جبران خسارت مادی و معنوی مصرفکنندگان کاال و خدمات
ّس چٌد دز حالت کلی ،فریسفد یا عاهدیِ دز رس ٌید یاشفز یِ دٍ ریسٍُ ه یس کٌٌیدُ ٍ وَلددکٌٌیدُ ویمیدن هی،شیًَد
فها دز ًگاُ کالى ووام فریسفد دز عاهدیِ ه یس کٌٌیدراًّ ،مینٌد کیِ ح ی ٍ حوا یت فش حییَا ًْیا دز وییَ فٍلدیِ یس
عْدُ دٍلت ٍ دز ویَ ددی س عْدُ کا ا وَلددکٌٌدراى فوت.
هْونییس ي رییام دز حوا ییت فش حیییَا ه ییس کٌٌییدُ رییاّ ،نیی ً ،ییازی ٍ ّوشٌییدي فًننییاز ٍ حوا ییت فش شییدازّای
هحییَزی فش عولییِ "عییٌف رسٍهنییِ شییدُ تییف رسرنییِ هیی ،شییَد" "حی فلٌییاا فزعی ییِ حی ف " ٍ "...هییدهای ل ی
حییدي ٍ تییف فش رییسٍم دز کونییس ي شهییاى ٍ ییا حییدفل ّص ٌییِ" فوییت .دز کنییَز هییا وییاشهاىّییای هییسو

ییا حوا ییت فش

ه ییس کٌٌییدراى فش کمییَ ً ییازی ییا زٍ کییسد هیا لییِ ٍ فعنٌییاح فش ّسرًَییِ فًح ییاز فحنکییاز لاچییاا عس ییِ کییا ی
غدسفوییناًدفزد ٍ ردالدییتّییای ٍفویییِرییسی ٍ وییَدعَ اًِ ییا ّیید حوا ییت فش وَلدیید دفه ی ٍ هیید س ت ٍ ف ییال فلگییَی
ه س دز دوینَزکاز لیسفز دفدُ فًید ٍ فش ویَی د گیس ً یازی دز یا هیدهای ریسٍم ٍ زویددر ،یِ شیکا ای هیسو
ى ییا زّدارییت وییفهدي زرییاُ ه ییس کٌٌییدُ ٍ فًنیییاال فتالعییای وییسعد وییال

یا

ٍ فًن ییازفی ه ییس کٌٌییدراى ییِ

وَلددکٌٌییدراى فًمییام هیی،دٌّیید .فًنیییاال ف ییي فتالعییای ییِ وَلددکٌٌییدراى ف ییي فهکییاى زف هیی،دّیید وییا َّشییدازفًِ ٍ ییا
فتالعیای ییحد ٍ ٍفلدی ،فش وییی یاشفز طٍ ًییِ فتالعیای غدسزوییو ٍ ،دفزفی فًحیسف
ّییدف ت ٍ ییا وییفهدي وییال

وَلدییدفی هیَد زف دز همییدس هٌاوی

ٍ وییسعد ه ییس کٌٌییدُ ییوي فریصف ا ْییسٍُزی ٍ ح ی وییدفٍم ٍ یییای ٌگییاُّییای دفهلیی،

وْن اشفز کا ی ف سفً ،دز سف س وَلددفی هازعً ،دص فرصف ا ا د.
دز حاال حا س ا حضَز ٍ ردالدیت دوینگاُ ّیای دٍلنی ٍ ،هیسدم ًْیاد هیسو

یا حییَا ه یس کٌٌیدراى هَریدیتّیای

هْویی ،دز عْییت وییسٍ ه ٍ رسٌّ ی وییاشی زعا ییت حیییَا ه یس کٌٌییدُ حا ی شییدُ ٍ ییِ هَع ی

ى زعا ییت حیییَا

ه ییس کٌٌییدُ دز عس ییِ «لدوییت هٌ ی اًِ» «فزفئییِ رییاکنَز» «هییدهای تییف فش رییسٍم» «هسعییَع ،کییا ی هددییَح» ٍ
غدسُ ِ عٌَفى ا هیال ِ عویَه ،هیَزد ً یس لیسفز رسرنیِ ٍ شم فویت ّیس چیِ رمینسدُویس ٍ عیدیویس دز عاهدیِ هییس
ٍ زعا ییت شییَد .لییرف دز ف ییي هییییو ییسٍزی دفزد رییاّ ،عاهدییِ ییِ وییوت ٍ وییَی عد یید فش عولییِ "حوا ییت هدٌییَی فش
ه ییس کٌٌییدُ" هاًٌیید ًشییِ دز فلن ییادّای وَوییدِ ارنییِ دًدییا ٍعییَد دفزد وییَا دفدُ شییَد وییا دز لٌدهییدی ف ییي هْیین
هغ َال ًواًد.
سزوییّ،ییا ًنییاى هیی،دّیید دز کنییَزّا  ،کییِ هَ ییَا حوا ییت فش ه ییس کٌٌییدُ ٍ ّوشٌییدي همییلَلدتتییر سی
وَلددکٌٌییدراى ٍ رسٍشییٌدراى دز ل ییاال ه ییس کٌٌییدراى وکاه ی

ارنییِوییس ٍ وَوییدِ ارنییِوییس فش وییا س کنییَزّا هیی ،اشیید

طّوشَى فهس کا رسفًمِ فونسفلدا ٍ فًگلیدف ًیِ وٌْیا حییَا هیادی لکیِ حییَا هدٌیَی هس یدفز ًدیص هیَزد حوا یت لیسفز
ه،ردسد ِ .تیَزی کیِ فریس دز فایس فزفئیِ کیا ی هددیَح همیازو ،یِ ه یس کٌٌیدُ ٍفزد شیَد ًیِ وٌْیا ع یسفى همیازی
هادی َزی ه،ردسد لکِ همازی هدٌَی وحیت عٌیَفى " وید ّیای فهاللی "،شیاه

وید ّیای فویال ٍلیت یس ّین

هَزدى زفها کاّا ْسٍُزی ول فعنواد ٍ غدسُ ًدص س ٍزد ّص ٌِ شدُ ٍ ا ت ًْا غسفهت تسدفهت ه،شَد.

دز ف ي ه َص یِ عٌیَفى هلیاال ریسی کٌدید یس زٍی عد یِ شیَ ٌدُ وفکدید شیدُ کیِ ف یي هیَفد زًی

فل میِ زف اا یت

ًگِ ه،دفزًد .حاال فرس ف یي تیَدز شیَ ٌدُ وَوی ه یس کٌٌیدُ یسفی شمننیَی تیسدُ هیَزد فوین ادُ لیسفز ردیسد ٍ زًی
تسدُ وغددس کٌد یِ لحیاخ همیازی هیادی وَلددکٌٌیدُ هَتی فویت ّص ٌیِ هس ید تیَدز شیَ ٌدُ زف یِ هس یدفز فوینسدفد
ٍ همازی تسدُ وید د یدُ زف ًدیص ع یسفى ًوا ید .فهیا دز حی همیازی هدٌیَی چٌاًشیِ یسفی هلیاال ویالي ى هٌیصال 4
تسدُ دفشنِ اشد ٍ یا فوین ادُ فش تیَدز شیَ ٌدُ زًی

کی ،فش تیسدُ ّیا وید د یدُ اشید ع یسفى همیازی تیسدُ وید

د دُ ِ وٌْا  ،ک ا ت ًوی ،کٌید ش یسف ّص ٌیِ همیازی دز یارن ،یسفی یا تیسدُ فویت حیاال ًکیِ هوکیي فویت ه یس -
کٌٌدُ د گیس ًنَفًید تیسدُفی هنیا ِ  3تیسدُ د گیس وْدیِ کٌید ٌیا سف ي وَلددکٌٌیدُ هَتی فویت ز یا ت کاهی ه یس -
کٌٌدُ زف عل ًوا د حن ،فرس ًاچاز ِ تسدفهت ّص ٌِ  4تسدُ عد د اشد.
دز هلاال د گس رسی کٌدد ریسدی یا دوینگاُ رس یصز هس یدفزی هی ،کٌید ٍ یا فعنویاد یِ ف ٌکیِ دوینگاُ ویالن ٍ یدٍى
ًیص فوت هَفدغرف  ،زف دفه

ى ررفشینِ ٍ یِ همیارسی هی،زٍد .دید فش اشرنیت فش وی س هنَعیِ هی،شیَد کیِ یِ علیت

هددَح یَدى رس یصز وویام هَفدغیرف  ،راوید شیدُ ٍ ح عیازی شیدُ فش رس یصز یِ ریسم وید شدُ فویت .دز ف یي هیَزد
تییف فش سزوییً ،یییص دویینگاُ طدز را ییلِ شهییاً ،کَوییاُ عییالٍُ ییس ع ییسفى همییازی دویینگاُ هددییَح راویید شییدى
هَفدغییرف  ٍ ،ویید د ییدى رییسم همییازی ٍفزد شییدُ ییِ ٍلییت ٍ زفهییا هس ییدفز ًدییص فش وییَی رسٍشییٌدُ تسدفهییت
ه،شَد .شم ِ ذکس فویت کیِ یس ٍزد ف یي ّص ٌیِّیا ویَفری ،یَدُ ٍ فریس ه یس کٌٌیدُ ٍ وَلددکٌٌیدُ ًنَفًٌید یِ وَفری
سوٌد ا د ِ هسعو لیاًًَ ،کیِ دز ًییا دفدریاُ حی فهینال ٍ زف ی

یدي ه یس کٌٌیدُ ٍ وَلددکٌٌیدُ عوی هی،کٌید

هسفعدِ ًوا ٌد .دز ف ي هسعو ًدیاشی یِ ٍکدی ٍ تی ،کیسدى هسفحی لیاًًًَ ،دمیت ٍ ف یي ًْیاد یِ عٌیَفى حیاه ،حییَا
ه ییس کٌٌییدُ ووییاه ،همییازی فدعییا شییدُ فش وییَی ه ییس کٌٌییدُ زف سزویی ٍ ،تییف فش وف دیید تسدفهییت کاه ی

ى زف فش

وَی وَلددکٌٌدُ طٍ ا عس ِکٌٌدُ تدگدسی هً،وا د.
زوددى یِ ف یي هسحلیِ دز شهدٌیِ حوا یت فش ه یس کٌٌیدُ دز ف یسفى ًداشهٌید وَعیِ عیدی و یَ
و دییدي هٌاو ی عا گییاُ دویینگاُّییا ٍ وییاشهاىّییای دٍلنیی ٍ ،هییسدم ًْییاد هییسو

لیَفًدي هیسو

ٍ

ییا ف ییي هَ ییَا وَوییدِ ردالدییت ًْییا

کپازچگ ٍ ،تَ ا  ،فزو یا ویاشهاىّیا ٍ فزریاى ّیای دٍلنی ٍ ،غدیسُ فویت ویا یا ًْاد ٌیِ ٍ فعسف ی ،شیدى کاهی ف یَال ٍ
لییَفًدي حوا ییت فش حیییَا ه ییس کٌٌییدُ دز وییی کنییَز عییالٍُ ییس فدفهییِ تدگدییسی حیییَا ه ییس کٌٌییدُ دز شهدٌییِ
رسفً سٍش ،ودَ ض ٍ ا تیف ریسرني کیا ی هددیَح رضیای هٌاوی  ،یسفی هیال یِ ع یسفى وید ّیای هدٌیَی ًاشی ،فش
ه ییس کییا ی هددییَح وحییت تَشییا "ف ی وضییودي ع ییسفى همییازی ٍ ش ییاى ه ییس کٌٌییدُ" ف مییاد شییَد .دز چٌییدي
شسف ی ،وی زریاُ ه یس کٌٌیدُ  -یِ ود دیس د گیس زریاُ کی فریسفد عاهدیِّ ٍ -وشٌیدي ویی رسٌّی

کمی ٍکیاز دز

کنَز فزویاء ه ،ا د کِ س ٌد ى ز ا ت دننس ه س کٌٌدُ ٍ وَلدد هح َ ی زلا تتر س هَفّد َد.
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