دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی(دانش وتوسعه سابق) دوره جدید ،سال بیست و چهارم ،شمارة ،12پاییز و زمستان 1396

مسئولیت مدنی تولید و عرضه کنندگان خودروی معیوب
در دوره تضمین
حسن مکرمی

1

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه پیام
نور  -تهران  -ایران
ابراهیم تقی زاده

2

دانشیار دانشگاه پیام نور سازمان مرکزی تهران
تاریخ دریافت1396/2/7 :

تاریخ پذیرش1396/11/11 :

چکیده
هدف حقوق ایجاد تعادل و برابری در روابط اشخاص است به همین منظور حقووق بوه حمایوت از مصورف
کنندگان خودرو پرداخته اسوت قانونذوذار بوه د یوم اهمیوت خوودرو  ،قوانون خواص حمایوت از مصورف
کنندگان را تصویب کرده است در این قوانون بوه حور برخوورداری از کوالی سوا ر و زواری از زیوو و
خطرات بسیار توجه شده و به منظور تحقر این هدف  ،قانونذذار حمایت هایی چون دوره تضمین را تحوت
شرایطی پیش بینی نموده است تضمین به معنی خاص به زنوان یکی از تعهدات فرزی زرضه کنندگان کال
مخصوصا خودرو مبنی بر داشتن کیفیت و زملکرد مطلو و متعارف توا مودت زموان مشوخ

موی باشود

تضمین ممکن است ماهیت قراردادی یا قانونی داشته باشد وقتی زرضه کننده آن را تعهود موی کنود دارای
ماهیت قراردادی و ی در صورتی که برغر زدم تصریح در تعهدات فروشنده  ،بوه حکور قوانون فروشونده را
ملزم به انجام تعهداتی بدانیر ماهیتی قانونی دارد تضمین موضوع ایون تحقیور بوا رزایوت شورایط و حسوب
مورد مسئو یت محض به نحو تضامنی برای اشخاص دخیم در زنجیره تو یود و یوا زرضوه کننوده ایجواد موی
نماید ا بته تعهد و مسئو یت زرضه کنندگان  ،مطلر نمی باشد بلکه مقید به شرایط و قیودی است مسئو یت
زرضه کننده مشروط به بروز زیب و نق

در مودت تضومین اسوت در ایون نووع مسوئو یت  ،کوافی اسوت
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مصرف کننده ثابت کند که خودروی زرضه شده زیبی داشته که حادثه از آن به وجود آمده است هودف
این مسئو یت  ،تحمیم ضمان به نتیجه فعم است نه کیفیت آن  ،در واقع  ،این ضمان چهوره حموایتی دارد توا
هیچ حر قابم احترامی از بین نرود
واژگان کلیدی :تضمین  ،زرضه کننده خودرو  ،تو ید کننده خودرو  ،مصرف کننده  ،تعهد  ،تقصیر

مقدمه

امروزه  ،وسائم موتوری  ،به ویژه وسائم موتوری زمینی از جمله ماشین  ،در زمره وسایلی کوه
بیشترین احتمال ایجاد ضرر را دارند  ،قرار گرفته اند حوادث ناشی از وسائم نقلیه زمینوی  ،تبودیم
به یکی از مشکالت زصر حاضر شده است در بوازار پیییوده تو یود و زرضوه ،مصورف کننوده در
بسیاری موارد  ،از ترکیبات کال  ،کیفیت تو ید و طرز استفاده از ان اطالزی ندارد از سووی دیذور
ممکن است خودروی تو ید شده معیو باشد و مصرف کننده با اسوتفاده از ایون محصوول  ،دچوار
زیان و خسارت شود زدم آگاهی مصرف کنندگان و ازتماد آنها نسبت بوه کوالی زرضوه شوده ،
زمینه ساز سوء استفاده برخی تو ید کنندگان است بهره مندی از کال و خدمات سا ر  ،بوا کیفیوت
مناسب  ،ایمن و زاری از زیو  ،حر مصرف کننده است یکی از بهترین ساز و کوار هوا کوه ایون
خواسته و هدف را می تواند به کمال برساند  ،تضمین 1است تضمین کال یکی از مهمتورین روش
های حمایت از مصرف کننده محسو می گردد زیرا بوا وجوود کلیوه توالش هوای لزم از سووی
سازندگان در تو ید محصولت سا ر و بدون ایوراد  ،بوه هور حوال محتموم اسوت تو یود صونعتذران
ایراداتی داشته باشد که در حین ساخت و روند تو ید از نذاه تو ید کننده مغفول مانده و یا در نتیجه
بی دقتی و یا زیب تو ید از کیفیت لزم برخوردار نباشد تو ید کنندگان به منظور ابراز حسون نیوت
 ،رفع زیو و نقای

تو یدات خود را در زمان معقو ی ضمانت نموده و به این ترتیوب بوه مصورف

کننده اطمینان خاطر می دهند که کالی خریداری شده کالی مناسب و با کیفیت و ایمون خواهود
بود و در صورت نقای

سهوی و غیر قابم کنترل رفع آن را به طور مجانی به زهده گیرند دامنه و

وسعت این تضمین پرداخت خسارت ناشی از زیب تو یود بوه اشوخاص ثا و

را نیوز در بور خواهود

________________________________________________________________
1- Guaranty
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گرفت ماهیت تضمین در ابتدا امری کامال قراردادی و مبتنی بر تراضی و تعهد تو ید کننودگان بوه
خریداران است اهمیت تضمین در روابط تو ید کننده و مصرف کننده باز

گردیده که در سوال

های اخیر دو ت ها در این روابط کامال خصوصی دخا ت نموده و از با حاکمیتی ماهیوت کوامال
شخصی و قراردادی تضمین را به ا تزامی قانونی تبدیم نمایند به همین د یوم قانونذوذار بوه جهوت
حمایت از مصرف کننده که در موضع ضعیف تری نسبت به تو ید کننده قرار دارد بوا وضوع قوانون
حمایت از مصرف کنندگان خودرو در سوال  1386چواچو هوای معینوی را در جهوت حمایوت از
مصرف کنندگان پیش بینی نموده که بخش زمده ای از این حمایت ها نوارر بوه دوره تضومین موی
باشد دوره تض مین و آثار ناشی از آن و وزوم ارائوه آن از سووی خوودرو سواز بوه صوورت تقریبوا
سازمان یافتوه در قوانون حمایوت از مصورف کننودگان خوودرو پویش بینوی گردیوده اسوت قوانون
موصوف ضمن تعیین حداقم زمانی و کارکردی بورای تضومین  ،سوازندگان خوودرو را مکلوف بوه
تضمین صحت و سالمت کالی تو یدی خود نموده است به موجب قوانون موورد اشواره  ،زرضوه
کننده در طول مدت ضمانت مکلف به رفع هر نوع نق

یا زیب (ناشی از طراحی ،مونتاژ،تو ید یوا

حمم ) خودرو به طور مجانی می باشد زیرا به هر حال زدا ت ایجا می کنود کوه مصورف کننوده
در مقابم غول های بزرگ صونعتی و تو یودی حمایوت توا بودین ترتیوب سوالمت جامعوه پیشواپیش
تضمین گردد در این مقا ه  ،با استفاده از روش کتابخانه ای و با شیوه توصیفی – تحلیلوی  ،مباحو
راجع به تحقیر  ،مورد بح

و بررسی قرار خواهد گرفت
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مسئو یت  ،تعهد قانونی شخ

بر رفع ضرری است که به دیذری وارد کرده است  ،خوواه ایون

ضرر ناشی از تقصیر خود وی و یا ناشی از فعا یت او باشد (langroodi,1993:672

) Jafariمسوئو یت

ناشی از تو ید و یا زرضه خودروی معیو  ،ممکن اسوت بور مبنوای رابطوه قوراردادی موابین تو یود
کننده یا زرضه کننده از یک سو و مصرف کننده از سووی دیذور  ،شوکم گیورد در موواردی کوه
قراردادی وجود نداشته و یا روند شوکم گیوری قورارداد بوا اشوکال روبورو شوده باشود  ،مسوئو یت
حاصله از مصادیر مسئو یت های خارج از قرارداد خواهد بود حقوق دانان در بح

مبانی حقوقی

مسئو یت مدنی ،که به نظر می رسد ریشه تضمین نیز به نحوی ناشی از همین مبانی اسوت  ،نظریوات
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مختلفی را طرح نموده اند که اجمال بوه د یوم اشوتراس نسوبی مبوانی نظوری تضومین بوا مبوانی زوام
مسئو یت مدنی به بررسی آن ها می پردازیر
مسئولیت بر مبنای تقصیر

تقصیر زبارت است از انجام یا ترس انجام کاری است که برای انجام دهنده یا ترس کننوده آن
پشیمانی و سرزنش آور باشد ( )Bariklou,2008:44در نظریه تقصیر آنیه که حائز اهمیت اسوت ،
این است که بین فعم مرتکب و خسارت وارده رابطه زلیت وجود داشته باشد به زبارتی تنهوا د یلوی
که می تواند مسئو یت کسی را نسبت به جبوران خسوارت توجیوه نمایود  ،وجوود رابطوه زلیوت بوین
تقصیر و ضرر است ( )Katozian,1990:171بر مبنای این نظریه برای این که شوخ
بتواند جبران خسارت وارده به خود را از مقصر بخواهد باید تقصیر شخ

زیوان دیوده

مقصور را اثبوات نمایود

به زبارتی خواهان باید اثبات نماید که خوانده در تو ید ویا زرضه خوودرو مرتکوب تقصویر شوده و
ضرر مستقیما ناشی از این تقصیر است ( )Katozian,2005:173ایراد مهور ایون نظریوه  ،دشوواری
اثبات تو ید کنندگان یا زرضه کنندگان کال ست پیییدگی های روز افوزون تو یودات بوه هموراه
قدرت برتر تو ید کنندگان و زرضه کنندگان  ،از جمله د یوم هوای ایون دشوواری اسوت در حوال
حاضر رویه قضایی در برخی از موارد مسئو یت خودروساز را بر مبنای معیار تقصویر موورد سونجش
قرار می دهد

1

________________________________________________________________
" -1در پرونده کالسه  860032شعبه  209دادگاه زمومی تهران  ،خواهان دزوایی را زلیه شرکت خودرو ساز به خواسوته مطا بوه
تحویم یک دستذاه خودروی سواری بابت معوض خودروی وی یا قیمت آن که در نتیجه نقو

فنوی ،تصوادف و متعاقبوا دچوار

حریر شده اقامه دزوا نموده  ،طبر نظریه هیات کارشناسان در وقوع حادثه به میزان پنجاه درصد شرکت سوازنده و پنجواه درصود
نیز خواهان مقصر تشخی

داده شده و دادگاه توجها به مواد  220و  225و  331و  335قانون مدنی و مواد  1و  2قوانون مسوئو یت

مدنی شرکت خودرو ساز را مقصر و به میزان پنجاه درصد قیمت یووم الدا خوودرو محکووم نمووده اسوت همینوین در پرونوده
کالسه  820002شعبه  218دادگاه حقوقی تهوران  ،خواهوان دزووایی را بوه طرفیوت شورکت سوازنده خوودرو بوه خواسوته مطا بوه
خسارت وارده به خودرو در نتیجه تصادف با جلب نظر کارشناس رسمی اقامه نموده  ،کارشناس رسمی زلت تصادف را تلفیقوی
از تقصیر خواهان و شرکت خوانده به میزان هر کدام پنجاه درصد و میزان خسارت وارده را سوی و پونم میلیوون ریوال تعیوین کوه
متناسب با میزان مسئو یت  ،شرکت خوانده را محکوم به پرداخت خسارت در حر خواهان نموده است " همانطور کوه مالحظوه
می گردد مسئو یت سازنده خودرو در این پرونده ها بر مبنای تقصیر سنجیده شده است
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مسئولیت بر مبنای تضمین ایمنی کاال

بر طبر این نظر در معامله هر کال یا خدمتی  ،از جمله خودرو نوزی تضومین صوریح یوا ضومنی
به سود مصرف کننده وجود دارد که به موجب آن زرضه کننده تعهد می کند کوه کوال و خودمت
سا ر و بی زیب در اختیار مصرف کننده قرار دهد  ،نقض این تعهد مسوئو یت قوراردادی و تکلیوف
به جبوران خسوارت را بوه هموراه دارد ( )Badini & panahi-osanloo,2012:41در صوورتی کوه
گارانتی را شرط ت ضمین سالمت کال بدانیر ایون امتیواز را بورای دارنوده کوال ایجواد موی کنود کوه
خریدار از بار اثبات تقصیر فروشنده یا سازنده معاف گردد زیرا مسئو یت سازنده یا فروشونده کوال
بر تضمین صریح و ضمنی سالمت کال  ،به سود خریدار اسوت بور مبنوای نظریوه تضومین  ،کوافی
است مصرف کننده وجود زیب و رابطه آن را با خسارت وارد شده اثبات نماید و دیذور نیوازی بوه
اثبات تقصیر تو ید کننده و یا زرضه کننده ندارد ایراد اساسی وارده بوه ایون نظریوه ایون اسوت کوه
محدود به اطراف قرار داد می باشد بر مبنای این نظریه  ،دادگواه هوا  ،اشوخاص ثا و را خوارج از
قلمرو تضمین ایمنی مبیع می پنداشتند اما امروزه شرط ضمنی سالمت و ایمنی کوال  ،چهوره توازه
ای یافته و در زمره تکا یف قانونی در آمده است ( Ghasemi &Do Borji,2012:173

)

زده ای معتقدند کاربرد این نظریه  ،حوزه مسئو یت قراردادی اسوت در حوا ی کوه هودف حقووق
مصرف  ،ایجاد تع ادل و در بسیاری از موارد حمایوت از مصورف کننودگانی اسوت کوه هویچ گونوه
رابطه قراردادی با تو ید کننده یا زرضه کنندگان کوال نودارد ( )Esmaeilzadeh,1995:54قوانون
حمایت از مصرف کنندگان خودرو مصو  1386در ماده سه تعهود زرضوه کننوده در طوول دوره
ضمانت را در مورد ایمنی و سالمت خودرو تعهد به نتیجه دانسوته اسوت و اصوول خوودرو سواز بوا
اثبات بی تقصیری خود نموی توانود از زیور بوار مسوئو یت شوانه خوا ی کنود (Badini & panahi-

)osanloo,2007:45
مسئولیت محض

مسئو یت محض ناشی از توسعه یافتذی اخیر جوامع بشری اسوت کوه از سوال  1960بوه تودریم
وارد حوزه های مسئو یت مدنی گردید پیروان این نظریه متفر ا قو ند که تقصویر در زموره ارکوان
ایجاد مسئو یت مدنی نیست آنیه در این نظریه مهر است انتسا ضرر بار آمده بر فعا یت مسوئول
است نه تقصیر او کافی است زیان دیده ثابت کند که ضرر بوه او وارد شوده و ایون ضورر ناشوی از
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فعم خوانده می باشد و در این نظریه دادرس به جای اثبات تقصیر باید به احراز این رابطه بیندیشد
( )Katozian,2008:185در این نظریه  ،سهر مالحظات اقتصوادی  ،بوه ویوژه رزایوت تعوادل میوان
منافع تو ید کننده و مصرف کننده و همینین ایجاد انذیزه برای تو ید کنندگان به منظور دستیابی به
سطح بهینه امنیت در طراحی و تو ید محصولت  ،چشمذیر است ( )Geistfed , 2009 : 2
موضع قوانین نسبت به مبنا

در بح

موضع قوانین نسبت به مبنای تضمین ابتودا بوه بررسوی قوازود زوام مسوئو یت در قوانون

مدنی و قانون مسئو یت مدنی و سپس مبنای پذیرفته شوده در قوانون حمایوت از مصورف کننودگان
خودرو و قانون حمایت از مصرف کنندگان سال  1388پرداخته خواهد شد
قانون مدنی و قواعد عام مسئولیت مدنی

به موجب ماده  422قانون مدنی  ،در مبح خیار زیب  ،در صوورتی کوه موورد معاملوه معیوو
باشد  ،خریدار حر فسخ معامله یا نذهداری مبیع و گرفتن ارش خواهد داشت گواهی زیوب ناشوی
از مبیع خساراتی را به بار می آورد که خود کال در مقابم آن بسیار ناچیز است بنابراین زیان هوای
ناشی از زیب دو دسته اند  :نق

خود کال (تفاوت سوا ر و معیوو ) و زیوان هوای وارده ناشوی از

زیب کال در فورض اول خریودار موی توانود معاملوه را فسوخ و یوا ارش دریافوت نمایود ا بتوه در
صورتی که مبیع کلی فی ا ذمه باشد مشتری می تواند درخواست مبیع سا ر را نمایود اموا در موورد
زیان های ناشی از زیب کال  ،ازمال خیار زیب جوابذو نیسوت و بایود طبور قوازود زوام مسوئو یت
مدنی و از با تسبیب خسوارات موذکور جبوران گوردد ( )Ghasemi &Do Borji,2012:174در
مسئو یت بر مبنای تسبیب وجود رابطه سببیت زرفی بین فعم تو یود کننوده و خسوارت وارده کوافی
است و زومی به احراز رابطه قراردادی بین خواهان و خوانده نیست سازنده اتومبیم معیو هموین
که کالی معیو را به بازار زرضه می کند و قراردادی درباره فروش آن می بندد مرتکب خطوایی
شووده کووه بایوود نتووایم آن را متحمووم گووردد ( مووواد  334و  333قووانون موودنی و مووواد  1و  2قووانون
مسئو یت مدنی ) مطابر قوازد زام مسئو یت از جمله قانون مسئو یت مدنی  ،مصرف کننده مکلوف
است زالوه بر اثبات رابطه سببیت بین فعم تو ید کننده و خسارت وارده  ،تقصویر وی را نیوز اثبوات
نماید
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قوانین حمایت از مصرف کنندگان

به موجب ماده سه قانون حمایت از مصرف کننودگان خوودرو  ،زرضوه کننوده در طوول مودت
ضمانت مکلف به رفع هر نوع نق

یا زیب ( ناشی از طراحی  ،مونتواژ  ،تو یود یوا حموم) ،کوه در

خودرو وجود داشته و یا در نتیجه استفاده معمول از خودرو بروز نمووده و بوا مفواد ضومانت ناموه و
مشخصات ازالمی به مصرف کننده مغایر بوده یا مانع استفاده مطلو از خودرو یوا نوافی ایمنوی ان
باشد یا موجب کاهش ارزش معامالتی خودرو شوود  ،اسوت هزینوه رفوع زیوب خوودرو در طوول
مدت ضمانت و جبران کلیه خسارات وارده به مصورف کننوده و اشوخاص ثا و
ما ی و جانی و هزینه های درمان ناشی از نق

ازور از خسوارات

یا زیب ( که خارج از تعهدات بیموه شوخ

ثا و

باشد ) و بر زهده زرضه کننده است
به نظر می رسد قانونذذار در قانون حمایت از مصرف کنندگان خوودرو از مبوانی سونتی و زوام
مسئو یت مدنی فاصله گرفته و مسئو یت خودرو ساز را از نوع مسئو یت محض قرار داده اسوت در
ماده مذکور حقوق اشخاص ثا

نیز که در نتیجه زیب تو ید متضرر شده اند  ،قابم جبوران دانسوته

شده است در قانون حمایت از مصرف کنندگان سال  1388ماده  2آن قانون ازالم داشوته اسوت :
" کلیه زرضه کننودگان کوال و خودمات  ،منفوردا یوا مشوترکا  ،مسوئول صوحت و سوالمت کوال و
خدمات زرضه شده مطابر با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قورارداد مربوطوه یوا
زرضه معامالت هستند " در ایون قوانون مبنوای مسوئو یت زرضوه کننوده صوریحا تعیوین نشوده و
قانونذذار با آوردن زبارت منفردا یا مشترکا دامنه مسئو یت تو ید کننده را تعیین نموده اسوت و وی
به نظر می رسد منظور قانونذذار از زبارت مشترکا مسئو یت تضامنی نیست بلکه منظوور ایون اسوت
که زیان دیده در مواردی تنها از یکی از زرضه کنندگان می تواند تقاضای جبران خسوارت کنود و
در مواردی از چند نفر از آن ها اما نه به صورت تضوامنی  ،بلکوه بوه صوورت اشوتراکی کوه آن هور
ممکن است به تسواوی باشود یوا بور مبنوای درجوه تقصویر یوا نحووه مداخلوه (Badini & panahi-

 )osanloo,2012:49-50در خصوص خسارات ناشی از کال یا خدمت معیو که به خریودار وارد
شده بدون تردید شرط " تضمین سالمت و ایمنی کال یا خدمت " به نفوع خریودار وجوود دارد اموا
با توجه به این که قانون برای تعیین مفاد این شرط به سایر قوانین احا ه داده ذا بوه اسوتناد مواده 221
قانون مدنی می توان گفت که در حال حاضر زرف در معامالت این است کوه تعهود تو یود کننوده
دایر بر تحویم کالی سا ر و بی زیب  ،یک تعهد به نتیجه است ()Badini,2012-2011:223
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قلمرو تضمین

با توجه به این که در بح

حقووق مصورف کننودگان منشوا او یوه تضومین مبتنوی بور قورارداد و

تعهدات تو ید کننده در قبال خریدار بوده ذا این امر باز
تضمین را طرف قرارداد بدانیر ذا در این مبح

می گردد که به صوورت طبیعوی نینفوع

موارد مرتبط مورد بح

قرار می گیورد مفهووم

مص رف کننده چیست ؟ آیا مسئو یت تو ید کننده در دوره تضمین فقط در برابر خریودار او یوه موی
باشد ؟ یا در قبال هر شخصی که از خودرو استفاده می نماید و در نتیجه زیب تو ید متحمم ضورر و
زیان می گردد  ،مسئو یت دارد ؟ آیا مسئو یت ناشی از زیب تو ید صرفا متوجه سازنده خودرو موی
باشد  ،یا سایر دست اندر کاران زنجیره تو ید ازر از قطعوه سواز و زرضوه کننوده را نیوز شوامم موی
گردد ؟ آیا دست اندر کاران مذکور در مقابم مصرف کننده مسئو یت تضامنی دارند و یا منفرد ؟
قلمرو مفهومی تضمین

با توجه به این که اصول زرضه کننده خودرو در قبال مصرف کننده  ،کوالی خوود را تضومین
می نماید ذا ابتدا مفهوم مصرف کننده و سپس زرضه کننده را از نظر حقووقی موورد بررسوی قورار
می دهیر
مفهوم مصرف کننده

با توجه به این که زرضه کننده خودرو در مقابم مصرف کننده مسوئو یت دارد  ،روشون کوردن
مفهوم " مصرف کننده " می توانود قلمورو مسوئو یت زرضوه کننوده را مشوخ

نمایود در قوانون

حمایت از مصرف کنندگان خودرو  ،مصرف کننده در معنای وسیعی به کار رفته است  ،به نحووی
که شامم هر شخ

حقیقی یا حقوقی می شود که خودرو را برای استفاده شخصوی یوا زموومی در

اختیار دارد این نوع تعریف از مصرف کننده جزو مزایا و نکات مثبت این قانون اسوت ( Badini

 )& panahi- osanloo,2012:46این در حا ی است در بند یک ماده یک قانون حمایت از حقووق
مصرف کنندگان مصو  1388مصرف کننده در معنایی بسیار محدودتر به هر شوخ

حقیقوی یوا

حقوقی اطالق شده است که کال یا خدمتی را خریداری می کند در واقع  ،در این قانون مصورف
کننده شخصی جز طرف قرارداد با زرضه کننده کال یا خدمت نیست امروزه گرایش بر آن است
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تا تعریف وسیعی از مصرف کننده ارائه شود به نحوی که اشخاص ثا
شخ
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استفاده کننده را نیز کوه بوا

حرفه ای (فروشنده کال یا خدمت ) رابطه قراردادی ندارنود در بور بذیورد بنوابراین جهوت

برخورداری از مزایای تضمین ا زاما مصرف کننده نباید طرف قرارداد مستقیر خرید خوودرو باشود
بلکه هر شخصی که خودرویی را که دارای شرایط تضومین اسوت در دوره مقورر در اختیوار دارد ،
می تواند از مزایای تضمین بهره مند گردد گورایش رویوه قضوایی نیوز در توسویع مفهووم مصورف
کننده بر آموده و مصورف کننوده را ازور از خریودار مسوتقیر دانسوته و حتوی در موواردی متصورف
خودرو را به زنوان مصرف کننده محسو و دزوی را قابوم اسوتماع زلیوه سوازنده خوودرو دانسوته
است بنابراین در حال حاضر در حقوق ایران در حوزه حقوق مصورف کننودگان خوودرو ،مفهووم
وسیع مصرف کننده مورد پذیرش قرار گرفته و قوانین موضوزه و رویه قضایی نیز موید هموین امور
است

1

مفهوم عرضه کننده

قانونذوذار در بنود  2مواده یوک قووانون حمایوت از مصورف کننودگان خوودرو مصووو ، 1386
تکا یف موضوع قانون را تنها متوجه زرضه کننده دانسته و در تعریف زرضه کننده گفتوه اسوت " :
هر شخ

حقیفی یا حقوقی که به طور مستقیر یا از طریر واسطه فروش مبادرت به فروش خوودرو

های نو تو یدی یا وارداتی خود می کند " در حا ی که در زنجیره تو یود خوودرو  ،افوراد دیذوری
نیز مثم سازنده  ،قطعه ساز و تامین کننده مواد او یه و حتی واسطه های فوروش بوه زنووان فروشونده
حرفه ایی مداخله دارند که مفهوم زرضه کننوده شوامم مصوادیر فووق نموی گوردد بورای تضومین
جبران خسارت زیان دیده قانونذذار بهتر بود برای تمام اشخاص درگیر در زرصه تو یود  ،توزیوع و
________________________________________________________________
" -1در پرونده کالسه  88069شعبه اول دادگاه زمومی شهرستان مهریوز  ،دادگواه دزووای خواهوان بوه طرفیوت شورکت سوازنده
خودرو و نمایندگی آن و فروشنده خودرو را مورد رسیدگی قرار داده و دزوای مطروحه را نوه بوه د یوم فقودان رابطوه قوراردادی
بلکه صرفا به د یم انقضای دوره گارانتی و زدم ارتباط آن بوا شورکت سوازنده خوودرو موردود ازوالم داشوته اسوت همینوین در
پرونده کالسه  8900277شعبه دوم دادگاه حقوقی گرگان به موجب دادنامه شماره  900325مورخ  1390/04/11دزوای خریودار
ثانویه خودرو به طرفیت شرکت سازنده خودرو وارد تشخی

و شرکت خودرو ساز به د یم وقوع حادثه در زمان ضومانت کوال

و خدمات مسئول شناخته شده و حکر بر محکومیت شرکت سازنده صادر شده است "
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زرضوه خوودرو مسوئو یت تضوامنی مقورر نمایود ( )Badini & panahi- osanloo,2012:48ا بتوه
برزکس قانون مذکور  ،قانون حمایت از مصرف کنندگان سال  1388در بند یک ماده یک زرضوه
کنندگان کال و خدمات را به کلیه تو ید کننودگان و توزیوع کننودگان  ،فروشوندگان کوال و ارائوه
کنندگان خدمات ازر از فنی و حرفه ای دانسته است بنابراین به موجب ایون قوانون زرضوه کننوده
شامم تو ید کننده و توزیع کننده و نیز می شود که از این جهت تعریف زرضه کننوده کاموم تور
از تعریف ارائه شده در قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو می باشد به طوور کلوی اموروزه
در زمینه مسئو یت ناشی از زیب تو ید مسئو یت تضامنی یکی از ابوزار هوای مووثر حمایوت از زیوان
دیدگان است زیرا معمول باید مراحم مختلفی طی شود تا کالیی به دست مصورف کننوده برسود
در قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو  ،تنها بوه مسوئو یت زرضوه کننوده در مودت ضومانت
اشاره شده است  ،اما در این زمینه که آیا مصرف کننده می تواند بورای جبوران خسوارت خوود بوه
هر یک از افراد درگیر در زنجیره تو ید و توزیوع خوودرو از جملوه سوازنده قطعوه معیوو  ،واسوطه
فروش  ،نمایندگی فروش و سازنده خوودرو مراجعوه کنود  ،سواکت اسوت ( Badini & panahi-

 )osanloo,2012:49در این صورت باید به قوازد زمومی رجوع کرد متاسفانه قوانون حمایوت از
حقوق مصرف کنندگان مصو  1388نیز برای زرضوه کننودگان کوال  ،مسوئو یت تضوامنی مقورر
نکرده است در سایر مقررات زام نیز مسئو یت تضامنی به زنوان اصم کلی پذیرفتوه نشوده اسوت
و ی به نظر می رسد با توسم به قازده تسبیب امکان مراجعه مصرف کننده به سایر دست اندرکاران
امر تو ید خودرو وجود داشته باشد رویه قضایی در مواردی امکان مراجعه مصرف کننده خوودرو
به دست اندر کاران تو ید خودرو  ،تامین کنندگان قطعوه در زنجیوره تو یود را داده اسوت و وی در
موارد زدیده ای نمایندگان فروش خودرو ساز را به د یم زدم صدق وصف زرضه کننده بوا توجوه
به تعریف مقرر در قوانون حمایوت از مصورف کننودگان خوودرو مصوو  1386مسوئول ندانسوته و
نسوبت بوه آن هوا دزووی را رد نمووده اسوت در پرونوده کالسوه هوای  912166شوعبه اول دادگواه
فالورجان و  910219شعبه هفتر دادگاه حقوقی یزد دادگاه دزووای مطروحوه مصورف کننوده زلیوه
خودرو ساز و نمایندگی فروش را صرفا زلیه خودرو ساز پذیرفته و نسبت بوه نماینودگی فوروش بوه
حاظ زدم صدق زرضه کننده مردود ازوالم نمووده اسوت در آخور ایون کوه  ،قانونذوذار بوا درج
زبارات " قطعات ایمنی خودرو " و " زیب قطعواتی کوه " در مواده  4قوانون حمایوت از حقووق
مصرف کنندگان خودرو  ،به مناقشات پایان داده و ضمانت اجرای زیب قطعه خوودرو را بور زهوده
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خودرو ساز تحمیم کرده است زالوه بر آن در ماده  3قانون مزبور  ،زرضه کننوده را کوه در واقوع
خودرو ساز نیز در قلمرو مفهوم آن قرار دارد  ،مکلف بوه رفوع هور نووع نقو

یوا زیوب ( ناشوی از

طراحی  ،مونتاژ  ،تو ید یا حمم ) که در خودرو وجود داشته  ،نموده است وذا بوا توجوه بوه متوون
قانونی لزم الجرا  ،دیذر جای هویچ شوبهه ای در جوواز طورح دزووای زیوان دیودگان بوه طرفیوت
خودرو سازان در فرضی که زلت وقوع حادثه معطوف به وجود زیب در قطعوه یوا قطعوات خوودرو
است  ،باقی نمی ماند
قلمرو مسئولیت عرضه کننده

با توجه به این که مسئو یت خودرو ساز در مدت تضمین از اهمیت بسزایی برخوردار است و از
طرفی بخش زمده ای از این ا زامات ناشی از قوازد قانونی حاکر بر تضمین موی باشود وذا در ایون
قسمت ابتدا به بررسی قلمرو زمانی مسئو یت خودرو ساز در مودت تضومین و سوپس قلمورو زموانی
مسئو یت خودرو ساز را در خارج از مدت تضمین مورد بررسی قرار می دهیر
قلمرو مسئولیت عرضه کننده در مدت تضمین

قلمرو زمانی تضمین یا به زبارتی مدت زموانی کوه خوودرو سواز مکلوف بوه تضومین خوودروی
تو یدی خود می باشد از منظور حقووق مصورف کننوده موضووع بسویار مهموی اسوت زیورا در دوره
مذکور که زمان محدودی نیز می باشد خودروساز با ارائوه خودمات مجوانی رفوع زیوو و نوواق
خودرو را بر زهده می گیرد ( )Taherian,2014:54صرفنظر از این که تضومین مبنوای قوراردادی
دارد یا قانونی به هر حال و در هر دو صورت از نظر زمانی محدود به زمان معینی است بوه موجوب
تبصره یک ماده یک قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو دوره تضمین نموی توانود کمتور از
یکسال از زمان تحویم خودرو به مصرف کننده و یا کارکردی برابر سی هزار کیلو متر ( هور کودام
زودتر به پایان برسد ) باشد همان طور که مالحظه موی گوردد قانونذوذار حوداقم زموان قوانونی را
برای دوره تضمین  ،یک سال تعیین کرده است کوه ایون امور یکوی از دسوتاورد هوای منفوی قوانون
مذکور است زیرا حتوی قبوم از وضوع قوانون حمایوت از مصورف کننودگان خوودرو دوره تضومین
خودرو های داخلی بیشتر از حداقم مقرر در قوانون بووده و ضورورت داشوت قانونذوذار در جهوت
تعیین دوره تضمین زرف و رویه شرکت های داخلی را حاظ می نمود با توجه به اهمیت تضومین
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 ،تقلیم زمان گارانتی یکی از نقای

زمده قانون مورد اشاره است ا بته تدوین کنندگان آیین ناموه

قانون موصوف به نحوی در صدد بر آمده اند که نقیصه مذکور را جبران نمایند و بور خوالف نو
صریح قانون که مدت تضومین را معوین نمووده اسوت در مواده  5آیوین ناموه دوره تضومین را بورای
خودرو های سبک از تاریخ تحویم به مصرف کننده دو سال یا کارکردی برابر  40000کیلومتر هر
کدام زودتر به پایان برسد و بورای خوودرو هوای وارداتوی پونم سوال یوا  150000کیلوومتر و بورای
خودرو های سنذین سه سال و کارکردی برابر با  200000کیلومتر و برای موتور سیکلت شوش مواه
از تاریخ تحویم تعیین نموده اند و در تبصره  2ماده  5گارانتی رنو

را بورای خوودرو هوای سوبک

همانند رویه سابر سه سال و برای خودروهای سنذین هجده ماه تعیین نموده انود در تبصوره یوک
ماده  5پیش بینی شده که تو ید کننده بر مبنای سیاست تجاری خود امکان افزایش دوره تضومین را
دارد هر چند اقدام تدوین کنندگان آیین نامه در افوزایش دوره تضومین اموری مثبوت و در جهوت
حمایت از مصرف کنندگان است یکن به نظر می رسد آیین ناموه موذکور بور خوالف نو

قوانون

است زیرا آیین نامه موصوف حداقم دوره تضمین را از یوک سوال بوه دو سوال افوزایش و گوارانتی
رن

را نیز به طور جداگانه سه سال تعیین کورده اسوت ا بتوه افوزایش اختیواری مودت تضومین از

سوی تو ید کنندگان در راستای مشتری موداری و جوذ مشوتری بالموانع خواهود بوود در رویوه
قضایی نیز مدت تضمین مورد توجه قرار گرفته و در مواردی دزاوی اشخاص را به د یم خوروج از
دوره تضمین مردود دانسته است در پرونده کالسه  890415شعبه اول دادگواه تجدیود نظور اسوتان
تهران رای شعبه  216دادگاه زمومی تهران مبنی بر تحویم خودروی سا ر و بدون زیب به خواهوان
را که زلیه یکی از شرکت های خودروساز صادر گردیده بود به د یم این که فاصله تواریخ تحویوم
خودرو با تاریخ حریر سه سال بوده و خودرو خارج از دوره گوارانتی بووده رای بودوی را نقوض و
حکر به رد دزوای خواهان صادر شده است در مورد مشابه شعبه نهور دادگواه حقووقی همودان بوه
موجب دادنامه شماره  8800582مورخ  1388/8/30به د یم انقضای دوره تضمین حکور بور بطوالن
دزوای خواهان صادر نموده است
قلمرو مسئولیت عرضه کننده در خارج از مدت تضمین

با توجه به ایون کوه قوانون حمایوت از مصورف کننودگان خوودرو مصوو  1386در خصووص
مسئو یت زرضه کننده در خارج از مدت تضمین حکمی ندارد سوال بسویار مهموی کوه مطورح موی
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گردد این است که آیا مسئو یت خودرو ساز محدود به دوره تضمین است یا خیر ؟ زیرا قانونذوذار
تکا یف بسیار زیادی را در دوره تضمین بر زهده خوودرو سواز محوول نمووده و نحووه انشوای موواد
قانون نیز سقوط مسئو یت خودرو ساز در خارج از دوره تضمین را ا قاء موی نمایود موثال در مواده 3
قانون مقرر گردیده که "زرضه کننده در طول دوره گارانتی مکلف به رفع هر نق

و زیب ( ناشی

از طراحی  ،مونتاژ  ،تو ید یا حمم ) گردیده است " در ماده  4مقرر گردیده چنانیه نق

یوا زیوب

قطعات ایمنی خودرو در طول دوره ضمانت پس از سه بار تعمیر همینان بواقی باشود خوودرو سواز
مکلف ب ه تعویض خودرو و یوا اسوترداد وجوه بوا شورایط مقورر در مواده گردیوده اسوت از مفهووم
مخا ف مواد مذکور استنباط می گردد که در خارج از دوره تضمین مسئو یتی متوجه خوودرو سواز
نمی باشد اگر چه از سکوت قانونذذار راجع به مسئو یت خودرو سواز در خوارج از دوره تضومین
ممکن است برداشت شود که مسئو یتی ندارد اما این توهر را باید از نهن زدود زیرا این قانون جنبه
حمایتی دارد ذا تفسیر آن باید به نفع مصرف کننده خودرو باشد نه خودرو ساز از این رو باید در
خصوص مسئو یت زرضه کننده خودرو بین دو فرض قائم به تفکیک شد  :مسئو یت زرضه کننوده
در مدت تضمین که مبتنی بر تقصیر نیست و از نوع تعهد به نتیجه است و مسئو یت زرضه کننده در
خارج از مدت ضمانت که تابع قانون حمایت حقوق مصرف کنندگان مصو  1388و قوازود زوام
حمایت از مصرف کنندگان می باشود ()Badini&Shabani kondsari & rodpour,2012:32-33
همین شبهات باز

شده است که برداشت های متفاوتی نیز از مسئو یت خوودرو سواز در خوارج از

دوره تضمین در رویه قضایی ایجاد گردد مفاد برخی از اراء و مفهوم مخا ف و نحوه اسوتدلل آن
ها موید ایون برداشوت اسوت بوه موجوب دادناموه شوماره  900251موورخ  1390/2/28شوعبه 206
دادگاه حقوقی تهران دزوای خواهان زلیه خودرو ساز به خواسته مطا بوه خسوارت ناشوی از حریور
خودرو ی مدل  1383را با این استدلل که حادثه خارج از دوره تضمین واقع شده دزوای خواهوان
را رد نموده است در پرونده کالسه  900913شعبه چهاردهر دادگاه حقوقی اصفهان دزوای مشابه
را با وصف این که مدت گارانتی منقضی شده بوده ،دادگاه تو یود کننوده خوودرو را بوه پرداخوت
خسارت محکوم نموده است در پرونده کالسه  920156شعبه  24دادگاه حقوقی تبریز با ایون کوه
از گارانتی رن

بیش از پنم سال سپری شده بود دادگاه با احراز تقصیر ،شرکت خودرو ساز را بوه

پرداخت خسارت محکوم نموده است همان طور که مالحظوه شود رویوه قضوایی بیشوتر تمایوم بوه
محکومیت خودرو ساز زلیرغر انقضای مدت گارانتی  ،در صورت احراز تقصیر دارد
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شرایط تحقق مسئولیت مدنی عرضه کننده خودرو

برخی از شرایط ایجاد مسئو یت برای خودرو ساز دارای ضمانت اجرای دوگانه جزایی و مودنی
می باشند که از آن جمله می توان به تد یس وی در ارائه محصوولت بوه مصورف کننودگان اشواره
داشت چون تحقیر حاضر به مسئو یت مدنی می پردازد  ،بررسی این شروط که ماهیوت کیفوری ان
ها برجسته تر است در این پژوهش صحیح و لزم به نظر نمی رسد وذا بوا پرهیوز از ورود در قلمورو
مسئو یت جزایی خودرو سازان در این قسمت مشخصا شرایط ایجاد مسئو یت مدنی خودرو سوازان
تحلیم خواهد شد
مفهوم عیب خودرو
بسوویاری از فقهووا زیووب را "زیوواده یووا نقصووان در خلقووت اصوولی شووی" مووی داننوود (Shahid-

 )avval:107&mohaghegh-helli,1983:172برخی از اساتید حقوق نیز زیب را این گونه تعریف
کووورده انووود "زیوووب اموووری اسوووت کوووه از بهوووای کوووال یوووا انتفووواع مطلوووو از آن بکاهووود "
( ) katozian,2008:278با توجه به تعریف مذکور دو ضابطه برای معیو محسو نموودن چیوزی
ضروری است کاستن از بهوای کوال یوا کور کوردن از انتفواع مطلوو از آن ()Safai,1993:284
بنابراین آنیه مسلر است نمی توان ضابطه دقیقی را برای زیب تعیین نمود و برای تحقر آن بایود بوه
زرف رجوع کرد در مسئو یت ناشی از زیب کال گفته می شود کالی معیو کوالیی اسوت کوه
زیب و خطر آن  ،انتظار مصرف کننده متعارف را برآورده نکند سازنده متعارف نیوز در صوورت
آگاهی از وجود ایون وضوعیت از زرضوه آن بوه بوازار خووداری کنود ( )Ed; west ; 1984 :699
بنابراین در تعریف فوق که از سوی پراسر حقوق دان آمریکایی از کالی معیو ارائه گردیده نیوز
مبنای زیب یا زدم زیب کال انتظار مصرف کننده قرار داده شوده  ،در موورد زرضوه کننوده نیوز بوه
همین نحو  ،مبنا را سازنده متعارف قرار داده اند در دستورا عمم  1999جامعه اروپا نیز آنیه معیوار
مطابقت کال ازالم شده است "تناسب کوال بوا انتظوار مصورف کننوده " اسوت بنوابراین در بحو
خودروی معیو منظور از زیب در وسایم نقلیه آنینان وضعیتی در وسایم مذکور است که آن هوا
را معد ایجاد خطر نماید و در این راستا تفاوتی نمی کند که وضعیت مذکور به سبب طراحوی غلوط
یا در جریان تو ید یا به جهت زدم اطالع رسانی یا اطالع رسانی ناق

از طرف سازنده ایجاد شوده
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باشد ( )Abdali,2012:184قانون حمایت از مصرف کننودگان سوال  1388و آیوین ناموه اجرایوی
قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو زیب را تعریف کرده اند بوه موجوب بنود  4مواده یوک
قانون حمایت از مصرف کنندگان سال " 1388منظور از زیب در این قانون زیاده  ،نقیصوه یوا تغییور
حا تی است که موجب کاهش ارزش اقتصادی کال یا خدمات گوردد " در بنود (ز) مواده  2آیوین
نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کننده خودرو زیب به این نحو تعریوف شوده اسوت " :زیوب ،
زیاده یا نقیصه و یا تغییر حا تی است که موجب کاهش ارزش اقتصادی کال و خودمات و یوا زودم
امکان استفاده متعارف از آن می گردد " همان گونه که مالحظه می گردد در کلیه تعریوف هوای
ارائه شده از سوی حقوق دانان و قانون  ،زیاده یا نقیصه در کال از مووارد زیوب محسوو گردیوده
است در قوانین خارجی مانند ماده  1386-4قانون مدنی فرانسه و ماده  3قانون حمایت از مصورف
کنندگان انذلستان کال زمانی معیو محسو می شود که ایمنی متعارف و موورد انتظوار مصورف
کنندگان را نداشته باشد
مصادیق عیب خودرو

حال که مفهوم زیب مشخ

گردید به مواردی از اقسام زیب کوال موی پوردازیر زیوب کوال

ممکن است به سه صورت باشد  :زیب در طراحی  ،زیب در تو ید و زیب در راهنموایی و هشودار
در ماده  2قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو  1386نیز زیب را ناشوی از طراحوی  ،مونتواژ ،
تو ید و حمم بر شمرده شده است
عیب در طراحی خودرو

از جمله زیب های مهر خودرو  ،زیب در طراحی است زیب در طراحی چنان زیبی اسوت کوه
نه تنها در مورد یک محصول بلکه در کم محصولت تو یدی همان طرح می توان دید به زبوارتی
زیب در اصم کال  ،زیب در محاسبه ساختار و طراحی کالست ( )Jafaritabar,2010:116نمونه
ها زبارتند از  :زدم استفاده از مواد کافی یا زدم نصب وسائم ایمنی مقدور مثم کمربند ایمنوی در
این حا ت اگر چه خودرو به طور دقیر بر اساس اراده سازنده ساخته شده است  ،اما ادزا ایون اسوت
که طرح مقصود سازنده  ،ناایمن و توام با غزش است ذا به نظر می رسد در دزاوی زیب طراحی
خودرو احراز تقصیر خودرو ساز ضرورت داشته باشد  ،با این وجود در صورتی کوه خواهوان د یوم
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ارائه کند دایر بر این که طرح موثری وجود داشته که به کوارگیری آن توسوط خودروسواز موجوب
پیشذیری از وقوع حادثه و تبعا صدمه می شده و یا این که نصب برخی قطعات از ضوروریات بهوره
وری از خودرو بوده است و ی سازنده آن ها را ازمال نکرده  ،می توان برای خودروساز مسوئو یت
محوض قائوم شود ( )Pour asadi-sh&Pour asadi-m&Ashraf al-kitabi,2011:121ا بتوه در
زیب در طراحی  ،تو ید کننده مورف نیست که طراحی محصوول وی بوا آخورین و پیشورفته تورین
طرح های ایمنی مطابقت داشته باشد اما بوه هور حوال نووع خوودروی تو یودی بایود زرفوا معیوو و
خطرناس نباشد و این که تو ید کننده طرحش را زوض کند نمی تواند ایون امور د یوم ایوراد طورح
قلمداد شود ()Jafaritabar,2010:117-118
عیب در تولید
وقتی خودرو زیب در ساخت دارد کوه مطوابر بوا مشخصوات طراحوی و سواخت نباشود ( Pour

 )asadi-sh&Pour asadi-m&Ashraf al-kitabi,2011:123-124بووه زبووارت دیذوور زیووب در
ساخت زمانی وجود دارد که یک اتومبیم با طراحی و خصوصیات و مشخصات آن مطابقت نودارد
(  )Swanson& dr.lin wei ; 2009: p 8تشخی

و اثبات این زیو به آسانی امکان پذیر اسوت

زیرا با سایر مصادیر همان نوع از خودرو ها مغایرت داشته و معیو است اصول زیوب در تو یود
 ،زیب غیر ارادی و ناخواسته می باشود زیورا طراحوی کوال مناسوب و فاقود اشوکال اسوت ویکن در
ساخت آن دقت لزم به زمم نیامده است
عیب در راهنمایی و هشدار

یکی از تعهدات تو ید کنندگان کال تعهد به آگاه سازی مشتریان در مقابوم خطورات احتموا ی
ناشی از کالی تو یدی خود می باشد مثال قفم فرمان و ترمز ها در هنذام خاموشی خوودرو هوا بوه
مشتریان ازالم نذردد فرآورد ه هوایی کوه بودون راهنموایی و هشودار بوه بوازار زرضوه موی گوردد
خطرنوواس و معیووو اسووت و حتووی ایوون زیووب را مووی توووان از موووارد خیووار زیووب دانسووت
( )Jafaritabar,2010:95خودرو ساز یا فروشنده ایی که وریفه دارد خطر های ناشوی از خوودرو را
یادآوری و هشدار دهد و این وریفه را انجام نموی دهود  ،مرتکوب تقصویر شوده اسوت در حقووق
ایالت متحده آمریکا  ،اگر سازنده  ،رهنمود ها و دسوتور هوای لزم را بوه مصورف کننوده ندهود ،
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معیو تلقی می شود زیرا در آنجا کافی نیست که سازنده با رزایت دقت و

احتیاط در طراحی و ساخت  ،در نهایت به آزمایش و معاینه کال بسنده کند سازنده مکلف اسوت
در مورد خطرات احتما ی موجود در کال ( از جمله خودرو ) به زموم اخطار و اطوالع دهود مواده
 388از مجموزه مقررات مسئو یت مدنی این کشور در رابطه با تکلیف به دادن اطالع و هشدار ایون
معیار را بدست می دهد ( )Juneydi,2002:34قانون حمایت از مصرف کننودگان خوودرو نیوز در
ماده  15مقرر می دارد "زرضه کننده مکلف است تعهدات موضوع این قانون را بوه صوورت کتبوی
در اوراق ضمانت نامه قید نموده و در زمان تحویم خودرو به نحو مقتضی موضوع این قوانون را بوه
طور صریح و روشن به مصرف کننوده ازوالم نمایود " قوانون حمایوت از مصورف کننودگان کوال
مصو  1388نیز در ماده  3چنین تکلیفی را برای زرضه کنندگان کال مقرر داشته است
عدم ایفای تعهدات تضمینی

یکی دیذر از شرایطی که باز

مسئو یت خوودرو سواز موی گوردد  ،تخلوف از تعهودات موورد

تضمین است برای آن که مسئو یت ناشی از تضمین محقر شود  ،باید تعهدی وجود داشته باشود و
این تعهد بر اثر زمم حقوقی به وجود آمده باشد ( )Vahdati shobeiri,2009:171تا قبم از وضع
قوانین مرتبط با حقوق مصرف کنندگان خوودرو  ،در خصووص منشوا قوراردادی تضومین تردیودی
وجود نداشت زیرا خودروساز صریح یا ضمنی به موجب قرارداد ایمنی خودروی تو یودی را بورای
مدتی معین ضمانت می نمود با توجه به اهمیت تضمین در حوزه خوودرو بوه زنووان کوالی خطور
آفوورین و گووران قیمووت و تنوووع کیفووی و کمیووت خووودرو هووای موجووود در بووازار مصوورف  ،اغلووب
قانونذذاران در این رابطه خصوصی دخا ت نموده و ا زامات تضمینی را به تو ید کننودگان خوودرو
تحمیم نموده اند قانونذذار ایران نیز در قانون حمایت از مصورف کننودگان خوودرو و آیوین ناموه
اجرایی آن تضمین تعهدات راجع به ایمنی و سالمت محصول را جزء شوروط تحمیلوی بور قورارداد
فروش خودرو قرار داده اند بنابراین تخلف از تعهدات تضومینی ممکون اسوت منشوا قوراردادی یوا
قانونی داشته باشد
ضرورت ایفای تعهدات در دوره قراردادی تضمین

یکی از انتظارات به حر مصرف کنندگان برای جبران خسارت خود  ،تعمیر قطعات خودرو می
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باشد مواردی پیش می آید که مصرف کننده خودروی معیوبی خریداری می نماید که مسبب آن
تو ید کننده بوده و پرداخت تفاوت کالی سا ر و معیو مشکم خریدار را حم نمی کنود و فسوخ
معامله نیز به دلیم مختلف از جمله افزایش قیمت  ،به صورفه نموی باشود ( )Azadi,2011:102در
چنین مواردی اگر دوران ضمانت و گارانتی به اتمام نرسویده باشود  ،مصورف کننوده بهتورین مسویر
جبران خسارت را  ،مراجعه به خودرو ساز و یا نماینده وی جهت رفع زیو موجود در خودرو می
داند قطعا چنانیه خودرو ساز به تضمینات قراردادی خود زمم ننماید  ،مصرف کننوده بوا مراجعوه
به مراجع قضایی  ،بر ا زام خودرو ساز بوه رفوع زیوو موجوود در دوران گوارانتی  ،توفیور حاصوم
خواهد شد
مسئولیت تضمینی در برابر کلیه مصرف کنندگان

مسا ه این است  ،آیا خودروساز می تواند کالی خود را در برابر زموم تضمین کنود ؟ ماهیوت
حقوقی این تعهد چیست و چه آثاری برای متعهد به وجود می آورد ؟
در این که تو ید کننده خودرو می تواند سالمت و ایمنوی محصوولت خوود را در برابور زمووم
مصرف کنندگان تضمین کند نباید تردید کرد این تضمین در واقع ایجابی است که تحقور آن در
برابر هر خریدار و مصرف کننده محتمم است و برای آن مثوال هوای بسویاری موی تووان در حووزه
حقوق خصوصی یافت برای مثال تعهدی که جازم در زقد جعا ه در برابر گمان می کنود ( ماننود
این که هر کس اتومبیم گر شده من را توا پونم روز بیابود ده میلیوون ریوا ل بوه او موی پوردازم ) یوا
تعهدی که صادر کننده چک یا سفته در وجه حامم در برابر دارنده حر می کنود منتهوا بایود ایون
نکته را افزود که در هر حال این تضمین پیشنهادی است که تحقر آن وابسته به قبول متعهد ه است
در نظام حقوقی ما به دشواری می توان نمونه ای ارائه کرد که شخ

بتواند تنها بوه اراده خوویش

و بدون این که متعهد ه آن را بپذیرد  ،دینی برای خود به وجود آورد با ایون وصوف بوه نظور موی
رسد زومی نداشته باشد که تعهد به سود شخ

معین باشد و به همین جهت می توان پذیرفت کوه

تضمین سالمت خودرو به طور مستقیر به سود خریدار و مصرف کننده است و او به قوائر مقوامی از
نخستین خریدار این حر را پیدا نمی کند و ی بهره برداری از تضمین موکول بور ایون اسوت کوه بور
قراردادی استوار شود هر چند که این گونه تضمین ها در برابر خریداران خودرو اسوت  ،و وی بوا
کمی روشن بینی می توان پذیرفت که ویژه خسارات وارده به شخ

او نیست و نزدیکان و کسوان
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او را نیز در بر می گیرد برای مثوال  ،اگور خریودار ،اتومبیوم تضومین شوده خوود را بوه دوسوت یوا
فرزندش برای رانندگی بسپارد یوا آن را بوه همسورش هدیوه دهود و در اثور زیوب اتومبیوم  ،حادثوه
رانندگی اتفاق و منجر به خسارت شود  ،نمی توان ادزا داشوت کوه تضومین تنهوا در برابور خریودار
بوده است و این گونه زیان ها را در بر نمی گیورد ( ) Katozian,2011:228-230همینوین اسوت
در موردی که خودرو تحت چند قرارداد به سومین یا پنجمین مصرف کننده برسد و زیو موجود
در آن نزد وی موجب بروز حادثه گردد در دادنامه شماره  310مورخ  1385/08/05دادگواه زوا ی
انتظامی قضات در رسیدگی ماهیتی دادگاه با این استدلل که " شرکت سوازنده خوودرو بوا صودور
برگ گارانتی در قبال زیو خودرو  ،خود را متعهد می کند بنوابراین ضورورتی بوه تنظویر قورارداد
خاص با تک تک خریداران ( ایادی بعدی ) نیست " رای بر برائت قاضی مشتکی زنه صادر نموده
است از آنیه گفته شد این نتیجه به دست می آید که تعهود در برابور زمووم در حقووق موا پیشوینه
روشنی دارد و زقد جعا ه یکی از زقود معوین پویش بینوی شوده در قوانون مودنی اسوت و موی تووان
تضمین خودروسواز در برابور مصورف ک ننودگان را بور هموین قیواس پوذیرفت منتهوا در فرضوی کوه
فروشنده از زیب کال تبری می کند یا قرارداد به گونه ای حاوی شورط زودم مسوئو یت اسوت ایون
ابزار سنتی نیز از نفون باز می ماند چنان که ماده  436قانون مدنی به آن اشاره دارد زیرا تعهودی کوه
بر خالف اراده متعهد به او تحمیم شود نیاز به قانون دارد ایون تحمیوم بوه معنوی مسوئو یت قهوری
است و به همین د یم است که نظوام جدیود حقووقی فراتور از مورز هوای سونتی مسوئو یت محوض و
مستقیر تو ید کننده را جانشین تضمین های قراردادی می کند ()Katozian,2011:231
عوامل رافع مسئولیت خودرو ساز در دوره تضمین

تضمین ازر از قانونی یا قراردادی  ،نامحدود و بی حود مورز نیسوت بنوابراین ممکون اسوت بوه
دلئم مختلف زائم یا محدود گردد زیرا معقوول نیسوت کوه تو یود کننوده را موادام ا عمور مسوئول
بدانیر در این قسمت ابتدا به زوامم محدود کننده و سپس موارد نقض تضمین و سپس بوه بررسوی
شرط زدم مسئو یت و یا محدود کننده مسئو یت در رابطه مصرف کننده با تو ید کننده پرداخته می
شود
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عوامل محدود کننده تضمین

قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو زلیرغر حمایت مناسبی کوه در دوره تضومین
از مصرف کننده به زمم آورده یکن در زین حال و بر حسوب ضورورت محودودیت هوایی را نیوز
برای دوره مذکور پیش بینی نموده که آن را تحت زنوان زوامم تهدید کننده تضمین مورد بررسی
قرار می دهیر
انقضای مدت یا پیمایش

اصول سازنده خودرو برای یک مدت معین محصولت خود را در قبال زیب و نقو

احتموا ی

تضمین می نماید به زبارتی تو ید کننده صحت و سالمت خودروی تو یدی خود را برای مدت یوا
کارکرد مشخ

گارانتی می نماید در حال حاضور قوانون حمایوت از مصورف کننودگان خوودرو

مدت گارانتی خودرو را ازر از گارانتی موتور و یا رن

و بدون توجه به نوع خودرو ازر از سبک

و سنذین را حداقم یک سال و یا کارکردی معادل سی هوزار کیلوو متور هور کودام زودتور منقضوی
گردد  ،تعیین نموده است همان گونه که قبال توضیح داده شد آیین نامه قانون موورد اشواره مودت
تضمین را افزایش داده است ممکن است امکان ارائه خدمات گارانتی بنا به دلئم غیر قابوم پویش
بینی میسر نباشد در این صورت مطابر ماده شش قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو  ،ایون
تعهدات به حا ت تعلیر در می آید و مدت تعلیر به مدت ضمانت افزوده می شود مطابر مواده 12
آیین نامه  ،زرضه کننده مکلف است در صورتی که مدت خوا خوودرو مطوابر ترتیبوات مواده 9
بیش از یک ماه باشد مدت یاد شده را به زمان دوره تضمین خوودرو مربوطوه اضوافه نمایود بودین
ترتیب در صورت انقضای مدت تضمین تعهد ناشی از تضمین خودرو ساز نسبت به مصرف کننوده
زائم می گردد
موارد نقض شرایط تضمین

در مواردی ممکن است تضمین منقضوی نشوده باشود و وی در نتیجوه تخلوف مصورف کننوده از
موازین قانونی و قراردادی تضمین تو ید کننده زائم گردد موارد نقض تضمین و آثار آن به شورح
نیم می باشد :
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تعویض یا نصب قطعات و سیستم های جانبی

به موجب ماده  8قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو یکی از زوامم بسیار مهر و محدود
کننده مسئو یت خودرو ساز در طی دوران ضمانت تعویض یا نصب قطعات و سیسوتر هوای جوانبی
مثم آمپی فایر و دزد گیر و در خودرو می باشد در رویه قضایی نیز این امور مشوهود اسوت در
پرونده کالسه  61/ 89حوزه  1062شورای حم اخوتالف شوماره  22تهوران خواهوان دزووایی را بوه
خواسته مطا به خسارت به یک دستذاه اتومبیم به زلت حریر زلیوه شورکت سوازنده خوودرو اقاموه
نموده و دادگاه به موجب نظریه هیات هفت نفره کارشناسان خواهان را به د یم دسوت کواری سویر
کشی دزد گیر و ضبط و پخش خودرو به میزان سوی درصود و شورکت خوودرو سواز را بوه جهوت
تعهدات ناشی از تعمیرات در دوره گارانتی به میزان هفتاد درصد در این حادثه مسئول شناخته و بوه
همین د یم شرکت سازنده را به تناسب تقصیر محکوم به پرداخت خسارت نموده است به نظر می
رسد رای صادره مواجه با اشکال است زیرا طبر ماده  8قانون مورد اشاره صورف دسوت کواری در
سیستر های جانبی خودرو موجب خروج خودرو از شمول قانون و سقوط گارانتی می گوردد وذا
محکومیت شرکت خودرو ساز مواجه با اشکال است
دریافت خدمات خارج از شبکه رسمی و مجار عرضه کننده

قانونذذار در تبصره یک نیوم مواده  3قوانون حمایوت از مصورف کننودگان خوودرو  ،مصورف
کننده را مکلف به استفاده از خدمات گارانتی از شبکه های رسمی زرضه کننوده نمووده اسوت بوه
موجب قسمت دیذر ماده  8قانون موصوف "هرگونه زیب و نق
به مصرف کننده و اشخاص ثا

و خسارات جوانی و موا ی وارده

که به د یم دریافت خدمات خارج از شبکه رسمی و مجاز زرضه

کننده توسط مصرف کننده طی دوره ضمانت ایجاد شود از شمول این قوانون خوارج اسوت و هویچ
گونه حقی برای مصرف کننده و اشخاص ثا

در برابر زرضه کننده ایجاد نموی شوود " بنوابراین

یکی از زوامم زائم کننده تضمین مراجعه به شبکه های غیر رسمی جهت تعمیر خودرو است
مسئولیت خارج از بیمه شخص ثالث

مسئو یت خودرو ساز در طول دوره تضمین نارر به مواردی است که بیمه شخ

ثا

خوودرو

 ،خسارت وارده را پوشش ندهد این امر در ماده  3قانون حمایت ازمصرف کننودگان خوودرو بوه
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طور صریح مورد اشاره قرار گرفته است این فرض قانونی مبتنی بر احتراز از دارا شدن بالجهوت و
دریافت خسارت مضازف توسط زیان دیده می باشد از این حی

در رابطه با تو ید کننوده و زیوان

دیده از مصادیر تحدید مسئو یت می باشد
شرط عدم مسئولیت و محدود کننده تضمین

زرضه کننده خودرو نمی تواند از طریر درج شورط ( شورط زودم مسوئو یت یوا شورط محودود
کننده ) مسئو یت خود را محدود نماید در ماده  7قانون حمایت از مصورف کننودگان خوودرواین
نکته به صراحت آمده است  " :هر نوع توافور مسوتقیر یوا غیور مسوتقیر بوین زرضوه کننوده  ،واسوطه
فروش با مصرف کننده که به موجب آن تمام یا بخشی از تعهداتی که زرضوه کننوده بور طبور ایون
قانون و یا ضمانت نامه صادره بر زهده دارد ساقط نماید یوا بوه زهوده واسوطه فوروش یوا هور زنووان
دیذری گذارده شود  ،در برابر مصرف کننده باطم و بال اثور موی باشود " تبصوره ایون مواده بورای
تاکید بیشتر ازالم کرده است " :انعقاد هر نوع قوراردادی کوه حقووق و تکوا یف طورفین قورارداد و
مشمو ین این قانون در آن رزایت نشود به استناد ماده  10قانون مدنی و مورد مشابه غیر قوانونی و از
درجه ازتبار ساقط است " چنین حکمی برای جلوگیری از سوء استفاده زرضوه کننودگان خوودرو
است ( )Badini&panahi osanloo,2012:51با توجه به این که اصول قرارداد های تنظیموی بوین
زرضه کننده و مصرف کننده جزء قرارداد های ا حاقی است ذا همیشه این تورس وجوود دارد کوه
طرف قوی تر با پیش بینی شرط زدم مسئو یت در قرارداد طرف ضعیف را مورد اجحاف قرار دهد
نظر زمومی حمایتی اقتضاء می کند تا در رابطه این دو  ،چنین شروطی ازتبار نداشته باشود توا هور
زوودا ت قووراردادی برقوورار شووود و هوور بوورای مصوورف کننوودگان امنیووت بیشووتری فووراهر گووردد
()Izanloo,2011:115-116
نتیجه گیری

تضمین کال یکی از ساز و کار های قانونی و قراردادی است که تو ید کننده بر اساس آن تعهد
ناق

خود دایر بر تحویم کالی مطابر با قرارداد به مصرف کننده را تکمیوم موی نمایود تضومین

ممکن است به موجب قانون و یا قرارداد ازطاء شود  ،که حسب مورد ماهیت قانونی و یا قوراردادی
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خواهد داشت ثموره زملوی ایون تقسویر بنودی در ایون اسوت کوه امکوان محودود کوردن تضومین
قراردادی و توافر بر خالف آن وجود دارد یکن در تضمین قانونی امکان توافر خوالف آن وجوود
ندارد آثار و احکام تضمین در قانون حمایت از مصرف کنندگان سال  1388پیش بینی شده است
قانون حمایت از حقووق مصورف کننودگان خوودرو مصوو  1386قوانون خواص مقودم و قوانون
حمایت از مصرف کنندگان مصو  1388قانون زام موخر است چنانیه قانون حمایوت از حقووق
مصرف کنندگان خودرو سال  1386در خصوص حقوق مصرف کننده خوودرو  ،متضومن حکموی
نباشد  ،می توان به قانون حمایت از مصرف کنندگان  1388که قانون مادر در زمینه حقوق مصرف
کنندگان به طور کلی است مراجعه کرد و چنانیه هر دو قانون در این زمینه ساکت باشند به قوازود
زام حقوق مدنی می توان متوسم شد ساز و کار تضمین به صورت سازمان یافته در قوانون حمایوت
از مصرف کنندگان خودرو مصو  1386به خصووص در موواد  3و  4کوه بوه مفواد آن موواد قوبال
اشاره شد  ،تبیین شده است همان گونه که مالحظه می گردد قانون حمایت از مصورف کننودگان
خودرو گامی به جلوو موی باشود زیورا زرضوه کننودگان خوودرو را در مقابوم مصورف کننودگان و
اشخاص ثا

 ،مسئول جبران خسارات وارده ازر از خسارات ما ی  ،جوانی و هزینوه هوای درموانی

ناشی از نق

و زیب خودرو  ،هزینه های حمم خودرو به تعمیرگاه  ،تامین خودرو های جوایذزین

مشابه در طول مدت تعمیرات دانسته است قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو برای زرضوه
کننده خودرو در طول مدت ضمانت یک نوع مسئو یت محض در نظور گرفتوه اسوت بنوابراین در
این نوع نظام مسئو یت  ،لزم نیست که مصرف کننده تقصیر زرضه کننده را اثبات کنود و درگیور
مسائم پیییده آن شود همینین زرضه کننده مورف است هر گونوه ایوراد و نقو

ایجواد شوده در

خودرو را که ناشوی از اسوتفاده معموول از خوودرو اسوت و در طوول دوره ضومانت ایجواد شوده را
برطرف سازد
این قانون سعی کرده حمایت ویژه و بیشتری از مصرف کننده انجام دهد و تا حد زیادی نیوز در
این زمینه خو زمم کرده است و ی نواقصی نیز دارد که به شرح نیم اشاره می گردد:
 -1نحوه نذارش قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصو  1386از جمله مواد 3
و  4به نحوی است که تنهوا بوه مسوئو یت زرضوه کننوده در مودت تضومین اشواره دارد و ایون
برداشت در رویه قضایی نیز مشاهده می شود ذا به منظور رفع هر گونه شبهه ضرورت داشت
که قانونذذار مسئو یت یوا زودم مسوئو یت خوودرو سواز در خوارج از دوره تضومین را تعیوین
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تکلیف نماید
 -2در قانون حمایت سال  1386تنها به مسئو یت زرضه کننده در مدت ضمانت اشاره شده اسوت
اما این که آیا مصرف کننده می تواند برای جبران خسارت خود به هر یک از افراد درگیر در
زنجیره تو ید و توزیع خوودرو از جملوه سوازنده قطعوه معیوو  ،واسوطه فوروش  ،نماینودگی
فروش و سازنده خودرو مراجعه کند قانون ساکت است در این راستا ضرورت داشت قوانون
حمایت از مصرف کنندگان خوودرو بورای کلیوه زواموم در امور تو یود و زرضوه  ،مسوئو یت
تضامنی پیش بینی می نمود زیرا با توجوه بوه نقوش بازدارنودگی بسویار مهور مسوئو یت مودنی
چنانیه کلیه زوامم زنجیره تو ید در دوره تضمین مسئو یت تضامنی داشته باشند قطعوا اثورات
آن در احقاق حقوق مصرف کننده و کیفیت محصول بیشتر آشکار خواهد شد
 -3حر تعویض و استرداد خودرو منوط به سه بار تعمیر در مورد نقض ایمنی شده است در حا ی
که زومی نداشت ازمال این حر در مورد نقض ایمنی به سه بار تعمیر معلر شود
 -4با توجه به این که خودرو محصول گران قیمتی است که سهر زیادی از هزینه های خوانواده را
در بر می گیرد ذا تعیین دوره یک سا ه تضمین ( در تبصره یک ماده  2قانون حمایت ) برای
مصرف کننده بسیار کر است ذا با توجه به کوتاه بودن مدت ضمانت ایون حمایوت جزئوی و
ناچیز است بنابراین اقتضا داشت قانونذذار سقف دوره ضومانت را میوزان بوالتری تعیوین موی
کرد تا حمایت مقتضی از مصرف کننده صورت می گرفت
 -5هیات حم اختالف پیش بینی شده در قانون حمایت از مصورف کننودگان خوودرو سوه زضوو
دارد یکی نماینده زرضه کننوده  ،یکوی کارشوناس رسومی دادگسوتری و دیذوری کارشوناس
نیروی انتظامی  ،در این هیات  ،زرضه کننده نماینده دارد و ی مصرف کننده در این نهواد کوه
برای حمایت از وی شکم گرفته است هیچ نماینده ای ندارد
 -6با توجه به فنی بوودن و تخصصوی بوودن زیوب خوودرو قوانون حمایوت از مصورف کننودگان
خودرو تعریف روشنی از زیب خودرو ننموده است ضرورت داشت تعریف واضحی از زیب
خودرو ارائه می داد یا معیار هایی کلی در این زمینه مقورر موی داشوت توا مصورف کننوده بوه
راحتی بتواند به آن استناد کند
 -7با توجه به این که اشازه فرهن

فراخوان شرکت خودرو سواز جهوت رفوع زیوو خوودرو و

تعهد مصرف کنندگان خودرو برای مراجعه جهت رفوع زیوو خوودرو بسویار حوائز اهمیوت
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 قانونذوذار وضوع موی نموود و تکلیوف،  ضرورت داشت احکامی را در مورد فراخوان، است
تو ید کننده برای فراخوان و مصرف کننده برای مراجعه به فراخوان تعیین می شد کوه از ایون
است و وضع قانون در این زمینه اجتنا ناپذیر است

جهت قانون ناق
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