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مقدمه

در دهه های اخیر که تولید و عرضه کاالها و خدمات 
به شدت رقابتی شده است، نقش تضمین سامت کاال 
به عنوان یک سللرمایه گذاری سللودآور، به سرعت در 
حال افزایش اسللت. این نقش چلله از بعد اقتصادی به 
جهللت ترغیب مشللتری برای خریللد کاال و چه از بعد 
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حقوقی بلله جهت حمایت از مصللرف کنندگان1، حائز 
اهمیت فراوان است.

تضمین سامت کاال و کارکرد آن که در عرف بازار 
به عنوان » گارانتی« شناخته می شود؛ برای بسیاری از 
مصرف کنندگان و حتی تولید کنندگان با اینکه به وفور 
از ایللن اصطاح بهره می برند، در هاله ای از ابهام قرار 

1.  در بند 1 ماده 1 قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب 88/7/11 
در تعریف مصرف کننده آمده است : » هر شخص حقيقي و یا حقوقي 

است که کاال یا خدمتي را خریداري مي کند.«
یعنی هر  : »مصرف کننده  اروپا  اتحادیه   EC العمل  ماده دستور  بند 2 
شخص حقيقی که در قراردادهای موضوع این دستور العمل به منظور 

از تجارت ، حرفه یا  تخصص خویش اقدام می کند. «
ماده 13 کنوانسيون بروکسل : »مصرف کننده کسی است که قراردادی 

را برای استفاده خارج از حرفه خود منعقد می نماید.«
در حقوق انگلستان ، مصرف کنندگان کسانی هستند که توليد کننده 
شامل  اشخاص  این  شوند.  متضرر  وی  محصول  از  می دهد،  احتمال 
خریداران، دریافت کنندگان مال موهوبه، عاریه گيرندگان ، مستخدمين 
و کارمندان، خریداران و رهگذران که برحسب اتفاق صدمه می بينند، 
می شود. ) بررسی ماهوی حقوق مصرف کنندگان در حقوق انگلستان 
و ضرورت اصالح کاستی های حمایتی از آنان در حقوق ایران، مجله 

تحقيقات حقوقی ، شماره 48 سال 1387، ص25(
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دارد. نگارنده نیللز اقرار می نمایم تا نیمه کار این پایان 
نامه در مورد اینکه تضمین سللامت کاال و کارکرد آن 
منطبق بللا کدامیک از اصطاحللات گارانتی و وارانتی 
اسللت و چه ارتباطی با خدمللات پس از فروش دارد  و 
اینکلله چه حقی بللرای خریدار ایجللاد می کند و نحوه 

اعمال این حق در کشورمان دچار سردرگمی بودم. 

در اولیللن قدم بللرای درک این مفاهیم به فرهنگ 
لغات فارسی و سپس فرهنگ لغات انگلیسی به فارسی 
رجوع نمودم. تنها فرهنگ فارسی که به تعریف گارانتی 
پرداخته ، لغت نامه دهخدا می باشللد که در آن گارانتی 
چنین تعریف شللده است: » تعهد سللازنده یا فروشنده 
کاال درقبال خریدار برای ارائه خدمات پس از فروشللدر 

طی مدت مشخص ، ضمانت ، تضمین . )فره ( «.1 

در فرهنگهللای فارسللی بلله انگلیسللی و بالعکس 
                                      Guarantee واژه  معللادل   « اسللت:  آمللده 

1.  http://www.jasjoo.com/books/wordbook/dehkhoda/
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)var . guaranty)  در زبان فارسللی تضمین کردن، 
ضمانت کردن ، وثیقه و وجه الضمان است.«1

در فرهنگ انگلیسللی به انگلیسللی النگمن برای 
گارانتی دو معنی در نظر گرفته شده است: 

الف- تعهد برای انجللام کاری یا تعهد برای اینکه 
چیزی اتفاق می افتد.

ب-  ایجاد یک تعهد مکتوب رسللمی برای تعمیر 
یللا جایگزینی یک محصول اگللر آن محصول در دوره 

زمانی مشخصی خراب شود.

اما در ترمینولوژی حقوق ذیل عنوان تضمین آمده 
اسللت :  » تضمین )guarranti( : در لغت جای دادن 
چیزی در ظرفی است. شللیر حیوان تا در پستان است 

لغات  فرهنگ  ؛   ) دادگستری  رسمی  مترجم   ( اسدا...  کریمی،    .1
حقوقی، فارسی – انگليسی ، تهران : نشر سيمرغ ، چاپ اول ، 1373 و 
یزدی ، عباس ؛ فرهنگ حقوقی ) انگليسی- فارسی ( ، تهران : رهنما 

1378 ،



7

مضمن )بر وزن( اسللت . تضمین شللعر هم جای دادن 
شعری است درشعری .

در اصطاحات حقوقی در معانی ذیل به کار می رود:

1- جای دادن مسللئولیت و یا تعهدی در ذمه ای ؛ 
2- خسارت دادن ؛ 3- وثیقه مانند تضمین ابوالجمعی 
و تضمین سردفتر در حسن انجام کار . شروط راجع به 
وصللف و کار مبیع را تضمین گویند. مانند تضمین کار 
ماشللین لباس شللویی ؛ وثیقه های شخصی و عینی را 

تضمینات گویند.«1

در علوم اقتصادی نیز guaranty  به همین مفهوم 
یعنللی آنچه به عنوان وثیقه انجام یللا ترک فعلی داده 

الفقه  اسبوع   .  4 صلح  و  رهن   –  162/1 تعهدات  المعارف  دائره   .1
لنگرودی، محمد جعفر؛ مبسوط در  از جعفری  نقل  به  االسالمی 281 
ترمينولوژی حقوق ، تهران ، کتابخانه گنج دانش ،چاپ دوم ، 1381 

، جلد 2 
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می شود به کار می رود. 1

از تعاریللف فوق ایللن نتیجه حاصل می شللود که  
گارانتللی در معنی لغللوی خود به هر گونلله تضمین و 
ضمانت اطاق می شللود و می تواند هللر نوع ضمانت 

حقوقی را نیز شامل شود. 

امللا در کنار اصطللاح » گارانتللی« ، اصطاح » 
وارانتی «  نیز به کار برده می شود. در مورد ارتباط این 
دو اصطللاح نظرات مختلفی در سللایت های اینترنتی 

وجود دارد. 

برخی معتقدند اصطاح گارانتی2  در مواردی به کار 
برده می شود که تولید کننده تعهد می نماید در صورتیکه 
کاال علیرغم رعایت نکات مربوط به استفاده صحیح از 
سللوی مصرف کننده دچار خرابی شللد؛ بدون دریافت 

1.  گلریز، حسن ؛ فرهنگ توصيفی لغات و اصطالحات علوم اقتصادی 
، تهران ، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ، 1368

2.  Guarantee
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هزینلله ، محصللول را تعویض یا تعمیللر کند. اما، لغت 
وارانتی1  که از نظر تلفظ شللباهت با واژه گارانتی است 
در مواردی به کار برده می شود که تولید کننده تضمین 
می کند تا مدت معین در صورتیکه قطعات این محصول 
بعللد از اتمام مدت گارانتی به هردلیلی ایرادی پیدا کرد 
در مقابل دریافللت وجه آن قطعات را در اختیار خریدار 
قرار می دهد. بعبارتی قطعات این  محصول تا آن مدت 
که قید شللده موجود اسللت که معموال این مدت زمان 
خیلی بیشللتراز زمان گارانتی اسللت.2 این مفهوم ارائه 
شللده از وارانتی به نظر می رسد با مفهوم خدمات پس 

از فروش یکی است.

برخی دیگر معتقدند اصطاح گارانتی عبارت است 
از قولی الزم که شللخصی به شللخص دیگر می دهد 
بگونلله ای که اگللر شللرایط خاصللی رخ داد این قول 
عملی شللود. معمللوال تولید کننللدگان محصوالت به 

1.  Warranty

2.  http://www.rokhshad.com
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مصللرف کننده های خود ضمانت یللا گارانتی می دهند 
که محصولشان در مدت زمان مشخصی کاما درست 
کار میکنللد و اگر اینطور نبود اصل پول برگشللت داده 
می شللود و یا محصول تعویض می شود. اما از وارانتی 
معموال در بازه های زمانی طوالنی تر استفاده می شود 
و در آن راه برگشللت از تصمیم خرید برای مشتری باز 
نیست. وارانتی قولی اسللت که معموال” بین فروشنده 
و خریللدار ) یا تولید کننده و مصرف کننده ( گذاشللته 
می شللود و فروشنده از سوی تولید کننده تاکید می کند 
که محصللول او در مدت زمان مشللخص که معموال 
از دوره گارانتی بیشللتر است با همان مشخصات اولیه 
کار می کند. تولید کننده معموال در مدت زمان وارانتی 
در صورت بروز مشللکل برای محصللول هزینه تعمیر 
یللا تعویض قطعات را بعهده می گیللرد و به این طریق 
به مصرف کننده اطمینللان می دهد که در طول مدت 
وارانتی نیازی به انجام هزینه تعمیرات ندارد.  بنابراین 
باختصار وارانتی یعنی تعمیر قطعه به خرج فروشللنده و 
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گارانتللی یعنی تعویض قطعه به خرج فروشللنده .1  هر 
چند این برداشت از مفهوم وارانتی و گارانتی با تعریفی 
کلله فرهنگ النگمن از وارانتللی نموده و آن را » یک 
توافق مکتوب که در آن شللرکت فروشللنده کاال تعهد 
می کنللد کاال را در صورت خرابی در دوره زمانی معین 

تعمیر کند.« سازگار است.

اما با مطالعه منابع التین این تفکیک قابل پذیرش 
نیسللت. 2 تقریبًا در تمامی منابع برای تضمین سامت 
کاال و تعهللد عرضه کننده به تعمیللر یا تعویض بدون 
دریافت هزینه ، از اصطاح warranty اسللتفاده شده 

است.

وارانتللی   )  1994(   Blischke  & Murthy 

را چنیللن تعریللف کللرده : » warranty  یللک تعهد 

http://www.tccim.ir 1.  سایت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
2. Nat Jack and Frank Van der Duyn Schouten;Optimal 
repair–replace strategies for a warranted product , Inter-
national Journal of Production Economics,Volume 67, Is-
sue 1, 10 August 2000, Pages 95-100



12

قراردادی مورد پذیرش تولید کننده در ارتباط با فروش 
   warranty محصول می باشللد.« و معتقدنللد: » لغات
و guaranty  کلله عمومًا به صللورت مترادف به کار 
برده می شوند و زبان شناسان تحت عنوان » واژه های 
جفت« شللناخته شللده اند؛ از یک منبع اصلی یکسان 
نشات می گیرند. اما مسللیرهای متفاوتی را برای ورود 

به زبان انگلیسی امروزی طی کرده اند.« 

از لحاظ ریشه لغوی، warranty می تواند برگردد به 
waran- و واژه   warrant  غغت قدیمی شمال فرانسه

tie   به لغت قدیمی و بلند پایه آلمانی werento  که 
به معنی » محافظ« است.1

از لحللاظ تاریخللی، کهللن ترین سللند مربوط به 
تضمین سامت کاال2 را می توان در کتیبه های بابلیان 

1.  D.N.Prabhakar Murthy Wallave R.Blischke; Warranty 
Management and Product Manufacture, Springer Series 
in Reliability Engineering ,2006,p.2

2.  warranty
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و آشوری ها در قرن بیست و یک پیش از میاد یافت. 
از آن زمللان به بعد این لغت در طول زمان و در جوامع 
مختلف تغییر کرده اسللت. برخی از رویدادهای مهم و 

کلیدی در این تحول عبارت بودند از : 

قوانین رومی در قرن پنجللم قبل از میاد؛ قوانین 
باواریایی ها1 ) ایالتی در آلمان ( در آغاز عهد مسیحیت؛ 
قوانیللن تجارت یهودیللان در قرن دوم بعللد از میاد؛ 
قوانیللن مذهبی هندو در قرن پنجم؛ قوانین اسللامی 
در قرن هشللتم؛ دسللتورنامه های مصریللان در اندکی 
دوره های بعدتر؛ قوانین پراکنده روسللی در اوایل قرن 
دهم؛ در عرف کلیسللا های قرون وسطی و بخش های 

از انگلستان.

شللروع انقاب صنعتللی در قرن شللانزدهم تغییر 
بزرگی را در تولید به وجود آورد؛ شللرکت های تجاری 
مختلفللی اجللزاء یللک محصللول را تولیللد می کردند 

1.  Bavarian Laws
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و اغلللب هیللچ شللخصیت حقوقی خاصی مسللئولیت 
تولیللد کلللی محصول را بللر عهده نداشللت. دولت در 
                                               caveat « محافظت از خریدار نقشللی نداشت و اصل
emptor« یا » ای خریدار مواظب باش« رو به رشللد 

بللود. بر اسللاس این قانون خریللداران حقی در گرفتن 
غرامت از تولیدکننللدگان درخصوص محصول معیوب 
نداشللتند، مگر در موارد تقلبات محللرز و در تضمینات 

صریحی که از سوی تولیدکننده داده می شد.

تا نیمه اول قرن نوزدهم، caveat emptor  قانون 
بود و فروشندگان به ندرت گارانتی رسمی برای کاالها 
ارائلله می دادند. امللا در پایان همین قللرن ، با پیچیده 
تر شللدن کاالها ایللن قانون ناکافی به نظر  رسللید و 
قراردادهللای تضمین سللامت به عنللوان پیمان های 
اسللتاندارد بللا دامنه کامللًا محدود مطرح شللد1. این 
قراردادها معمواًل ترمیم اجزاء معیوب، هزینه های حمل 

1.  D.N.Prabhakar Murthy Wallave R.Blischke; Warranty 
Management and Product Manufacture, Springer Series 
in Reliability Engineering ,2006,P.5
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و نقل ، آسللیب های متعاقب و غیره را شللامل نمی شد 
و جالبتر اینکه تولید کنندگان به منظور جلب مشللتری 
تضمین هایللی می دادند که واقعًا قصللد انجام تعهدات 
ناشللی از آن را نداشللتند. در چنین شللرایطی ضرورت 
حمایللت از مصرف کننللده که طرف ضعیللف قرارداد 
بود سللبب شللد در آمریکا کمیسللیون تجارت مرکزی 
) FTC( در سللال 1914 تشللکیل شللود. دولت فدرال 
قوانیللن متعددی را تدوین کرد که فروش کاال را تحت 
مدیریت خود قرار دهد و کشورهای دیگر را نیز تشویق 
به اتخاذ آن ها کرد تا از این طریق به ثبات و هماهنگی 
دسللت یابند. از جمله این قوانین کد تجاری یکنواخت 
U.C.C( 1952 ( 1 است  که در تمام ایاالت متحده به 
جزء ایالت لوئیزیانا به اجرا درآمد و در آن تعهدات تولید 
کننده، توزیع کننده و هر فروشللنده دیگری باتوجه به 
تضمین های صریح و غیر صریح مشللخص شده است. 
در این قانون گارانتی صریح چنین تعریف شللده است 

1.  تا پيش از سال 1952 همه ایاالت آمریکا به جز ایالت لوئيزیانا 
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: » ... هللر گونه تایید و تصریح یا قولی که فروشللنده 
در ارتباط با کاال می دهد... چنانچه هدف طبیعی چنین 
تایید یا قولی تحریک خریدار نسبت به خرید کاالست 
و چنانچه خریدار کاالیی را می خرد که به آن اطمینان 

دارد.« 

قانللون دیگری  که در آن به خوبی می توان قواعد 
و ضوابط مشللخصی در خصوص ضمانت های صریح 
و ضمنللی یافت، قانون » مگناسللون- موس« مصوب 
1975 اسللت. در این قانون از دو نللوع تضمین کامل 
و محدود نامبرده شده اسللت ؛ در تضمین کامل تولید 
کننللده در یک مدت نامحدود ، بللدون دریافت وجه ، 
تعمیللر یا تعویض محصللول را انجام می دهد. این نوع 
تضمین سامت کاال عمًا وجود ندارد و این قانون نیز 

تولید کننده را ملزم به انجام آن نمی کند. 

در تضمین سامت محدود یا زمان تضمین سامت 
کاال و یا پوشش هزینه های تعمیر و تعویض محدودیت 
دارد و  امروزه همه تولید کنندگان » تضمین سللامت 
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کاال محدود« را ارائه می دهند.1

همانگونلله کلله در ترمینولوژی حقوق آمده اسللت 
guaranty   بلله هر نوع تضمینی اطاق می شللود در 

حالیکه warranty اصطاح خاص  تضمین سللامت 
کاال و کارکرد آن است. لذا، هر وارانتی یک نوع گارانتی 
محسوب می شود و رابطه آنها عموم و خصوص مطلق 

است. 

از سللوی دیگر معللادل اصطاح خدمللات پس از 
فللروش کلله آن هم  نوعللی تعهد فروشللنده در قبال 
 Service contracts or Extended خریدار اسللت
  Warranty or maintenance contract  (PSS)

می باشد. Extended Warranty یا خدمات تعمیر یا 
قرارداد سللرویس ، حمایت بیشتری نسبت به ضمانت 
اصلی تولید کننده فراهم می آورد . دوره آن معین است 

مدل های  و  مشی ها  خط  بر  مقدمه ای  ؛  ا...  عزت   ، زاده  اصغری    .1
وارانتی  مولود تازه مدیریت مهندسی و توليد، مجله دانش مدیریت ، 

سال سيزدهم ف شماره 51 ، ص 65
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اما نسبت به دوره تضمین اصلی طوالنی تر می باشد.1

جهت رعایت اصول روش تحقیق که واژگان کلیدی 
در مقدمه تعریف و تبیین می شللود ، ذیًا اصطاحات 

سامت و عیب  را مورد بررسی قرار می دهیم. 

سللامت، مرحله ای میان عیب و کمال محسللوب 
می شللود؛ حالتللی که غالللب افللراد کاال دارد و وصف 
مشللترک بین آنهللا اسللت و احتمللال دارد در اثر امر 
عارضی به مرحله کمال رسللد یا در آن نقصی به وجود 

آید و معیب گردد.

اما عیب در قانون مدنی ایران تعریف نشللده است. 
ولی، در بند 4 ماده 1 قانون حمایت از مصرف کنندگان 
مصللوب 88/7/11 آمده اسللت : » منظللور از عیب در 
این قانون زیاده، نقیصه یا تغییرحالتي است که موجب 

کاهش ارزش اقتصادي کاال یا خدمات گردد.« 

1. Barry J. Epstein, Ralph Nach, Steven M. Bragg 
; Wiley GAAP Codification Enhanced, Business & 
Economics,2009,google book,p.378
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در تعریف مشللهور فقها که ریشه در اخبار دارد، هر 
فزونی و کاستی از اصل خلقت عیب است. که البته این 
تعریف مناسللب برای جایی اسللت که » اصل خلقت« 
ضابطه معینی در طبیعت داشللته باشللد. شیخ مرتضی 
انصللاری نقص در مرتبه متوسللط را معیار تعیین عیب 
می شللمرد. بدین معنی که ، نقصان وصفی عیب است 
که کاال را از مرتبه متوسط عرفی پایین تر برد.1 به نظر 
دکتر کاتوزیان تعریف جامعی که از عیب می توان ارائه 
داد چنین اسللت: » نقصی کلله از ارزش کاال یا انتفاع 

متعارف آن بکاهد«. 2 

در حقوق فرانسه، ماده 1641 قانون مدنی این کشور 
عیب را اینگونه تعریف کرده اسللت: » هر کاال فایده و 
مصللرف دارد که به منظور اسللتفاده از آن مورد معامله 

1.  کاتوزیان، ناصر ؛ حقوق مدنی- قواعد عمومی قراردادها، تهران1376 
، شرکت انتشار با همکاری شرکت بهمن برنا، جلد پنجم،ص275 

2.  کاتوزیان، ناصر ؛ مسئوليت ناشی از عيب توليد: مطالعه تطبيقی در 
 ، تهران  دانشگاه  تهران:  کننده،  مصرف  و  کننده  توليد  حقوق  تعادل 

موسسه انتشارات و چاپ ، 1381 ، چاپ اول  ،ص 75
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قرار می گیللرد. نقصی که آن فایللده مطلوب را از بین 
ببرد یا از آن چندان بکاهد که، اگر خریدار آگاه می شد، 
از معامللله صرفنظر می کرد یا بهای کمتر می پرداخت، 
عیب اسللت«.1 در حقوق این کشور عیب کاال هنگامی 
سبب ایجاد ضمان برای تولید کننده  می شود که فاقد 
ایمنی باشللد که به طور مشللروع انتظار می رود درآن 
موجود باشللد.2 لزوم تعهد ایمنللی را می توان از قانون 
19 ملله 1998 ، ماده 4 -1386 قانون مدنی3 و ماده 1 
قانللون 21 ژوئیه 1983 ) ماده 22 قانون مصرف( راجع 
بلله ایمنی مصرف کنندگان و ماده 6 دسللتورالعمل 25 

ژوئیه 1985 استنباط کرد.4

در حقوق انگلسللتان، نیللز انتظار عرفی و معقول از 

1.  همان منبع ، ص71
2.  همان منبع ،ص67

3.  ماده 4-1386 قانون مدنی فرانسه : » ... فرآورده از ایمنی الزم که به 
طور مشروع، انتظار آن می رفت، برخوردار نباشد...«.

4.  ژوردن، پاتریس؛ترجمه : ادیب،مجيد؛تحليل رویه قضایی در زمينه 
مسئوليت مدنی ؛ تهران : نشر ميزان،1385 ،ص 171
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ایمنی به عنوان مبنا مورد توجه قرار گرفته اسللت.  این 
مبنا را می توان در قانللون حمایت از مصرف کنندگان 
مصوب 1987 که در تعریف » محصول معیوب« مقرر 
کرده اسللت: یک محصول معیوب یعنللی فرآورده ای 
که ایمنی آن به گونه ای نیسللت که اشللخاص به طور 
کلی انتظارش را دارند.1 همچنین  قانون بیع انگلستان 
مصللوب 1797 که کیفیت رضایت بخللش2 را تعریف 
نموده اسللت؛ استنباط کرد. عمًا دادگاه های انگلستان 

1.   اسناد پشتيابنی الیحه حمایت از مصرف کنندگان ، سازمان بازرسی 
و نظارت بر قيمت کاالها و خدمات ، مدیریت نظارت بر خدمات

نظر  نقطه  از   « انگلستان مصوب 1797:  بيع  قانون  ماده 62   A2 بند    .2
این قانون اگر کاالئی با معيارهایی که از نظر یک شخص متعارف و 
معقول رضایت بخش تشخيص داده می شود و با در نظر گرفتن عواملی 
از قبيل اوصاف و ویژگی های کاال، قيمت و سایر عوامل و اوضاع و 
احول مرتبط مطابقت داشته باشد، دارای کيفيت رضایت بخش فرض 
قانون  در  کننده  مصرف  از  حمایت  سيدپدرام؛   ، )خندانی  می شود.« 
اتحادیه  حقوق  به  توجه  1382/10/17با  مصوب  الکترونيکی  تجارت 
اروپا، پایان نامه برای دریافت درجه کتری حقوق خصوصی ، راهنما 
دکتر قاسمی حامد، مشاورین : دکترميرقاسم جعفرزاده و دکتر پرویز 

ساورایی ، شهریور 1385  ، ص 147(



22

هنللگام تصمیم گیری در خصللوص معیوب بودن یک 
محصول همه شللرایط مربوطه از جمله مسللائل زیر را 
در نظر خواهد گرفت: شللیوه عرضه محصول به بازار؛ 
دستورالعمل یا هشداری که همراه آن ارایه شده است؛ 
رفتللاری که به طور معقول انتظللار می رود با محصول 
مورد نظر انجام شللود؛ زمانی که تولید کننده محصول 

را به بازار عرضه کرده است.1

در حقللوق آمریکا، در رویه قضایی دادگاههای این 
کشللور نسللبت به انتظار مصرف کننده به عنوان معیار 
سللامت و عیب مبیللع اختاف وجللود دارد، بعضی از 
دادگاهها عرف آن صنعت و نمونه عرفی سامت کاال 
را ترجیللح داده و انتظار مصرف کننده را در تمیز عیب 
موثللر نمی دانند و بعضی نیز معیارهای علمی و صنعتی 

را جانشین عرف و انتظار مصرف کننده ساخته اند.2

1.  اسناد پشتيابنی الیحه حمایت از مصرف کنندگان ، سازمان بازرسی 
و نظارت بر قيمت کاالها و خدمات ، مدیریت نظارت بر خدمات

2.  کاتوزیان، ناصر ؛ مسئوليت ناشی از عيب توليد، چاپ اول  ،ص 72
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با توجلله به مطالب فوق ، به نظر می رسللد: پایین 
بودن کیفیت1  کاال از حد انتظار خریدار و عرف مصرف 
کنندگان عیب محسللوب می شللود.2 و اوضاع و احوال 
هر معامللله و تضمین هایی که هر تولیللد کننده برای 
تامین اعتماد مصرف کننده و ایجاد رغبت در او، همراه 
با تحویل کاال می دهد؛ در شللناخت عیب موثر است.3 
لذا به نظر می رسللد: برای مثال هنگامی که فروشنده 
کارکرد صحیح مبیع را به مدت معین تضمین می کند، 
چنانچه در طول مدت مذکور کاال دچار نقص فنی شود 

می توان آن را معیوب محسوب کرد.

1.  کيفيت در نگرش سنتی در پرتو ویژگی ها و صفات فيزیکی از قبيل 
 ، نگرش جدید  در  ولی  ارزیابی می شد  بودن  اعتماد  قابل  و  استحکام 
مشتریان هستند که به توليد کنندگان کمک می کنند تا کيفيت شناسایی 
انتظارات  با  محصول  یک  که  است  درجه ای  کيفيت  واقع  در  شود. 
مشتری و مشخصات ارائه شده تطبيق دارد. )رحيميان، مهرداد ؛ آشنایی 
با مبانی نظری خدمات پس از فروش ، دومين کنفرانس و نمایشگاه ملی 
راهکارهای توسعه ی خدمات پس از فروش و گارانتی در ایران ، زمان 

برگزاری 23 اسفند 1388(
2.  کاتوزیان، ناصر؛ مسئوليت ناشی از عيب توليد، چاپ اول ، ،ص9

3.  همان منبع  ،ص 75
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بلله عنوان یللک واقعیللت ململلوس در جامعه ما، 
گارانتللی بلله حللدی اهمیت یافته اسللت کلله عرضه 
کنندگان، سللامت کارکرد یک موس 2000 تومانی و 
کفش 10000 تومانی را هم تضمین می کنند. بسیاری 
از عرضلله کنندگان خدمات نیز برای جلب مشللتری از 
همین روش اسللتفاده می کنند.1 البتلله، باوجود تنوع و 
فزونی این گارانتی ها متاسللفانه کمتر شهروندی از آن 
رضایللت دارد.2 وجود چنین نارضایتی بین خریداران در 
نظام توزیع کاال3 و ارتباط آن با حقوق مصرف و رشته 
حقوق اقتصادی دسللت به دسللت هللم داد تا  با اتخاذ 
روش تحقیللق کتابخانه ای و  اینترنت )یکی از بهترین 
سللایت های اینترنتی سایت  google book است که 

ورزشی  و  آموزشی  کالس های  خدمت،  گارانتی  بارزترین  شاید    .1
تضمينی برای ورود به دانشگاه ها و الغری است.

توسعه  راهکارهای  ملی  کنفرانس  دومين  در  شده  ارائه  گزاراش     .2
خدمات پس از فروش و گارانتی در ایران، 23 اسفندماه 1388 ، مرکز 

همایش های بين المللی صدا و سيما
3.  گارانتی و خدمات پس از فروش به عنوان زیربخشی از نظام توزیع 

شناخته شده است.
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امکان جسللتجو داخل کتابهای انگلیسی زبان را فراهم 
مللی آورد( و همچنین تحقیق و تفحص در مراجعی که 
صاحیت رسللیدگی به اختافات ناشللی از گارانتی را 
دارند این موضوع برای پایان نامه کارشناسللی ارشللد 

انتخاب شود.   

با توجه به موضوع تضمین سللامت کاال  که هم 
از بعد اقتصادی و هم از بعد حقوقی حائز اهمیت است؛ 

پان کار به صورت ذیل می باشد: 

بخللش اول تحت عنوان گارانتللی از منظر حقوقی 
که شللامل دو فصل است که در  فصل اول آن ماهیت 
و اعتبللار گارانتللی از منظر حقوقللی و در فصل دوم به 

مسئولیت ناشی از گارانتی از منظر حقوقی.

بخش دوم تحت عنوان گارانتی از منظر اقتصادی 
که آن نیز شللامل دو فصل اسللت که در فصل اول آن 
ماهیللت و انواع گارانتی از منظللر اقتصادی و در فصل 

دوم به مسئولیت ناشی از گارانتی از منظر اقتصادی 
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بخش اول : 

تضمین سالمت کاال 

)گارانتی( از منظر حقوقی 
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فصل اول

ماهیت تضمین سالمت کاال 

و اعتبار مندرجات آن

این فصللل را در دوم مبحث شللامل، مبحث اول: 
ماهیت تضمین سللامت کاال و مبحللث دوم : اعتبار 

مندرجات گارانتی ارائه می نمایم. 



28

مبحث اول : ماهیت گارانتی 

گفتار اول : عمل حقوقی یا واقعه حقوقی 

به نظر می رسللد، اولین گام در بررسی ماهیت یک 
نهاد حقوقی، این است که به دنبال این پرسش باشیم 
که نهاد مذکور جزء، وقایع حقوقی محسوب می شود یا 
در زمللره اعمال حقوقی قرار دارد؟  لذا، در این گفتار به 

این نکته پرداخته شده است.   

حقوقدانان، هر یک از دو اصطاح » عمل حقوقی 
« و » واقعلله حقوقللی« را تعریللف کللرده و برای آن 
مثال هایی آورده اند؛ جهت روشن شدن ماهیت گارانتی 

مختصراً آن را در دوبند مطرح می کنیم.

الف – وقایع حقوقی:

واقعه حقوقی دارای دو معنای عام و خاص است. 

برای بیان مفهوم عام آن، گفته شده است : » برای 
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ایجاد یک حق در روابط اجتماعی، قانون باید شللرایط 
ایجللاد ، تغییللر و از بیللن رفتن آن را تعییللن کند. این 
مفهوم عام وقایع حقوقی است.« این مفهوم گسترده از 
واقعه حقوقی در برگیرنده مفهوم عمل حقوقی و واقعه 

حقوقی به معنای خاص آن است.

در مقابل واقعه حقوقللی به معنای خاص، یک امر 
انتزاعی مادی اسللت که آثار حقوقللی دارد و نمی تواند 
فقط به اراده انسللان، بدون دخالت وسایل مادی ایجاد 
گردد. رویدادی اسللت که به وسللیله انسللان ) به طور 
ارادی یللا غیر ارادی ( و یللا عامل دیگر، در عالم خارج 
تحقللق می یابللد و اثر یا آثاری حقوقللی بدون این که 
انسللان آن را خواسته باشد با خود می آورد . مانند تولد 
و مللرگ و گاه عملی اسللت ارادی که قانون آثار آن را 

تعیین می کند. مانند غصب و دزد. .1  

1.  شهيدی، مهدی؛ تشکيل قراردادها و تعهدات، تهران: انتشارات مجد 
، چاپ دوم، 1380 ،ص 33 
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ب- عمل حقوقی: 

عمل حقوقی، عبارت از ماهیتی اسللت که منحصراً 
به اراده انسللان ) و به هدف تحقق آثار حقوقی آن ( در 

عالم اعتبار ایجاد می گردد، مانند قرارداد اجاره، ابراء 

که در مواد 9621 و 1213 2ق.م با همین ترکیب به 
کار رفته است،  وقایعی است که با اراده شخص ایجاد 
می شللود و آثار حقوقی آن نیز تابع همان اراده اسللت. 
به همیللن جهت در تعریف آن گفته انللد: » کار ارادی 

1.   ماده 962 :» تشخيص اهليت هر کس براي معامله کردن بر حسب 
قانون دولت متبوع او خواهد بود معذلک اگر یک نفر تبعه خارجه در 
ایران عمل حقوقي انجام دهد در صورتي که مطابق قانون دولت متبوع 
خود براي انجام آن عمل واجد اهليت نبوده و یا اهليت ناقصي داشته 
است آن شخص براي انجام آن عمل واجد اهليت محسوب خواهد شد 
در صورتي که قطع نظر از تابعيت خارجي او مطابق قانون ایران نيز بتوان 

او را براي انجام آن عمل داراي اهليت تشخيص داد.«
در حال  ادواري  مجنون  و  مطلقاً  دائمي  مجنون   « 2.   ماده 1213 ق.م 
جنون نمي تواند هيچ تصرفي در اموال و حقوق مالي خود بنماید ولو با 
اجازه ولي یا قيم خود ليکن اعمال حقوقي که مجنون ادواري در حال 

افاقه مي نماید نافذ است مشروط بر آنکه افاقه او مسلم باشد.«


