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Abstract
One of the fundamental rights of consumers in
relation to vendors of manufactured goods is the
right to cancel a transaction or sue for exhibitory
action, i.e. claim damages, in case the
merchandise is defective. Therefore, in case the
actual merchandise to be sold is not seen in a
transaction (Kolli Felzammeh),and the supplied
merchandise is proved to be defective, the
customer is entitled to a replacement. Moreover,
if the defective merchandise or service causes a
harm to the consumer because of the said defect,
the injured party is entitled to ask for
compensation. Such a legal action would of course
be contingent upon proof of defect. In the Iranian
Civil Law, based on Imamie School, the
merchandise is assumed to be in a condition of
integrity at the time of the agreement. In case of a
conflict, this principle requires the customer to be
the claimant and the vendor to be the denier.
Accordingly, the customer is required to prove
that the merchandise was defective at the time of
the agreement and that it belonged to the vendor.
In line with contemporaneous situations and
advanced legal systems, the Iranian Consumer
Rights Protection Act (CRPA) of 2009intends to
restrict the Principle of Integrity of Merchandise.
In the relationship between suppliers and
Consumer; the contract does not presume the
integrity of the merchandise. Rather, the statutory
presumption is that the merchandise is defective,
and it is the vendor who must prove the contrary,
and the integrity of the merchandise.
Keywords: merchandise, proof, defect, integrity,
consumers

53-70 :صفحات

1397  زمستان، شماره اول،سال اول

واکاوی اصل «سالمت مبیع» در فقه امامیه و
حقوق ایران با تأکید بر حقوق مصرفکنندگان
کاال
2خالدی

 علی،*1اقبال علی میرزائی
 استادیار دانشگاه کردستان.1
 وکیل دادگستری.2
97/8/3 :دریافت مقاله
97/12/27 :پذیرش مقاله

چکیده
یکی از مهمترین حقوق مصرفکننده در برابر فروشندگان
 حق فسخ معامله یا اخذ ارش در صورت معیوب،کاالها
 چنانچه مبیع کلّی فیالذّمه باشد وآنچه.بودن مبیع است
 اختیار تعویض آن برای،تسلیم شده معیوب درآید
 درصورتیکه بهواسطهی، هم چنین.مشتری وجود دارد
، خسارتی به مصرفکننده وارد شود،کاالی معیوب
زیاندیده حق مطالبه خسارت دارد و اعمال حق مذکور
 اهمیت موضوع، به همین جهت.فرع بر اثبات عیب است
، در حقوق مدنی ایران.اثبات عیب مبیع آشکار میشود
 مبیع به هنگام عقد سالم فرض،بهتبعیت از فقه امامیه
 اصل بر سالمت مبیع از عیب و،میشود و بهاینترتیب
 در صورت، بنابراین.نقیصه ( = اصاله الصحه المبیع) است
 اصل مذکور اقتضاء دارد که،اختالف بایع و مشتری
 مشتری، در نتیجه.مشتری مدعی و فروشنده منکر باشد
باید وجود عیب مبیع بههنگام عقد و انتساب آن به بائع
، باوجوداین.را ثابت کند؛ وگرنه علیه او حکم داده میشود
به نظر میرسد قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان
 به مقتضای نیازهای زمانه و هماهنگ با1388 مصوب
 گرایش به محدود کردن اصل،نظامهای حقوقی پیشرفته
،سالمت مبیع دارد؛ و برای حمایت از مصرفکنندگان
.اماره قانونی «عدم سالمت مبیع» را تأسیس کرده است
 بائع باید خالف این اماره را ثابت کند تا از تعهد خود،پس
.مبنی بر تحویل کاالی سالم بریء الذمه شود
 مصرفکننده، عیب، اثبات، کاال، سالمت:کلید واژهها
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درآمد
دنياي صنعتي قوانين و مقررات مخصوص خود را دارد و ضرورتهاي زندگي جديد مقررات مناسب
ميطلبد .بيشتر كشورها اين ضرورتها را دريافته و قوانين متناسب وضع كردهاند .در زمينه صنعت و
تجارت ،امروزه عرضهكنندگان كاالها ،ابزارهاي توليد و امکانات عرضه محصول را در اختيار و انحصار
خود دارند و مصرفكنندگان براي تأمين مايحتاج ضروري زندگي مجبور به خريد و استفاده از كاالهاي
عرضه شده در بازار هستند .اين نظام اقتصادي كه موجب دو قطبي شدن جامعه شده است ،اگر تحت
نظارت و كنترل قانون قرار نگيرد ،پيامدهاي نامطلوب دارد و مصرفكنندگان را زير سلطه سرمايهداران
قرار ميدهد .بهمنظور حمايت از آنان در حقوق ايران ،قانون حمايت از حقوق مصرفكنندگان در سال
 1388به تصويب رسيده است .در نوشتار حاضر به مهمترين مسئلهي مربوط به مقام اثبات و طرح دعوي
از سوي مصرف كنندگان ،يعني اثبات عيب كاالها و تميز مدعي از منکر در اين موضع ،پرداخته ميشود.
پيش از ورود به بحث اصلي ،مفاهيم مقدماتي همچون تعريف مصرفكننده ،مفهوم عيب و ضمانت اجراي
قانوني آن مطالعه ميشود تا زمينه بحث اصلي فراهم شود .گفتني است روش انجام اين تحقيق ،توصيفي-
تحليلي و از نوع تحليل محتوا و با استفاده از منابع كتابخانهاي انجام شده است.
 .1شناخت مصرفكننده و حمايتهاي قانوني از او
 .1-1مفهوم مصرفكننده و حقوق قانوني او
بهموجب بند  1ماده  1قانون حمايت از حقوق مصرفكنندگان« :مصرفكننده هر شخص حقيقي و يا
حقوقي است كه كاال يا خدمتي را خريداري ميكند» .ليکن ،اين تعريف ،از مفهوم عرفي و لغوي
مصرفكننده دور است .در اصطالح لغوي و عرفي ،مصرفكننده همان استفادهكننده كاال است .به اين
مفهوم در قانون حمايت از مصرفكنندگان خودرو مصوب  1386توجه شده است .مطابق بند  5ماده 1
قانون مزبور« :مصرفكننده :هر شخص حقيقي يا حقوقي كه خودرو را براي استفاده  ...در اختيار دارد».
در تکميل اين مفهوم در بند (س) ماده  2قانون تجارت الکترونيك ميخوانيم« :مصرفكننده :عبارت از
هر شخصي است كه بهمنظوري جز تجارت يا شغل حرفهاي اقدام ميكند» .براين مبنا ،معيار تميز و
تشخيص مصرفكننده آن است كه شخص كاال يا خدمتي را نه براي مقاصد حرفهاي بلکه بهمنظور رفع
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نيازهاي شخصي خود يا نزديکانش خريداري ميكند .يعني مالك ،در اختيار داشتن كاال براي استفاده
است و نه به قصد فروش يا تجارت.
نبايد از نظر دور داشت كه مصرفكننده موردحمايت قانون شامل هر شخصي است كه بهواسطه استفاده
و استعمال كاال دچار ضرر و زيان شده است؛ اعم از اينکه شخصاً يا از طريق واسطه كاال را از عرضهكننده
خريداري كرده باشد يا اينکه از طرف خريدار كاال به سببي غير از بيع به او واگذار شده و يا به هر نحوي
در اختيار او قرار گرفته باشد .ليکن تمامي مصرفكنندگان از حقوق يکسان برخوردار نيستند .ازاينرو،
حمايتهاي مذكور در ماده  2قانون حمايت از حقوق مصرفكنندگان شامل :مطالبه عوض سالم يا استفاده
از خيار عيب و يا اخذ ارش ،مخصوص خريداران است؛ و به همين جهت در ماده مزبور لفظ «مشتري»
چندين بار تکرار شده است .مسئوليت عرضهكننده در برابر اين دسته از مصرفكنندگان مسئوليت قراردادي
است.
در مقابل ،مصرفكنندگاني كه رابطه قراردادي با هيچ عرضهكنندهاي را ندارند و بر اثر استعمال كاال،
آسيب ميبينند ،با استناد به قواعد ضمان قهري و الزامهاي خارج از قرارداد ،زيان وارده به خود را مطالبه
خواهند كرد .از اينان بايد با عنوان «زيانديده» ياد كرد .اين قبيل اشخاص مطابق ماده  18قانون حمايت
از مصرفكنندگان ،حق مطالبه خسارت از عرضهكننده را دارند .بهموجب اين ماده« :چنانچه كاال يا
خدمات عرضه شده توسط عرضهكنندگان كاال يا خدمات معيوب باشد و بهواسطه آن عيب خسارت به
مصرفكننده وارد گردد متخلف [به] جبران خسارات  ...محکوم خواهد شد» .چنانکه مالحظه ميشود،
در اين ماده قانونگذار تغيير اصطالح داده و بهجاي «مشتري» يا خريدار از مصرفكننده ياد كرده است
تا بدينوسيله حمايت خود را شامل هر مصرفكنندهاي بگرداند.
 .1-2تعريف عیب كاال
چنان كه پيشتر اشاره شد ،مهمترين حمايت قانوني از مصرفكنندگان كاالهاي توليدي مربوط به فرضي
است كه محصوالت مزبور داراي عيب باشد .بنابراين بايد مفهوم عيب را شناخت .قانون مدني بدون اينکه
مفهوم عيب را بيان كند در ماده  426مقرر كرده است« :تشخيص عيب بر حسب عرف و عادت ميشود
و بنابراين ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود» .بنابراين ،شناخت اين مفهوم به عهده مفسران
و مجريان قانون گذاشته شده است.
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به نظر مشهور فقيهان اماميه ،عيبِ هر شيء فزوني و يا كاستي از اصل خلقت و مجراي طبيعي آن
است؛ اعم از اينکه فزوني و كاستي كمّي باشد يا كيفي؛ و عيب مورد معامله ،نقص و نقيصه در اوصاف آن
است؛ اوصافي كه در ديد عرف الزمه كمال و سالمت محسوب ميشود (خميني .)529 /1 ،1418 ،شيخ
انصاري در جهت تبيين و تحليل مفهوم عيب ،ضابطه عرف را مقدّم بر وضع طبيعي اشياء دانسته و معتقد
است :اگر عرف جنسي را از حدّ متوسطِ نوع آن پايينتر بداند ،آن جنس معيوب است (نقل از :دياني،
 .)129 ،1386پيداست ،چنين تعريفهايي بيشتر ناظر به اشياء و محصوالت طبيعي است تا كاالهاي
ساخته دست بشر .ازاينرو  ،در نقد آن گفته شده است :در مورد عرف ،وجود سابقه و شناسايي عمومي
شرط است .ليکن ،عرف نميتواند در مورد كااليي كه براي نخستين بار به بازار ميآيد داوري كند (همان،
 .)149گويا ،براي احتراز از چنين ايرادهايي است كه در حقوق برخي كشورها مانند اياالتمتحده ،در
تعريف عيب ،مفاهيمي مانند «نقص فيزيکي »1يا «عيب ساختي »2بهكار ميرود ()Keith, 2006, 209
و كااليي كه مصرف آن خطري احتمالي ايجاد كند معيوب به شمار ميرود (كاتوزيان.)212 ،1388 ،
اما ،قانون حمايت از حقوق مصرفكنندگان مصوب  1388معياري ديگر برگزيده است .بهموجب بند
 4ماده  1قانون مزبور ...« :منظور از عيب در اين قانون زياده ،نقيصه يا تغيير حالتي است كه موجب
كاهش ارزش اقتصادي كاال يا خدمات گردد» .اين تعريف از نظر حقوقداناني الهام گرفته است كه قيد
«نقصان در ماليّت» را در تعريف عيب مبيع لحاظ كردهاند (كاتوزيان .)276 /5 ،1380 ،همچنين ،تأكيد
بر ضابطه «كاهش ارزش اقتصادي كاال» در تعريف عيب ،توجه به حقوق مصرفكنندگاني است كه خريدار
محصول هستند .بيگمان ،عيب كاال سبب به هم خوردن تعادل ارزش اقتصادي ميان مبيع و عوض
پرداختي در برابر آن ميشود و اين امر به ضرر خريدار تمام ميشود .ليکن ،در مورد مصرفكنندگاني كه
از عيب كاال آسيب ديدهاند ،توجه به اين مفهوم از عيب كارگشا نيست .بهمنظور رفع اين نقيصه قانوني،
رويه قضائي ميتواند به معيار نقص ايمني كه در حقوق بيشتر كشورها ازجمله فرانسه پذيرفته شده (دياني،
 ) 150 ،1386توجه كند و از ديگر مقررات جاري كشور نيز ياري بگيرد .در بند (ز) ماده  2آييننامه
اجرايي قانون حمايت از مصرفكنندگان خودرو ،در مقام تعريف عيب خودرو و خدمات مربوطه ،به اين

physical defect
Negligent design

1.
2.
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نکته توجه شده است .بهموجب بند يادشده« :عيب :زياده ،نقيصه يا تغيير حالتي است كه موجب كاهش
ارزش اقتصادي كاال و خدمات و يا عدم امکان استفاده متعارف از آن ميگردد».
 .1-3حقوق ناشي از خیار عیب
در قانون مدني ايران مواد  422تا  437به بيان احکام خيار عيب اختصاص يافته است .قانون حمايت از
حقوق مصرفكنندگان از اين قواعد عمومي فاصله نگرفته است و در ماده  2قانون مزبور هماهنگ با
قانون مدني مقرر شده است ...« :اگر موضوع معامله جزئي (=عين معيّن) باشد ،مشتري ميتواند معامله
را فسخ كند يا ارش كاالي معيوب و سالم را مطالبه كند و فروشنده موظف است ،پرداخت كند»...؛ و در
قسمتي ديگر از همان ماده آمده است ...« :اگر موضوع معامله كلّي باشد در صورت وجود عيب يا عدم
انطباق كاال با شرايط تعيين شده ،مشتري حق دارد صرفاً عوض سالم را مطالبه كند و فروشنده بايد آن را
تأمين كند1»...؛ بنابراين  ،در هردو قانون ،احکام خيار عيب مربوط به مبيع شخصي (= عين معيّن) است
و در مبيع كلّي راه ندارد.
اما ،اين نکته را بايد به خاطر داشت ،ماده  436قانون مدني در خصوص قابليت سلب مسئوليتهاي
ناشي از عيب مبيع از عهده فروشنده مقرر كرده است« :اگر بايع از عيوب مبيع تبرّي كرده باشد به اينکه
عهده عيوب را از خود سلب كرده يا با تمام عيوب بفروشد مشتري در صورت ظهور عيب حق رجوع به
بايع نخواهد داشت .»...ليکن ،از آنجا كه مقررات قانون حمايت از حقوق مصرفكنندگان در جهت حمايت
از مصرفكنندگان تصويب شده و ازاينجهت ،جنبه امري دارد ،در قلمرو اجراي اين قانون ،مقررات ماده
 436قانون مدني قابليت اجرايي نخواهد داشت .هم چنان كه شرط عدم مسئوليت فروشنده در مورد
خسارتهاي ناشي از عيب مبيع به جهت مغايرت با روح قانون حمايت از حقوق مصرفكنندگان اعتباري
ندارد ( عبدي پور و پرتو .)8 ،1389 ،موافق با اين ديدگاه است كه در ماده  42آييننامه اجرايي قانون
مزبور تصريح شده است« :هر نوع توافق مستقيم يا غيرمستقيم و يا انعقاد قرارداد بين عرضهكننده واسطه
فروش و مصرفكننده كه بهموجب آن تمام يا بخشي از تعهداتي كه عرضهكننده بر طبق قوانين ...بر عهده
 . 1اين نکته را بايد افزود :ممکن است مشتري درخواست تعمير كاالي معيوب نمايد .چنين حقي به موجب قوانين ما براي
مصرفكننده شناخته نشده است؛ اما ،مطابق دستورالعمل حقوق اروپايي حق «الزام به تعمير مبيع» براي مصرفكننده ،پيشبيني
شده است (.)Directive 1999/44/CE parliament of European
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دارد ساقط شود ...در برابر مصرفكننده باطل و بالاثر است» .ماده  7دستورالعمل حقوق اتحاديه اروپا
همين قاعده را پذيرفته است .پيش از آن نيز در حقوق فرانسه ،بهموجب بند  15ماده  1386قانون مدني
اصالحي  1998شروطي كه از مسئوليت توليدكنندگان بکاهد ،باطل اعالم شد (كاتوزيان.)190 ،1384 ،
 .2حمايت از حقوق مصرفكننده در مقام اثبات
 .2-1مقدمه :اصل سالمت مبیع و مبناي آن
قانون مدني ايران دراينباره حکم صريحي ندارد .ازاينرو ،به پيروي از اصل  167قانون اساسي بايد
سکوت و نقص قانوني در اين موضوع به ياري منابع معتبر فقهي و اصول حقوقي برطرف شود .چنانكه
بيشتر فقيهان و نويسندگان حقوقي دريافتهاند :به هنگام انشاي عقد ،مورد معامله در نظر متعاملين در
«هيبت كمالي آن به لحاظ خلقت اوليه» و يا «بهصورت طبيعت عرفي آن» مورد تصور و تصديق واقع
ميشود و در صورت اطالق عقد ،بهموجب عرف و سيره عقال اين تصور ذهني بهطور ضمني وارد قصد
مشترك ميشود (حلي .)190 /2 ،1408 ،بر اين مبنا ،شرط سالم بودن مبيع -و يا بهطوركلي مورد معامله-
در عقد ،تأكيدي بيش نيست؛ بدون اينکه عقد با فقدان شرط مزبور مقتضي سالمت مبيع نباشد (امامي،
بدون تاريخ .)501 /1 ،به ديگر سخن ،اصل سالمت مبيع كه مبناي ايجاد خيار عيب است و بهعنوان
عرف و سيره عقال پذيرفته شده است اقتضا دارد كه خريدار جاهل بر عيب مبيع ،با تصور اينکه مبيع سالم
است آن را ميخرد؛ بنابراين ،چنانچه در واقع ،مبيع معيوب باشد ،به سبب عيب مزبور و به استناد خيار
عيب مي تواند ضرري را كه متحمّل شده است دفع نمايد .يعني با اثبات عيب مبيع ،معامله را فسخ كند و
ثمن پرداختي خود را دريافت دارد و يا به اختيار خود مبيع معيوب را قبول كرده و ارش عيب آن را
بگيرد (طاهري.)142 :1418 ،
از اين موضوع ميتوان با عنوان «سالمت مبيع» نام برد و از آن بهعنوان يك اصل عقلي ياد كرد.
مطابق اين اصل ،اطالق عقد ،مقتضي سالم و بدون عيب بودن مبيع است .اصل سالمت مبيع كه در مقام
ثبوت ،مبناي ايجاد حق فسخ براي خريدار است ،اصلي متناسب با منافع خريدار محسوب است .چون بر
مبناي اين اصل ،فرض مي شود كه خريدار جاهل ،قصد خريد مبيع معيوب را ندارد .حکم عرف و عقل
نيز در جهت تفسير اراده او با مصالح و منافع او هماهنگي دارد تا مبيع معيوب بر او تحميل نشود؛ اما،
همانگونه كه اشاره شد ،در مقام اثبات ،خريدار بايد وجود عيب مبيع را ثابت كند تا بتواند حق خود مبني
بر فسخ معامله يا اخذ ارش را اعمال نمايد .بيگمان ،اثبات اين موضوع آسان نيست .گويا به سبب همين
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دشواري و احتمال ظلم در حق خريدار است كه در خصوص اثبات عيب و ترجيح قول مشتري يا بايع
ميان فقيهان اختالف شده است .برخي معتقدند :در صورت اختالف بايع و مشتري درباره عيب مبيع ،قول
بايع مقدّم است و با سوگند او دعوي خاتمه مييابد (انصاري473 ،1411 ،؛ نجفي)286/23 ،1404 ،؛
اما مخالفان ،قول مشتري را مقدّم داشتهاند و به نظر ايشان ،مشتري با قسم خود دعوي را فيصله خواهد
داد (شهيد ثاني.)458/6 ،1391 ،
عقيده نخست عمدتاً بر پايه اصل سالمت مبيع -بهعنوان يك اصل اثباتي-ابراز شده است و ريشه در
اصل بنيادين «اصالهالعدم الشيء» دارد (اراكي .)376 ،1414 ،طبق اين نظر ،اصل بر عدم عيب مبيع به
هنگام عقد است .ما از اين معني با عنوان اصل «سالمت مبيع» ياد ميكنيم؛ اما ،نظر دوم كه قول مشتري
را مقدّم مي داند بر مبناي اصول و قواعدي جز اصل سالمت مبيع استوار است .يکي از اين اصول ،اصل
عدم تسليم مبيع بر وجه مقص ود و بقاي مالکيت مشتري بر ثمن است .مطابق اين اصل ،مالکيت خريدار
بر ثمن باقي است و مالکيت او در ازاي مبيع معيوب زايل نشده است و به اقتضاي اين اصل مبيع ،معيوب
به دست مشتري رسيده است و فروشنده بايد مبرّا بودن مبيع از عيب و نقص را ثابت كند تا بهتبع آن،
زوال مالکيت خريدار بر ثمن الزم آيد (شهيد ثاني 126 /6 ،1391 ،و  .)458بديهي است ،اين اصل نيز
از شاخه هاي اصل عقليِ عدم است و مطابق آن ،اصل بر عدم وصول حق مشتري است .به ديگر سخن،
اصل اين است كه حق مشتري به دست وي نرسيده است ،مگر اينکه ثابت شود كه آنچه مشتري مستحق
آن بوده به دست وي رسيده است و آنچه سبب عيب و نقص مبيع شده ،بعد از رسيدن حق مشتري به
دستش رخ داده است .در تأييد اين نظر ميتوان گفت :اگر بپذيريم كه به هنگام وقوع تراضي ،شرط ضمني
مبني بر سالم بودن مبيع وجود دارد (كاتوزيان ، )219 ،1390،حال هنگاميكه خريدار ادعا ميكند :شرط
مزبور واقع نشده است؛ اين گفته او موافق با اصل عدم و عدم حصول نتيجه شرط است و همين امر او را
از آوردن دليل بينياز مي كند و بايع كه گفته وي مخالف با اصل عدم تحقق اثر شرط است ،بايد مدعي
قرار بگيرد و ادعاي خود را مبني بر ايجاد اثر شرط ثابت كند.
باوجوداين  ،چنين استداللي بيشتر فقيهان را قانع نکرده است .مشهور فقيهان اماميه بر اين عقيدهاند كه
اصل بر سالمت مبيع از عيب و نقص در زمان انعقاد عقد است و بر اين مبنا ،به هنگام اختالف كه ادلهاي
براي اثبات دعوا در دست نيست ،قول مدعي عيب ،خالف اصل است و در نتيجه او بايد بر اين ادعاي
خود دليل بياورد (انصاري .)473 /2 ،1411 ،نويسندگان حقوقي نيز از اين ديدگاه فاصله نگرفتهاند.
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چنان كه برخي تصريح كردهاند :براي تحقق مسئوليت توليدكننده ،خواهان خسارت بايد ثابت كند كه عيب
در چرخه توليد ايجاد شده و به هنگام عرضه به مصرفكننده موجود بوده است (كاتوزيان-212 ،1388 ،
.)211
باري ،اين عقيده ،خواسته يا ناخواسته ،به نفع فروشندگان تمام ميشود و با توجه به مخالفت آن با
فلسفه وضع قانون حمايت از حقوق مصرفكنندگان ،تبعيت از آن دشوار است .بيگمان ،دشواري اثبات
عيوب فني و پيچيده كاالهاي صنعتي و ناتواني مالي مصرفكنندگان ،قانونگذاران را ترغيب كرده است
كه از موضع قواعد سنتي عقبنشيني كنند .در حقوق قديم فرانسه اثبات عيب كاال از سوي زيانديده الزم
دانسته شده بود .بند  9ماده  1386قانون مدني اصالحي  1998دراينباره صراحت داشت (كاتوزيان،

 .)190 ،1384ليکن ،چنان كه خواهد آمد ،پس از تحوالت قانوني به سال  2005رويه قضايي اين قاعده
عمومي در مورد مسئوليت توليدكننده اعمال نميشود .در حقوق ايران نيز قانون حمايت از مصرفكنندگان
مصوب  1388متضمن نوآوري دراينباره است .مطابق اين قانون ،در رابطه مصرفكننده و عرضهكننده
كاال ،مقتضاي اطالق عقد ،سالمت مبيع از عيوب احتمالي نيست .بلکه قاعده ضمان بائع نسبت به عيوب
مبيع و اصل عدم سالمت در اين رابطه حاكميت دارد.
 .2-2امارهي عدم سالمت مبیع و ضمان عرضهكنندگان
چنان كه گذشت ،دغدغه حمايت از حقوق مصرفكنندگان قانونگذار ما را وادار كرده است تا قانوني
مخصوص دراينباره وضع كند .بيشتر نويسندگان ،مقررات قانون حمايت از مصرفكنندگان را در مقام
ثبوت موردتوجه و تفسير قرار دادهاند و بهويژه راجع به مباني مسئوليت مدني ناشي از عيب كاال بحث و
اختالف داشتهاند .دراينباره برخي معتقدند :در قانون حمايت از حقوق مصرفكنندگان حکم صريحي
مبني بر مسئوليت محض عرضهكنندگان نسبت به خسارات ناشي از عيب كاال ديده نميشود و عقيده به
مسئوليت محض خالف ظاهر ماده  2قانون مزبور است (صفايي و رحيمي .)328-329 ،1395 ،ليکن
مخالفان ،در تفسير و تحليل مقررات مادههاي  2و  18قانون حمايت از حقوق مصرفكنندگان ،براين
عقيدهاند كه اين احکام قانوني بر اساس نظريه «مسئوليت محض» 1بهعنوان مبناي مسئوليت مدني
عرضهكنندگان كاال و خدمات ،قابل توجيه است (عبديپور و پرتو .)8 :1389 ،ديگران نيز از اين عقيده
طرفداري كردهاند (كاتوزيان )179-198 ،1384 ،و بر آن افزودهاند :زيانديده از عيب كاال بايد ورود
Strict liability
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ضرر ،عيب كاال و رابطه سببيت ميان آن دو را بايد ثابت كند .ليکن ،اثبات تقصير عرضهكننده الزم نيست
و به تعبيري توليد كاالي معيوب عين تقصير است و ديگر نبايد خطاي توليدكننده را در فرايند توليد
جستوجو كرد (كاتوزيان.)209 ،1388 ،
اگرچه اين عقيده بهرهاي از حقيقت دارد اما ،ناتمام است .در تکميل آن ميتوان افزود :بهموجب ماده
 2قانون حمايت از مصرفكنندگان«:كليه عرضهكنندگان كاال و خدمات ،منفرداً يا مشتركاً مسئول صحت
و سالمت كاال و خدمات عرضه شده  ...هستند .»...طبق اين مقرره نه فقط در موضع ثبوت حکم كه در
مقام اثبات نيز مسئوليت ناشي از عيوب كاال بر دوش عرضهكننده است و او ضامن صحت و سالمت
كاالست .ازاينرو ،مهمترين جنبه حمايتي قانون حمايت از حقوق مصرفكنندگان را بايد در ماده  2قانون
مزبور جستو جو كرد كه بر اساس آن ،چنانچه خريدار مدعي وجود عيب در كاالي مصرفي باشد ،با
ثبوت اين ادعا ،1فرض قانوني بر اين است كه عرضهكننده به تعهد خود مبني بر تحويل كاالي سالم عمل
نکرده است و كاالي معيوب به دست خريدار سپرده است .ازاينرو ،مطابق ماده  2قانون حمايت از حقوق
مصرف كنندگان وجود عيب در مبيع ،اماره بر اين است كه كاال سالم به دست خريدار نرسيده است .مگر
اينکه عرضهكننده ثابت كند كه به تعهد خود مبني بر تسليم كاالي سالم وفا كرده است.2
اگرچه اين تغيير موضع قانوني و انحراف از قواعد سنتي بهتصريح در قانون ديده نميشود اما ،از نحوه
بيان ماده  2و لحن آن بهخوبي برميآيد كه قانونگذار در مقام بازگويي قواعد سنتي و تکرار آنها نيست.
زيرا ،چنانچه از مصرفكننده حمايت قانوني در مقام اثبات نشود ،حمايت از حقوق او در مقام ثبوت و
احکام ماهوي فايدهاي نخواهد داشت .اگر مصرفكننده عالوهبر اثبات عيب كاال ملزم به اثبات وجود
عيب مبيع به هنگام عقد باشد ،حمايت مؤثري از او نشده است .زيرا اثبات زمان ايجاد عيب بهمراتب از

 .1البته در مقام اثبات عيب نيز بايد به ياري مصرفكننده شتافت .بدين منظور برخي نويسندگان پيشنهاد كردهاند« :اثبات عيب
كاال نبايد چندان دشوار باشد ...صرف ايجاد حوادثي كه عامل آن ناشناخته است ،امارة عيب كاالست» (عبديپور و
پرتو.) 8 ،1384،
 .2برخي نويسندگان به اين تعهد عرضهكننده اشاره كردهاند ولي به آثار آن از جنبة اثباتي نپرداختهاند و اين بحث را فقط از
جنبة ثبوتي تبيين كردهاند .به نظر آنان« :توليدكننده نه تنها موظف است كاالي سالم به مصرفكننده تحويل دهد ،متعهد است
از خطرهاي احتمالي و قابل پيشبيني نيز احتراز كند و در اين باره اطالعات و هشدارهاي الزم را به مصرفكنندگان بدهد و
كاالي بيخطر عرضه كند ( كاتوزيان .)212 ،1388 ،
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اثبات وجود عيب دشوارتر و گاه غيرممکن است .گويا همين امر ،قانونگذار را قانع كرده است كه در
قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان از اصل مرسومِ سالمت مبيع فاصله بگيرد .بر اين مبنا ،منظور از
حکم ماده  2قانون حمايت از حقوق مصرفكنندگان مبني بر اينکه ...« :كليه عرضهكنندگان ...مسئول
صحت و سالمت كاال ...هستند» اين است كه از سويي ،عرضهكننده مسئول و ضامن عيب كاال به لحاظ
حق فسخ خريدار و يا پرداخت ارش است (مرحله ثبوت) و از سوي ديگر ،همو موظف و مکلف است
به هنگام طرح دعوي مصرفكننده ،اثبات كند كه مبيع به هنگام عقد بدون عيب بوده و بهصورت سالم به
قبض مشتري در آمده است و هم چنين ،عيبي كه مشتري وجود آن را ثابت كرده ،جزو عيوب مربوط به
توليد نيست و ارتباطي به گذشته ندارد؛ بلکه در اثر علل و عواملي ديگر حادث شده است (مرحله
اثبات).
ممکن است ايراد شود :پيشرفتهاي علمي و فني امروز به حدي است كه اثبات عيوب كاالها با تعيين
زمان دقيق و علت حدوث عيب ميّسر است .ازاينرو ،بدون نياز به رجوع به اصول عملي و قواعد عقلي،
احقاق حقوق مشتري ممکن و محقق ميشود .پس عمالً ضرورتي نيست تا به محدود كردن اصول اثباتي
و معکوس شدن بار اثبات بيانديشيم .باوجوداين ،بايد گفت :رجوع به خبره و كارشناس در جريان
رسيدگي به دعوي و يا پيش از آن و بهصورت تأمين دليل ،نيازمند پرداخت دستمزد كارشناس و تحمّل
هزينههاي احتمالي ديگر است؛ و تحميل اين هزينهها به مصرفكنندگان كه وضعيت اقتصادي ضعيف
دارند ،مغاير با اهداف حمايتي قانونگذار است.
 .2-3تحوالت اجتماعي و دگرگوني مبناي اصل سالمت مبیع
افزون بر استداللهاي حقوقي كه بيان شد ،از تحوالت اجتماعي و دگرگونيهايي كه در مباني عقلي و
عرفي اصل سالمت مبيع رخ داده است ،نبايد غافل ماند .در زمانهاي گذشته ،مورد معامله عمدتاً از اموال
غيرمنقول و يا كاالهايي مانند ميوه و حيوان بود كه همگي آفريدههاي خداوند و محصول طبيعت هستند.
بائع نهتنها در پديدآوردن اين اشياء و محصوالت نقشي نداشته يا حداكثر تأثير جزئي و غيرمستقيم دارد،
علم و اطالعي هم از اسرار و رموز و اوصاف و كيفيّات آنها ندارد .ليکن ،در دنياي تجارت و صنعت
امروز عرضهكنندگان محصوالت توليدي ،از ظاهر و باطن آنچه كه خود ساختهاند و يا از ديگران خريده
اند ،بنا به ضرورتهاي حرفهاي و شغلي ،كامالً آگاه هستند .بر اين مبنا است كه در حقوق برخي كشورها
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همچون آمريکا ،ندادن اطالعات و هشدارهاي الزم به مصرفكننده نوعي عيب خطرناك تلقي شده و
موجب مسئوليت عرضهكننده دانسته ميشود (كاتوزيان.)212 ،1388 ،
در مقابل ،اطالع از اوصاف يا عيوب كاالهاي توليدي و خدمات حرفهاي به دليل وجود مسائل علمي
و فنّي از عهده اشخاص عادي و مشتريان ِغيرحرفهاي خارج است .به همين جهت ،شايسته نيست كه
شخص ملزم به اثبات چيزي باشد كه عرفاً امکان تحصيل علم درباره آن ندارد .پس طبيعي است كه قانون
حمايت از حقوق مصرفكنندگان درصدد برآيد تا از طرف ضعيف حمايت كند و براي تحقق كامل
حمايتهاي خود ،از اصل سنتي سالمت مبيع بازگردد .بهويژه كه همانگونه كه گذشت ،اصل مزبور در
ميان فقيهان اجماعي نيست و مخالفاني سرشناس دارد.
گذشته از اين واقعيات اجتماعي ،از مباني عقلي و فلسفه احکام نيز ميتوان ياري گرفت .بيترديد ،در
نظر فقيه مسلمان اصول و مباني احکام مرتبط و هماهنگ با يکديگر است .به اعتقاد او« :براي بايع جايز
نيست كه زياده از نياز خود از مؤمنين سود بگيرد و بايد بهقدر نفقه يك روز خود و روزيخواران خود
از مردم بهصورت مساوي و يا غيرمساوي سود دريافت كند»(شهيد ثاني .)150-151 /6 ،1391 ،نيز
بايد با حسن نيت نسبت به منافع مسلمين و در جهت رفع حوايج آنها رفتار كند (موسوي و همکاران،
 .)194-199 ،1391با توجه به چنين باور و پيشفرض ذهني است كه فقيه انديشمند ،به استناد اصل
سالمت مبيع به هنگام عقد ،به ياري بائع ميشتابد .زيرا اگر قرار باشد ازيكطرف بايع سود نگيرد و از
طرف ديگر ،با اينکه به مصلحت مؤمنين رفتار كرده است ،ملزم به اثبات سالمت كاال و حسن نيت خود
باشد ،ظلم در حق او ميشود و پسنديده نيست؛ اما ،در روابط تجاري كنوني آنچه براي فروشندگان
اهميت دارد ،تحصيل سود است و همين امر توان رقابت تجاري را براي بازرگانان ممکن ميسازد و بقاي
آنها را در صحنه بازار تضمين ميكند .به همين جهت ،در دنياي امروز برقراري توازن ميان حقوق
مصرفكننده و عرضهكننده بدون توجه به اين مهم ممکن نيست .همانگونه كه برخي نويسندگان دريافتهاند:
در بازار امروز ،عرفي در حال شکلگيري و تقويت است كه بهموجب آن ،هر كس در پي كسب سود
بيشتر است ،مناسبترين شخص براي تحمّل بار اثبات دعاوي است (كاتوزيان .)195 ،1391 ،در نتيجه،
با قرار دادن كسب سود در مقابل مسؤوليت ،نوعي تعادل ميان حقها به وجود ميآيد.
ليکن ،اگر قرار است كه مصرفكننده ملزم به اثبات اسباب و موجبات عيب مبيع و زمان حدوث عيب
باشد ،شايسته است كه عرضهكننده نيز از كسب سود صرفنظر كند؛ و اين امر غيرممکن است .در مقابل،
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ايجاد مسئوليت و تکليف بيشتر براي عرضهكنندگان ،گذشته از ايجاد تعادل بين حقها ،مزيت ديگري نيز
دارد .تجربه نشان داده است كه عدم مسؤوليت عرضهكنندگان بهويژه ،عرضهكنندگان داخلي در قبال
كاالهاي خود ،منجر به رواج عدم احساس مسئوليت و در نتيجه ،ضعف اقتصاد و صنايع داخلي و بهتبع
آن سلطه كاالهاي خارجي بر اقتصاد كشور شده است .گويا ،بهمنظور مقابله با چنين پيامدهاي ناگوار در
چرخه توليد و صنعت بوده است كه قانونگذار ما مقارن با تصويب قانون اجراي سياستهاي اصل 44
قانون اساسي مصوب - 1387كه بخش عمده مقررات آن راجع به رقابت تجاري است -قواعد راجع به
مسئوليت عرضهكنندگان كاال را تصريح و تشريح كرده است.
گذشته از اينها ،در روزگار ما نشانههايي از بياعتباري اصل سالمت مبيع و بياعتنايي به اين اصل
در عرف معامالت ديده ميشود .چنانكه اغلب عرضهكنندگان ضمانت تعويض و يا جبران خسارت
كاالهاي خود را در قالب اسناد ضمانتي قيد ميكنند .قانونگذاران نيز به تنظيم و تعيين احکام مرتبط
عالقه نشان دادهاند .بهگونهاي كه در قوانين جديد مقررات مفصلي در مورد ضمانت كاالها و عليالخصوص
حقوق مصرفكنندگان راجع به تعمير ،تعويض و ساير شروط مندرج در اسناد ضمانتي پيشبيني شده
است ( .) consumer rights act, u.k, 2015, chapter 30بهموجب مفاد اسناد ياد شده و مقررات
حاكم بر آنها ،مسئوليت اين احتمال كه كاال در هنگام قرارداد داراي عيب باشد ،به عهدهي توليدكننده
نهاده شده است .بهعالوه ،اگر در مدت معين نيز عيبي در مبيع پيدا شود ،عرضهكننده در قبال آن مسئول
است.
 .2-4هماهنگي با نظامهاي حقوقي پیشرفته
در حقوق فرانسه ،قاعده «ضمان قانوني» از عيوب مبيع مشهور است .مطابق اين قاعده از هر فروشنده و
بهويژه فروشندگان حرفهاي انتظار ميرود كه جنس فروختهشده از هرگونه عيب مصون بوده و براي
استفاده موردنظر مناسب باشد .بائع بهموجب قانون مکلف است اين موضوع را در حين فروش كاال
گارانتي و تضمين نمايد .البته اجراي اين قاعده شرايطي دارد .ازجمله اينکه ،عيب بايد در حين عقد از
ديد خريدار مخفي مانده باشد .بنابراين اگر بائع ثابت كند كه خريدار عالم به عيب بوده است ،تکليفي در
برابر او ندارد .محاكم فرانسه عيبي را كه خريدار صالحيت و تخصص الزم حرفهاي در جهت كشف آن
را نداشته باشد ،نيز مخفي قلمداد كردهاند و مهمتر اينکه ،در رويه قضايي آن كشور ،وجود عيب در كاالها،
اماره علم فروشندگان حرفهاي تلقي شده و در نتيجه ،بار اثبات ادعا بر دوش بائع و عرضهكننده قرار
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ميگيرد و او بايد ثابت كند كه در هنگام بيع ،كاال سالم بوده است .بنابراين ،عرضهكننده ميتواند با اثبات
اينکه عيب در زمان عرضه و انتقال وجود نداشته و پسازآن ايجاد شده است ،اماره مسئوليت را از خود
دفع كند (Tourna fond, 2001, p. 135؛ نقل از :دياني  135 ،1386،و بعد).

در قوانين فرانسه ،عالوه بر مسئوليت قانوني ،امکان پيشبيني «تضمين قراردادي» 1نيز به نفع
مصرفكننده پذيرفته است .ازاينرو ،گذشته از عيوب مخفي موجود در هنگام بيع ،عيوب آشکار يا عارض
پس از عقد نيز ميتواند بهموجب شروط ضمن عقد ،مورد تعهد بائع قرار گيرد .دادگاههاي فرانسه ضمانت
قراردادي را اماره وجود عيب در هنگام عقد ميدانند و خريدار را از اثبات اين امر معاف ميكنند .در
صورت فقدان شرط تضمين نيز ،بهموجب مقررات جديد ،در يك مدت ششماهه بعد از تحويل كاال،
اماره سبق وجود عيب پيشبيني شده است .لذا بائع بايد عدم سبق وجود عيب بر زمان تحويل را به اثبات
برساند ( .)Bourgoignie, 2006, 109
در حقوق انگليس بهموجب قانون راجع به حقوق مصرفكننده مصوب  ،22015كاالها بايد حسب
مورد براي اهداف خاص و موردنظر مناسب بوده و كيفيت رضايت بخشي از نظر يك شخص معقول داشته
باشند .3نيز بهموجب همين قانون شرط كلي كيفيت رضايتبخش كاال بهعنوان يك امر عرفي در قرارداد
مدنظر قرار ميگيرد 4مولفةهايي نيز كه براي كيفيت رضايتبخش كاال مقرر شده است عبارتاند:
 -1كاال براي تمام امور و اهدافي كه براي آنها توليد شده ،مناسب باشد5؛
-2ساختار كامل و تمامشدهاي داشته باشد6؛
-3عاري از كوچكترين عيب باشد7؛
 -4بيخطر و ايمن باشد8و
 -5داراي دوام و بقا باشد.9

1.

warranty
Consumer rights act 2015.
3. Consumer rights act, uk, 2015, chapter 9 (3), (c).
4- Consumer rights act, uk, 2015, chapter 8(3).
5. fitness for all the purposes for which goods of that kind are usually Supplied.
6. Appearance and finish
7. Freedom from minor defects
8. Safety
9 Durability
2.
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افزون بر اين ،بهموجب قانون حقوق مصرفكننده ،1در صورت تخلف از شرط كيفيت رضايتبخش كاال
و بهويژه ،معيوب بودن آن ،ضمانت اجراها ،بهگونهاي مقرر شده است كه مصرفكننده حسب مورد بتواند
تعمير و يا تعويض كاال را بخواهد و يا از قيمت كاال بکاهد و يا در يك مهلت زماني كوتاهمدت جهت
امتحان و آزمايش كاال اقدام كند و يا بهكلي بتواند آن را رد كند .آنچه كه مهم است و در حقوق انگليس
شايسته است موردتوجه قرار بگيرد ،مطرحشدن عيب كاال بهعنوان شرط اجباري ضمن عقد است كه
ناگزير ،قرارداد منعقده بين عرضهكننده و مصرفكننده مشمول آن خواهد بود .در اين زمينه مصرفكننده
به صرف تخلف عرضهكننده از شرط مزبور و اثبات اينکه كاال درحاليكه داراي عيب و نقص بوده به
دست وي رسيده است ،مي تواند حسب مورد حقوق خود را در قبال عيب و نقص كاال اعمال كند بدون
اينکه الزم باشد در اين زمينه شرط تقصير عرضهكننده و يا زمان حدوث عيب را كه از موضوعات دشوار
دادرسي است اثبات كند.
انديشههاي حقوقي بيش از اين ،به ياري مصرفكننده شتافته است .با پيدايش تئوري «اصل احتياط
در مسئوليت مدني »2در دهههاي اخير ،دانايان حقوق به اين نتيجه رسيدهاند كه ميتوان در حوزههايي از
مسئوليت مدني كه شخص زيانديده ضعيف و نيازمند حمايت است ،بار اثبات دعوا از دوش او برداشت
و برعهدهي طرف ديگر نهاد (حياتي .)202 ،1393 ،بر اين مبنا ،با ثبوت عيب كاالي توليدي ،امارهي
رابطه سببيت بين عيب و فعل توليدكنندگان برقرار ميشود و براي دفع اين فرض حقوقي ،توليدكننده بايد
ثابت كند كه بين فعل او و عيب موجد خسارت وارده رابطهي سببيتي وجود ندارد.
 .5طرح يك مسئله و پاسخ آن :امتحان مبیع در زمان تسلیم و تأثیر آن بر مسئولیت بائع
امروزه يکي از عرفهاي رايج بين فروشندگان ،امتحان و آزمايش مبيع به هنگام تسليم به مشتري است.
در نظر بيشتر نويسندگان ،چنانچه مبيع هنگام تسليم به خريدار امتحان شود ،اين اختيار و آزمايش مبيع
نشان از سالم بودن مبيع و عاري بودن آن از عيب و نقص است؛ و در اين صورت ،اگر مشتري ادعا كند
كه مبيع حين العقد و يا پيش از تسليم ،داراي عيب و نقص بوده است ،بايد اين ادعاي خود را ثابت كند؛
زيرا گفته او خالف ظاهري است كه با امتحان مبيع ايجاد شده است و ظاهر  -امتحان مبيع -بر اصول
عمليه مقدم است (كاتوزيان ،الف :1390،ص  263و .376؛ محقق حلي26 :1408،؛ محقق حلي:1418 ،

)Consumer rights act, uk, 2015, (chapter 19 - 24
precautionary principle.

1.

2.The
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 .)126به ديگر سخن ،هنگاميكه مبيع در حضور مشتري امتحان ميشود ،اماره و ظاهري مبني بر سالمت
مبيع به وجودميآيد (كاتوزيان )205 :1390،و چنانكه ميدانيم ،امارات قضايي بر اصول عملي و اماره
قانوني مقدّم هستند.
چنان كه پيشتر اشاره شد ،رواج چنان رويهاي بهطور ضمني دليل بر بياعتباري اصل سالمت مبيع
در عرف امروز است و موجب تقويت مباني نظري اماره عدم سالمت مبيع ميشود .باوجوداين ،ازآنجا كه
پذيرش آثار حقوقي رويه عملي يادشده و اجراي آن در رابطه مصرفكننده و عرضهكنندگان ،موجب
تضييع حقوق مصرفكننده است ،التزام به آن دشوار است .بيگمان ،حقوق مصرفكننده محدود به مقام
ثبوت حق نيست و در مرحله اثبات نيز الزمالرعايه است .به همين دليل ،باور به ايجاد اماره قضايي به
ضرر مصرفكننده و تحميل بار اثبات دعوا بر او كه در پي اقدام عرضهكننده واقع ميشود ،از حمايتهاي
قانوني او ميكاهد و مغاير قانون است .ازاينرو ،بايد پذيرفت كه در رابطه مصرفكننده و عرضهكننده ،در
صورتي كه كاالي فروخته شده به هنگام عقد و درحضور مشتري امتحان ميشود ،عدم بروز عيب و نقص
در اين زمان ،نبايد دليل بر سالمت مبيع از عيوب مربوط به توليد تلقي شود .بلکه در اين فرض نيز ،بائع
بايد ثابت كند كه كاالي او سالم و عاري از عيب بوده و به عللي كه مربوط به او نيست ،دچار نقص و
عيب شده است و گرنه با قبولِ قول بائع در اين مورد ،بهطور غيرمستقيم به نتيجهاي مشابه با اثر شرط
تبرّي از عيوب مبيع خواهيم رسيد .چه تفاوتي است بين اينکه بائع مسئوليت عيوب مبيع را از عهده خود
سلب كند و اينکه بار اثبات عدم عيب را از دوش خود بردارد؟ به ويژه كه همانگونه كه پيشتر بيان شد،
اثبات عيب ناشي از توليدآسان نيست و در بيشتر موارد غيرممکن است .بهعالوه ،ممکن است بسياري از
عيوب مبيع حتي در صورت اختبار و آزمايش آن ظاهر نشوند و همچنان مخفي بمانند .از اينرو ،حتي
در مورد قراردادهاي تجاري و مدني كه مصرفكنندهاي در ميان نيست ،نميتوان به دستاويز آزمايش مبيع
به هنگام عقد يا تسليم ،از حقوق مشتري كاست .مطابق ماده  424قانون مدني ،كافي است كه مشتري به
وجود عيب آگاه نشده باشد و در اين صورت تمام حقوق قانوني خود را حفظ ميكند.
دستاورد
مطابق عقيده مشهور فقيهان اماميه كه مقررات قانون مدني ما بر مبناي آن تفسير ميشود ،به هنگام اختالف
بر سر عيب و سالمت مبيع ،اصل سالمت مبيع در تميز مدعي از منکر راهنما قرار ميگيرد و بر اين مبنا،
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قول مشتري كه مدعي عيب مبيع است ،خالف اصل محسوب شده و از او بيّنه و دليل مبني بر وجود عيب
به هنگام عقد خواسته ميشود و اگر دليلي در بين نباشد ،با سوگند بائع حکم به نفع او داده ميشود.
ليکن ،حسب مقررات قانون حمايت از حقوق مصرفكنندگان و بهويژه مطابق ماده  2قانون مزبور ،در
راستاي حمايت از حقوق مصرفكنندگان ،در موضع اختالف بر سر عيب مبيع ،اماره قانوني عدم سالمت
مبيع حاكم است و برمبناي آن ،در مقام اثبات و ادعاي عيب مبيع ،قول مصرفكننده بايد مقدّم داشته شود.
بيگمان ،ماده  2مزبور كه مقرر داشته است« :كليه عرضهكنندگان كاال و خدمات ،منفرداً يا مشتركاً مسئول
صحت و سالمت كاال و خدمات عرضه شده  ...هستند »...تاب اين تفسير را دارد كه گفته شود :عدم
سالمت مبيع به هنگام عقد يا تسليم مفروض است ،مگر اينکه سالمت مبيع از عيوبِ مربوط به فعل بائع،
از سوي او ثابت شود .چنين رويکردي نهتنها با حقوق كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي دارد ،مراد
قانونگذار را در جهت حمايت مناسب ازحقوق مصرفكنندگان برآورده ميسازد.
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