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 چکيده

 یهااست. پژوهش ییغذا تیامن جادیتوسعه در جوامع مختلف ا یهااستیس یاز اهداف اصل یکی

در دو  ژهیورا به یو توسعة اقتصاد ییکارا شیدر سالمت، افزا هیگسترده در سطح جهان نقش تغذ

انسان  ةیاز حقوق اول یکافسالم و  یبه غذا یدسترس نکهیثابت کرده است. با توجه به ا ریدهة اخ

و عرضة مواد  دیدر روند تول یمشکالت و عوامل متعدد .مکلفند ییغذا تیامن نیها به تأمدولت است،

هر  تیکه مسئول کندیم دیانسان را تهد یو تندرست یدخالت دارد که سالمت یدنیو آشام یخوردن

 تیاز مسئول یابه عنوان شاخه یمواد خوراک دکنندگانیتول تیتابع قواعد خاص است. مسئول کی

 یمحض منته تیشروع، و به مسئول یقرارداد تیکه از مسئول گذراندیرا م یمراحل متعدد ،یمدن

 دیبا کهسالم نقض کرده  یبر مواد خوراک یفروشنده تعهد خود را مبن . در برخی موارد،شودیم

 یضمن یتعهد ع،یمب یاده و نگهداراستف ۀدربار ،تعهد به ارائه اطالعات الزمهمچنین باشد.  پاسخگو

حربة  ییو کارا یحقوق یهاوهیجهت، مطالعة ش نیبه هم فروشنده است ۀبر عهد آناست که نقض 

 ماهیت هدف از  پژوهش حاضر بیاناست.  یکنون یزندگ یهااز ضرورت نه،یزم نیقانونگذار در ا

 یمدن تیمسئول ماهیتبه  مقاله نیدر ا یی می باشدمواد غذا دکنندگانیتول یمدن تیمسئول

 . پرداخته شده است ییمواد غذا گاندکنندیتول

یی، مسئولیت قراردادی، رابطه مواد غذامسئولیت مدنی، تولیدکنندگان  :يديکل واژگان

 .سببیت، مسئولیت غیرقراردادی
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 یرضائ فهيشهرام وظ

 ، وکیل دادگستریالمللبین  جارتتکارشناس ارشد حقوق 

 
 نام نویسنده مسئول:

 یرضائ فهيشهرام وظ

 کنندگان مواد غذاییبررسی ماهيت مسئوليت حقوقی توليد
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 مقدمه
خسارت ممکن است ناشی از نقص  ست. ایندر برخی مواقع با ورود خسارت به مصرف کننده همراه ا مواد غذایی معیوب مصرف 

بار بودن آن باشد. اگر این نقص به صورت فراگیر بوده و در اثر قصور یا تقصیرتولیدکننده  علم تولیدکننده به عوامل ورود خسارت و خسارت

رض این بحث نشده است؛ اما با است. حقوق موضوعه ایران متع نباشد، به عنوان دلیل رافع مسؤولیت مدنی در برخی از کشورها پذیرفته شده

ممکن است . مسؤولیت مدنی دانست بررسی اصول و قواعدحقوقی و شرایط الزم در ایجاد مسؤولیت مدنی میتوان نقص علم بشری را رافع

اندازه به اشخاص زیادی خسارت وارد آورد اما نسبت به هر شخص به  ناشی میشود اگرچه مواد غذایی خساراتی که از نقص یا عیب مصرف 

دارد  تیاهم زینکته ن نیخسارت نماید. توجه به ا ای نباشدکه شخص زیان دیده به لحاظ صرفه زمانی و اقتصادی بتواند طرح دعوی جبران

به  نوع از مسئولیت نیا یبررس لیدل نیهم مسئولیت مدنی تولید کنندگان مواد غذایی شاخه جدیدی از مسئولیت مدنی می باشد لذا بهکه 

 دوچندان دارد. یتیبودن موضوع اهم ایلحاظ پو

 

 چهارچوب مفهومی و حقوقی موضوع -1
کند نظام  یم جابیا این نوع موادبه  یازمندیمصرف و ن شیو متقابالً افزا مواد خوراکی و آشامیدنیگسترده انواع و اقسام  دیتول

ایمنی غذا  .گردد جادیا بیومعمواد غذایی مصرف  از یاز حقوق مصرف کنندگان وجبران خسارت ناش تیدر جهت حما یا ستهیشا یحقوق

در طی کلیه مراحل و عملیات تولید، فرآوری، توزیع،ذخیره سازی تا مصرف عاری از هرگونه مواد  ییغذامواد یعنی اطمینان از این که 

در ایران وزارتخانه های جهاد  مصرف آن سالمت مصرف کننده را به خطر می اندازد. مخاطره آمیز فیزیکی، شیمیایی و میکروبی باشد که

کشور قرار دارند. در سیستم  کشاورزی وبهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی در رأس نظام غذایی

 :1کنونی، تقسیم وظایف به شرح ذیل می باشد

 وزارت جهادکشاورزی می باشد.. تولید و کنترل کیفی و ایمنی مواد اولیه غذایی که مسئولیت آن بر عهده الف

 . فرآوری و توزیع مواد غذایی که نظارت بر آن بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی می باشد.ب

. تدوین ضوابط و استاندارد های کنترل کیفی و ایمنی که مسئولیت آن به عهده مؤسسهاستاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با ج

 داشت، درمان و آموزش پزشکی وجهاد کشاورزی می باشد.همکاری وزارتخانه های به

ها و سازمان  تحقیقاتی تحت نظارت وزارتخانه–. آموزش نیروهای متخصص و تحقیقات مرتبط با غذا که به عهده مراکز آموزشی د

 .2های فوق الذکر می باشد

 

 ییغذامواد سيستم کنترل  -2
ملی یا منطقه ای برای حمایت  یک فعالیت قانونی اجباری که توسط مسئوالن: این گونه تعریف می شود ییغذامواد سیستم کنترل 

اولین . از مصرف کننده و تضمین سالمت و ایمنی تمام غذاها طی فرآیندتولید،دستکاری، ذخیره و توزیع برای مصرف انسان، اجرا می شود

مخاطره آمیز، ناخالص و تقلبی به وسیله  برابر غذای وظیفه سیستم کنترل غذا، اجرایی کردن قانون غذا و حمایت مصرف کننده در

جلوگیری از فروش غذایی است که طبیعت، اجزا و یاکیفیت مورد تقاضای خریدار را ندارد.چنین سیستمی باید در بر گیرنده تمام محصول 

باید مبنای قانونی و طبیعت الزام آور  های غذایی، فرآیند شده و موجود در بازار مصرف کشور از جمله غذاهای وارداتی باشد. این سیستم

 .داشته باشد

 : 3اهداف اصلی یک سیستم کنترل غذا به شرح زیر می باشند

 ؛یی معیوب و تقلبیغذامواد حمایت از سالمت جامعه با کاهش ریسک بیماری های ناشی از  -

 تقلبی و قاچاق؛ چسب و یاحمایت مصرفکننده ها در برابر موادغذایی غیربهداشتی،ناسالم،بدون بر -

قانونی صحیح برای تجارت داخلی و بین رسیدن به توسعه اقتصادی باابقایاعتمادمصرف کننده هابه سیستم غذاوتأمین زیربنای  -

 المللی غذا.

 

                                                           
تهران:  ه،یو تغذ تید غذایی در ایران، برگزیده مقاالت اولین همایش ملی سالمت شهری، امن(،نظام کنترل و نظارت بر موا1331فوالدی مقدم، عاطفه) -1

 .33صانتشارات جامعه شناسان .

 .38، پیشین، ص 1331،فوالدی مقدم، عاطفه-2

 .38همان، ص - 3
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 ییغذا صنایعتقلب در   -3
جرم اکتفا شده است، اما بادر نظر  نیاز ا یقیمصاد انیاز جرم تقلب ارائه نشده و صرفأ به ب یفیتعر رانیا ییجزا و مقررات نیدر قوان

 ایمجرمانه که فاعل آن عمدأ و  یعبارت است از: عمل یو بهداشت یشیآرا ییمواد غذاصنایع  توان گفت تقلب در  یمزبور م قیگرفتن مصاد

صد لطمه زدن به سالمت و مواد مزبور ق هیدر ته یکار بیو فر یانادرستیو  تیماه ایعمد با د گرگون کردن مواد از نظر شکل  ریبه صورت غ

و  یقانون مربوط به مقررات امور پزشک"اشاره کرده، یدنی، آشامیکه به جرم تقلب در مواد خوردن یقانون نیاول. منافع افرادجامعه را دارد

  است . 1338خرداد  21مصوب  "یدنیو آشام یو مواد خوردن ییدارو
 مواد غذایی عبارتند از: تقلب در قیمصاد

 :به جنس به منظور سوءاستفاده یردن مواد خارجمخلوط ک -1

 :فرمول ثبت شده ایاستاندارد  تیعدم رعا -2

 :مجاز  ریغ یمواد اضاف ریبه کار بردن رنگها و اسانس ها و سا -3

 ی:خوردن یساختن مواد تقلب -8

 ی:بسته بند ایظروف  یزیآم در رنگ یاستفاده از مواد سم -8

 :شده نیدر مصارف مع دارانیوسط خرفاسد ت ای یمصرف مواد تقلب -6

 

  مسئوليت مدنی توليد کنندگان مواد غذایی و قلمرو آن -4
باشد، که از  یرا دارا م  یاز  لحاض مبنا  مراحل متعدد یمدن تیاز مسئول یبه عنوان  قسمت ،ییمواد غذا دکنندگانیتول تیمسئول

و  یقرارداد تیمسئول یمبان رامونیپ یشود. مشکالت عمده ا یم ینتهمحض م تیمسئول یشروع و به مبنا یقرارداد تیمسئول یمبنا

 وجود دارد. وبیمع یو عرضه کنندگان مواد خوراک دکنندگانیتول یرقراردادیغ تیمسئول

 ییمواد غذا دکنندگانيتول يقرارداد تيمسئول .4-1
برخالف ی می باشد. قرارداد تیمسئولیی؛ غذا مواد ۀکنند دیتول تیمسئول یتوسعه و تحول مبان ةمرحله از مراحل چندگان نیاول

 تیمسئول ،ییمبنا نیاساس ا نیاست، برا تیمسئول دیوتشد ینیب شیپ یقالب برا نیبهتر یدر موارد یقرارداد تیتحوالت، هنوز مسئول

 ؛1شود یاو محدود م یو قرارداد یخصوص ةدر قلمرو رابط یمواد خوراک ۀمرسوم فروشند

 یگونه شرط چیبدون ه یاگر عقد یحت هینظر نیمطرح شد. در ا عیمب یمنیا نیتضم یةنظر ،یقرارداد یناگذر از مب یتالش برا در

 کند. ینهفته اقتضا م وبیرا از ع عیشود، اطالق عقد ضرورت سالمت مب جادیا

به صورت شرط  عیمب یمنیا نیدهد. پس همواره تضم یسالم، به فروشنده م یمتعارف و معقول، مال خود را در برابر غذا انسان

 وبیمع یکنندگان وعرضه کنندگان مواد خوراک دیتول یمدن تیدر مسئول یاثر واعتبار شروط تبان رشیبه عهده فروشنده است. در پذ ،یتبان

 2.ستین یدیدر حقوق ما ترد

حاصل  دار،یاست خر یکاف م،یفروشنده بدان یبرا جهیبه نت یرا تعهد یمنیتعهد به ا اگراست،  یضمن یشرط عیمب یمنیا نیتضم

 ییمواد غذا تیتعهد در مسئول نی.ااوردیاستدالل ب زیمتعهد ن ریتقص یبرا دی(را اثبات کند و نباییبودن مواد غذا وبی)مع جهینشدن نت

وجه به با ت رانیحقوق ا درقصد به خطر انداختن جان مصرف کننده را ندارد. یاکننده  دیتول چیه رایاست، ز یکامالً به جا و منطق وبیمع

 ایسازنده  ایکننده  هیعدم مهارت ته ایو  یمباالت یب ای،یاطیاحت یب ةجیهرگاه در نت»کند:  یم انیکه ب شامیدنیو آ وراکیخ وادق م 6 ۀماد

 دد،گر بیآس اییماریکه مصرف آن موجب ب دیدرآ یبه صورت یدنیآشام ،یآن ها مواد خوردن نیاز عامل کیهر  ایعرضه کننه  ایفروشنده 

مصرف کننده قرار داده  ۀرا برعهد ریبار اثبات تقص یمباالت یب و ،یاطیاحت یبا ذکر ب ران،یقانون گذار ا« خاص مذکور مجازات خواهندشد.اش

 است.

است، که کاال  داریخر ۀاست و فقط اثبات آن برعهد دکنندهیتول ر،یبدون تقص تیمسئول ۀهمان قانون، نشان دهند 8و3مواد  یول

 یمحسوب م وبیمثال، اگر داخل نان سنگک، سنگ بود وبا آن به صرف کننده صومه وارد شود، نان مع یشود.برا یسوب نمعرفاً سالم مح

که به جبران  یفقط در صورت جهیشرط که متعهد به نت نیو ا شود. یمحسوب نم وبیکاالً عرفاً، مع وداگر پشت نان سنگ ب یشود، ول

توان به او  یاحتراز بوده است که نم رقابلیو غ ینیب شیپ رقابلیغ یاز  علت یناش جه،یحصول نتشود که ثابت کند عدم  یخسارت مجبور نم

با  یحت ،یبه راحت ییمواد غذا رایزنداشته باشد. یگاهیجا چیهم ه دیوشا یاندک اریبس گاهیجا وب،یمع یموادخوراک تیمربوط کرد، در مسئول

                                                           
 33، ص ،88 ۀدادگستر، شمار یحقوق یة، نشر«کنندگان کاال دیتول یمدن تیمسئول»(، 1338بزرگمهر، داوود) -1

 188سازندگان و فروشندگان کاال، چاپ اول، تهران، نشردادگستر، ص  یمدن تی(، مسئول1338تبار، حسن) یجعفر - 2
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 چیکننده ه دیتول نکهیدهند وا یمصرف خود را از دست م تیشود و خاص یم وبیعبد حمل، م طیو شرا ییآب و هوا  رییتغ نیکوچکتر

درصورت  آورد،یکننده سود کالن را به دست م دیاست و همان طور که اگر محصول سالم بود، تول یعدالت یب رد،یرا برعهده نگ یتیمسئول

 .1ضرر از مال او باشد دیبودن هم با وبیمع

بتواند  داریباشد که خر یبه گونه ا دیبا میکند و براساس همان قانون، تسل میتسل داریست کاال را به خردر قانون ما فروشنده ملکف ا

سالم است، بلکه  یکاال میقانونگذار، فروشنده نه فقط ملکف به تسل حیمطابق نص صر یعنیمتمکن باشد،  عیتصرفات و انتفاعات مب یفایاز ا

 خواهد بود. یمواد خوراک یاستفاده و نگهدار ۀنحو ۀتمام اطالعات الزم دربار دنمکلف به دا

نقض اطالعات، به طور قطع، فروشنده تعهد خود را  ایباشد،  جیاز نقص استعمال مه یشود ناش یکه وارد م یاگر خسارات ن،یبنابرا

 یضمن یتعهد ع،یمب یاستفاده و نگهدار ۀجوابگو باشد. تعهد به ارائه اطالعات الزم دربار دیسالم نقض کرده است و با یبر مواد خوراک یمبن

 یو به طور ضمن دیرا تول ییکاال ،یمواد خوراک ۀکنند دیتول کیکه  یوقتفروشنده است. ۀاست که نقض تمام قراردادها بر عهد یقرارداد

د که اگر مواد کن یتعهد م یصحت و سالمت است،فروشنده به طور ضمن یفروشد، سالم و بر مبنا یرا که م ییاست که کاال رفتهیپذ

 یمبتن تیمسئول ت،یمسئول ن،یبنابرابود. خواهدهم  بیاز ع یناش یها انیاست، بلکه مسئول ز بیسالم نباشد، نه فقط مسئول ع یخوراک

 نیمیا گر،ید انیکند.به ب یم نیرا تضم داریاهداف خاص خر یمناسب بودن کاال برا ،یخوراک یکاال ۀقت،فروشندیبرقرارداد است، در حق

 2.است راردادنقص ق یشود و هرگونه تخلف از تعهد ضمن یم دییدارد، تأ یا ژهیو تیکه اهم یخوراک یکاال یو سالمت یخوراکیکاال

 

 ي توليدکنندگان مواد غذاییرقرارداديغ تيمسئول  .4-2

ه تولید کننده، مراکز در جریان تولید و عرضة مواد خوراکی عوامل متعددی دخالت دارند و ممکن است مسئول باشند، مثل کارخان

عرضة این خوراکی ها اعم از نمایندگی های محصوالت خوراکی داخلی یا محصوالت خو ارکی خارجی وارداتی، بازرس بهداشتی که مجوز 

حمل  تولید وتوزیع را تأیید کرده است یا مأمور گمرک که اجازۀ ترخیص کاالی خوراکی قاچاق وغیراستاندارد را صادر کرده است، یا مأمور

که در اثر عمد یا غیرعمد؛ بی احتیاطی یا قوۀ  قهریه باعث اتالف محصوالت خوراکی شده است، بدون اینکه در ظاهر عیب آن ها دیده شود، 

ه و توزیع بسیاری از مواد خوراکی مانند گوشت، خدمتی عمومی محسوب می شود و بین هیچ یک از در نهایت، دولت به اعتبار اینکه تهی

اینها وزیان دیده رابطة قراردادی وجود ندارد، ولی ضرر باید جبران شود. مهم ترین جنبة حمایت از مصرف کنندگان مواد خوراکی آلوده 

ی در زندگی هر فرد نقشی مهم ایفا می کند، مسئولیت مدنی عامل ضرر را نباید حمایت از سالمت آن ها است.از  آنجا که محصوالت غذای

به فقط تابع قرارداد دانست، حتی اگر قراردادی هم باشد، باز هم باید تابع قانون مسئولیت غیرقراردادی باشد. در تولیدات غذایی، با توجه 

ی کند، مسئولیت عرضه کننده فقط در قالب قرارداد نمی تواند حافظ حقوق اینکه تولید داخلی حجم گسترده ای از بازار ایران را تأمین م

مصرف کننده باشد.از طرف دیگر، در تولیدات غذایی به ویژه دارو، بیشتر تولیدات وارداتی است، در نتیجه، مسئولیت غیرقراردادی بیشتری 

 به نفع مصرف کننده است .

ی بر تقصیر و مسئولیت محض تقسیم می شود. اگر بخواهیم مسئولیت تولید بخش مسئولیت مبتن 2مسئولیت غیرقراردادی، به 

یع و کنندگان و توزیع کنندگان مواد  غذایی را با تقصیر توجیه کنیم، در واقع، باید ثابت کنیم که آن ها مراقبت های الزم را در تولید، توز

بدون تقصیر است و زیان دیده مجبور نیست تقصیر و بی مباالتی  فروش محصوالت خوارکی انجام نداده اند. ولی مسئولیت محض، مسئولیت

عرضه کننده را اثبات کند. بکله همین که شخص، یک نوع خوراکی ا عرضه می کند، باید سالمتی آن را تأمین کند و خسارت ناشی از آن بر 

چه زیان دیده یا تولید کننده مقصر باشد، چه نباشد، عهده گیرد، چه قراردادی میان تولیدکننده یا عرضه کننده خوراکی باشد، چه نباشد، 

، نشاندهنده ی این 1333حمایت از مصرف کننده مصوب سال  3قانون 2در ایران به این نظریه گرایشاتی وجود دارد. به طور مثال مادۀ 

 موضوع می باشد.

 

                                                           
کنندگان مواد و عرضه دکنندگانیتول یمدن تی(، مسئول1313)وبیمحمدرضا ، احمد پور گهرت، ا ؛یرمحمدیالسادات ؛ ام هیعهد ،ینیحس یافضل -1

 .3، ص .1، شماره 11دوره  ،یحقوق خصوص ران،یدر حقوق ا وبیمع یخوراک

 نیدکتر رسول پرو یاطالع رسان گاهیپا ،یحقوق یوعرضه، سلسله پاسخ ها دیاز تول یناش تی(، مسئول1311رسول) ن،یپرو - 2

ا ضوابط و شرایط مندرج در کلیة عرضه مصرف کنندگان کاال و خدمات، منفرداً یا مشترکاً مسئول صحت وسالمت کاال و خدمات عرضه شده مطابق ب -3

شرایط تعیین قوانین ویا مندرجات قرار دارد مربوطه یا عرف در معامالت هستند اگر موضوع معامله کلی باشد در صورت وجود عیب یا عدم انطباق کاال یا 

مله جویی)عین معین(باشد مشتری می تواند شده، مشتری حق دارد صرفاً عوض سالم را مطالبه کند و فروشنده باید ان را تامین کند و اگر موضوع معا

اخت معامله را فسخ کند یا ارزش کاالی معیوب وسالم را مطالبه کند و فروشنده موظف است پرداخت کند. در صورت فسخ معامله از سوی مشتری، پرد

 خسارت از سوی عرضه کننده متنفی است.
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  موارد معافيت توليدکننده -5
 :1خارجی بودن: الف

 2گیری نباشد.دفع وجلوعلت خارجی قابل: ب

 :نباشدبینیپیشحادثه قابل: ج

که  یدارد و اثبات آن مشکلتر است، به گونه ا یخاص تیاهم یمواد خوراک عیو توز دیتول یمدن تیمسئول نهیدر زم تیسبب ةرابط

در  ژهیفراوان، به و یوجودواسطه ها لیدر مقام دفاع به دل یمدن تیمسئول یطرف دعوا یکنندگان مواد خوراک عیو توز دیدرصد تول 38

مؤثر است و  یدفاع نیکنند و در اکثر موارد چن یاستناد م تیسبب ةبه عدم وجود رابط ش،یآزما یبرا یوراکحمل و موجود نبودن مواد خ

یا  در مسئله مورد بحث نیز ممکن است دادگاه پس از بررسی اوضاع و احوال موجود و اینکه عالئم بیماری شود. یرد م دهید انیز یدعوا

مسمومیت بعد از مصرف غذا آشکار شده است و از سویی، هیچ عامل و سبب دیگری که بتواند علت این بیماری باشد، شناخته نشده است، 

ردات به این نتیجه برسد که جبران این نوع زیان ها بر مبنای امارۀ قانونی رابطة سببیت، بر عهده سازمان نظارت بر مواد غذایی یا سازمان وا

درات کشور نهاده می شود، چون وابسته به دولت می باشند، در واقع، جبران آن بر عهدۀ دولت نهاده می شود. بدین طریق، رابطة و صا

 سببیت را احراز کنیم.

ود دادگاه به استناد به این نوع امارات و صدور حکم بر این مبنا مجاز است. نمونة این نوع رابطة سببیت، در پروندۀ هموفییلی ها موج

بود که هیچ رابطة سببیتی بین انتقال خون و ابتالی خون گیرندگان به بیماری نبود و دادگاه حکم بر محکومیت سازمان انتقال خون، مبنی 

 بر ارائه خون آلوده به خون گیرندگان صادر کرده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 206، ص 8، ج 1333انتشار،تهران،،شرکت سهامی 8کاتوزیان،ناصر،قواعد عمومی قراردادها،چ  -1

،نشر 1؛ صادقی مقدم،محمد حسن،تغییر در شرایط قرارداد،چ 68، ص 1333،انتشارات مجد،تهران،2شهیدی،مهدی،آثار قراردادها و تعهدات،چ  -2

 31،ص 1331دادگستر،تهران،
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 نتيجه گيري و پيشنهادات
اشکاالت وارد شده بر  چرا که محض است تیمسئول ی، مبنامواد غذاییکننده  دیتول تیمسئول جهت یحقوق یمبنا متناسب ترین

 است.  دهیمرتفع گرد یادیمحض تا حدود ز تیمسئول یمبنا نشیبا گز ریبر تقص یمبتن  یقرارداد ریوغ یقرارداد تیمسئول یدو مبنا

 نیکه در ا حیتوض نا ای، بابدی یهوم آن در حقوق قرار دادها مکامالً متفاوت از مف یکننده مفهوم دیتول یمدن تیدر مسئول بیعهمچنین 

انتظار داشت .با توجه به  توانی باشد که قانوناً م یا«  یمنیا» است که فاقد  وبیمع یزمان خوراکی محصول کی،  یمدن تیشاخه از مسئول

از که در آن ها  ق.م.خ.و.آ.  ۀوماد 1338مصوب  یدنیو اشام یمواد خوردن ییو دارو یمربوط به مقررات امور پزشک نقانون قانو11 ۀماد

 نیب یکرده است و ناهماهنگ انیمحض را ب تیمسئول ،نیدیو آشام یقانون مواد خوردن3 ۀنام برده شده است وماد ریتقصعنوان با  تیمسئول

 رانیدر اکه  ر نهایت می توان نتیجه گرفتمشاهده می شود  که د نهیزم نیدر ا رانیقانونگذار ا حیموجود و نبودن متن صر یقانون یماده ها

داشت  انیتوان ب یفصل م نیبا توجه به مطالب بحث شده در ا نیمسئله مورد قبول محاکم است.همچن نیدر ا ریبر تقص یمبتن تیمسئول

محض  تی. مسولاست دهید انیکننده در قبال ز دیتول یمحض برا تیمسئول ییشناسا ،ییاز مصرف کنندگان مواد غذا تیحما یکه برا

 داریکند که خر دیتول یرا به گونه ا صولمح  دیبا ییکننده مواد غذا دیتول ،یةنظر نیرا ندارد. در ا گرید یها هینظر یبرا ادشدهیمشکالت 

 نیبه انجام ااستفاده کند. با توجه  یکند، از مواد خوراک دیشده او را تهد دیتول ییمواد غذا  یةاز ناح یخطر نامتعارف نکهیبتواند بدون ا

در حقوق  مسئولیت مدنی تولیدکنندگان مواد غذاییدر خصوص  یقیمطالعات تطب شی:افزاشودی ارائه م انیدر پا ریز شنهاداتیپژوهش، پ

از مصرف کننده  تیدر قانون حما به نظر می رسد که اگربه عمل آمده  بیکه از مفهوم ع یلیکشورها.با توجه به تحل ریو حقوق سا یداخل

، بسیار از مسائل پیش داده شود زیتم یقرارداد بیکه از مفهوم ع یمشخص گردد به گونه ا قیبه طور دق ییدر مورد مواد غذا بیم عمفهو

 یبرا یمناسب یبستر حقوقگر؛ید یحقوق ةشرفتیپ یمانند نظام ها بهتر استزین رانیا  یحقوق نظامآمده در این خصوص رفع می گردد. 

 یکند و از طرف جادیمحض را ا تیمسئول رشیپذ یمناسب برا یقانون نیتدو یبرا شنهادیپ نیکرده و بهتر جادیمحض را ا تیمسئول رشیپذ

محض، حداقل  تیبهره مندشدن از مسئول ،ییکنندگان مواد غذا دیتول یمدن تیمسئول ةنیمناسب در زم یقانون نیتدو یبرا شنهادیپ نیبهتر

خطرناک دارد و انجام دادن آن ها مستلزم دقت و  یعتیکه طب یدر اعمال یعنیداشته است؛  در آن ها ضرورت ریکه وجود تقص یدر حوادث

را به  وبیمع یمواد خوراک دکنندگانیشود، مثل عمل تول یم رمنج یصدمات جان ایدر آن ها به مرگ  یمباالت یتام است و ب یمهارت

 .داده شودمحض اختصاص  تیمسئول
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