته شود های کليوی، گوارشي مرتبط با محصول

گروهي از محققان و دانشگاهيان کشور برای مقابله با  حاضر

ثرترين ؤاز م يکي: ندخاطرنشان کرد ها خطر اين محصول

بخشي به مردم است  رساني و آگاهي ها در اين زمينه اطالع شيوه

های  نظر گرفتن اين موضوع که امروزه استفاده از شبکهو با در

اجتماعي ظرفيت باال و ضريب نفوذ زيادی در افکار عمومي 

جمعي از متخصصان علوم تغذيه و کشاورزی  .جامعه ايجاد کرد

سالمت عمومي جامعه با رويکرد تشويق  یکشور برای ارتقا

ها و  ارگانيک و دوری از آسيب های مردم به مصرف محصول

تراريخته اقدام به ايجاد کانال  های لامراض مصرف محصو

 .اند روتن ارگانيک کرده

 موافقان -2-1-1
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و  یدر مورد اثرات اقتصاد يجامع ةمطالع( 1322) در سال

 یها افتهيخته با توجه به تمام يترار های محصول یکشاورز

ج ينتا. انجام گرفت( 1322)تا ( 2995) یها ن ساليب يپژوهش

مقاوم به  يزراع های نشان داد که محصول ين بررسيا

اهان مقاوم به يدارند و گ یتر نييد پايتول ةنيکش، هز آفت

 بًايتقر یديتول ةنيمت بذر، هزيتر بودن ق علت گران حشرات به

نخست در  ةعملکرد دست. نرمال دارند های برابر با محصول

درصد  15مقاوم به حشرات  ةو در مورد دست درصد 9حدود 

ن مطالعه نشان داد ين ايهمچن. دهد يش نشان ميافزا

خته استفاده کرده بودند يترار های که از محصول يکشاورزان

 یکشاورز های محصول .کسب کرده بودند یشتريسود ب

کنند چون  يک را هم فراهم ميارگان یخته امکان کشاورزيترار

 یها کش ک عدم استفاده از کودها و آفتيرگانکشت ا ةيپا

ا يآفت باشد  ةخود مقاوم به حشر ياست و اگر محصول ييايميش

با علف هرز غالب  یتر یجه رقابت قويشتر و در نتيقدرت رشد ب

خود  یانواع سموم به خود از از به استفادهيمزرعه داشته باشد، ن

مثبت  یها جنبهن يبر تمام ا به هر حال عالوه. شود يبرطرف م

. ن مورد وجود دارديهم در ا ييها ي، نگرانيکيژنت یدستکار

اه و انتقال يکر گيا از پيشگاه يها از آزما فرار ژن يخطرات احتمال

جاد مقاومت در يهرز و ا یها ا علفيها به حشرات  آن ياتفاق

ها، اثرات  کيوتيب يها در برابر آنت یا مقاوم شدن باکتريها  آن

البته در  ،ياخالق یها ن بحثيو همچن يسالمت آدم بر ياحتمال

ن يجاد چنيامکان ا يمنيها و موارد ا ت پروتکليصورت رعا

شتر يدانشمندان ب ين است و نظر و توافق کلييار پايبس یموارد

ن يقوان هباتوجه ب .د دارديکأت یوتکنولوژيد بودن بيبر مف

 و دار باشدمتعارف برخور و يمنيا ةدرج از ديبا کاال ةموضوع

 یاطالعات الزم برا ةيفروشندگان مکلفند کل دکننگان ويتول

 الزم و اخطارهای ن هشدارها ويهمچن و استعمال بهتر کاال

را  غلط کاال ح وياز استعمال صح يدرخصوص عواقب ناش يکاف

فروشنده  کننده وديکه تول يدرصورت. کنندکننده ارائه  به مصرف

مقابل متضرر  ند درنن خصوص عمل نکيا ف خود دريبه وظا

قانون  9 ةماد و 2 ةماد ةتبصر) شدد نت مطلق خواهيمسئول

 .(کننده ت از مصرفيحما

 کننده کاال العات به مصرفاط ةتعهد به ارائ يمبان -2-0

فروشندگان و سازندگان  ،ها محصول ةعرض و ديتول ،يکلطور به

طرز  درخصوصالزم  یها ييت و راهنمااطالعا ئةمکلف به ارا

درخصوص  يرسان کنندگان و اطالع استفاده از کاال به مصرف

د مطلع باشند يا بايشدند که از وجود آن مطلع هستند  يوبيع

فروشنده  دکننده ويتول هرب يترت نيبد (.2/21: 2085جنيدی، )

ش يخو یديدرخصوص محصول تول يملزم به اطالع رسان

های  محصولو فروشندگان کنندگان ديتولرو  ازاين ،است

ن تعهد با يالزام به ا ،باشند ينم ين قاعده مستثنيا خته ازيترار

چراکه حقوقدانان معتقد بودند که در . روبرو بود ييها مقاومت

کسب اطالعات  يخودش در پ ستيبا يکس مآزاد، هر ةجامع

اطالعات  ةمکلف به ارائ يکس نکهيبدون ا ،از خود باشديمورد ن

ج درهم شکست، چراکه با ين مقاومت به تدريا. شود یبه و

ن فکر ين، ايزان اطالعات طرفيتوجه در م بروز تفاوت قابل

و استقالل اراده به  یقرارداد یچراکه اصل آزاد. پاسخگو نبود

مال شدن ين تفاوت و عدم تعادل، منجر به پايل وجود هميدل

ژه که يو به. شد يم یطرف قو ةليبه وس تر فيحقوق طرف ضع

ن عدم يو خدمات به اها  محصولروزافزون  یها يدگيچيپ

رش ير از پذيحقوقدانان ناگز منظورن يهم به. زد يتعادل دامن م

چراکه . کنندگان شدند ن تعهد بر سازندگان و عرضهيل ايو تحم

ت از طرف يجاد تعادل و حمايا ،حقوق يهدف و رسالت اصل

از يف نين تکاليل ايتحم یبرا ينظام حقوق کنيل. ف استيضع

ن قواعد، نهاد يداشت که مجموع ا يم قواعد و احکاميبه تنظ

 ,Braeunig) دادل يرا تشک« اطالعات ةتعهد به ارائ» يحقوق

ن يدر روابط طرف یاطالعات و اعتمادساز ةتعهد به ارائ .(1986

نشأت گرفته است که  یدار و امانت يين الزام به راستگوياز قوان

کاربرد  يو پزشک یچون وکالت، حسابدار ييها شتر در حرفهيب

 يها، اصل مشابهکن در قلمرو قرارداديل (Potter, 2000) .دارد

ن را به مشارکت، يحاکم است که طرف« تين اصل حسن» به نام

گر در ي، و دادن اطالعات الزم به همدی، درستکاریهمکار
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ن يهم به .کند يب ميل آن ترغير و تکميقراردادها، تفس یاجرا

ز ين موجود نيتوان از روح و مفاد قوان يلحاظ است که امروز م

در قانون  .کردت را در قرارداد استنباط ين لزوم انصاف و حسن

ت و انصاف، به ين به حسن يحقوق یها ران و نوشتهيا يمدن

فروشنده  دکننده ويلتو یتعهدات قرارداد یبرا ييعنوان مبنا

 یبر مبنا ياز مواد قانون مدن يکن بعضيلو اشاره نشده است،

مثال در عقد  یبرا. اند ت وضع شدهين ت انصاف و حسنيرعا

تواند  يت دارد، مين ، متعامل جاهل که در معامله حسنيفضول

 یبرا يع فضوليپس از رد مال مالک و دادن غرامات به با

ت ينصورت داشتن سوءاما در. مراجعه کند مطالبه ثمن و غرامات

گفت  توان يمب يترت نيبد. فقط حق مطالبه ثمن را دارد

 ين قاعده مستثنيا خته ازيترار های محصولکنندگان  ديتول

 ةاز عدم ارائ يناش یچراکه هدف حقوق در دعاو باشند ينم

 يتنن است که هر زمان عدالت، انصاف و معامله مبياطالعات ا

 است ياطالعات الزام ة، تعهد به ارائکند ميجاب يت اين بر حسن

(Prosser & Keet, 1936.) 

 م کااليتسل -9-9-9

ن آورده است که يم چنيف تسليدر تعر يقانون مدن 060 ةماد

که  ینحو است به یع به تصرف مشتريم عبارت از دادن مبيتسل

کن منظور از يل. متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد

شتر ين مفهوم بيا. ستيآن ن يو فعل یم، تنها مفهوم ماديتسل

ن است که کاال يدارد و مقصود ا يو عرف یمعنو ةسلط ةجنب

عرف او را مسلط بر مال رد که يقرار گ یار مشتريچنان در اخت

طور معقول و متعارف  که به يکه هر عمل ینحو بداند، به

، 202کاتوزيان، ) منتفع از آن شود خواهد، بر آن انجام دهد و يم

وب و خطرناک يمع)ت يفيرو، ک نيا از (.229:2066، ؛ امامي266

 . م به عرف واگذار شده استيتسل يو چگونگ( بودن

 يشرط ضمن -2-0-1

ل ين تکميان و کشف اراده و همچنيله بيوس يشرط ضمن

 يخصوص چگونگعات الزم دراطال ةتعهد به ارائ. قرارداد است

دار به عنوان يو استفاده از کاال از فروشنده به خر یبردار بهره

 یعقل، عرف و عادات قرارداد یدر قرارداد بر مبنا يشرط ضمن

طور  رو در هر قرارداد، فروشنده به نيا از. باشد يه ميقابل توج

خصوص طرز در یاطالعات ضرور ةيشود که کل يمتعهد م يتبع

موجود در آن، طرق اجتناب از  یاز کاال، خطرها ياستفاده ناش

وب يکاال و ع ةاز استفاد يناش ياحتمال یها انيخطر ضرر و ز

؛ 99:2063کاشاني، ) دار قرار دهديار خريکاال را در اخت يپنهان

. سالمت کاال جزء شروط ضمن عقد است .(15:2061کاتوزيان، 

ظاهر در سالمت کاال . کند يم یداريرا خر ييکاال که يکس

. کنند يدر هنگام معامله سالمت را شرط نم رو ازاين ،است

ع يکه مبکند  يم ع، اطالق عقد اقتضايگر در عقد بيعبارت د به

 رو ازاين (.193:2239حلي،  محقق) ب باشديسالم و بدون ع

. شود يالمت موضوع آن واقع مس یمبناتوافق در هر عقد بر

است که  یا سالم به اندازه یدار و فروشنده به کااليتوجه خر

ت را در مورد معامله شرط ين وضعينند تا وجود ايب ينم یازين

دار يکند و خر ين ميع را تضميمب يوب پنهانيفروشنده ع. کنند

کاتوزيان، ) پردازد ين، ثمن را مين تضميز به اعتماد همين

علت  (.529:2066امامي، ؛ 00:2060؛ شهيدی، 22:2061

د مطابق با ضوابط استاندارد و ين است، که کاال باين ايتضم

د و عرضه شوند و صرف يتول ةن مربوطيط مندرج در قوانيشرا

کننده را از  د عرضهيک کاال نبايوب ياطالعات در مورد ع ةارائ

جاب يکننده ا ت حقوق مصرفيرا رعايکند، ز یت بريسئولم

موجود در بازار از صحت و سالمت  یکند که کاالها يم

وب و خطرناک يمع یکاال ةبرخوردار باشد و صرف عرض

 .آور باشد تيمسئول

 مباني آن ومدني  يتمسئول -2

ک نوع يگر  انيو ب ييگو التزام، لزوم، پاسخ یت به معنايولئمس 

 .(11:2080 باريکلو، ؛01-60:2092/21پور،  قربان) ف استيتکل

است که در فقه ما وجود  يک اصطالح حقوقي يت مدنيولئمس

ا مشابه آن، ضمان وجود دارد که به يآن و  یندارد بلکه به جا

: 2086 نيا، حکمت)عهده گرفتن آمده است تعهد و بر یمعنا

خود  قًايدق يدارد ول يت مدنيولئبه مس یاديز يشباهت( 66-01

 را در بر یدادت قراريولئهم مس ،عام يت مدنيولئمس. ستيآن ن

را از نگاه حقوق يز را یقراردادريت غيولئو هم مس رديگ يم
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ق ين دو طريگران از هميممکن است نقض حقوق د يمدن

 يمفهوم يت مدنيولئمس .(16 :2089تبار،  جعفری) رديگصورت 

و مرکب از دو ( 60/16: 2092پور،  قربان) یاعتباراست 

 ييگو عام پاسخ یمعنا به «يمدن»و « تيولئمس»اصطالح 

 ،هاشمي). يو اجتماع يشخص يزندگ ةانسان در عرص

که از طرف مقام  یآور فيا همان تعهد تکلي( 25:2089

 يت مدنيولئمس و( 15:2091 دلفاني،) شود ميوضع  دار تيصالح

ان را به جبران خسارت يز ةکننداست که وارد یمجموع قواعد

 يدر واقع قواعد کّل (2091کاتوزيان، ) سازد يده ملزم ميد انيز

د ي، بادضرر برسان یگريد به شخص يوجود دارد که هر کس

موظف به  يکه شخص یپس در هر مورد. کندجبران خسارت 

 يت مدنيولئشود او مس يم شود، گفته یگريخسارت د يجبران

ت يولئمس یمعنا يدر حقوق اسالم (.26:2086 ،نيا حکمت). دارد

 يکه ضمان در عرب کردد جستجو يرا در ضمان با يحقوق

ضمان در  .ل شدن آمده استيعهده گرفتن، ملتزم و کف به

که به  یا الذمه اشتغال یعام و در اصطالح فقها به معنا یمعنا

تعهد  یک معنايو نزد به وجود آمده باشد ياز اسباب شرع يسبب

 يمنظور از مبان .(91-02:9911باديني، )و التزام در حقوق است 

 يت مدنيولئمس یاست که اجرا يل حقوقي، داليت مدنيولئمس

ک و يدر متون کالس .(22:2081ژوردن، ) کند يه ميرا توج

 يت مدنيولئمس یعنوان مبنا به که ييها ی، تئوريحقوق عرف

 تمرکز« خطر»و « ريتقص» ياصل ةياند، حول دو نظر مطرح شده

 يت مدنيولئز در مسين« ن حقيتضم» ةيالبته نظر .افته استي

تمام افراد  یبرا يت مدنيولئپس در مس. خود را دارد یجا

. ه و اثبات استيقابل توج ين مبانيبا هم يو حقوق يقيحق

بحث « خطر»و « ريتقص»مشهور  ةيان دو نظري، از مرو ازاين

 .جاد خطر استيا ةيما نظر ياصل

 ريتقص ةيل نظريو تعد ريتقص ةينظر -1-2

تواند به حق خود برسد که  يم يده وقتيد انيه زين نظريطبق ا

ان وارد يشده و ز ير و خطائيان مرتکب تقصيثابت کند عامل ز

ز يان نيعامل ز. ان استيز ر عامليم تقصيمستق ةجيبر او نت

ان وارد شده يتواند ثابت کند که ز يت خود ميولئرفع مس یبرا

قاهره بوده  ةا بر اثر قويده يد انيز یر و خطايتقص ةجيدر نت

 ير و خطا شرط اصليه ارتکاب تقصين نظرياساس ابر .است

قابل طرح  يصورتدر فقط يت مدنيمسئول. است يت مدنيمسئول

بار  خسارت در انجام عمل خسارت ةکنندکه وارد و انتساب است

ر يتقص ةيطبق نظر و شده باشد یريآور، مرتکب تقص انيو ز

جبران  درخصوصرا  يت کسيولئمس تواند يکه م يليتنها دل

ر او و ضرر ين تقصيت بيعل ةه کند وجود رابطيخسارت توج

ت؛ و استوار اس یگريد یر، خود بر مبنايتقص یتئور. وارده است

کهن  یها جبران خسارت از آرمان ةشيست که اندا نيآن ا

آموزد که خسارت  ياخالق به انسان م. ت استيو انسان ياخالق

را  يانسان خاط يد جبران شود و توبه زمانياز گناه با يناش

از کار خود را جبران کند  يناش یها انيکند که ز يخاطر م آسوده

 ةيدگاه طرفداران نظرياز د رو ازاين ،(2/60: 2091 کاتوزيان،)

ول ئافتن مسي یکه شخص در جستجو یر، در هر مورديتقص

رسد  يکه به ذهن او م ين عاملياست، نخست یبار انيز ةحادث

ر او ضرر به وجود آمده است يتقص ةجياست که در نت يکس

 .( 1، 2228طاهری، )

 عمدًا يز قانونکس بدون مجوهر» يت مدنيولئقانون مسمطابق 

ا ي یا آزاديا مال ي يا سالمتيبه جان  ياطياحت يب ةجيا در نتي

موجب قانون  گر که بهيا به هر حق دي يا شهرت تجارتيت يثيح

 یکه موجب ضرر ماد کندوارد  یا لطمه شدهجاد يافراد ا یبرا

از عمل  يشود، مسئول جبران خسارت ناش یگريد یا معنوي

و  یصورت تعددر« نيد امي» مانضمنًا در مبحث ض .استخود 

اعم « 950 ةماد»ر طبق يرا تقصير نقش دارد؛ زيط، باز تقصيتفر

وان يسوار ح يهرگاه کس 512 ةماد. ط استيو تفر یاز تعد

مجاور ريغ یها گر محليا دي ياست آن را در معابر عموم

ان وارد ويکه آن ح ييها در مورد تمام خسارت کندمتوقف 

باشد ضامن است و  يتند به فعل شخص مزبور مو مس کند يم

ب يترت کننده بهباشد مهار یگريوان در دست ديچنانچه مهار ح

انجام دهد  يعمل يهرگاه شخص 515 ةماد. فوق ضامن است

 ييها تيضامن جنا شودوان يا وحشت حيک يکه موجب تحر

مگر آنکه . کند يا وحشت وارد ميک يوان در اثر تحرياست که ح
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ن مورد تمام يدر ا. مزبور مصداق دفاع مشروع باشد عمل

و مستند به فعل شخص مذکور  کند يوان وارد ميکه ح يخسارت

ر شده است و او يض تقصچون فر کندد جبران خسارت ياست با

ر در يتقص ةينظرد يکن يگونه که مالحظه م همان. ضامن است

طور  به يت مدنيولئالجمله و در قانون مس يران فيا يقانون مدن

 .رفته شده استيمطلق پذ

 خطر جاديا ةينظر -1-1

و ساده  ييمردم ابتدا يکه هنوز زندگ (2832) یها حدود سال

، کمتر بود و کرد يد ميکه مردم را تحد ياجتماع یبود خطرها

با ورود مسائل و  .ر بوديتقص ةينظر يت مدنيولئمس یتنها مبنا

ها  آن يز به زندگين ييآشناوادث نامردم، ح يد در زندگيابزار جد

ا در قرن نوزدهم يدر دن يافت و با ظهور انقالب صنعتيراه 

ها بر کارگران و  از طرف صاحبان شرکت یاديز یها خسارت

 .گو نبود گر جوابيد ،ريتقص ةي، نظرشد يکنندگان وارد م مصرف

در  که کرد، اظهار «يسال»ر به نام يتقص ةين نظرااز مخالف يکي

اخالق و . وجود ندارد يبحث اخالق یبرا ييجا يت مدنيمسئول

را ير رها شود، زيتقص ةيد نظريکه با دهد يعدالت به ما دستور م

 يکه اگر به کس کند يجاب ميهم اخالق و هم عدالت ا

 یرياگرچه تقص کنيدرا جبران  د آنيد بايوارد کرد يخسارت

م يکه بخش عظ یفکر یها اختالف نيا .ديمرتکب نشده باش

ر در حل يتقص ةينظر ييو نارسا ياجتماع تحوالتاز  يها ناش آن

 یها هيوجود آمدن نظر به سببجامعه بود،  يمشکالت حقوق

گر  انير، بيبدون تقص یها هيکدام از نظرهر. ر شديبدون تقص

ر يتقص ةينظر يتيکفا يدر مقابل ب يت است وليک واقعي

با « ژوسران»جمله دانان از از حقوق يرخب رو ازاين .اند متفق

 کردندئه ار را اريبدون تقص یها هير، نظريتقص ةيحمله به نظر

متعارف، کار نا ةيانتفاع، نظر ةيجاد خطر، نظريا ةيمثل نظر

ان ياما آنچه که در م. گريد یها هين حق و نظريتضم ةينظر

. خطر است ةي، نظرکند مير برجسته يبدون تقص یها هينظر

که  ين است که هر کسيخطر ا ةيطرفداران نظر یشعارها

 یها انيد زي، بابرد يرا هم م یکار و سود کردهجاد يا یخطر

ه آنچه مهم است انتساب ين نظريدر ا. ز تحمل کنديرا ن آن

 .(288:2092بهرامي احمدی، )ضرر به فعل خوانده است 

 جاد خطريا ةيف نظراهدا -1-1-2

جاد يارکان ا ةر را از زمريتا تقص کند ميه تالش ينظر نيا

ت يولئمس یان را برايجاد زيت کنار بگذارد و صرف ايولئمس

ول ئت مسيچون انتساب ضرر وارد آمده به فعال کند يتلق يکاف

ن ياما طرفداران ا (2/220 :2091کاتوزيان، ). ر اوياست نه تقص

 انيعامل ز يسؤال که چرا و بر چه اساس نيه در پاسخ به اينظر

ن يه ايو توج استر يوارده به غ های خسارتملزم به جبران 

؟ کندان را تحمل يد زيده نبايد انيست؟ چرا زيت چيولئمس

ن است که هر يعدالت و انصاف هم ا یچون مقتضا: نديگو يم

ش را، خود به ياز عمل خو يبار ناش انيکس خطرات و آثار ز

 يناش یها ده خسارتيد انيست که زيرد و منصفانه نيهده بگع

شدن جامعه و  يدر اثر صنعت رايز کندر را تحمل ياز عمل غ

در روابط  یديجد ياز آن، مسائل حقوق يش حوادث ناشيافزا

ر يتقص ةيدار گشت که نظريافراد خصوصًا کارگر و کارفرما پد

داد که  يرخ م يادثگاه حو مثاًل ،آن باشد یپاسخگو توانست ينم

 ير نشده و منشأ آن نقض فنيمرتکب تقص يدر وقوع آن کس

ر يا در صورت وجود مقّصر، اثبات تقصيبود و  ينيب شيقابل پريغ

ن ير، چنيتقص ةيممکن بود و براساس نظرريا غيمشکل 

 يشده و جبران ناشده باق يقابل جبران تلقريغ هايي خسارت

ت در يولئخطر که مالک مس ةيوجب شد نظرن امر ميا. ماند يم

ان به بار آمده است، پا يبار و ز انيان فعل زيت ميعّل ةآن رابط

 .(2000نژاد،  حسيني)وجود بگذارد  ةبه عرص

 جاد خطريا ةينظر نييتب -1-1-1

ک ه توس ط    ريب ر ع دم تقص     يمبتن   ةي  نظر»ا ي  خطر  ةينظر 

2ژوس ران  یه ا  ن ام  هدان بدو حقوق
مط رح و توس عه    1يلو س ا  

 يتيک  ه ب  ه فع  ال ين دارد ک  ه ه  ر کس  ي  ت از اي  اف  ت حکاي

گ  ران ب  ه وج  ود   يد یرا ب  را يط خطرن  اکيبپ  ردازد، مح   

د ي  ، بااب د ي يط نف ع م   ين مح  ي  ک ه از ا  ين کسيآورد و چن يم
                                                           
1 - Josserond 
2
 - Saleiles 
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 احم دی،  بهرام ي ). ز جب ران کن د  ي  را ن از آن يناش   یه ا  انيز

تن ول دانس   ئمس    یگ   ر ب   رايعب   ارت د ب   ه (228: 2092

ن ک ه از  يس ت، هم   يت فاع ل ن يولئر ش رط مس   يشخص، تقص

د، خ  واه در انج  ام آن ي  بب  ار آ ين او، خس  ارتيآف  رعم  ل خطر

ول ب وده و  ئا نش ده باش د، مس    ي  ش ده   یريعمل مرتکب تقص

مث  ل  .(02:2081پ  روين، )کن  د د خس  ارت وارده را جب  ران ي  با

 ةي  نظر یمبن  اک  ه بر يط  يمح س  تيز يم  دن یه  ا تيولئمس  

بلک  ه ، س  تيکنن  ده ن ر آل  ودهيب  ه اثب  ات تقص   یازي  خط  ر ن

و  يخ  وراک کن  د يتياق  دام ب  ه فع  ال  ين ک  ه شخص   يهم  

الع  اده خطرن  اک   وب ب  ودن ف  وق ي  ص  ورت معدر يدنيآش  ام

ا نداش ته  ي  ر داش ته  ينک ه در واق ع تقص    ياع م از ا . خواهند بود

ت و جب  ران خس  ارت يه اص  ل ب ر مس  ئول ي  ن نظري  در ا. باش د 

ر در يا اثب ات ع دم تقص    ي  ر و ين ه تقص   گو چياستوار است و ه  

ت اثب  ات اس  باب يولئخ  روج از مس   راهتنه  ا . ت ن  دارديمس  ئول

ن يم وارد هم    يدر برخ   يق اهره اس ت ک ه حت      ةو قو يخارج

در  يعن  يت باش د  يولئراف ع مس    توان د  يه م نم    يعلت خ ارج 

ول اس ت مث ل غاص ب    ئموارد، صددرصد ض امن و مس    يبرخ

مش روع او  س ت ک ه در م دت تص رف نا    ا ه ايي  خسارتضامن 

ب  ر رف  ع  یاث  ر يو اس  باب خ  ارج ش  ود يب  ه م  ال وارد م   

 ةي  ه نظري  را توجي  ز( 23:2092پي  ک،  ره) کن  د يت نم  يولئمس  

خ ودش   یت ب را ي  ق فعالي  س ت ک ه انس ان از طر   ا ني  خطر ا

و ه م ب ه ع دالت     ين ه م منطق   ي  و ا کن د  يکسب م يمنافع

د ي  ورد باآ يب  ار م  ه ک  ه ب   یه  ا ک اس  ت ک  ه خس  ارتي  نزد

 .(2082موسوی، ) کندجبران 

 خطر ةينظر يژگيو -1-1-1-2

ر از ين است که با حذف تقصيه اين نظريا يژگيو نيتر مهم

و  کند يدا ميگسترش پ يت مدنيولئت، قلمرو مسيولئارکان مس

ده يد انيرا زي، زرسد يجه ميتر به نت جبران خسارت آسان یدعاو

ت را اثبات کند يعل ةان رابطيل زان و عامين زياست که ب يکاف

ن يبه ا .(2/280: 2091،کاتوزيان) نيستر ياز به اثبات تقصيو ن

ها بدون  افته و خسارتي گسترش يت مدنيولئمس ةب دامنيترت

توسط  يچ مظلوميگر حق هيد يطرفاز. شود نميجبران رها 

ط خطرزا را يکه مح يو تمام کسان شود يداران پا مال نم هيسرما

ت خود را در يولئمس توانند ي، نمکنند يجاد ميگران ايد یبرا

در عوامل ظهور و بروز  .ر کتمان و پنهان کننديتقص ةيسا

. حساب آورد ناک را بهدو عامل مهم و اثر توان يخطر، م ةينظر

ر توان اثبات يتقص ةياست که نظر« يعمل»نخست عامل 

رنگ  ن امر سبب کميده را نداشت و ايد انير از جانب زيتقص

 يت مدنيولئمس ةر از حوزير سؤال رفتن عنصر تقصيشدن و ز

و  يعلم»هم عامل  یگريد (.2/206: 2093عبدالرزاق،) شد

 هيو ساوات 1ژوسران ،2يدر فرانسه سال« ینظر
د از يبا انتقاد شد0

 ييسزا خطر سهم به ةير مطلق، در گسترش نظريتقص ةينظر

ه ين نظريخود از ا يت مدنيولئتاب مسه در کيداشتند و ساوات

ن باور بود که يز به اين يرفت و ساليو آن را پذ کردهدفاع 

را ياثرگذار باشد، ز يحقوق یها يد در بررسينبا يق در روانيتحق

ژوسران هم معتقد است . هاست ييحقوق مقررات حاکم بر دارا

 ها انيل زير است، تحميتقص يبار ب انيهر جا فاعل فعل ز»که 

ک يندارد،  ها انيآمدن زديدر پد يگونه نقش چيده که هيد انيبر ز

زننده جبران  انيد زين صورت باياست که در ا يعدالت ينوع ب

 .(010: 2085زاده،  قاسم)« کندخسارت 

 خطر ةينظر ليدال -1-1-1-1

د از شمار ير باياند که تقص دهين عقيدانان بر ا از حقوق یا عده

گر هر عمل يتا د شودحذف  يت مدنيمسئولط تحقق يشرا

داشته  يدر پ را جبران خسارت یالزام عامل آن را برا یبار انيز

مورد  يندارد که قاض يه لزومين نظرياعمال ا یبرا. باشد

ا نامشروع؛ يبار مشروع بوده  انيا عمل زيقرار دهد که آ يبررس

تمسک  يليه نظر خود به داليتوج یه براين نظريطرفداران ا

 :شود يها به اجمال اشاره م از آن ياند که به برخ کرده

شه جبران يهم بًايخطر، تقر ةيبا به کار بستن نظر :اول

، استر يپذ ّسر و امکانيم دهيد انيوارد بر ز های خسارت

ندارد؛  را در بر یا جهين نتير چنيتقص ةيکه اعمال نظر يحالدر

                                                           
1 - Saleiles 
2 - Josserond 
3 - Savatier 
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متضرر مشکل و  یر برايثبات تقصاز موارد ا یاريکه در بسچرا

ن وضع گاه يممکن است و ارياز موارد غ يدر بعض يحت

 .نديآفر يم يينوايو ب يدنبال آن درماندگ و به يعدالت يب

کند و  علمي پيدا مي ةايجاد خطر همه چيز جنب ةيدر نظر :دوم

دادرس بايد بسان علوم طبيعي و مادی، در پي علت ورود 

عليت را احراز کرد عامل آن را  ةهمين که رابط خسارت باشد و

به اين  .های اخالقي و رواني نباشد مسئول شمارد و در بند کاوش

ها  شود، بيشتر خسارت وليت مدني گسترده ميئمس ةترتيب، دامن

های ثروتمندان  پروازیشود و ديگر مظلومي پايمال بلند جبران مي

 .پرتحرک نخواهد شد

های  آور شدن فعاليت خطر و ضمان ةيبه نظربا توجه  :سوم

داران و خودخواهي فرد  قيد و شرط سرمايه آزادی بي ،اقتصادی

؛ زيرا انسان نبايد تنها به خود انديشيده و از شود ميتعديل 

خطر با آزادی نامحدود  ةينظر. سرنوشت ديگران غافل بماند

ن خود را شود که اشخاص همبستگي بي مبارزه کرده و موجب مي

وسيله امنيت اشخاص در برابر  و بدين کنندتر احساس  روشن

شود؛ زيرا همين که  نيروهای بزرگ اقتصادی تضمين مي

وليت ئهای نوخاسته اين امنيت را به خطر افکنند، از بيم مس قدرت

شوند و خود را در مسير سودجويي آزاد و  مدني ناچار متوقف مي

 (.2/222: 2091، کاتوزيان) بينند خودکامه نمي

 رانيا يخطر در حقوق ةينظر -1-1-1-0

 باکه  003تا  018 ةاز ماد يران در قانون مدنيگذار ا قانون

 018 ةدر ماد. رفته استيخطر را پذ ةيعنوان اتالف است نظر

د يست و باا ر را تلف کند ضامن آنيهر کس مال غ»: آمده که

عمد تلف کرده  یرو نکه ازيرا بدهد اعم از ا مت آنيا قيمثل 

 ا منفعت و اگر آنين باشد ينکه عيا بدون عمد و اعم از ايباشد 

و در « مت آن مال استيوب کند، ضامن نقص قيا معيرا ناقص 

را  يکس یا بنايخانه  ياگر کس»: ن آمده استيچن 019 ةماد

و اگر ممکن  کندمثل صورت اول بناء ه را ب د آنيخراب کند با

هم آمده است  003 ةدر ماد .«ديمت برآيق ةدد از عهينباشد با

ر را بدون اذن صاحب آن يغه وان متعلق بيح ياگر کس»: که

کن اگر يرا بدهد ول مت زنده و کشته آنيد تفاوت قيبکشد با

در  اي« .ستيا ناقص کند ضامن نيدفاع از نفس بکشد  یبرا

 یخطر را مبنا ةينظر 000تا  002 ةب از ماديبحث تسب

 يکس سبب تلف مالهر» 002 ةماد: ت قرار داده استيولئمس

ب يا عيرا بدهد و اگر سبب نقص  مت آنيا قيد مثل يبشود با

 011 ةدر ماد. «ديمت آن برآينقص ق ةد از عهديآن شده باشد با

جاد کند و يرا ا ينفر سبب تلف مال کيگاه هر»: دارد که

است نه  مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول یگريد

اتالف  که عرفًا ینحو هباشد ب ینکه سبب اقويمگر ا ،مسبب

ران يا يقانون مدن 000 ةت در ماديو در نها. مستند به او باشد

ا کارخانه مسئول يوار با عمارت يصاحب د» :آمده است که

شود مشروط  ياست که از خراب شدن آن وارد م هايي خسارت

که مالک مطلع بر  شودحاصل  يبيع ةجيدر نت ينکه خرابيبر ا

ن يو همچن. «د شده استيا از عدم مواظبت او توليآن بوده و 

ه يل نقليدارندگان وسا يت مدنيولئمس یاجبار ةميقانون ب

به  ، باتوجه(2020)در مقابل اشخاص ثالث مصوب  یموتور

خطر  ةيرش اعمال نظرين پذين مّبياز قوان يبرخ موارد مذکور

ران، يپس در حقوق موضوعه ا .مشخص است یدر موارد

ح يبا تصر یدر موارد ير گذاشته وليگذار اصل را بر تقص قانون

ا يعدالت  یو اجرا يمصالح اجتماع یخود، نظر به اقتضا

 .رفته استيز پذيخطر را ن ةيانصاف، نظر

 خطر ةيانوع نظر -1-0

 یخطر در برابر انتفاع ماد -1-0-2

؛ نفع يعنيخطر نفع . ر نفع معروف استخط ةيه به نظرين نظريا

ه مالک ينظر نيادر. یو سود اقتصاد يعبارت است از سود مال

 .(2091، همکارانصفايي و )ر ياست نه تقص یآورو مبنا سود

د آمد چون يجاد خطر مطلق، پديا ةيه پس از نظرين نظريا

 یديشد انتقادهایمطلق خطر اعتقاد داشتند، با  به که يکسان

 ةينظر  ةدامنه خواستند که ين نظريمواجه شدند و طرفداران ا

خطر در برابر انتفاع » ةينظر تر کنند و خطر مطلق را کوتاه

، در سطح يه از نظر عملين نظريا. شنهاد دادنديرا پ« یماد

، یو اقتصاد يت صنعتيمسئول ة، در حوزيمختلف یکشورها

ر قرار يبدون تقص تيمسئول ي، مبانيگونه مشکل چيبدون ه
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که  يکالن یبه خاطر سودها ها هن گونه مؤسسيرا ايز. گرفت

 ييها ت و خسارتين مسئوليجبران چن شد، از پس يدشان ميعا

و  يدر گام نخست، به ظاهر منطق ینظر تئوراما از  آمد؛ يبر م

 ين است که هر کسيو منصفانه هم هم رسد ينظر م عادالنه به

از  يناش یها خسارت يي، پاسخگوبرد يم از کار خودش منفعت

اساس چون بر(. 295:2091کاتوزيان، ) ز باشديافعال خود ن

بکند، مسئول  یرماديت غيفعال ير، هرگاه، کسيتقص ةينظر

خطر در برابر » ةياساس نظراما بر. جبران خسارت وارده است

ت يرا از فعاليز. ستي، شخص مذکور ضامن ن«یانتفاع ماد

 .(2085زاده،  قاسم) نبرده است یودش سودخ

 جاد شدهيا یخطرها -1-0-1

دا يتحقق پ يت زمانيولئجاد شده، مسيار خطر ايبه موجب مع

ل يمنظور تحص ان، بهيکه عامل ز يتيجه فعاليکه در نت کند يم

 یگريبه شخص د ياني، زدهد يانجام م یا معنوي یماد يمنفعت

، «2جاد شدهيا یخطرها» ةينظر .(83:2093مبين، )د يوارد آ

خطر در برابر » یبرا يليتکم ةيطور که اشاره شده نظر همان

پس . آن مطرح شده است یها ييو جبران نارسا« یانتفاع ماد

ن يبر ا .نظر گرفته شده استه، انتفاع مطلق درين نظرياساس ا

مخالفان . وارد شده است يبس گوناگون های ز انتقاديه نينظر

ه ين نظريرش ايپذ: اند که گفته« جاد شدهيا یخطرها» ةينظر

ولو  يرا هر عمليز. ار استيهرگونه قانون و مع يبه مثابه نف

م يه، بين نظريدر ا. کند يجاد ميت اير باشد، مسئوليبدون تقص

ن يراکت و ساکن خواهد شد و ا ةجامع ةرود که توسع يآن م

به عمل  یريت جلوگيفعال گونهشود که در جامعه از هر يسبب م

ده در نظر يد انيدار ز منفعت یها تين، چرا فعاليمضافًا بر ا. ديآ

ده شد، يه به چالش کشين نظرينکه ايپس از ا. شود يگرفته نم

 . سپرد« خطر نامتعارف» ةيخودش را به نظر یجا

 متعارفخطر نا -1-0-0

، عنوان و خود یدکتر ةپر در رساليرا ر« خطر نامتعارف» ةينظر

 یه تنها خطرهاين نظريکه در واقع براساس ا ابراز کرده است

                                                           
1 - Theorie Des Risque Crees 

که شخص  یکار. استت يولئمس یو نامتعارف دارا یعادريغ

او  ی، برادهد يعموم و عرف انجام م یاز داور یرويبه پ

گران سبب خسارت يچند که دهر. آورد يت به بار نميولئمس

ن يه اجتماع معک یط عاديخارج از شرا يهر کس يد ولنشو

ن يکرده است به کار دست زند، ضامن آثار آن است و در ا

استاد  «پرير» .ت معاف انگارديولئخود را از مس تواند يصورت نم

ت، يد فّعال باشد، هر فعاليانسان با»: ديگو يم یفرانسو

 يتيکن اهميکند، ل يجاد خطر ميگران اياو و د یخود برا بهخود

سته يناشا نبايد ي، قانون انسان است ولرا کار و جنبشيندارد؛ ز

 یگريد یکند که برا يسته عمل ميناشا يرفتار کند و زمان

کند و از آن  ينيب شيتوانسته پ يبه بار آورده باشد که م يانيز

د يد گفت چون بد کرده است بايا از آن بکاهد، پس بايزد يبپره

 .(290:9912کاتوزيان، )« کندآن را جبران 

متعارف بودن نا: ديگو يه، مين نظرياز طرفداران ا يکي «هگدم»

ط مختلف يحسب شراکه عرف بر ای طهاساس ضابت بريفعال

ر يجاد خطر نامتعارف تقصياما ا. شود مين يي، تعيو مکان يزمان

ه ين نظريپر که در آخر، از ايست و با آن متفاوت است اما رين

کند،  يدا مير پينظر تقص  ل بهيماشود و دوباره ت يگردان ميرو

خطر  ةيان نظريم يگونه تفاوت چيد چون در عمل هيگو يم یو

خطر  ةينکه در نظريمثل ا. ر وجود ندارديتقص ةينامتعارف با نظر

بار، نامتعارف بودن آن را  انيک عمل زي يبررس ینامتعارف، برا

ر و دار و بازار ين گيدر ا رو ازاينر، يتقص ةيم و در نظرياثبات کن

، ير نوعيتقص ةيمثل نظر یگريد یها هي، نظرهاگرم انتقاد

  0س استارکيکه توسط بور 1ن حقيتضم ةيمختلط و نظر ةينظر

 .شدز مطرح ين یدان فرانسو حقوق

 گيری نتيجه

کشاورزی تراريخته های  محصول که، موافقان براين باورند -2

کشت  ةکنند چون پاي هم فراهم مي امکان کشاورزی ارگانيک را

های شيميايي است و  کش و آفت کودهاارگانيک عدم استفاده از 

آفت باشد يا قدرت رشد بيشتر  ةاگر محصولي خود مقاوم به حشر

                                                           
2
 - Theorio De Garanti 

3
 - Boris Starck 
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تری با علف هرز غالب مزرعه داشته باشد،  و در نتيجه رقابت قوی

به . ودش انواع سموم به خودی خود برطرف مي از نياز به استفاده

های مثبت دستکاری ژنتيکي،  بر تمام اين جنبه هر حال عالوه

احتمالي فرار  هایخطر .هايي هم در اين مورد وجود دارد نگراني

ها به  ها از آزمايشگاه يا از پيکر گياه و انتقال اتفاقي آن ژن

ها يا مقاوم شدن  های هرز و ايجاد مقاومت در آن حشرات يا علف

ها، اثرات احتمالي بر سالمت  ابر آنتي بيوتيکها در بر باکتری

 .های اخالقي مطرح است آدمي و همچنين بحث

وع انواع سرطان، يش شيافزا ،دارند يمز ابراز يمخالفان ن -1

های  محصولمرتبط با  ي، گوارشیوي، کلیکبد یماريب

ان ياز محققان و دانشگاه يگروه حاضر درحال .استخته يترار

: ندخاطرنشان کردها  محصولن يمقابله با خطر ا یاکشور بر

و  يرسان نه اطالعين زميها در ا وهين شيثرترؤاز م يکي

ن موضوع که ينظر گرفتن ابه مردم است و با در يبخش يآگاه

ب نفوذ يت باال و ضريظرف ياجتماع یها امروزه استفاده از شبکه

از متخصصان  يمعجاد کرده جيجامعه ا يدر افکار عموم یاديز

 يسالمت عموم یارتقا یکشور برا یه و کشاورزيعلوم تغذ

ک يارگان های محصولق مردم به مصرف يکرد تشويجامعه با رو

خته يترارهای  محصولها و امراض مصرف  بياز آس یو دور

 .اند ک کردهيجاد کانال روتن ارگانياقدام به ا

 بودن بيوتکنولوژیبيشتر بر مفيد هرچند توافق کلي دانشمندان -0

های  محصول کاال، ةبه قوانين موضوع باتوجه .کيد داردأت

ايمني و متعارف برخوردار باشد و  ةدرج از کشاورزی تراريخته بايد

اطالعات الزم برای  ةتوليدکننگان و فروشندگان مکلفند کلي

کافي  الزم و هایاستعمال بهتر کاال و همچنين هشدارها و اخطار

درخصوص عواقب ناشي از استعمال صحيح و غلط کاال را به 

فروشنده به  کننده وي که توليددرصورت .کنندکننده ارائه  مصرف

مقابل متضرر مسئوليت  اين خصوص عمل نکند در وظايف خود در

حمايت از  قانون 9 هةماد و 2 ةماد ةتبصر) مطلق خواهد داشت

توليدکننده با آگاهي از مضرات  عواق در ،(کننده مصرف

 و کند آن اقدام مي توليد در خصوصتراريخته های  محصول

کنندگان  طريق، توليدکننده، محيط خطرناکي را برای مصرف بدين

يابد، بايد  يمآورد و چنين کسي که از اين محيط نفع  وجود مي به

ول ئديگر برای مسعبارت  ز جبران کند بهرا ني های ناشي از آن زيان

وليت آنان نيست، ئفروشنده، تقصير شرط مس دانستن توليدکننده و

بار آيد، خواه در  هآفرين آنان، خسارتي بهمين که از عمل خطر

ول بوده و ئانجام آن عمل مرتکب تقصيری شده يا نشده باشد، مس

خطر  ةبر مبنای نظري رو ازاين و کندبايد خسارت وارده را جبران 

توان اصل  يمبنابراين  .کننده نيست زی به اثبات تقصير آلودهنيا

عام و کلي  ةعنوان يک قاعد وليت مبتني بر تقصير را بهئمس

گذار اجازه داده شود که در موارد معيني از  پذيرفت ولي به قانون

وليت بدون ئسان مس بدين. وليت عيني نيز استفاده کندئقوانين مس

 .استثنائي خواهد بودوليت ئتقصير يک مس

 مالحظات اخالقي

مالحظات اخالقي مربوط به نگارش متن و نيز ارجاع به منابع 

 .رعايت گرديد

 تقدير و تشکر

اند، کمال  از تمام کساني که ما را در تهيه اين مقاله ياری رسانده

 .تشکر را دارد

 سهم نويسندگان

ر نگارش اين مقاله بر اساس اصول نگارش مقاالت حقوقي د

نابع و نگارش توسط آوری م تمامي مراحل تهيه پالن، جمع

 . صورت گرفته است نويسنده

 تضاد منافع

 .اين پژوهش فاقد هرگونه تضاد منافع است
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The aim of this study is to investigate the civil liability arising from the 

production and sale of transgenic products. The research method was library and 

the data collection method was fisheries. The results of the study showed that in 

many countries of the world, such as the European Union, Japan and Malaysia, 

guidelines for the use and trade of these products have been developed and 

implemented. Although Iran is not yet officially one of the producers of these 

products, it is expected to join its producers and consumers in the next few years. 

That is, the need for rules for transgenic crops and the responsibility of producers 

and sellers, and the main discussion is how to compensate for the losses caused by 

the consumption of these products. Seen in front of t Validators and vendors, who 

often have more social maneuvering and power, make it necessary to compensate 

for risk-based losses. 
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