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Abstract
The manufacturer of a defective sold car, as its supplier, is responsible for any loss
to the consumer or the third party. The supplier's civil liability is an important issue
to consider theoretically and practically. There are many questions in this regard,
such as: Can any deficiency or excess be considered as a defect? What are the
standards for recognition of the defects in a car? Is the definition of the paragraph
"g" of Article 2 of the car Consumer Protection Act Regulation comprehensive?
Through studying the issue, we will find that any deficiency or excess is not
considered as a defect. The criteria for recognition of a defect include both personal
and customary criteria in the Iranian Law. The personal criteria cannot be
comprehensive. Therefore, it is difficult to recognize the defect. On the other hand,
customary criteria can be also included the two meanings: local custom and
customary person's expectations. Since a deficiency may be considered as a defect in
a local custom, but not in another, considering the local custom as the criteria leads
to the discrimination; however, the customary person's expectations criteria, as
elected by the UK Law, seems to be 1 more comprehensive, provided that it
combines with the risk-utility criteria. As a customary person's behaviors are stable
in every place and time, it leads to the discrimination, with less probability.
Accordingly, the definition of paragraph 1, "g" of Article 2 of the car Consumer
Protection Act Regulation is not comprehensive.
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چکیده

زمانی که خودروی فروختهشده معیدوب شاشده و شده م در کننده یدا لالدس ب دیس شر دانه،
تولیهکننه شهعنوان عرضهکننهۀ خودرو مسئول شناخته می شود .مسئولیت مهنی عرضهکنندهۀ
خودروی معیوب از موضوعات مهمی ا ت که شرر ی بن از لحاظ نظری و عملدی حدا ز اهمیدت
ا ت .ازجمله پر شهایی که در این زمینه مطرح میشود این ا ت که بیا هر کا تی یا زیادتی
را می توان عیس شمرد؟ شرای تشخیص عیس خودرو چه ضاشطههایی وجود دارد؟ بیا تعریف شنده
«ز» مادۀ  2بیین نامۀ اجرایی قانون حمایت از حقوق م ر کننهگان خدودرو ،جدام ا دت؟ شدا
شرر ی موضوع خواهیم دیه که هر کا تی یا زیادتی عیس نیست .ضاشطههای تشخیص عیدس در
حقوق ایران شامل دو معیار شخ ی و عرفی میشود .معیار شخ دی نمدیتوانده جدام شاشده و
تشخیص عیس را دشوار می ازد .معیار عرفی نیز میتوانه مشتمل شر دو معنای عدر محدل یدا
ان تظارات انسان عرفی شاشه .اگر عر محل را مالک قرار دهیم موجس تبعیض مدیشدود ،چدون
ممکن ا ت عر یک محل بن نقص را عیس شهانه و عدر محدلد دی در بن را عیدس نهانده .امدا
همچنان که در حقوق ان لیس شرگزیه شه ا ت ،شهنظر میر ه معیار انتظارات انسان متعار
میتوانه کاملتر شاشه؛ البته شا این شرط که شا معیار ریسک -ودمنهی ترکیس شود ،زیرا رفتدار
انسان عرفی در همۀ مکانها و زمانها واحه شود  ،احتمال تبعیض در بن کمتر ا ت .تعریف شنه
«ز» مادۀ  2بییننامۀ اجرایی قانون حمایت از حقوق م ر کننهگان خودرو هم جام نیست.

واژگان کلیدی

تولیهکننه  ،خودرو ،عیس ،مسئولیت ،م ر کننه .
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مقدمه
از لحاظ ضاشطۀ تشخیص عیس شین خودرو و ایر کاالها تفاوتی وجود نهارد ،همچندانکده در حقدوق
امریکا و ان لیس هیچ قانون خاص و منح رشهفردی شرای خودرو ت ویس نشده و شدرای همدۀ کاالهدا
یک قانون کلی وض شه ا ت ،اما در رویۀ قضایی تفاوتهایی در ماهیدت عیدس خدودرو و ااالعدات
تخ ی مرشوط شه بن وجود دارد .از این رو ،در این تحقیق منح راً شه شرر ی ضاشطههدای تشدخیص
عیس خودرو در حقوق ایران ،ان لیس و امریکا پرداخته میشدود« .عیدس عبدارت ا دت از کا دتی یدا
فزونی یک کاال نسبت شده بن چه در غالس موارد ،معیار داد و ته تجار قرار می یرد» (محقق کرکدی،
 1409ق .)5 :شنه «ز» مادۀ  2بییننامۀ حمایت از م ر کننهگان خودرو م وب  ،1395عیس را هدر
زیاد و یا نقی ه و یا هر تغییر حالتی میدانه که موجس کاهش ارزش اقت ادی کاال ،خهمت یدا عده
امکان ا تفادۀ متعار از بن شود .شیخ ان اری نقص در مرتبۀ متو ط را عیدس مدیشدمرد؛ شده ایدن
معنی که نق ان وقتی عیس ا ت که کاال را از رتبۀ متو ط عرفی پایینتدر شدرد .دالمت ،مرحلدهای
میان عیس و کمال ا ت؛ حالتی که اغلس م ادیق کداال دارد یدا وصدف مشدترک شدین بندان ا دت و
احتمال دارد در الر امر عارضی شه مرحلۀ کمال شر ه یا در بن نق ی شهوجود بیه و معیوب گدردد (شده
نقل از کاتوزیان .)68 :1397 ،ازجمله پر شهایی که در این زمینه مطرح میشود این ا دت کده بیدا
عیس خودرو در قانون حمایت از حقوق م ر کننهگان خودرو ،ضدمانت اجرایدی متفداوتی شدا قدانون
مهنی دارد؟ ضاشطۀ تشخیص عیس در خودرو ،ضاشطۀ شخ ی ا ت یا ندوعی؟ شدا شرر دی موضدوع در
حقوق ایران خواهیم دیه که عیس خودرو در قانون حمایت از حقوق م ر کننهگان خدودرو م دوب
 ،1386ضمانت اجرای متفاوتی نسبت شه قانون مهنی دارد .ضاشطۀ تشخیص عیدس خدودرو در حقدوق
امریکددا و ان لددیس شدده هددم نزدیددک شددود  ،از تلفیددق معیددار ریسددک -ددودمنهی و معیددار انتظددارات
م ر کننهۀ متعار ا تفاد میشود .در حقوق ایران معیار عرفی پذیرفتهشه ا ت.
قانون حمایت از م ر کننه م وب  1987ان لیس شر ا اس مادۀ  3شنه  ،2کداال را زمدانی
معیوب می شمرد که ایمنی متعار و مورد انتظار م ر کننه را نهاشدته شاشده؛ ایمندی مدورد
انتظار شامل ایمن شودن کاال از نظر احتمال ورود زیدان شده جدان یدا مدال م در کننده ا دت
( .)mullis, 2003: 209در ایران ،قانون حمایت از حقوق م ر کننهگان خودرو م دوب ،1386
مادۀ  1خودرو را چنین تعریف کرد ا ت« :هر نوع و یلۀ نقلیۀ موتوری تولیه داخل یدا خدار
شرای ا تفاد در معاشر عمومی شرای حمل رنشین و شار تا ظرفیت مجاز».
قانون دو مسئولیت مهنی امریکا کاالی تولیهی را تعریف نکرد  ،اما قانون دو مسدئولیت
مهنی ،کاالی تولیهی را شهعنوان مال شخ ی عینی تعریف کرد ا ت که خدودرو را نیدز شدامل
میشود .مادۀ  19قانون و مسئولیت مهنی امریکا شیان میکنه که کاالی تولیدهی شدامل هدر
نوع مال شخ ی عینی ا ت که شرای م ار تجاری تولیه یا توزی میشود .اما شدا وجدود همدۀ
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این تعاریف ،هنوز نکته های زیادی از مسئولیت خودرو ازان مبهم ا ت .یکی از مهمتدرین ایدن
نکات ،شحس تشخیص عیس ا ت که ضاشطۀ روشن و دقیقی شرای شنا ایی بن ارا ه نشه ا دت؛
لذا در این نوشتار الز دیهیم که شه بن شپردازیم.

 .1معیارهای تشخیص عیب خودرو
اشتها معیارهای تشخیص عیس خودرو در امریکا و ان لیس شرر ی شه  ،دپس شده ضداشطههدای
تشخیص عیس در ایران خواهیم پرداخت.

 .1 .1معیارهای تشخیص عیب خودرو در امریکا
دادگا های امریکا از چنهین بزمون متفاوت شرای البدات معیدوب شدودن یدک مح دول ا دتفاد
می کننه .ه بزمون اصلی شاملِ معیار عر صنعتی ،معیدار انتظدارات م در کنندهۀ عدادی ،و
معیار ریسک -ودمنهی ا ت.

 .1 .1 .1عرف صنعتی یا وضعیت صنعت
عر صنعت ی در حقیقت ،شیشتر در خ وص روش خاص تولیه خودرو یا روش اراحی بن ا ت
که معموالً از وی عهۀ کثیری از تولیهکننهگان در خودروهای مشاشه ا تفاد مدیشدود .اولدین
شار در ال  11979ضاشطۀ عر صنعتی شا شیان این امر که میتوان ارح خودرو را شا ادرحهدای
ایمنتر جای زین کرد پا شه عرصۀ ظهور گذاشت.
در موارد مسئولیت مرشوط شه مح ول خودرو شدر ا داس تق دیر ،عدر صدنعتی و امکاندات
تکنولوژی میتوانه در البات تق یر یا عه تق یر در اراحی شه ما کمدک کنده (Psarommate,
) .2019: 15در پرونه ای خواهان پس از پارک کردن ،در زمان خرو از خودرو ،شه دلیل لغدزش
شه عقس دچار ب یس میشود .شرکت خودرو ازی شه عر صنعتی اشار کرد  ،مدهعی شده کده
ایر تولیهکننهگان هم قطعات و خودرویی که اراحی و تولیه کرد انه همین عیس را دارد و در
زمان توقف شه عقس می لغزد ،اما دادگا این دلیل را رد کرد و مقرر داشت که نبایده از انتظدارات
متعار م ر کننهۀ عادی رپیجی کرد.2
شا این حال « ،دفاع شا ا تناد شه وضعیت صنعت» یک امر مطلدق نیسدت .ایدن صدرفاً یدک
عامل شرای هیئت من فه ا ت در تعیین اینکه بیا مح ول نامنا س ،خطرنداک ا دت یدا نده
).(swanson and zhonglun, 2011: 11
1. Cantu V John Deere Co., 24wn.App.vo1.1, p. 603.2d 839(1979).
2. Lenhardt V Ford Motor Company
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 .1 .1 .1 .1ایرادهای ضابطۀ عرف صنعتی
 در نظریه های تق یر و مسئولیت محدض ،تمرکدز شده جدای رفتدار دازنه شدر روی
مح ول ا ت ( یا شیهی .) 145 :1396 ،شناشراین ،شسدیاری از دادگدا هدا معتقهنده
توجه شه عر صنعتی در این قبیل پرونه ها شدی رشدط و شیهدود ا دت .تحدت ایدن
نظریه های مسئولیت ،امکان پذیری عملی فنی نیز در م ورد اخت و ازهای معیدوب
شی اهمیت ا ت ).(Field, 2017: 14
 ا تناد شه عر صنعتی ممکن ا دت دبس شدود کده دادگدا شدر عملکدرد و روش کدار
تولیهکننهۀ خاای تمرکز کرد  ،از انتظارات معقول م ر کننهۀ عادی دور شود
 عر صنعتی نمی توانه شه تنهایی معیار کافی و کامل شرای البات معیوب شودن خدودروی
تولیهی شاشه ) ،(Muoio, 2016: 23زیرا شه صر اینکه همۀ تولیهکننه هدا یدا اکثریدت
بنها یک را اشتبا را رفتهانه و خودروهای بنها عیوب مشاشه دارد نبایه دبس شدود کده
اینگونه ا تنباط گردد که خودروی تولیهشه از نظر عرفی ایمن محسوب می شود ،زیرا
افزون شر عر شایه مبنای عقلی و ان ا نیز درنظر گرفته شدود .از مطالدس پدیشگفتده
این گونه ا تنباط می شود که عر صنعتی شه تنهایی نمی توانه معیار کامل و جدامعی در
جهت تشخیص عیوب خودروهای تولیهی محسدوب شدود ،لدذا شایده شدهدنبدال معیدار و
ضاشطۀ دی ری شود.

 .2 .1 .1معیار انتظارات مصرفکننده
در این ضاشطه ،کاال وقتی خطرناک ا ت که خطر بن شیش از انتظار م ر کننهۀ متعار شاشده
(جعفریتبار .)95 :1396 ،در حقیقت ،مطاشق شخش « 402الدف» قدانون دو مسدئولیت مدهنی
امریکا ،یک خودرو شرای اینکه معیوب تلقی شود شایه شهقهری غیرایمن شاشه که از ت ور متعار
یک م ر کننهۀ معمولی خار شاشه.
عوامل مختلفی می توانه شر انتظارات متعار یک م ر کننه تألیرگدذار شاشده ،ازجملده
میزان ب یبی که از عیس می توانه ناشی شود ،هزینه ای که شرای کاهش خطر می تدوان انجدا
داد و هزینه ای که شرای ازشین شردن عیس و نقص الز ا ت .1شرای مثال ،م ر کننه انتظدار
دارد کیسۀ هوا شه موق شاز شود و الم شاشه2؛ اگرچه اکثر ایدن عیدوب شده خ دوص عیدس در
کیسه های هوا بس فراخدوان شده انده ) .(shepardson, 2021: 12یدا انتظدار متعدار یدک
1. M0tor vehicle safety: Issues for congress. Updated junuary 26, 2021.Congress reaserch service.http:
crsreports. Congress.Gov R46398.
2. Monitor of Takata and the coordinated Remedy Program, update on the state of the Takata Airbag
Recalls, Desamber 22, 2020, p.2, at https: www.nhtsa. Gov\takata- recall-spotlight\state- takata-airbag-recalls-fourth-report.
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م ر کننه این ا ت که نر افزارهای خودرو الم شاشه و کارایی الز را داشدته شاشده ،امدا
نقص نر افزاری که شاعس ایجاد عیس در دورشین های عقس ،چراغ راهنما و شر پاککدن شدود،
معیار انتظارات متعار م ر کننه را تأمین نمی کنه .شرای نمونده ،کدامیون ا  150-مدهل
 2020شرای عملکرد نامنا سِ دورشین های دیه عقس که صفحۀ ت ویر را خالی می گذاشتنه یا
ت ویر را ناقص نشان می دادنه ،معیوب تلقی شدهنه ) ،(Barry, 2021: 11یدا خدودروی تسدال
مهل اس و ایکس الهای  2012تا  2018معیوب تلقی شهنه ،زیرا صفحۀ لمسدی داشدبورد
شعه از چنه ال ا تفاد خراب شده و ظرفیدت یخیدر دازی تراشدۀ حافظده را کداهش داد
) .(Masterson, 2019: 10شناشراین همانگونه که شهنظر می ر ده در تمدا ایدن مدوارد معیدار
انتظارات م ر کننهۀ متعار ایجاب می کنه که خودرو امن و کاربمه شاشه .شرای تحقق ایدن
معیار شرایطی الز ا ت ازجمله:
 انتظارات م ر کننه در زمان فروش مالک ا ت ،نه در زمان وقوع حادلده (کاتوزیدان،
.)140 :1397
 این انتظارات شایه معقول و متعار شاشه؛ شرای مثال یدک زن تدالش کدرد تدا از اریدق
حبس کردن خود در صنهوق عقس ماشین خودکشی کنه ،اما شعه پشیمان شده ،ولدی 9
روز اول کشیه تا کسی او را پیها کنه .زن ادعا کرد که خودرو از مق در شدود کده در
صنهوق عقس یک را فرار تعبیه نکرد ا ت ).(Castaing, 1994: 94
 انتظار معقول م ر کننه محهود شه ایمنی در شرایط زمان فروش نمی شود و فراتدر از
بن شه دورانهیشی نیاز ا ت .م ر کننده انتظدار دارد شده خطرهدای احتمدالی و قاشدل
پیششینی بینه توجه و از بن احتراز شود .در واق  ،خطر قاشل پیششیندی در بینده  ،در
حکم خطر موجود ا ت (کاتوزیان.)141 :1397 ،
 .1 .2 .1 .1ایرادهای معیار انتظارات مصرفکننده

 این معیار میتوانه ا تانهاردهای تولیه خدودرو را تضدعیف کنده
) ،(Anderson, 2014: 22زیرا هموار تولیهکننهگان شایه شه دط انتظدارات و توقعدات
م ر کننه ای توجه کننده کده شدایه شلندهپروازیهدای الز شدرای پیشدرفت صدنعت
خودرو ازی را نهارنه.
 انتظار م ر کننه هن امی مورد ا تناد ا ت که عیدس در جریدان تددولیه و دداخت
کداال ایجاد شه شاشه ،نه در ارح بن .شه همین جهدت شددایه بن را عددیس «نامتعدار و
دور از انتظار» هم نامیه (نوری.)153 :1386 ،
 این مالک در همۀ موارد کاربمه نبود  ،یهنی و شخ دی ا دت و مدوازین عیندی شدرای
تشخیص انتظار عرضه نکرد ا ت .عالو شر این ،م ر کننهۀ عادی ااالعدات کدافی در
)(Titcomb, 2017: 15
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خ وص کاالهای شا تکنولوژی پیچیه نهارد ،شناشراین انتظار معقولی نیز در مورد ایمندی
ارح خودرو نخواهه داشت (جعفریتبار.)96 :1396 ،
 انتظارها بنقهر گوناگون و گا بمیخته شا هه های شخ ی ا ت که اجرای این معیار را
دشوار و نتیجۀ بن را نامطمئن میکنه (کاتوزیان.)151 :1397 ،
 نتیجۀ منطقی ا تفاد از این معیار ،لزو پنهان مانهن عیس شرای خریهار ا ت؛ شه شیدان
دی ر ،این معیار فقط عیوب مخفی را ضمانبور میدانه (کاتوزیان.)152 :1397 ،
شناشراین ،شهنظر میر ه شایه شهدنبال را حل و ضاشطهای گشت که تلفیقی از دو معیدار عدر
صنعتی و انتظارات متعار م ر کننه شاشه و یا را حل ومی پیها کرد که دادگا های امریکا
بن را معیار ریسک -ودمنهی نامیه انه.

 .3 .1 .1معیار ریسک -سودمندی
در مواردی ممکن ا ت معیار انتظارات م ر کننده ناکدافی شاشده ،در درجدۀ اول زمدانی کده
مح ول شهاور قاشل توجهی خطرناک ا ت .در این شرایط ،دادگا معیار انتظارات م ر کننده
را رد میکنه و پای معیار ریسک -ودمنهی 1شهمیان میبیه .شدر ا داس ایدن ضداشطه ،کداالیی
خطرناک ا ت که انهازۀ خطر بن شر ودمنهی بن شچرشه .گاهی این ضاشطه را شر ا اس دیدهگا
خریهار شرر ی می کننه ،گاهی شر ا اس فایه و ضدرر اجتمداعی کداال ،و گداهی هدم شدر ا داس
لوکس شودن یا ضروری شودن کاال (جعفریتبار.)96 :1396 ،
این معیار مقرر می کنه که حقایق حقوقی شایه شر روی مح ول تمرکدز کنده ،نده شدر رفتدار
ازنه ).(Norton, 1998: 26
در خ وص معیار ریسک– ودمنهی نیز دادگا ها در صورت عه اقدهامات ایمندی ،هزیندۀ
اخت مح ول را در شراشر خطر اشتال شه صدهمه قدرار مدیدهنده ) .(Steinkamp, 2016: 21اگدر
مشخص شود هزینۀ ایمنی از هزینۀ ب یس کمتر ا ت ،مح ول را شایه معیوب دانست .شرعکس،
اگر هزینۀ خطر در مقایسه شا هزینۀ تغییدر مح دول ،کدم شاشده ،بن مح دول معیدوب نیسدت؛
شناشراین زمانی که خطرهای احتمالی عیس شا ت ویس یک ارح جای زین معقول ممکن شاشه ،تدا
کاهش یاشه یا از بن اجتناب شود و حذ اراحی جای زینْ این مح ول را شه انهازۀ کافی نداامن
کرد شاشه ،این م هاقی شرای معیار ریسک -ودمنهی خواهه شود.2
شر ا اس قانون امریکا یک م ر کننه مدیتوانده ادعدای عیدس اراحدی را درصدورتی کده
مح ول شه صورت غیرقاشل پیششینی خطرناک شاشه ،مطرح کنه .قدانون دو مسدئولیت مدهنی
امریکا ،معیار انتظارات م ر کننه را مالک قرار داد ا ت؛ شا این حال ،قانون دو مسدئولیت
1. Risk-utility test
2. OADC Magazine, Spring 2003 By Michael “Sam” Sandmire, Partner Litigation Group

مطالعۀ تطبیقی ضابطههای تشخیص عیب خودرو در حقوق ایران...

403

مهنی ،معیار انتظارات م ر کننه را رد میکنه و شهجای بن معیار ودمنهی -ریسک را شدرای
1
البات عیسهای اراحی میپذیرد
اکثریت قریس شه اتفاق حقوقدانان در امریکا در اشتها شر این شاور شودنه کده معیدار انتظدارات
م ر کننه میتوانه یک معیار کامل شرای تشخیص عیدس شاشده )(Moon, 2015: 21؛ شدا ایدن
همه شه دلیل مشکالتی که این معیار ایجاد میکرد دادگا ها ناچار شه معیار ریسدک -دودمنهی
روی بوردنه .دو مورد از مشکالت بزمون انتظارات م ر کننهگان از وی دادگا عالی کالیفرنیا
در پرونهۀ «شارکر» 2یکر شه؛ اول ،اگر خطرهای ناشی از یک مح ول «بشدکار و واضد » شاشده،
م ر کننه نمی توانه انتظار منطقی از مح ول داشته شاشه و دادگا ها شهون توجده شده اینکده
مح ول تا چه انهاز شهاور ناعادالنه خطرناک ا ت ،ادعای م ر کننده را رد مدیکننده .دو ،
شرای شعضی از مح والتْ م ر کننه نمیدانه شایه چه چیزی را انتظار داشته شاشده ،چراکده او
نمیدانه که مح ول چ ونه میتوانه مطمئن و ایمن شود ).(Wright, 2007: 72
دادگا تجهیهنظر نیویورک ،هفت عامل را در یک بزمون ریسکپذیری مورد شرر ی قرار داد ا ت:
نخست ،ودمنهی مح ول شرای عمو مرد و شخص م ر کننه ؛
دو  ،احتمال ب یس ر انهن (همچنین شهعنوان ماهیت مح ول شناخته شه ا ت)؛
و  ،در د ترس شودن یک اراحی ایمن؛
چهار  ،پتانسیل اراحی و اخت مح ول شهاوری که بن را امنتر کنده ،امدا همچندان شدا
همان عملکرد و قیمت منا س؛
پنجم ،توانایی م ر کننه شرای جلوگیری از ب یس شا ا تفادۀ دقیق از مح ول؛
ششم ،میزان بگاهی از خطر احتمالی مح ول که شه م ر کننه مرشوط میشود؛
3
هفتم ،توانایی ازنه شرای گسترش هرگونه امری که شهمنظور شهبود ایمنی ارح انجا گیرد .
تعهاد ان شت شماری از ایاالت انتظار بزمون م ر کننهگان را شهعنوان تنها ا تانهارد شدرای
نقص درنظر میگیرنه .ایالتهای کانزاس ،مریلنه ،نبرا دکا ،اوکالهامدا و ویسکانسدین شیشدترین
وفاداری را شه معیار انتظارات م ر کننه دارنه .شعضی از حوز های قضایی یک معیدار دوارفده
شرای نقص شنا ایی میکننه که تحت بن یک م ر کننه میتوانه نقص اراحدی را شدا نشدان
دادن دو عامل لاشت کنه؛ یا مح ول شر ا اس انتظارات م ر کننه معیوب ا ت و یا مح دول
نتوانسته ا ت شه ا تانهاردهای ریسک -ودمنهی شر ه .ایالتهای بریزونا ،بال دکا ،کالیفرنیدا،
کانکتیکت ،فلوریها ،هاوایی ،اوهایو ،اورگان ،پورتوریکو ،تنسدی و واشدن تن ،شدهنظدر مدیر ده از
منااقی شاشنه که از این نظر ا تفاد میکننه (Twerski and Henderson, 2009: 94).
1. RESTATEMENT (THIRD) OF TORTS: PRODS. LIAB. § 2 cmt. g (AM. LAW INST. 1998).
2. Barker v. Lull Engineering Co.
)3. Voss v. Black & Decker Mfg. Co., 450 N.E.2d 204, 208-09 (N.Y. 1983
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در واق  ،معیار ریسک -ودمنهی لزوماً مان شرر ی همزمان این معیدار و معیدار انتظدارات
م ر کننهگان در ادعاهای مسئولیت تولیه نیست .1نخستین شار دادگا کالیفرنیا تلفیقدی از دو
ضاشطۀ انتظارات م ر کننه و معیار ریسک -ودمنهی را شهکار شدرد و هدماکندون نیدز قدانون
ایالت اوهایو بن را پذیرفته ا ت (جعفری تبدار)96 :1396 ،؛ شنداشراین شدهنظدر مدیر ده معیدارِ
تلفیقی از انتظارات م ر کننه و ریسک -ودمنهی شتوانه پا خ وی نیازهای جامعدۀ جهدانی
در جهت حمایت از م ر کننهگان خودرو شاشه؛ همانگونه که در امریکا ا تفاد میشود.

 .2 .1ضابطۀ تشخیص عیب در حقوق انگلیس
مادۀ  3قانون حمایت از م ر کننه در ان لستان ،کاال را زمانی معیوب مدیشدمرد کده ایمندی
متعار و مورد انتظار م ر کننه را نهاشته شاشه .ایمنی مورد انتظار شامل ایمن شودن کداال از
نظر احتمال ورود زیان شه جان یا مدال م در کننده ا دت ( .)mullis, 2003: 209لدذا حقدوق
ان لستان زمانی خودرو را معیوب میدانه که عیس موجود در بن مدیزان کارایی و نددوع م در
بن خودرو را در زمان ا تفاد دچار اختالل کنه؛ شناشراین خودرو زمانی الم محسوب مدیشدود
که در زمان ا تفاد  ،شهر شرداری از بن شدا مشدکلی روشدرو نباشده (Valasek & Miller, 2015:
)112؛ پس خودرویی که مرتس خاموش میشود یا شه صورت نامتعار وخت م ر مدیکنده،
درواق معیوب محسوب میشود ،زیرا انتفاع مورد انتظار م ر کننه را تأمین نمیکنه ،اما ایدن
قانون مشخص نکرد که منظور از انتظار م ر کننه  ،انتظارات یک م ر کننهۀ عرفدی ا دت
یا ان یز ها و انتظدارات شخ دی یدک م در کنندهۀ خداص خدودرو .قدانون حمایدت از حقدوق
م ر کننهگان ان لیس م وب  ،1987چنان شرای این کشور دارای اهمیت ا ت که شدهعندوان
قانون ا ا ی شناخته میشود ).(Brown, 2020: 9
در حقوق اروپایی شرای احراز فقهان المت ،چیستی بن ،ت ر و نبود امنیت کداال نسدبت
شه جسم یا مال از دیهگا شخص متعار  ،عیس محسوب میشود (شداریکلو )53 :1398 ،و البتده
شه دلیل وجود ریشۀ مشترک میان قوانین ان لیس و امریکا ،تعریفدی ا دت کده هدردو قدانون از
نقص ارا ه می دهنه و راهکارهای مشاشهی را شرای معیار تشخیص عیس پیششینی کرد انه؛ یکدی
از این مالکها ،صنعت علمی و فنی ا ت که در زمان تولیه وجود داشدته یدا شدهعبدارتی همدان
عر صنعتی ا ت ،که اگر عر صنعتی در زمان تولیه خودرو شه بنچنان پیشرفتی نر یه شود
که شتوانه از شروز عیس موردنظر جلوگیری کنه ،دی ر نمیتوان نقص موجود را عیبی تلقدی کدرد
که موجس مسئولیت تولیهکننه میشود (Monticello 2019: 8).
1. https://wislawjournal.com/2010/09/17/whos-afraid-of-the-restatement-third-of-torts/2018 The Daily
Reporter Publishing Co. | 225 E. Michigan St., Suite 300, Milwaukee, WI 53202
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گرچه گروهی معتقهنه این دیهگا در حقوق ان لیس ،شسیاری از زیانهدای ناشدی از عیدوب
تولیه را جبراننشه شاقی میگذارد ).(Meyer, 2020: 11
دو معیدار دی در نیدز در حقددوق ان لدیس شدرای تشدخیص عیددس وجدود دارد؛ معیدار ریسددک-
ودمنهی (یا موازنۀ خطر -منفعت) و معیار انتظارات م در کننده  .در حقدوق ان لدیس ایدن دو
معیار شیشترین کارشرد را دارد .ضاشطۀ انتظارات م ر کننه شه دلیل عه نیاز شه کارشنا دیهدای
گرانقیمت ار دارانی یافتده ا دت؛ ازجملده مدادۀ  3قدانون مسدئولیت مدهنی کاالهدای معیدوب
ان لستان (جعفریتبار .)96 :1396 ،ابق معیار انتظارات م در کننده  ،انتظدارات م در کنندهۀ
متعار در خ وص نف و ضرر خودرو ،مالک قرار میگیرد و چنانچه عیس یا ضرر ناشی از خودرو،
موردنظر م ر کننهۀ نوعی نباشه ،بن عیس در خودرو موجس مسئولیت نیست .در حقوق ان لیس
شر ا اس مادۀ  4قانون حمایت از حقوق م ر کننه  ،خواهان (م ر کننه ) شایه لاشدت کنده کده
مح ول دارای بن میزان ایمنی که فردِ نوعی مستحق شهدر مندهی از بن مدیشاشده ،نبدود ا دت.
شددهاددور کلددی در قددانون حمایددت از حقددوق م ددر کننددهۀ ان لددیس ،قاشلیددتهددای دفدداعی شددرای
تولیهکننهگان شیشتر از حقوق امریکا ا ت که همین امر یکی از شرتریهای حقوق امریکا در جهت
حمایت از م ر کننهۀ خودرو ا ت )(Lingeman, 2020: 5
ایرادات هریدک از ده معیدار ،عدر صدنعتی ،انتظدارات م در کننده و معیدار ریسدک-
ودمنهی در مبحس حقوق امریکا بمه ا ت .در حقوق ان لیس شنه  3قانون حمایت از حقدوق
م ر کننه م وب  1987شهنوعی اجاز داد ا ت تا هر دو معیدار انتظدارات م در کننده و
معیار خطر -ودمنهی ا تفاد شود .از معیار انتظارات م ر کننه در عیوب ناشی از داخت
و از غلط ا تفاد میشود و معیار ریسک -ودمنهی نیز در فرضی کدارشرد دارد کده عیدس در
ارح تولیه ا ت ،نه در کیفیت اجرای بن (کاتوزیان.)153 :1397 ،
از ایر جهات شین حقوق ان لیس و امریکا شباهتهدای زیدادی وجدود دارد کده در مبحدس
حقوق امریکا مورد شحس قرار گرفته ا ت ،لذا از تکرار بنها در این شخش خودداری میشود.

 .3 .1معیار تشخیص عیب خودرو در حقوق ایران
تعریف عیس دشوار ا ت و می توان بن را شه نق دی تعبیدر کدرد کده از ارزش کداال یدا انتفداع بن شکاهده
(کاتوزیان ،)102 :1 ،1399 ،اما در هر معاملهای شرایط و اوضداع و احدوالی وجدود دارد کده دایۀ بن،
رنگ عیس را دگرگون میکنه (کاتوزیان .)239 :5 ،1399 ،تعریف فقها از واژۀ عیس و تعیدین شداخص
و ضاشطههای بن شرای صهق عنوان عیس شر کاالیی تا حهودی مشداشه یکدهی ر و حتدی عدین هدم ا دت
(عالمه حلی ،شی تا ،ص  .)72شرای تشخیص عیس ضداشطۀ دقیقدی وجدود ندهارد (صدفایی)219 :1392 ،
(نوری و شزرگمهر ،)101 :1397 ،اما شهاور کلی میتوان شه چنه معیار شرای تشخیص عیس اشار کرد:
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 .1 .3 .1مالک اصل خلقت
شرخی هر فزونی یا کا تی در اصل خلقت را عیس میداننده کده در واقد  ،ایدن تعریدف منا دس
خریه و فروش شرد و حیوان شود  ،در ع ر حاضر در فراورد های گوناگون صنعتی نمدیتدوان از
بن ا تفاد کرد (کاتوزیان .)235 :1399 ،عه ای نیز نقص در مرحلۀ متو ط را عیس میداننده،
شه این معنا که نقص شایه کاال را از مرتبۀ متو ط عرفی پایینتدر شیداورد .در ایدن معیدار ،داوری
عر مالک قرار گرفته ا ت ،اما هنوز مشخص نیسدت چده عداملی کداال را مرغدوب یدا معیدوب
می ازد (کاتوزیان.)236 :5 1399 ،

 .2 .3 .1معیار نقص مؤثر در ارزش
بر خی از انهیشمنهان مالک تشخیص عیس را کاهش ارزش مال مدیداننده (ان داری 1415 ،ق:
 .)359مادۀ  2بییننامۀ قانون حمایت از حقدوق م در کنندهگان خدودرو نیدز عیدس را نق دی
می دانه که موجس کاهش ارزش اقت ادی خودرو شود .هرچه از ارزش کاال (مالیدت بن) شکاهده،
عیس ا ت و عر و عادت شازاریان مشخص میکنه که کها نقص از ارزش کاال کدم مدیکنده و
عیس شهحساب میبیه (کاتوزیان .)236 :1 ،1399 ،این حقوقدانان شیان میکننه ممکن ا ت
مراد از کاهش ارزش مالی ،کاهش یات مال نزد عدر شاشده ،نده قیمدت و مالیدت بن (مقدهس
اردشیلی 1414 ،ق ،)423 :اما این معیار کامل نیست ،زیرا شرای مثال خودرویی دواری فروختده
میشود و در ترمز و چرخهای بن عیوب فنی وجود دارد که در عر دادو ته ایدنگونده کاالهدا
مبلغ ناچیزی از بن میکاهه ،ولی همین عیس بس میشود تا ت ادمی رخ دهه و چنهین شراشدر
قیمت اتومبیل شه خریهار زیان شزنه (کاتوزیان.)239 :5 ،1399 ،
در واق شا لحاظ تعریفی که مادۀ  2بییننامۀ قانون حمایت از حقوق م ر کننهگان خودرو ارا ده
داد و عیس را نقص در ارزش خودرو تلقی کرد ا ت و شا این فرض در خودرو ،هرگونه عه دقدت در
تولیه ،کاهش یا افزایش قطعات ،عه ارا ۀ ااالعات کدافی و  ...عیدس در خدودرو محسدوب مدیشدود؛
گرچه ممکن ا ت این عیوب موجس کاهش ارزش اقت ادی خودرو نشود ،اما در هر حال ،ایدن مدوارد
میتوانه موجس ضرر م ر کننه شود ،شهون اینکه ارزش اقت ادی خودرو کاهش یاشه؛ پدس مدالک
قراردادن کاهش ارزش اقت ادی در مورد خودرو نمیتوانه قیه چنهان منا بی شاشه .شه ایدن ترتیدس،
این معیار در راشطۀ قراردادی پذیرفتنی ا ت ،ولی در مسئولیت مهنی ناشدی از کداالی معیدوب قاشدل
پذیرش نیست ،زیرا در این موارد تکیه شر خسارت ناشی از عیس کاال ت ،نه نقص شهای بن .شیگمدان
هرکاالی معیوشی شهای متعار خود را نهارد ،اما احتمدال دارد کداالیی کده شهدای کمتدری دارد هدیچ
خطر و ضرری نهاشته شاشه؛ شه همین جهت در مسئولیت مهنی معیدار تشدخیص عیدس شدر پایدۀ بن
ا ت که عیس کاال تنا س شیشتر و مالزمۀ عرفی شا مسئولیت داشته شاشه (کاتوزیان.)138 :1397 ،
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 .3 .3 .1معیار نقص در مصرف و انتفاع
هر کاال فایه و م رفی دارد که شهمنظور ا تفاد از بن ،مورد معامله قرار میگیدرد .نق دی کده
این فایهۀ مطلوب را ازشین شبرد یا از بن چنهان شکاهه که اگدر خریدهار بگدا مدیشده از معاملده
صر نظر میکرد یا شهای کمتری میپرداخت ،عیس ا دت (کاتوزیدان .)237 :1399 ،عده ای از
انهیشمنهان و همچنین مادۀ  2بییننامۀ قانون حمایت از حقوق م در کنندهگان نیدز عیدس را
نقص در کارایی مح ول و انتظار م ر کننه میداننه و عیدس را نق دی تلقدی مدیکننده کده
مدیزان کارایی و ندوع م ر بن مح ول را در زمان ا دتفاد تندزل دهده؛ لدذا کداالیی کده در
ا تفاد شا این مشکل روشهرو ا ت ،معیوب و درغیر اینصورت ،دالم محسدوب مددیشدود .هدر
نق ی که از شهای کاال کم کنه لزوماً امکان انتفاع ازبن را از شین نمیشرد؛ مثل بپشنهای اضدافی
خودرو که اگر معیوب یا ناقص شاشنه فقط از ارزش خودرو کم میکننه ،ولی شه ا تفاد و انتفاع
از خودرو ب یبی نمی ر اننه؛ شناشراین شایه ترکیبی از هدر دو معیدارِ نقدص در ارزش و نقدص در
انتفاع را مالک قرار داد.
در دادنامۀ شمارۀ  9209970269400110شه تاریخ  16اردیبهشت  1392صدادر از شدعبۀ
 51دادگا تجهیهنظر ا تان تهران ،1خواهدان شده علدت ب دیسدیدهگی کلدی شهنده و چدارچوب
اتومبیل ارح دعوا میکنه و دادگا نیز شهعلت نقص ایمنی ،خودرو را معیوب تلقی مینمایه .در
اینجا نیز خودرو شرخال انتظارات م ر کننه شود و کارایی خودرو تنزل پیها کرد ا ت.
اگرچه شهنظر می ر ه این ضاشطه کاملتر و کاربمه تر از ایر معیارها شاشه ،اما ایراداتدی نیدز
در بن وجود دارد ،ازجمله اینکه عر را معیار تشخیص کارایی یک مح ول مدیدانده و مدالک
تشخیص انتظار م ر کننه را نیز انتظارات معقول یدک م در کننده و در نتیجده ،شداز هدم
دیهگا عرفی میدانه؛ درحالی که چهشسا یک کاال از نظر عرفی کارایی چندهانی نهاشدته شاشده،
ولی شرای یک م ر کننهۀ خاص ،مطلوب و خوا تنی شاشه.

 .4 .3 .1معیار داوری عرف
معیارها و ضاشطههای یادشه  ،معیار تمییز عیس را شخ ی و واشسته شه تراضی مدی داخت .گرچده
معیار نقص در ارزش شر نقص در انتفاع شرتری دارد ،اما شهتنهایی ماهیت عیس را نشان نمدیدهده و
شاز هم نیاز شه داوری عر ا ت ،شه همین دلیل ،شرخی حقوقدانان ترجی مدیدهنده داوری عدر
مالک تمییز عیس شاشه تا در هر مورد انعطا الز را داشته شاشده (کاتوزیدان .)239 :1399 ،مدادۀ
 426قانون مهنی ،اما خمینی و شسیاری از فقها ،مالک تشخیص عیدس را عدر مدیداننده؛ شدرای
مثال اتومبیلی فروخته میشود که درها و صنهوق عقس بن شا د ت ا خودکار شاز و شسته میشدود،
1. www.Dadrah.ir
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ولی پیش از تسلیم ،د ت ا از کار میافته ،قطعاً این نقص در اتومبیل ،عیس تلقی نمدیشدود؛ لدذا
گرچه مالک ،داوری عر ا ت ،ولی عر نیز در هر معامله و شا توجه شه شرایط خداص بن ،داوری
میکنه؛ شنداشراین داوری عدر  ،مفهدو عیدس را نسدبی مدیکنده (کاتوزیدان.)201 :1 ،1399 ،
شیگمان شرایط معامله و اوضاع و احوال در داوری عر مؤلر ا ت و نمیتوان ادعا کدرد کده هدیچ
عامل شخ ی در بن را نهارد و در هر حال ،معیارِ تمییز نوعی ا ت ،نه شخ ی و واشسته شه شرط
صفت (کاتوزیان)232 :5 ،1399 ،؛ شرای مثال در اتومبیل ویژۀ مساشقه ،نر یهن شه رعت 250
کیلومتر در اعت یا نهاشتن فرمان ایمنی ،عیس محسوب میشود ،درحالی که در خریده و فدروش
اتومبیل واری شه بن توجه نمیشود؛ شه این ترتیس ،شایه پذیرفت که مفهو عیدس نسدبی ا دت و
شایه در هر معامله جهاگانه احراز شود .از همینجا ت که نقش عر و اهمیت انعطدا پدذیری بن
بشکار میشود ،زیرا داوری عر در عین حال که ندوعی ا دت ،در شدرایط گونداگون تفداوت پیدها
میکنه و شه دشواری شه قاعه درمیبیه (کاتوزیان.)240 :5 ،1399 ،
اما عر نمی توانه تعریف جام و کاملی شرای تشخیص عیدس شاشده ،زیدرا در ایجداد عدر ،
وجود « اشقه» و «شنا ایی عمومی» شرط ا ت و عر نمیتوانده در مدورد کداالیی کده شدرای
نخستین شار شه شازار عرضه شه ا ت ،داوری داشته شاشه (اما خمینی.)182 :1379 ،
شنه «ز» مادۀ  2بییننامۀ اجرایی قانون حمایت از حقوق م ر کنندهگان خدودرو ،عیدس را
زیاد و نقی ه یا تغییر حالتی می دانه که موجس کاهش ارزش اقت ادی کاال و خهمات و یا عه
امکان ا تفاد متعار از بن می شود .معیار کاهش ارزش اقت ادی در مورد شخص لالثی که از
عیس خودرو ب یس دیه ا ت نمیتوانه کاربمه شاشه (میرزایی و خالهی ،)56 :1397 ،اما معیدار
ا تفادۀ متعار می توانه تا حهود زیادی شه مالک انتظارات م ر کننهۀ عادی نزدیک شاشه که
در حقوق ان لیس و امریکا مورد پذیرش قرار گرفته ا ت.
در این زمینده ،در دادنامدۀ شدمارۀ  9309970221600765شده تداریخ  25شدهریور 1393
صدادر از شدعبۀ  216دادگدا عمدومی حقدوقی تهدران ،1در دعدوای «خدانم .و .علیده شددرکت
عرضهکننهۀ خودرو» ،اتومبیل خواهان در شزرگرا همدت دچدار حریدق شده و علدت بن ن دس
شیلنگ نامرغوب و غیرا تانهارد از وی شرکت خوانه شدود ا دت و دادگدا ندامرغوب شدودن
شیلنگ را عیس تلقی کرد ،زیرا مطاشق مادۀ  2بییننامۀ قانون حمایت از حقوق م ر کنندهگان
خودرو ،این عیس مان از ا تفادۀ متعار از خودرو شه  ،شا انتظارات م در کننده کده همدان
ایمنی و المت خودرو شود  ،تطاشق نهاشته ا ت.
معیار عرفی می توانه شامل دو معنای عر محل (عر صنعتی) و انتظدارات م در کنندهۀ
متعار شاشه؛ همچنان که در حقوق امریکا و در رویۀ قضایی بنها مشهود ا ت .اگر عدر محدل
1. www.Mehrilaeco.com
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را مالک قرار دهیم ،ممکن ا ت عر یک محل شا محل دی ر تفاوت داشته شاشده و حکدمهدای
متفاوتی هم صادر شود (امامی)54 :1399 ،؛ شرای مثال اگر چنه خودروی پژو دچار نقص شده ،
م ر کننه ها هرکها در محلهای جهاگانه ای قرارداد شسته شاشنه ،ممکن ا دت عدر ِ محدلِ
قرارداد یک م ر کننه  ،نقص را عیس تلقی کنه و حکدم شده جبدران خسدارت م در کنندهۀ
خودرو شههه و عر محل قرارداد یک م ر کننهۀ دی ر ،نقص را عیس نهانه و شه همین جهدت
ا تناد شه عر موجس شی عهالتی و تبعیض خواهه شه؛ درحدالی کده رفتدار انسدان متعدار در
تمامی زمانها و مکانها واحه ا ت.
شرای تشخیص عیس شایه شتوان در خ وص م ر کننهۀ اول خودرو ،از معیار کاهش ارزش
اقت ادی خودرو و معیار شخ ی ا تفاد کرد که اگر در متن قرارداد یا در مذاکراتِ شین ارفین،
شه هه خاصی از خریهن خودرو اشار شه ،ولی خودرو واجه وصدفی کده در جهدت اعمدال بن
هه الز ا ت نبود شاشه یا دارای وصفی شاشه که هه موردنظر را غیرممکن میکنه ،شدایه
شتوان فقهان یا واجه وصف اضافی شودن را عیس تلقدی کدرد و در واقد از معیدار شخ دی شدرای
تشخیص عیس خودرو ا تفاد کرد؛ شرای مثال ،فردی ماشین مساشقهای خریهاری میکنده و در
زمان مذاکر شیان میدارد که میخواهه شا بن خودرو در مساشقات قهرتی ماشینها شرکت کنده،
اما اگر خودروی یادشه شا وجود الم شودن از هرنظر ،فاقه قهرت موردنظر شود  ،موتور بن کارایی
و قهرت الز را نهاشته شاشه شایه خودروی یادشده را معیدوب دانسدت .امدا در خ دوص دایر
م ر کننهگان و لالثی که از عیس خودرو ب یس دیه ا ت شایه از معیار عرفی ا تفاد کدرد و
منظور از معیار عرفی عر محل موردنظر نیست ،شلکه مق ود انتظارات متعدار م در کنندهۀ
معمولی ا ت .شه این ترتیس ،شایه دیه یک م ر کننهۀ عادی ممکن ا ت چه انتظاراتی از خریه
و ا تفادۀ خودرو داشته شاشه و اگر خودروی موضوع دعوا بن انتظارات را تأمین نکنه ،شایه خودرو
را معیوب دانست؛ شرای مثال یک م ر کننهۀ عادی انتظار دارد یک خدودروی دواری میدزان
متعادلی از وخت را م ر کنه ،در راشیبیها دچار لغزش نشود و خدودرو از کنتدرل خدار
ن ردد ،ولی اگر خودرویی شا وجود الم شودن شر ا اس یات خلقت (از نظر مشهور فقها) وخت
شیش از حهی م ر کنه و یا خودرو در راشیبیها از کنترل خار شدود ،شایده بن را معیدوب
دانست .در این زمینه دادنامدۀ شدمارۀ  9109970220800601شده تداریخ  14شدهریور 1391
صادر از دادگا تجهیهنظر ا تان تهران ،1در خ وص دعوای «بقای .الف .شه ارفیدت شدرکت
عرضهکننهۀ خورو» شه خوا تۀ تعویض یک د دت ا خدودروی  ،...دادگدا خدودروی تحدویلی را
غیرا تانهارد تلقی کرد ،زیرا محور عقس خودرو شا اتاق بن همخوانی نهاشت و همین امدر دبس
ال تیک ایی و شدانه خدالی کدردن خدودرو و عده کنتدرل بن و لدرزش و زوزۀ اتداق مدیشده.
 .1امانۀ ملی برای قضایی
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کارشنا ان نیز پس از شرر ی اعال کردنه که محور عقس خودروی یادشه شه میزان  2انتیمتر
شه مت چپ منحر شه و این عیس از زمان تحویل خودرو وجود داشته و در حرکت خدودرو
مؤلر شود و خودرو ت اد نکرد ا ت .دادگا خوانه را مکلف شه تحویل خودروی الم نمود و
در واق  ،دادگا معیار ا تفادۀ متعار و ایمنی کاال را مالک قرار داد ا ت.
در پار ای از قوانین (مثل حقوق ایران) ،نظا ترکیبی پیشنهاد شه ا ت که شدهموجدس بن،
عیس امری ا ت که از شهای کاال یا انتفاع مطلوب از بن شکاهه (کاتوزیان)141 :1397 ،؛ شناشراین
در حقوق ایران میتوان از ضاشطههای هگانه شهر جست و اینکه عیس را نق دی شدهانیم کده از
ارزش کاال یدا انتفداع متعدار بن شکاهده (همچندان کده مدادۀ  2بیدیننامدۀ قدانون حمایدت از
م ر کننهگان خودرو مقرر کرد ا ت) ،شهگوندهای درشرگیرندهۀ ضداشطههدای دهگانده ا دت
(جعفریتبار.)97 :1396 ،
لذا شهنظر میر ه در رویۀ قضایی معیار ا تفادۀ متعار و انتظدارات م در کننده  ،مدالک
تشخیص عیس خدودرو قدرار گرفتده ا دت؛ شنداشراین اگدر بیدیننامدۀ قدانون حمایدت از حقدوق
م ر کننهگان خودرو عالو شر موارد یادشه در مادۀ  ،2معیار انتظارات م ر کنندهۀ متعدار
را نیز اضافه میکرد ،شه احقاق حق م ر کننهگان نزدیکتر میشه.

نتیجه
شنه «ز» مادۀ  2بییننامۀ اجرایی قانون حمایت از حقوق م ر کننهۀ خودرو از دو معیار کاهش
ارزش اقت ادی و امکان ا تفادۀ متعار نا شدرد ا دت .معیدار کداهش ارزش اقت دادی فقدط
می توانه در رواشط قراردادی و در راشطۀ شین خریهار اول و تولیهکننده م دهاق داشدته شاشده و
شرای م ر کننهگان شعهی یا لالثی که از عیس خودرو ب یس دیه ا ت نمیتوانه مفیده شاشده.
شهنظر می ر ه هه ماد این شود ا دت کده در خ دوص خریدهار اول ،تولیهکننده از مدالک
کاهش ارزش اقت ادی ا تفاد کنه و در مدورد دایر م در کنندهگان و لالدس ،معیدار امکدان
ا تفادۀ متعار شهکار رود ،همچنان که معیار انتظارات م ر کننهۀ متعار در حقوق امریکا و
ان لیس مورد پذیرش قرار گرفته ا ت .شهتدر ا دت معیدار امکدان ا دتفادۀ متعدار حمدل شدر
انتظارات م ر کننهۀ عادی شود تا انتظار ایمن داشتن خودرو را نیز شامل گردد.
شرخال حقوق ان لستان که از همان اشتها معیار انتظدارات متعدار انسدان عدادی را مدالک
تشخیص عیس قرار داد ا ت و شا وجود ایرادات و مشکالتِ این معیدار همچندان از بن ا دتفاد
می کنه ،در حقوق امریکا اشتها گرایش ها شه مت عدر صدنعتی شدود ا دت ،شعدهها شده دلیدل
ایرادهایی که وجود داشت رویۀ قضایی شه مت معیار انتظارات متعدار م در کنندهۀ عدادی
پیش رفت ،اما شهنظر میر ه هنوز شهاور کامل از وی دادگا ها پذیرفته نشه و تلفیقی از هدر
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دو مالک مورد توجه قرار گرفته ا ت .امروز معیار ومی شا عنوان معیدار ریسدک -دودمنهی
وارد عرصۀ حقوقی امریکا شه و شهعنوان یک نظریۀ نوین جای خود را در رویدۀ قضدایی امریکدا
شاز کرد ا ت که شسیاری از ایرادات دو مالک پیشین را نهارد.
شهنظر می ر ه ایرادهایی که شرای مالک انتظارات متعدار انسدان عدادی در حقدوق امریکدا
مطرح شه ا ت ،شرای حقوق ایران چنهان ن رانکننه نباشه و شهراحتی شتوان معیار انتظدارات
متعددار انسددان عددادی را مددالک تشددخیص عیددس خددودرو در راشطددۀ میددان تولیهکنندده و
م ر کننهگان خودرو و لالس تلقی کرد ،زیرا در ایراد از معیار پیشگفته بمه ا دت کده مدان
پیشرفت صنعت خودرو ازی و شلنهپروازیها و ایه های خودرو ازان خواهه شده؛ درحدالی کده
صنعت خودرو در ایران پیشرفت قاشلتوجهی نهاشته ا ت که ن رانی از جلوگیری از بن از وی
انتظارات انسان عادی وجود داشته شاشده ،زیدرا خدا قدانونی و فقدهان قدانون جدام شده شرخدی
خودرو ازان این فرصت را اعطا کرد ا ت تا خودروهایی شا نواقص فندی و ایمندی عهیده و در
کیفیت شسیار پایین تولیه و روانۀ شازار انح اری کننه .پیشنهاد میشدود کده قدانون حمایدت از
حقوق م ر کننهگان خودرو م وب  1386اصالح شود و قانونگذار موض خود را در خ وص
مددالک تشددخیص عیددس مشددخص کندده؛ نخسددت اینکدده ضدداشطۀ تشددخیص عیددس در خ ددوص
م ر کننهۀ اول را از ایر م ر کننهگان و لالس متمایز کنده و شدرای تشدخیص عیدس شدایه
شتوان در مورد م ر کننهۀ اول خودرو از معیار کاهش ارزش اقت ادی خودرو و معیار شخ دی
ا تفاد کرد و در خ وص ایر م ر کننهگان و لالثی که از عیس خودرو ب دیس دیده ا دت
شایه از معیار عرفی ا تفاد کرد .منظور از معیار عرفی ،عر محل موردنظر نیست ،شلکه مق دود
انتظارات متعار م ر کننهۀ معمولی ا ت .دو اینکه معیار جامعی همچون تلفیقی از معیدار
انتظارات م ر کننهۀ متعار و معیار ریسک -ودمنهی را مالک قرار دهه .لذا انتظار مدیرود
قانون یا بییننامۀ حمایت از حقوق م در کنندهگان خدودرو اصدالح شدود و ضداشطۀ انتظدارات
م ر کننهۀ متعار را شه مادۀ  2بییننامه اضافه کنه تا معیار تشخیص عیدس ،کامدل و جدام
گددردد .ددو  ،همدداناددور کدده در حقددوق ان لددیس و امریکددا و نیددز قددانون حمایددت از حقددوق
م ر کننهگان خودرو م دوب  ،1386شده عرضدهکننده امکدان رفد عیدس داد شده ا دت،
عرضهکننه تا دو شار می توانه در شازۀ زمانی معینی شه رف عیس خودرو شپردازد و اگر رف عیدس
ممکن نشه ،م ر کننه حق فسخ داشته شاشه و این قاعه شه ایر کاالها نیز تسری یاشه.
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