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Abstract
Nowadays, theories, new ideas and generally speaking information have
a very important role in cultural, economic and political life of human
beings. Most of the books and magazines consist of significant and broad
information that they may be defective. In fact, they are goods that due to
defective of ambiguous information, may be considered as defective and
cause damage to their readers or users. In common law system, claims
against authors and publishers for the defect of information of written works
are examined on the basis of liability for the defect of goods. In our legal
system, despite the existing ambiguities specifically in Consumers Protection
Rights Act, applying the standards of the liability for defect of goods and
acceptance of strict liability arising from the defects of written works can be
an appropriate solution in solving the problems and disputes that have been
occurred due to injuries caused to readers and other consumers of these
works resulting from their defect. In Imamiyah jurisprudence, provoking
some jurisprudential rules including ‘To whom there is benefit, there is
damage to”, the liability can be imposed on authors and publishers without
proving the negligence. The method of the present study is descriptiveanalytic and the method of collecting materials is a library-based one.
KeyWords: Defective Information, Strict Liability, Publishers, Authors,
Written Works..
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چكيده

واژگان کلیدی :اطالعات معیوب ،مسئولیت محض ،ناشران ،نویسندگان ،آثار
نوشتاری.
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امروزه نظریات ،ایدههای جدید و بطور کلی اطالعات ،نقش بسیار مهم و حیاتی در
زندگی فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی انسانها دارد .بسیاری از کتابها و نرمافزارهای
رایانهای حاوی اطالعات مهم و گستردهای هستند که ممکن است ناقص و یا معیوب
باشند .در واقع ،آثار مزبور نوعی کاال هستند که به واسطه اطالعات ناقص یا مبهم،
ممکن است معیوب به حساب آیند و موجب خسارت به خوانندگان یا کاربران آنها
شوند .در حقوق کامنال ،دعاوی علیه نویسندگان و ناشران در اثر نقص اطالعات آثار
نوشتاری ،بر اساس مسئولیت ناشی از عیب کاال مورد رسیدگی قرار میگیرد .در
حقوق ما ،علیرغم ابهامات موجود بهویژه در قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان،
اعمال ضوابط مسئولیت ناشی از عیب کاال و پذیرش مسئولیت محض ناشی از عیوب
آثار نوشتاری ،میتواند راهکار مناسبی در راستای حل مشکالت و اختالفاتی باشد
که در اثر زیانهای واردشده به خوانندگان و سایر کاربران این آثار در نتیجه نقص
و عیب آنها ،بروز یافتهاند .در فقه امامیه ،با استناد به برخی قواعد فقهی از جمله
« من له الغنم فعلیه الغرم »  ،میتوان بار مسئولیت را بدون نیاز به اثبات
تقصیر ،بر عهده نویسندگان و ناشران قرار داد .روش این تحقیق توصیفی -
تحلیلی و شیوه گردآوری مطالب ،مطالعه کتابخانه ای است.
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مقدمه

آثار جديد نوشتاري ،اعم از کاغذي يا الکترونيکي ،هميشه مورد توجه انسانها و
جوامع بوده است .به طور معمول ،اين آثار به دليل ارائه ايدههاي جديد ،با استقبال گسترده
مواجه شده و اعتالي مادي و اقتصادي ايجادکنندگان آنها را به همراه دارد .اطالعات و
ايدههاي ارائه شده در رسانههاي حاوي يا مبتني بر نوشتار مانند کتاب ،برنامههاي رايانهاي و
يا تلفن همراه و بطور کلي محصوالت مشابه ،ممکن است اشتباه ،ناقص يا معيوب باشند؛ به
نحويکه موجب ورود زيان به مصرفکنندگان آنها گردند .اين امر در حقوق کشور ما و
ساير کشورها بحث مسئوليت مدني پديدآورندگان آثار مزبور را مطرح ساخته است.
پرسش مقاله حاضر آن است که آيا ميتوان تکليف جبران خسارت براي نويسندگان و
ناشران ،در مقابل مصرفکنندگاني که به واسطه بکارگيري آن محصول متحمل زيان
شدهاند ،برقرار نمود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ،اين مسئوليت بر چه مبنايي استوار
است؟ در صورتي که ميان خالق اثر با کاربران و يا استفادهکنندگان از آن ،رابطه قراردادي
وجود داشته باشد ،مباني مسئوليت قراردادي براي توجيه مسئوليت کفايت نموده و احراز
ارکان مسئوليت نيز با دشواري خاصي روبرو نخواهد بود .اما بايد توجه داشت که همواره
ميان نويسندگان و ناشران با کاربران و يا استفادهکنندگان محصوالت مزبور ،رابطه
قراردادي وجود ندارد .لذا در اين فرض ،اعمال ضوابط و مقررات مربوط به مسئوليت
قراردادي منتفي به نظر ميرسد و بايد به مباني مسئوليت خارج از قرارداد رجوع نمود .لذا
اين سؤال مطرح ميگردد که صرفنظر از مباني سنتي مسئوليت مدني مانند نظريه تقصير
که غالباً در مورد حوادث و زيانهاي جامعه صنعتي کنوني ناکارآمد است ،آيا امکان
اعمال مباني جديدتر مانند مسئوليت محض وجود دارد؟
در نظام حقوقي کامنال ،رويه قضايي و دکترين حقوقي پس از فراز و نشيب بسيار ،آثار
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نوشتاري مانند کتاب را در زمره کاالهاي توليد انبوه به حساب آورده و مسئوليت مدني

پديدآورندگان را در زمره مسئوليت مدني ناشي از عيب کاال (توليد) مورد بررسي قرار



نظر ميرسد که عليرغم ابهامات و اختالفنظرهاي موجود راجع به مبناي برقراري
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ميدهند .در حقوق ما ،رويه قضايي منسجمي در اين رابطه وجود ندارد .در وهله نخست ،به
مسئوليت در قانون حمايت از حقوق مصرفکنندگان مصوب  ،1388بتوان ضوابط
مسئوليت در قانون مذکور را نسبت به عيوب آثار نوشتاري نيز قابل اعمال دانست؛ اگرچه
فقدان مقررات صريح در قانون مذکور ،ضرورت اعمال قواعد عمومي و اصول کلي
مسئوليت مدني (ضمان قهري) را به ذهن متبادر مينمايد.
در اين مقاله ،ابتدا مفهوم و مصاديق عيوب متصور در آثار نوشتاري در حقوق ايران و
کامنال بررسي ميگردد .پس از آن ،چگونگي اعمال مسئوليت محض و مزايا و معايب
برقراري آن نسبت به نويسندگان و ناشران ،در نظام حقوقي کامنال و حقوق ايران مورد
مطالعه قرار خواهد گرفت.
 .1مفهوم عيوب آثار نوشتاري و مصاديق آن

عيب در لغت به معناي نقص و نقصان آمده است (معين .)2368 :1378 ،در اصطالح
فقهي ،عيب به معناي هر چيزي است که از خلقت اصلي ،زياد يا کم باشد (نجفي:1365 ،
 .)258مفهوم عيب در اصطالح حقوقي ،با مفهوم فقهي آن منطبق است .برخي از
حقوقدانان خروج شيء از مجرا و خلقت اصلي را به عيب تعبير کردهاند (عبده بروجردي،
 .)197 :1380برخي ديگر اظهارنظر نمودهاند که عيب عبارت است از وضعيتي در مورد
معامله که که بر خالف وضعيت عادي و در حال سالمت آن باشد (شهيدي.)61 :1384 ،
قانون مدني مالک تشخيص عيب را به عرف و عادت واگذار نموده و آن را وابسته به زمان
و مکان دانسته است .به موجب ماده ( )426قانون مذکور« ،تشخيص عيب بر حسب عرف و
عادت ميشود و بنابراين ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود» .متأسفانه اين
تعريف بسيار کارآمد ،در قوانين اخيرالتصويب مورد غفلت واقع شده است؛ چرا که در بند
( )4ماده ( )1قانون حمايت از حقوق مصرفکنندگان مصوب  ،1388عيب کاال و يا
خدمات ،به «زياده ،نقيصه يا تغيير حالتي» تعريف شده است که «موجب کاهش ارزش

71



اقتصادي کاال يا خدمات» گردد .البته عيب در قانون حمايت از مصرفکنندگان خودرو
مصوب  1386به شکل مناسبتري تعريف شده است .در ماده ( )3اين قانون ،مفهوم عيب
شامل هرگونه نقص در طراحي ،مونتاژ ،توليد و حمل ميباشد.
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برخي حقوقدانان ما با توجه به نظام حقوقي کامنال ،مفهوم عيب در مسئوليت ناشي از
عيب کاال را با عنايت به قسمت (ب) مـاده ( )2اعالميه سوم مسئوليت مدني آمريکا ،به طور
جامع و مانع مطرح نموده و در تشريح آن عيب محصول را به سه گروه تقسيم کردهاند که
عبارتند از )1 :عيب در مرحله طرح ساخت کاال؛  )2عيب در مرحله توليد يا اجراي طرح؛
 )3عيب در تعليم نحوه مصرف و هشدارهاي ضروري براي اجتناب از بروز خطرات
احتمالي (کاتوزيان 77 :1381 ،؛ حکمت نيا .)241 : 1398 ،در مقاله حاضر ،مفهوم عيب
در چارچوب اخير موردنظر ميباشد؛ چرا که به نظر ميرسد آنچه در قانون حمايت از
حقوق مصرفکنندگان بيان شده ،متکي به نظريه برخي فقيهان (انصاري)232 :1379 ،
است که خالقيت و نوآوري قانون مدني را هم ندارد و به هيچ عنوان با پيچيدگيهاي
صنعتي کاالها و خدمات عصر کنوني مطابق نيست .به عنوان مثال ،موتور خودرو نيازمند
روغن موتور است و اگر روغن هيدروليک که براي روانکاري سيستم فرمان خودرو است،
به جاي آن در موتور خودرو مورد استفاده قرار گيرد ،با وجود اينکه روغن هيدروليک از
نظر ارزش اقتصادي از روغن موتور گرانتر است ،ولي براي کارکرد موتور خودرو مضر و
زيانآور است و بکارگيري آن در موتور خودرو عيب محسوب ميشود .لذا مالک ارزش
اقتصادي ،معيار چندان قابل قبولي براي شناسايي عيب محسوب نميشود .بر اين اساس،
مفهوم عيب در مقاله حاضر ،مبتني بر تعريفي است که در قانون مدني آمده و با تعريف آن
در حقوق کامن ال نسبتاً تطابق دارد.
مفهوم اثر در ماده ( )1قانون حمايت از حقوق مؤلفان ،مصنفان و هنرمندان مصوب
 1348آمده است .در اين ماده ،به آن چه از راه دانش يا هنر و يا ابتکار آنان پديد ميآيد،
بدون در نظر گرفتن طريقه يا روشي که در بيان و يا ظهور و يا ايجاد آن به کار رفته« ،اثر»
اطالق ميشود .با در نظر داشتن ماده مذکور ،اثر نوشتاري را ميتوان به هر مکتوبي که از
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راه دانش يا هنر و يا ابتکار پديدآورنده ايجاد ميشود ،بدون در نظر گرفتن طريقه يا روشي

که در بيان و يا ظهور و يا ايجاد آن به کار رفته ،تعريف نمود .ماده ( )2قانون مذکور ،آثار
مورد حمايت را مورد شمارش قرار داده است .آثار نوشتاري ،ممکن است به صورت
(ماده  1و  2قانون حمايت از نرمافزارهاي رايانهاي مصوب  )1379باشند .از جمله آثاري که
ممکن است بيشتر در دعاوي مرتبط با مسئوليت مدني ناشي از اطالعات معيوب آثار
نوشتاري مطرح شوند ،ميتوان به دستورالعملهاي چگونگي انجام کار با کاال ،کتب
آشپزي ،متون علمي و راهنماهاي تخصصي که به صورت نرمافزار يا برنامه در رايانه و تلفن
همراه ارائه ميشوند ،اشاره نمود .امروزه به دليل گسترش روزافزون رايانههاي قابل حمل و
تلفن همراه ،آثار نوشتاري ديجيتالي ،به طور بالقوه ،مسائل و دعاوي بيشتري را به وجود
ميآورند ( .)Noah, 2011: 4آثار نوشتاري شامل دو بخش مادي و غيرمادي (نامحسوس)
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فيزيکي مانند کتاب و رساله و يا به صورت ديجيتالي مانند برنامهها و نرمافزارهاي رايانهاي



هستند .بخش مادي ،شکل و ظاهر اثر را شامل ميشود که جلد و صفحههاي مختلف اثر ،از
جمله آن است .منظور از بخش غيرمادي يا غيرمحسوس نيز ،اطالعات ،ايدهها و عقايدي
است که در اثر نوشتاري ارائه شده است .منظور از عيوب آثار نوشتاري در مقاله حاضر،
عيوب موجود در شکل و ظاهر اثر نيست ،بلکه عيوب مربوط به بخش غيرمادي يا
غيرمحسوس آن است.
با توجه به مفاهيم بيان شده ،منظور از عيب آثار نوشتاري ،نقص ،ايراد و يا اشکالي
است که در اطالعات اعم از ايدهها و نظريات مندرج در اثر نوشتاري موجود بوده؛ به
نحوي که بکارگيري آن موجب ورود خسارات به خواننده يا کاربرگردد .تعيين ضابطه
براي اطالعات معيوب با توجه به فقدان تعريف قانوني از آن ،بايد از طريق عرف صورت
پذيرفته و به صورت نوعي و با در نظر گرفتن مخاطبان آن اثر ،در حيطه و موضوع
تخصصي اثر ،مدنظر قرار گيرد .بر اين اساس ،معيار شناسايي اثر معيوب نوشتاري در حوزه
فيزيک با توجه به ساير آثار آن موضوع و با در نظر گرفتن مخاطبان آن به عمل آمده و
نقص ،ايراد و يا اشکال در آن ،با آخرين يافتههاي علمي درآن زمينه سنجيده ميشود
(.)Reutiman, 2012: 198-200
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با توجه به توضيحات فوق ميتوان گفت منظور از اطالعات معيوب اعم از اطالعات
ناقص ،اشتباه يا غلط آثار نوشتاري آن است که در اثر نوشتاري ،مطالبي وجود داشته باشد
که با واقعيت منطبق نيست؛ اعم از اينکه نگارنده به عمد يا در نتيجه بياحتياطي آنها را
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بيان کرده باشد و يا محتواي نادرست ،در نتيجه نقص و يا عدم وجود علم بشري ،در نوشتار
مزبور گنجانده شده باشد و از نظر عرف بتوان آن را معيوب دانست (.)Noah, 2011: 5
البته مواردي همچون اطالعات مبهم و يا حتي عدم بيان مطالب و اطالعات تکميلي نيز
ميتواند ،حسب مورد ،عيب محسوب شود (.)Ausness, 2009: 661
در نظام حقوقي کامنال ،مسئوليت مدني ناشي از افترا نيز از موضوعاتي است که
زيرمجموعه مسئوليت ناشي از نقص و عيب محتوا و مندرجات رسانههاي مکتوب و يا
سمعي و بصري مورد مطالعه قرار ميگيرد ( .)kaner,2004: 2افترا که ميتواند به صورت
شفاهي يا کتبي باشد و اظهارات خالف واقعي را بيان کند و موجب لطمه به شهرت و يا
آبروي ديگري گردد (شرقي1398 ،

 ،)32در نظام حقوقي کامنال داراي مقررات

ويژهاي است .در حقوق ما ،به نظر ميرسد که مسئوليت مدني ناشي از افتراء ،با ضوابط
مقرر در ماده ( )8قانون مسئوليت مدني قابل انطباق باشد .به موجب اين ماده ،کسي که در
اثر تصديقات يا انتشارات مخالف واقع به حيثيت و اعتبارات و موقعيت ديگري زيان وارد
آورد ،مسئول جبران آن است بر اين اساس ،با توجه به تعريفي که از عيوب اطالعات
ارائه شد ،در حقوق ما ،مسئوليت ناشي از افترا را نميتوان زيرمجموعه مسئوليت ناشي از
نقص و عيب اطالعات محسوب کرد.
با در نظر داشتن مفهوم ارائه شده ،عيوب اطالعات آثار نوشتاري مصاديق مختلفي
خواهد داشت که جهت تبيين بيشتر موضوع ،به برخي از اين مصاديق اشاره ميشود .بايد
توجه داشت که اين مصاديق ممکن است به صورت فيزيکي و يا ديجيتالي وجود داشته
باشند:
 )1کتاب پرفروش مربوط به پرورش کودکان بدون هيچگونه هشداري ،تغذيه خاص
و ويژهاي براي نوزادان ارائه داده و مصرف مواد غذايي خاصي را پيشنهاد داده است .برخي
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از مصرفکنندگان پس از مطالعه آن کتاب و تغذيه نوزادان خود با غذاهاي پيشنهاد شده،
به دليل ابتالي نوزاد به بيماري ،متحمل خسارت شدهاند (.)Buss, 2006: 315
نموده که اين ترکيب غذايي موجب ايجاد صدمات جدي در بدن برخي اشخاص شده
است (.)Buss, 2006: 316
 )3کتابي راجع به شناسايي قارچها نوشته شده و يکي از قارچها را حاوي مواد مغذي
خاصي معرفي نموده اما در واقع برخالف ادعاي مزبور ،اين نوع قارچ ،سمي بوده و موجب
آسيب جدي در بدن اشخاص شده است (کاتوزيان.)130 :1381 ،
 )4کتابي راجع به تعميرات سريع در خانه ،دستورالعملي راجع به چگونگي سيمکشي
ساختمان ارائه داده است که برخي اشخاص با بکارگيري آن دستورالعمل ،دچار
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 )2کتاب آشپزي ،شيوه جديدي براي پخت گوشت با ادويههاي مخصوص توصيه



برقگرفتگي شده و چندين نفر نيز فوت شدهاند (.)Noah, 2011: 6
 )5کتاب راهنماي تعمير اتومبيل ،بکارگيري قطعات خاصي را پيشنهاد داده که با
استفاده از آن قطعات ،خودرو دچار آسيب جدي و در نتيجه ورود زيان گرديده است
(.)Hoffman,1999 : 69
 )6کتاب راهنماي مسافرت ،ساحل خاصي را براي شنا امن معرفي نموده است.
استفادهکنندگان از راهنماي مزبور در اثر برخورد با صخرهاي تيز و برنده ،دچار آسيب
جسمي جدي شدهاند (.)Lake,1994 :23
ذکر اين نکته ضروري است که موارد ياد شده تمثيلي بوده و چه از لحاظ نوع اثر
نوشتاري به عنوان وسيله موجب ضرر و چه از لحاظ نوع عيب و نقص موجود در آن،
اشکال و مصاديق متعدد ديگري نيز متصور است.
گاهي با توجيه معيوب محسوب نشدن محتواي اثر ،نسبت به برخي مصاديق ترديد شده
و يا به واسطه قابل پيشبيني بودن ضرر و مؤثر بودن سبب نزديک ،مسئوليت مدني
نويسنده يا پديدآورنده منتفي اعالم شده است ( .) oah, 2011:8براي مثال ،محتواي
تحريککننده کتابهاي تخيلي که ممکن است مخاطب را تشويق به ارتکاب جرم يا حتي
خودکشي نمايند و به طور کلي ،کتابهايي که انجام افعال مجرمانه را تسهيل يا ترغيب
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ميکنند ،از نظر عرفي بنا بر تعريف و ضابطه تبيين شده ،معيوب محسوب نميشوند؛ زيرا
چنين فرض ميشود که مخاطب متعارف از خطرات وعواقب احتمالي ارتکاب افعال
مندرج در اين آثار مطلع است .البته تشخيص تخيلي بودن و عواقب خطرناک آن بايد براي
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مخاطب ممکن باشد؛ در غير اين صورت احتمال ايجاد مسئوليت متنفي نخواهد بود .براي
مثال ،پخش سريال «پنج کيلومتر تا بهشت» از شبکه  3سيما در سال  ،1390منجر به وقوع
حادثه گرديد .در اين حادثه ،پسري  13ساله تحت تأثير محتواي سريال ،خود را حلقآويز
کرد که در نهايت باعث مرگ او شد .در اين مورد ،هرچند اشخاص عادي و متعارف به
اتکاء مطالب و محتواي اثر مزبور اقدام نامتعارفي انجام نميدهند ،اما با توجه به عام بودن
مخاطبان و عدم ارائه هشدارهاي الزم يا منع تماشاي سريال براي سنين کم در تيتراژ آن،
تحميل مسئوليت به نويسنده فيلمنامه يا ساير دستاندرکاران در برابر مخاطبان خاص مانند
نوجوانان ،قابل دفاع است .در اين پرونده که در دادسراي امور جنايي و سپس دادگاه
کيفري  2تهران مورد رسيدگي قرار گرفت ،تهيهکننده ،مدير شبکه و کارگردان سريال
مسئول شناخته شدند و به استناد تسبيب ،به پرداخت ديه محکوم گرديدند
(http://filmneveshtar.ir؛ تاريخ مشاهده  .)1397/12/21اين موضوع ميتواند در
بازيهاي ويديويي يا کاميپوتري نيز مصداق داشته باشد .براي مثال ،يکي از بازيهاي
مخصوص تلفن همراه به نام «نهنگ آبي» به دليل محتواي نامناسب و تأثير خطرناک آن
براي استفادهکنندگان ،مباحث گستردهاي در زمينه مسئوليت مدني سازندگان و
توليدکنندگان آن نسبت به خسارات وارده به کاربران ايجاد نموده است
(https://www.tarafdari.com؛ تاريخ مشاهده .)1397/11/14
به عالوه ،چنين اظهارنظر شده است که آثاري که در زمينههاي تخصصي علوم مانند
کتب و مجالت پزشکي به رشته تحرير درآمده و منتشر ميشوند ،بايد از حيطه اعمال
مسئوليت مدني و باالخص مسئوليت محض خارج گردند .در واقع ،اگرچه آثار مزبور
ممکن است به هر دليل ،داراي ايراد يا اشتباه علمي باشند و منجر به ايراد خسارت گردند،
اما از آنجا که براي مخاطبان خاص با تواناييهاي علمي نوشته و چاپ ميشوند که امکان و
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توان تشخيص صحت يا نادرستي مطالب را به صورت بالفعل يا بالقوه دارند ،تحميل

مسئوليت به پديدآورندگان آنها منتفي خواهد بود ( .)Lamkin, 1994: 731با اين حال ،به
نظر ميرسد در شرايط و اوضاع و احوال خاص و با توجه به نحوه انتشار يا مخاطبان اثر ،در

 .2مبناي مسئوليت مدنی پديدآورندگان آثار نوشتاري

در فرضي که ميان کاربران و استفادهکنندگان با خالق و پديدآورنده اثر نوشتاري،
رابطه قراردادي وجود داشته باشد ،مسئوليت احتمالي که در نتيجه نقص ،ايراد و يا اشکال
موجود در ايدهها و نظريات مندرج در اثر نوشتاري حادث ميشود ،مسئوليتي قراردادي
خواهد بود .براي آن که مسئوليت قراردادي (مسئوليت حقوقي ناشي از تخلف از اجراي
تعهد) محقق شود ،بايد اوالً يک تعهد قانوني که از قرارداد معتبر نشأت گرفته است وجود
داشته باشد ،ثاني ًا متعهد از اجراي آن تخلف ورزيده و ثالثاً خسارتي در نتيجه اين تخلف به
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اين موارد نيز امکان اعمال مسئوليت فراهم گردد.



متعهدٌله وارد شده باشد (وحدتي شبيري .)35 :1385 ،برخي از نويسندگان ،رابطة سببيّت
ميان عدم اجراي قرارداد و ورود خسارت را به شروط مذکور افزودهاند (حکمتنيا:1389 ،
 .)47در اين فرض ،با احراز ارکان مسئوليت قراردادي ،انتساب مسئوليت با دشواري خاصي
روبرو نخواهد بود.
در مقابل ،اگر قراردادي ميان پديدآورنده اثر با کاربر يا بهرهبردار منعقد نشده و يا با
وجود قرارداد ،تخطي از آن صورت نگرفته ،بلکه مسئوليت به موجب قانون پديد آمده
باشد ،مسئوليت خارج از قرارداد خواهد بود .در حقوق ما ،قواعد مسئوليت خارج از
قرارداد مانند اغلب قواعد حقوقي ديگر ،آميزهاي از قواعد اسالمي و قوانين اقتباس شده از
حقوق خارجي است .از يک سو ،نويسندگان قانون مدني سعي کردهاند تا مباني مرسوم را
به لباس نو بيارايند؛ چنان که در مبحث ضمان قهري ،اصطالحها و عناوين از فقه گرفته
شده و به همان شيوه ،غصب و اتالف و تسبيب ،اساس کار را تشکيل ميدهد و به همين
جهت ،در قانون مدني از لزوم احراز تقصير براي تحقق مسئوليت ،ذکري به ميان نيامده
است .از سوي ديگر ،در قانون مسئوليت مدني مصوب  ،1339قانون مدني که همواره
بايستي به عنوان قواعد عام نگريسته شود ،از ياد رفته است و بدون آن که زمينة نسخ يا
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تصحيح فراهم گردد ،موادي چند از کشورهاي اروپايي اقتباس و به آن افزوده شده است
(کاتوزيان .)149 :1386 ،تدوينکنندگان قانون مسئوليت مدني ،تقصير را مبناي مسئوليت
دانسته و با اين که عليالظاهر قصد تکميل قانون مدني را داشتهاند ،مباحثي جديد در اين
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رابطه مطرح ساختهاند که چندان با مواد اتالف و تسبيب سازگار به نظر نميرسد .در
مسئوليت مدني مبتني بر تقصير ،زماني که شخص عملي انجام ميدهد که در نتيجه آن،
خسارتي به ديگري وارد ميشود ،به شرط آنکه مقصر باشد ،مسئول جبران خسارت وارده
است .به اين ترتيب ،تا زمانيکه تقصير شخص ثابت نشود ،او مسئوليتي براي جبران
خسارتهاي مورد ادعا ندارد .براي مفهوم تقصير ،تعاريف مختلفي از جمله «تجاوز از تعهد
مستقر»« ،کار نامشروع قابل انتساب به مرتکب»« ،تجاوز از رفتار عادي شخص خطاکار» و
«انجام کاري که شخص به حکم قرارداد يا عرف ،ميبايست از آن پرهيز کند يا خودداري
از انجام کاري که بايد انجام دهد» ،ارائه شده است (کاتوزيان 186 :1386 ،به بعد) .برخي
از اساتيد حقوق مدني ،عبارت جالبي به کار برده و «رفتار ننمودن آنگونه که بايد رفتار
شود» را به تقصير تعبير کردهاند (امامي .)390 :1363 ،در اين ميان ،برخي حقوقدانان تقصير
را تجاوز از رفتاري دانستهاند که انسان متعارف در همان شرايط وقوع حادثه دارد
(کاتوزيان .)190 :1386 ،در رابطه با شخصي يا نوعي بودن ضابطه تشخيص تقصير،
ديدگاههاي مختلفي بيان گرديده اما در حقوق ما ،نظر غالب آن است که تقصير مفهومي
نوعي و اجتماعي دارد (کاتوزيان .)191 :1386 ،ديدگاه اخير با مفاد مواد ( )951تا ()953
قانون مدني نيز سازگار است؛ اگرچه نويسندگان قانون مدني به هنگام تدوين مواد ياد شده،
به تقصير به عنوان مبناي مسئوليت مدني توجهي نداشتهاند و تعدي و تفريط را به دليل ذکر
آن در ساير مواد اين قانون تعريف کردهاند .بديهي است که نظريه تقصير در مفهوم نوعي
و اجتماعي ،ميتواند مبناي قابل قبولي براي توجيه مسئوليت مدني پديدآورندگان آثار
نوشتاري به شمار آيد؛ اما بايد توجه داشت که در نظريه تقصير ،امکان اثبات فقدان
مسئوليت وجود دارد .به عبارت ديگر ،پديدآورنده آثار نوشتاري ميتواند با اثبات عدم
تقصير خود ،از مسئوليت رهايي يابد .به دليل محدوديتهايي که نظريه تقصير با آن مواجه
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بود ،در اواخر قرن نوزدهم ميالدي ،تحت تأثير عقايد دو حقوقدان معروف به نامهاي

سالي 1و ژوسران ،2اين نظريه جايگاه اوليه خود را از دست داد و نظريات ديگري پا به



اهميّت خصوصيات رواني و دروني واردکنندة زيان است .يکي از اين نظريات ،مسئوليت
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عرصه وجود نهاد که وجه مشترک همه آنها ،انکار نگاه درون ذاتي به مسئوليت و عدم
نوعي يا محض است .آنچه در نظريه مسئوليت محض مورد توجه قرار ميگيرد ،انتساب
زيان به فعاليت مسئول است نه تقصير او (کاتوزيان .)197 :1386 ،شخص زيانديده براي
مطالبه خسارت ،فقط بايد وقوع زيان و ارتباط آن با فعاليت خواندة دعوي را اثبات نمايد
(امامي )391 :1363 ،و در صورت اثبات اين موارد ،واردکننده زيان ملزم خواهد بود که
تمام خسارات ناشي از فعاليت خود را بر عهده بگيرد ،خواه تقصيري مرتکب شده يا نشده
باشد.
مسئوليت محض ،حاصل افکار فلسفي حقوقدانان در مواجهه با پيشرفت هاي دانش
بشري و پيچيده شدن روابط اجتماعي است که با حذف عنصر تقصير از مسئوليت مدني و
تأکيد بر رابطه سببيت ،در پي تسهيل جبران خسارت زيانديده است .اين نوع مسئوليت با
مباني متعدد اقتصادي ،اجتماعي و اخالقي توجيه ميگردد .مسئوليت محض در ابتدا ويژه
فعاليتهاي خطرناک بود ،اما همگام با پيشرفت بيمههاي مسووليت و تامين اجتماعي که
اهداف و کارکردهاي مسووليت مدني را دگرگون نموده ،گسترش يافته است.

يکي از حوزههايي که نظام مبتني بر مسئوليت محض در آن مورد پذيرش قرار گرفته،
مسئوليت ناشي از عيب توليد است .در نظام حقوقي کامنال ،توليدکنندهاي که کاال را در
وضعيت ناقص يا معيوب عرضه ميکند ،براي جبران زيان بدني و يا مادي که به واسطه
نقص يا عيب ،بر آخرين استفادهکننده يا مصرفکننده يا اموال وي وارد ميشود ،مسئوليت
محض دارد ( .)Krauss, 2019: 270چنين اظهارنظر شده است که مسئوليت محض در
زمينه توليد ،نتيجه نظامي است که به انديشههاي حقوقي از راه نفوذ در آراء قضايي يا
قوانين پرداخته است؛ نظامي که هدف اصلي آن حمايت از مصرفکننده است و خطر
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ناشي از محصول معيوب را بر عهده توليدکننده مينهد؛ خواه سبب آن خطاي طرحکننده يا
کارگران و کارگزاران عرضه کاال باشد يا سفارش ويژه طرف قرارداد و نقص تعهد باشد
(کاتوزيان .)69 :1390 ،بر اساس نظريه مسئوليت محض ،چنانچه خواهان اثبات نمايد که
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کاال معيوب بوده و به واسطه وجود عيب در کاال ،ضرري به وي وارد شده است ،دادگاه
بدون توجه به تقصير يا عدم تقصير عامل زيان و بدون توجه به وجود يا عدم وجود رابطه
قراردادي بين عامل زيان و زيانديده ،و همچنين عدم تأثير علم و يا جهل توليدکننده،
حکم به جبران زيانهاي وارده خواهد داد ( .)Kaner, 2004: 6الزم به ذکر است که در
مورد تأثير علم و يا جهل توليدکننده نسبت به عيب کاال و خطر احتمالي ناشي از آن،
دادگاهها مسئوليت محض را بدون توجه به آن جاري دانستهاند ،هر چند که خطر قابل
پيشبيني نباشد ( .)Prosser, 1997: 300در حقوق ما نيز برخي نويسندگان در مورد عدم
تأثير جهل در مسئوليت محض اظهارنظر نمودهاند که در نظام مبتني بر مسئوليت محض،
لزومي به احراز علم مسئول و عامل فعل زيانبار نيست (يزدانيان .)452 :1397 ،در حقيقت،
اگر داشتن علم در مسئوليت محض شرط باشد ،اين امر در واقع همان لزوم اثبات تقصير
است؛ در حالي که در مسئوليت محض ،احراز تقصير شرط برقراري مسئوليت نيست.
 .2-1اعمال مسئوليت محض نسبت به عيوب آثار نوشتاري در حقوق کامنال

در نظام حقوقي کامنال ،مالحظاتي از قبيل بهرهمندي توليدکننده و پديدآورنده از
منافع مادي ناشي از توليد کاال يا خدمات ،اجبار صاحبان علوم و فنون به باال بردن دقت در
توليد و عرضه کاالها يا خدمات ،ضرورت حمايت از زيانديده به دليل دشوار بودن اثبات
تقصير و همچنين نقش بازدارندگي نظام مبتني بر مسئوليت محض ،از جمله داليلي است
که دادگاهها را نسبت به تسرّي اعمال مسئوليت محض به عيوب اطالعات آثار نوشتاري
مجاب ميکند ( .) rauss, 2019: 148البته در نظام حقوقي کامنال ،در خصوص اعمال
نظام مبتني بر مسئوليت محض نسبت به نويسندگان و ناشران در دعاوي مربوط به خسارات
ناشي از عيوب آثار نوشتاري ،اتفاقنظر وجود ندارد و در تطبيق شرايط الزم براي اعمال
اين نوع از مسئوليت ،ايرادات و اشکاالت متعددي مطرح گرديده است که در ذيل به
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اجمال مورد بررسي قرار خواهند گرفت.

ايراد اول :در حقوق اياالت متحده آمريکا چنين اظهارنظر شده است که به موجب بند



مورد کاالهاي مادي و محسوس و عيوب مربوط به آنها اعمال گرديده و اجرا ميشود .از
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(الف) ماده ( )402اعالميه سوم مسئوليت مدني 1،مسئوليت ناشي از عيب کاال صرفاً در
آنجا که آثار نوشتاري به واسطه شکل و ظاهر مادي و محسوس خود ،مورد معامله قرار
نميگيرند ،بلکه ايدهها و نظريات مندرج در آنهاست که انگيزه اصلي خريد و يا فروش
اينگونه آثار قرار ميگيرد ،لذا نظام مبتني بر مسئوليت محض در مورد آثار نوشتاري قابل
اعمال نيست .به عالوه ،معيوب بودن در حقوق ،اختصاص به اموال دارد ،در حالي که
اطالعات و ايدهها ذات ًا مال محسوب نميشوند و صرفاً موجب ايجاد حق مالي ميگردند
( .)Neil, 2001:111در توضيح کاال محسوب نشدن محتويات ،ايدهها و نظريات مندرج
در آثار نوشتاري ،گفته شده است که هر چند آثار نوشتاري نيز شبيه بسياري از کاالهاي
توليد انبوه به وسيله شرکتهاي بزرگ چاپ و نشر ،انتشار مييابند و توسط شبکه
عمدهفروشي در سطح کشور توزيع و توسط خردهفروشان به فروش ميرسند و نويسنده و
ناشر در توليد کااليي که براي فروش عرضه ميشود ،دخيل هستند ،اما مصرفکنندگان،
آثار نوشتاري را مانند ساير کاالها مصرف نميکنند ،بلکه اين آثار را براي اطالعات و
ايدههاي موجود در آنها خريداري ميکنند .لذا نويسنده ،ناشر و فروشنده ،خدمات ارائه
ميکنند و نميتوان محصول آنها را صرفاً کاال محسوب کرد .در اين خصوص ،يکي از
شعب دادگاه تجديدنظر اياالت متحده آمريکا ،اظهارنظر کرده است کتابي که حاوي
غزليات شکسپير است ،شامل دو قسمت ميشود )1 :مواد و آنچه که غزليات در آن چاپ
شده؛  )2ايدهها و اطالعاتي که در ضمن آن بيان شده است .قسمت اول ميتواند کاال
باشد ،اما قسمت دوم کاال نيست و چون منظور از کتاب ،در واقع قسمت دوم آن است ،لذا
نميتوان آن را کاال محسوب کرد (.) eil, 2001: 186
در پاسخ به ايراد مذکور گفته شده است که بر خالف استنباط و استدالل ياد شده،
دادگاهها مسئوليت محض را نسبت به موارد مشابه پذيرفته و اعمال کردهاند .براي مثال،

1. Restatement III of Torts.
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مسئوليت محض ارائهدهندگان خدمات ناوبري هواپيما نسبت به خسارات ناشي از عيوب و
نقائص اطالعاتي که توسط ارائهدهندگان خدمات ،توليد و عرضه شده و به طور عمده در
اختيار بهرهبرداران سامانههاي خدمات ناوبري هواپيما قرار گرفته ،پذيرفته شده است .در
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نتيجه ،توجيهي براي تفکيک قائل شدن بين موارد فوق و ساير آثار وجود ندارد ( rauss,

.)2019: 148
در حقوق ما ،برخالف حقوق اياالت متحده آمريکا ،محدوديت انحصار عيب به
کاالهاي مادي و محسوس که در مقررات مربوط به مسئوليت ناشي از عيب کاال در بند
(الف) ماده ( )402اعالميه سوم مسئوليت مدني آمده است ،وجود ندارد؛ زيرا قانون حمايت
از حقوق مصرفکنندگان مصوب  ،1388هم کاال و هم خدمات را شامل ميشود .بنابراين
در صورتي که آثار نوشتاري کاال محسوب نشده و خدمات به حساب آيند ،قانون مزبور
باز هم شامل آنها خواهد شد.
ايراد دوم :اعمال مسئوليت محض ناشي از عيب کاال در مورد پديدآورندگان آثار
نوشتاري ،ممکن است موجب ايجاد واهمه در بيان نظرات و ايدهها و در نتيجه ،نقض
آزادي بيان که در اعالميه اول قانون اساسي آمريکا مورد تأکيد قرار گرفته ،تلقي گردد .لذا
مالحظات اجتماعي ،فرهنگي و سياسي و ضرورت رعايت اعالميه اول قانون اساسي آمريکا
و ارزشهاي مبتني بر آن که داللت بر آزادي بيان دارد ،اعمال مسئوليت محض نسبت به
پديدآورندگان آثار نوشتاري را برنميتابد ( .)Ausness, 2000: 665اين ايراد در حقوق ما
نيز قابل طرح است؛ زيرا آزادي بيان در حقوق ما نيز به عنوان يکي از حقوق مهم مورد
پذيرش قرار گرفته است .در اين رابطه ،اصول ( )23و(  )24قانون اساسي جمهوري اسالمي
ايران قابل استناد است .طبق بخش اخير اصل ( )23قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران،
« ...هيچکس را نميتوان به صرف داشتن عقيدهاي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد».
همچنين به موجب اصل ( )24قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران« ،نشريات و مطبوعات
در بيان مطالب آزادند .»...در نتيجه ،اعمال نظام مبتني بر مسئوليت محض براي نويسندگان
و ناشران ،ممکن است در نگاه نخست ،مخالف اصول مزبور و به عبارت ديگر ،نقض
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آزادي بيان تلقي گردد.

در حقوق کامنال ،نويسندگان ايراد اخير را چنين پاسخ دادهاند که اعالميه اول قانون



واسطه اطالعات نادرست ارائه شده ،ايجاد نکرده است؛ زيرا حمايت قانون اساسي آمريکا
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اساسي آمريکا محدوديتي براي اعمال مسئوليت محض نسبت به نويسندگان و ناشران به
از آزادي بيان ،به معني معصوم بودن نويسندگان و پديدآورندگان آثار نوشتاري نيست .در
اين خصوص ،يکي از شعب دادگاه عالي کاليفرنيا اظهارنظر نموده است که اعالميه مزبور
نميخواهد ضمانتاجراي خسارات ناشي از عيوب اطالعات را صرفاً به خاطر اينکه
خسارت ناشي از آزادي بيان از طريق کلمات يا ساير آثار نوشتاري است ،منتفي نمايد .اگر
دادگاهها با هراس از به خطر افتادن آزادي بيان و عقايد ،به عدم مسئوليت نويسندگان و
ناشران آثار موجد خسارت حکم دهند ،در واقع براي آنها تقدس قائل شدهاند ،در حالي
که اين نگرانيها کامالً بياساس است؛ زيرا هرچند ايدهها و نظريات قابل احترام هستند ،اما
اين امر نبايد موجب شود که توزيع تجاري اطالعات معيوب در قالب کتاب و ساير آثار
نوشتاري ،از اعمال مسئوليت محض مصونيت پيدا کنند ( .)Ausness, 2000: 667اين
پاسخ در حقوق ما نيز قابل قبول به نظر ميرسد و در برابر استناد احتمالي به اصول ( )23و
( )24قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران قابل ارائه است .در حقيقت ،اگر عامل زيان با
استناد به اصول مزبور ،اعمال مسئوليت را مخالف آزادي بيان قلمداد کند و در نتيجه خود
را معاف از مسئوليت بداند ،در پاسخ ميتوان استدالل فوق را مطرح نمود .به عبارت ديگر،
پذيرش اصل آزادي بيان ،منافاتي با لزوم جبران خسارات ناشي از اطالعات معيوب آثار
نوشتاري ندارد.
ايراد سوم :در رويه قضايي ،خواندگان دعوي مسئوليت ناشي از عيب کاال ،منحصر به
توليدکننده است و همه کساني که در زنجيره توليد تا عرضه به مشتري قرار دارند را شامل
نميشود .براي اعمال مسئوليت مزبور نسبت به نويسندگان و ناشران ،چون خواندگان اين
دعوي با دعوي مسوليت ناشي از عيب کاال قابل انطباق نيست ،در نتيجه دعوي عليه
نويسنده يا پديدآورنده اثر ،صحيح به نظر نميرسد (.)Neil, 2001:112
در پاسخ به اين ايراد ميتوان گفت که افزودن به خواندگان دعوي مسئوليت مدني،
اقدامي احتياطي در راستاي حمايت از زيانديدگان و مصرفکنندگان است و اين امر با
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اصل جبران کامل خسارات زيانديده در مسئوليت مدني نيز منطبق خواهد بود .لذا اين ايراد
قابل پذيرش نيست؛ چرا که افزودن به خواندگان دعوي مسئوليت مدني ،نگراني خاصي را
ايجاد نميکند و در صورت عدم احراز رابطه سببيت نسبت به برخي از خواندگان ،دادگاه
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طبيعتاً مسئوليتي براي او برقرار نخوهد کرد.
ايراد چهارم :پذيرش مسئوليت محض براي نويسندگان و ناشران ،ممکن است موجب
افزايش قيمتهاي آثار نوشتاري و در نتيجه ،عدم استقبال مصرفکنندگان و کاهش
تقاضاي اشخاص نسبت به اين آثار گردد .از سوي ديگر ،ايجاد مسئوليت براي نويسنده و
ناشر ،مسئوليت مالي سنگيني است که ممکن است موجب تضرر آنها گردد ( Neil,

.)2001: 114
در پاسخ بايد گفت از آنجا که بخش توليد آثار نوشتاري تفاوت چنداني با ساير
بخشهاي توليد کاالهاي مصرفي مانند غذا و دارو ندارد ،اگر اطالعرساني به
مصرفکنندگان يا کاربران به صورت صحيح انجام گيرد ،احتمال افزايش قيمت اين دسته
از آثار ،بسيار کم خواهد بود؛ زيرا اطالعرساني دقيق ،در واقع نوعي پيشگيري به حساب
ميآيد .لذا بهتر است که نويسندگان و ناشران در بررسي صحت اطالعاتي که در آثار
نوشتاري ارائه ميکنند ،مراقبت کامل را انجام دهند تا کمتر موجب ايجاد خسارت به
مصرفکنندگان شود .اين امر از افزايش احتمالي قيمتها نيز جلوگيري ميکند
(.)Reutiman, 2012: 195
از سوي ديگر ،پذيرش مسئوليت براي نويسندگان و ناشران ،موجب اجتناب از ورود
زيان ناعادالنه به مصرفکنندگان ميگردد؛ زيرا پديدآورندگان و ناشران به واسطه سودي
که از فروش آثار نوشتاري کسب ميکنند ،به راحتي ميتوانند هزينههاي ناشي از عيوب
اطالعات مندرج در آنها را تحمل کنند .به عالوه ،امکان استفاده از بيمه مسئوليت
خسارات ناشي از عيوب آثار نوشتاري ،خصوصاً آثاري که احتمال بروز خسارت در
بکارگيري آنها وجود دارد ،تحميل مسئوليت بر نويسندگان و ناشران را عادالنهتر از
تحمل زيان توسط زيانديدگان مينمايد.
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 .2-2مبناي مسئوليت ناشی از عيوب آثار نوشتاري در حقوق ايران و فقه اماميه

بسياري از انديشمندان و صاحبنظران ،عامل توجيهکننده مسئوليت مدني را تقصير
بپوشانند و حقوق را هر چه بيشتر به اخالق نزديک کنند (حکمتنيا .)62 :1389 ،بر اساس
اين ديدگاه ،زماني که يک شخص کاري را انجام ميدهد و به خاطر آن کار ،خسارتي به
شخص ديگري وارد ميشود ،به شرط آنکه مقصر باشد ،مسئول جبران خسارت وارد شده
به شخص زيانديده است .به اين ترتيب ،تا زمانيکه ثابت نشود که انجامدهنده آن کار
مقصر بوده ،وي تکليفي ندارد که خسارتهاي وارده به شخص زيانديده را جبران کند.
پس از اثبات تقصير ،عامل ورود زيان ،راهي براي رفع مسئوليت از خود نخواهد داشت؛
جز آن که ثابت کند زيان موردنظر در اجراي قانون وارد آمده يا علّت اصلي زيان ،قوّه
قاهره يا عمل زيانديده بوده است .به موجب اين نظريه ،تقصير مبناي اساسي مسئوليت و
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واردکننده زيان دانسته و از اين رو تالش کردهاند تا لباس اخالقي بر قامت مسئوليت مدني



حکم به جبران خسارت زيانديده به شمار ميرود.
در حقوق ايران ،مهمترين قانون مورد استناد براي نظريه تقصير ،قانون مسئوليت مدني
است .ماده ( )1قانون مزبور مقرر ميدارد« :هرکس بدون مجوز قانوني ،عمداً يا در نتيجة
بياحتياطي ،به جان يا سالمتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق
ديگري که به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده ،لطمهاي وارد نمايد که موجب ضرر
مادي يا معنوي ديگري شود ،مسئول خسارت ناشي از عمل خود ميباشد» .نظريه تقصير
توسط برخي اساتيد حقوق مدني به عنوان يکي از مباني مهم مسئوليت مدني مطرح شده
است (کاتوزيان .)444 :1384 ،البته بايد توجه داشت که نميتوان تقصير را مبناي
انحصاري مسئوليت دانست؛ چرا که براي مثال ،در حقوق ايران اتالف به مباشرت
ضمانآور است ،هر چند که مرتکب خطايي نکرده باشد .بر اين اساس ،ميتوان اظهارنظر
نمود که در حقوق ما ،اصل بر مسئوليت مبتني بر تقصير ،در مفهوم عرفي و اجتماعي آن
است ،مگر در موارد خاص مانند اتالف که از قلمرو نظرية تقصير خارج شدهاند.
به موجب ماده ( )16قانون حمايت از حقوق مصرفکنندگان مصوب  ،1388مسئوليت
جبران خسارت وارده به مصرفکننده با تشخيص مرجع رسيدگيکننده ،بر عهده شخص
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حقيقي يا حقوقي اعم از خصوصي و دولتي ميباشد که موجب ورود خسارت و اضرار به
مصرفکننده شده است .ماده مذکور در وهله نخست اين را به ذهن ميرساند که مبناي
مسئوليت در قانون حمايت از حقوق مصرفکنندگان ،تقصير است .اگرچه استفاده از
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عموميت مبناي تقصير و تسرّي آن به مسئوليت ناشي از عيوب آثار نوشتاري با مانعي روبرو
نيست ،اما بايد توجه داشت که اثبات تقصير همواره امر مشکلي بوده و از اين بابت
محدوديتهايي وجود دارد.
برخي نويسندگان با استناد به ماده ( )18که مقرر داشته است «چنانچه کاال يا خدمات
عرضه شده توسط عرضهکنندگان کاال يا خدمات معيوب باشد و به واسطه آن عيب
خساراتي به مصرفکننده وارد گردد ،متخلف عالوه بر جبران خسارات به پرداخت جزاي
نقدي حداکثر تا معادل چهار برابر خسارت محکوم خواهد شد» ،معتقدند قانونگذار در
قانون حمايت از حقوق مصرفکنندگان ،با آوردن اين ماده از مبناي سنتي تقصير فاصله
گرفته است و نوعي مسئوليت بدون تقصير را پذيرفته است (عبدي پور.)28 :1390 ،
در مقابل ،برخي نويسندگان عقيده دارند که ظاهر اين ماده داللت بر مسئوليت محض و
بدون تقصير ندارد؛ چرا که قانونگذار از عنوان متخلف براي عرضهکننده کاال و خدمات
معيوب استفاده کرده است و از اين ظاهر چنين بر ميآيد که بايد تقصير عرضهکننده به
اثبات برسد .به عالوه ،حکم به پرداخت جزاي نقدي در انتهاي ماده ،تأکيدکننده مسئوليت
مبتني بر تقصير است؛ چرا که مسئوليت کيفري بدون تحقق تقصير کامالً خالف قاعده
است (صفايي .)313 :1392 ،برخي نويسندگان در تأييد اين ديدگاه اظهارنظر نمودهاند که
بهکارگيري واژههايي نظير «متخلف» ،ذهن را بيشتر به سمت مسئوليت مبتني بر تقصير سوق
ميدهد (نقيبي .)63 :1397 ،مبناي اظهارنظر اخير ،يکسان دانستن مفهوم «متخلف» و
«مقصر» است ،حال آنکه لزوماً اين دو واژه مفهوم يکسان ندارند.
برخي از حقوقدانان با استناد با لزوم محسوس بودن شيء و يا کاال براي اعمال نظام
مبتني بر مسئوليت محض ،اعمال اين مسئوليت در مورد نويسندگان و يا ناشران را منتفي
دانسته ،اما اعمال مسئوليت مبتني بر تقصير را قابل پذيرش تلقي کردهاند (کاتوزيان:1384 ،
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 .)95اين ديدگاه داراي ايراداتي است؛ زيرا اگر عيب موجود در شيء نامحسوس نتواند

موجب مسئوليت شود ،تفاوتي بين وجود تقصير يا عدم آن نيست .به عالوه ،قانون حمايت
از مصرف کنندگان مصوب  ،1388شامل کاالها و خدمات است و اگر آثار نوشتاري ،کاال
خواهد بود و حقوقدانان نيز در خصوص مبناي مسئوليت در قانون ياد شده ،اعم از اينکه
مبنا مسئوليت مبتني بر تقصير باشد و يا مسئوليت محض ،اتفاقنظر ندارند.
در اين ميان ،برخي نويسندگان در راستاي تقويت ديدگاه عدم اعمال مسئوليت محض
در قانون حمايت از مصرفکنندگان مصوب  ،1388به ماده ( )2اين قانون استناد کردهاند
(باديني .)524 :1395 ،به موجب ماده مذکور« ،کليه عرضهکنندگان کاال و خدمات ،منفرد ًا
يا مشترکاً مسئول صحت و سالمت کاال و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرايط
مندرج در قوانين و يا مندرجات قرارداد مربوطه يا عرف در معامالت هستند .»...بر اساس
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اين ديدگاه ،هر چند در صدر ماده فوق مسئوليت مبتني بر تضمين سالمت کاال و خدمت
براي عرضهکنندگان پذيرفته شده است ،اما قيد «مطابق با ضوابط و شرايط مندرج در قوانين
يا مندرجات قرارداد مربوطه يا عرف در معامالت» دامنه اين تعهد را با ابهام روبرو کرده
است و حتي ميتوان گفت که اين ماده در خصوص مبناي مسئوليت عرضهکننده کاالها و
خدمات ،متضمن حکم جديدي نيست و اين موضوع را به ساير قوانين ،قرارداد و عرف
ارجاع داده است و در حالي که اين قانون به عنوان مرجع اصلي حقوق مصرفکننده بايد
به صراحت در اين زمينه تعيين تکليف ميکرد (باديني ،)525 :1395 ،اما ماده ( )2قانون با
مقيد کردن مسئوليت عرضهکنندگان نسبت به صحت و سالمت کاال و خدمات به
چارچوب و ضوابط قانون ،عرف و قرارداد ،دستاوردي جز تحصيل حاصل ندارد (باديني،
 .)546 :1395اين استدالل نيز از جهاتي داراي ايراد است .اوالً ،اگر قانون حمايت از
مصرفکنندگان مصوب  1388در صدد ايجاد مبناي جديدي نبوده است ،پس فلسفه
تصويب آن چيست؟ ثانياً ،استناد به ماده ( )2قانون مذکور ،براي اثبات لزوم احراز تقصير
کافي به نظر نميرسد؛ زيرا ميتوان گفت «مطابقت با ضوابط و شرايط مندرج در قوانين و
يا مندرجات قرارداد مربوطه يا عرف در معامالت» که در ماده مزبور قيد شده است ،مربوط
به «کاال و خدمات عرضه شده» است نه واژه «مسئول» .ثالثاً ،کلمه «متخلف» در ماده 18
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قانون که صراحت بيشتري در اين خصوص دارد را ميتوان به «مسئول» تعبير نمود و نه
«مقصر» .بدين ترتيب ،در حقوق ما ،نميتوان با قاطعيت به عدم امکان اعمال نظام مبتني بر
مسئوليت محض راجع به عيوب آثار نوشتاري نظر داد؛ بلکه به نظر ميرسد با با توجه به
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دشواري اثبات تقصير در اين موضوعات ،اعمال مسئوليت محض و بدون تقصير در مورد
آثار مزبور ترجيح دارد.
شايان ذکر است در نظام حقوقي ما نظريه قابليت انتساب با نظريه مسئوليت محض قابل
مقايسه و معادلسازي است .در حقيقت ،طبق نظريه قابليت انتساب ،احراز رابطه سببيت
عرفي براي انتساب زيان و الزام به جبران خسارت کفايت ميکند و حتي لزوم اثبات تقصير
در برخي موارد مصرح قانوني نيز صرفاً در راستاي احراز رابطه سببيت و قابليت انتساب
است .اين نظريه عام بوده و به غير از ضمان يد در تمامي موارد مسئوليت مدني و ضمان
قابل اجرا است (انصاري .)4 :1390،برخي حقوقدانان به صراحت ،مبناي مسئوليت در قانون
مدني را نظريه قابليت انتساب دانستهاند .به موجب اين ديدگاه« ،اساس مباحث ضمانات در
قانون مدني ما ،بر صرف انتساب اضرار به فاعل نهاده شده است ،خواه عمد و بياحتياطي و
غفلت از او سر زده باشد ،يا نه .اين ضابطه دقيقتر از ضوابط اروپايي است و در زندگي
ماشيني و پرمخاطره عصر ما متناسبتر است» (جعفري لنگرودي .)431 :1378 ،بدين
ترتيب مالحظه ميشود که اعمال مسئوليت محض يا بدون تقصير ،در حقوق ما نيز تحت
عناوين ديگري نيز مورد پذيرش قرار گرفته است.
در فقه اماميه ،فصل مشخصي به مباني مسئوليت اختصاص نيافته بلکه اين موضوع در
قالب ادلّه و قواعد فقهي مطرح و توسط فقها مورد بررسي قرار گرفته است .حقوق ايران نيز
که مبتني بر حقوق اسالمي است ،سيستمي ادلّهگراست و به همين دليل ،الزم است که از
اين حيث نيز به مبناي مسئوليت توجه نمود .در اين شيوه ،شارع يا مقنّن ،قواعد و احکامي
را دربارة مسئوليت شناسايي کرده که اين قواعد را ميتوان به دو دستة اصلي تقسيم نمود.
دسته اول ،قواعدي کلّي ميباشند که پايههاي اصلي مسئوليت مدني را تشکيل ميدهند و
دسته دوم ،ساير قواعد و مقررات که در ساية قواعد کلّي تحليل و بررسي ميشوند .قواعد
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مدني را دارند .پارهاي از اين قواعد کلّي منصوص بوده و برخي ديگر با تحليل قواعد



يکي از قواعد فقهي که به دليل ويژگيهاي خاصي که دارد ،ميتوان آن را از ادلّه
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جزئيتر به دست آمده است( .حکمتنيا.)79 :1389 ،
مسئوليت تلقّي کرد ،قاعده تسبيب است .فقهاي اماميه به طور معمول ،تسبيب را ذيل عنوان
اتالف مطرح کردهاند؛ زيرا اين عقيده وجود دارد که اتالف و تسبيب داراي مشترکات
زيادي هستند .در واقع ،گاهي شخص به طور مستقيم به عمد يا غيرعمد ،اقدام به اتالف مال
يا نفس ديگري ميکند ،به طوري که ميتوان حقيقت ًا تلف را به او نسبت داد .اين عمل،
«اتالف بالمباشره» ناميده ميشود .اما گاهي شخص به طور غيرمستقيم و باواسطه ،عمدي يا
غيرعمدي ،موجب تلف مال يا نفس ديگري ميشود که از آن به «تسبيب» ياد ميشود.
تسبيب مأخوذ از سبب است .سبب حادثهاي است که حسب قضاوت عرف ،زمينة ورود
خسارت به ديگري را فراهم ميآورد .سبب چيزي است که هنگام وجود آن ،تلف به
واسطة علّت ديگري حادث ميشود ،به نحوي که اگر آن سبب نبود ،علّت تأثيري نداشت.
کلمة سبب در تسبيب ،به مفهوم دقيق خود به کار نرفته است؛ زيرا در اصطالح ،سبب
عبارت از امري ميباشد که از وجودش وجود و از عدمش عدم الزم آيد (نجفي:1368 ،
 .)51اين در حالي است که سبب در تسبيب الزاماً موجد خسارت نيست ،بلکه عادتاً زمينة
تلف را فراهم ميسازد.
درخصوص ماهيت قاعدة تسبيب ،ميان فقها اختالفنظر وجود دارد .برخي از فقها
تسبيب را به عنوان قاعده مورد پذيرش قرار نداده و معتقدند که عنوان «سبب» يا «تسبيب»
در ادلّه فقهي به چشم نميخورد و از روايات پراکندهاي که راجع به مسئوليت وجود دارد،
نميتوان قاعدهاي کلّي تحت عنوان «تسبيب» اصطياد نمود .لذا براي احراز مسئوليت ،الزم
است که اتالف به صورت حقيقي محقّق گردد و در فرضي که نتوان اتالف را محقّق
دانست ،معيار و ضابطة اثبات مسئوليت مدني ،رواياتي خواهند بود که بايد با الغاي
خصوصيت از آنها ،لزوم جبران خسارت را به موارد مشابه تسري داد (نجفي.)50 :1368 ،
از آنجا که روايات در موارد و مصاديق خاص وارد شده است ،تعميم آن به موارد مشابه از
طريق اجماع يا الغاي خصوصيت از مصاديق مذکور در روايات ،مبتني بر عرف خواهد بود
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(حکمتنيا .)105 :1389 ،اگرچه در خصوص استقالل قاعده تسبيب ،ميان فقها اتفاقنظر
وجود ندارد (کاشفالغطاء141 :1359 ،و حسيني المراغي ،)435 :1418 ،اما در اين ميان،
برخي از فقها قاعدة تسبيب را قاعدهاي مستقل دانسته و تالش کردهاند که با تعريف سبب،

فصلنامه ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و غ رب– مقاله ژپوهشی  -سال هشتم -شماره دوم  -اتبستان 1400

ضابطه و مالکي براي قاعدة تسبيب ارائه نمايند (موسوي البجنوردي .)38 :1377 ،قاعده اين
ل مختارِ آگاه صادر شده و آن فعل عادت ًا سبب وقوع
است که اگر فعلي از سوي فاعلِ عاق ِ
تلف در مال يا جان اشخاص باشد و در اين ميان ،فعل ديگر ،به نحوي که نزد عرف و عقال
تلف به او مستند شود ،فاصله ايجاد نکند ،فاعلِ سبب ضامن است.
با مالحظة اجمالي مصاديق بروز زيان ناشي از عيوب آثار نوشتاري ،در وهلة نخست به
نظر ميرسد که در بسياري از موارد ،استناد به قاعدة تسبيب يکي از مناسبترين راههاي
ممکن براي اثبات مسئوليت است و اين قاعده به واسطة اطالق و عمومي که دارد ،توانايي
و ظرفيّت الزم براي صدور حکم به جبران زيانهاي ناشي از عيوب آثار نوشتاري را دارا
ميباشد و ميتوان آن را يکي از ادلّة مناسب براي پذيرش مسئوليت در اين رابطه دانست .با
اين حال ،براي بررسي دقيقتر امکان يا عدم امکان استناد به قاعدة تسبيب به منظور صدور
حکم به مسئوليت ،به نظر ميرسد که بايد ميان دو فرض قايل به تفکيک شد .در فرضي که
ميان پديدآورنده اثر نوشتاري و زيان وارده ،ارادة فاعل مختار آگاه فاصله انداخته است،
زيان به فعل فاعل مختار آگاه اسناد ميشود و به سبب توجه نميگردد .اما در فرضي که
زيان به فعل فاعل مختار آگاه اسناد نميشود ،اين فرض در واقع به موضوع انتخاب ميان
سبب و مباشر و اقوي بودن سبب از مباشر و نيز مسأله غرور باز ميگردد .به عبارت ديگر،
در فرض نخست ،تسبيب برقرار است اما رابطه عرفي ،با همان فاعل مختار آگاه برقرار
ميگردد .اما در فرض دوم ،مثال در جايي که فاعل مختار آگاه نباشد ،سبب اقوي از مباشر
تلقّي شده و ضامن خواهد بود .البته در فرض اخير ،اقوي بودن سبب نسبت به مباشر ،به
دليل غرور زيانديده است .بنابراين به نظر ميرسد که اين فرض در نهايت به مسأله غرور
باز ميگردد و خود قاعدة تسبيب به عنوان يک قاعدة مستقل براي حکم به مسئوليت ناشي
از عيوب آثار نوشتاري کفايت نخواهد کرد؛ مضافاً اينکه در مستقل بودن قاعده تسبيب از
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قاعذه اتالف ميان فقهاي اماميه اتفاقنظر وجود ندارد.

يکي از قواعدي که امکان استناد به آن در مورد عيوب آثار نوشتاري ممکن است،
قاعده غرور ميباشد .توضيح آنکه عيوبي که در آثار نوشتاري بر اثر نقص يا عدم وجود
هستند .گروه نخست ،عيب موجود در نتيجه نقص علم بشري و نارساييهايي است که در
دانش و علم موضوع اثر نوشتاري تا زمان تأليف آن وجود داشته و پديدآورنده با تالش
متعارف نيز امکان دستيابي به مطلب صحيح و درست را نداشته باشد .گروه دوم ،نقص و
عيب موجود در اثر نوشتاري است که به علت کوتاهي و کمکاري مؤلف در جمعآوري و
يا اعالن دستاوردهاي علمي موجود از دانش مورد بحث پديد آمده باشد .در مورد گروه
نخست ممکن است گفته شود برقراري مسئوليت براي نويسنده و يا ناشر به دليل عدم تحقق
شرايط برقراري مسئوليت محض ،مانند معيوب بودن اثر ،ممکن نيست .به عالوه ،اگر
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علم بشري موجب خسارت و زيان مصرفکننده ميگردند ،قابل تقسيم به دو گروه اساسي



مؤلف يا ناشر تالش متعارف هم صورت ميدادند باز هم امکان ارائه اطالعات صحيح
وجود نداشت؛ لذا تقصير احراز نميشود تا امکان اعمال مسئوليت ناشي از تقصير فراهم
گردد .اما در مورد گروه دوم ،برقراري رابطه سببيت و حتي احراز تقصير ممکن است و
مسئوليت مدني محقق ميشود .با اين حال ،به نظر ميرسد درخصوص گروه نخست نيز
نميتوان به سادگي مسئوليت را منتفي دانست و نقص علم بشري را در واقع از علل رافع
مسئوليت دانست (جعفرپور .)73 :1392 ،در توجيه اعمال مسئوليت در مورد گروه نخست،
برخي از نويسندگان به استناد قاعده غرور و طرفداري از اين نظر فقها که علم غار
(مغرورکننده) مانعي براي تحقق مسئوليت او در قبال مغرور نيست (بجنوردي215 :1418 ،
و المراغي )306 :1413 ،و با اين شرط که تبليغات و ايجاد ظاهر فريبنده ،موجب اشتياق
مصرفکننده براي مصرف آن شود ،اعمال مسئوليت براي ارائهکنندگان اثر را خالي از
اشکال دانسته و آنها را ملزم به جبران خسارات وارده دانستهاند (جعفرپور .)65 :1392 ،البته
بايد توجه داشت که اعمال قاعده غرور طبق تفسير و نظر برخي فقها ،نياز به علم و اطالع
غار از موضوع دارد (يزدي 180 :1387 ،و طباطبايي ،)269 :1423 ،در حالي که در بحث
حاضر ،ممکن است او اطالعي از عيب و نقص موجود در محصول نداشته باشد .در اينجا،
ذکر مثالي که فقها در خالل بحث از قاعده غرور به آن اشاره ميکنند ،خالي از فايده
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نخواهد بود .اين مثال که برگرفته از روايات نيز ميباشد ،مربوط به رابطه طبيب و بيمار و
در جايي است که طبيب به تصور مفيد بودن دارويي براي بيمار ،آن را براي او تجويز
ميکند اما دارو موجب تشديد بيماري و يا مرگ بيمار ميشود .در اين فرض ،اکثر فقها
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طبيب را ضامن دانسته و جهل او را مانع از مسئوليت نميدانند (لطفي .)75 :1379 ،در قانون
مجازات اسالمي نيز مضمون روايات مزبور در ماده ( )496و تبصره آن بيان گرديده است.
در کنار ادله فقهي ياد شده در راستاي احراز مسئوليت صاحبان آثار نوشتاري ،به نظر
ميرسد قاعده «الخراج بالضمان» نيز ،البته با تفسيري که از آن ارائه خواهد شد ،در اين
زمينه قابل استناد باشد .قاعده الخراج بالضمان از قواعدي است که عيناً و با همين الفاظ از
پيامبر اکرم (ص) نقل گرديده و فقهاي اماميه و اهل سنت به آن اشاره و استناد نمودهاند.
الزم به ذکر است در فقه اماميه و نوشتههاي حقوقي ما ،قاعده «من له الغنم فعليه الغرم» که
مشابه با قاعده مزبور است ،بيشتر مورد استناد و توجه قرار گرفته است (خردمندي:1397 ،
 30و علوي قزويني .)77 : 1393 ،البته تفاسير و احتماالت متعددي در معنا و مجراي قاعده
مزبور در فقه عامه و فقه اماميه بيان گرديده است و فقها غالباً اين قاعده را در ضمان جعلي
(قراردادي) و به ويژه در بحث خيارات مورد استناد قرار دادهاند (کريمي.)240 :1397 ،
ليکن برداشت اخير ،ناشي از قرار دادن واژه «ضمان» در جايگاه مصدري است که موجب
محدود شدن کاربرد قاعده ميگردد؛ در حالي که اگر ضمان در معناي اسم مصدري قرار
گيرد ،با قاعده «من له الغنم فعليه الغرم» يکسان ميشود و شامل ضمان قراردادي و
غيرقراردادي ميگردد (کريمي .)259 :1397 ،برخي از فقهاي اماميه نيز اين تفسير از قاعده
مزبور را صحيح دانسته و مورد قبول قرار دادهاند (المصطفوي .)284 : 1390 ،طبق اين
تفسير ،قاعده مزبور داللت بر آن دارد که هرگاه شخصي مرتکب عملي شود و يا شرايطي
را فراهم کند که همراه با خطر و ريسک است ،در صورت بروز زيان ،مسئول جبران
خسارات وارده است .به نظر ميرسد مطابق تفسير ارائه شده ،ميتوان مسئوليت آثار
نوشتاري معيوب را با اين قاعده توجيه نمود .با اين تفسير ،مدلول روايت الخراج بالضمان
داللت بر نظريه خطر دارد که صرف انتساب ضرر به فعل خوانده را بدون لزوم اثبات
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تقصير ،در صورت انتفاع موجب مسئوليت او ميداند .با توجه به مراتب فوق ،نظر به اينکه

پديدآورندگان و ناشران آثار نوشتاري به واسطه عرضه اثر ،منافع مالي کسب ميکنند ،در



پديدآورنده و ناشر را مسئول جبران خسارت وارده دانست؛ بدون آنکه نيازي به اثبات
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صورتي که بر اثر عيوب ناشي از اين آثار خسارتي به بار آيد ،طبق قاعده ياد شده ،ميتوان
تقصير آنها باشد.
نتيجهگيري

نظام مبتني بر مسئوليت محض ناشي از عيب کاال ،مسئوليت ناشي از تقصير و ساير
معيارهاي مشابه در حقوق کامنال براي مسئوليت نويسندگان و ناشران در دعاوي ناشي از
عيوب آثار نوشتاري استفاده شده ،ليکن بررسيهاي انجام گرفته در مقاله حاضر نشان
ميدهد که مسئوليت محض مناسبترين راهکار براي دنبال نمودن اينگونه دعاوي است.
در حقوق ما ،صرفنظر از ايراداتي که به قانون حمايت از حقوق مصرفکنندگان وارد
است ،با توجه به نظريه قابليت انتساب و برخي ادله فقهي ،مسئوليت بدون تقصير يا
مسئوليت محض در مورد پديدآورندگان و ناشران آثار نوشتاري قابل پذيرش است.
برقراري مسئوليت محض براي پديدآورندگان و ناشران آثار نوشتاري ،معقول و صحيح
مينمايد؛ زيرا امروزه آثار نوشتاري همانند کاالهاي توليد انبوه در سطح وسيعي انتشار
مييابند و برقراري مسئوليت براي نويسندگان و ناشران ،تأثير چنداني در عدم گسترش و
نشر اطالعات و ايدههاي جديد نخواهد داشت .در حقوق ما در مورد مصاديقي که
خسارت بصورت مستقيم و بدون واسطه باشد ،خسارات و زيانهاي بدني به استناد خطاي
محض ،و زيانهاي مالي بر اساس قاعده اتالف ،قابل تطبيق با مسئوليت محض در مورد
نويسندگان و ناشران ميباشد و در فرضي که ضرر باواسطه و غيرمستقيم است ،نظريه
قابليت انتساب ،به عنوان چهره ديگري از نظريه مسئوليت محض ،ميتواند قابل اعمال باشد.
چنانچه نظريه قابليت انتساب در حقوق ما قابل اعمال نباشد ،وجود عيب در اثر نوشتاري،
خود داللت بر وجود تقصير دارد و در نتيجه با احراز رابطه سببيت پذيرش مسئوليت با
دشواري خاصي روبرو نخواهد بود .صرف نظر از موارد فوق  ،نظر به اينکه
پديدآورندگان آثار نوشتاري در ازاي نشر ايده ها و اطالعات مندرج در اثر ،منافع
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مالي کسب مي کنند ،در صورتي که بر اثر عمل مزبور خسارتي به بار آيد ،طبق
قاعده « من له الغنم فعيله الغرم »  ،مسئوليت جبران خسارت را مي توان به آنها
تحميل کرد و به استناد قواعد ياد شده ،بار مسئوليت را بدون نياز به اثبات تقصير
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برعهده آنها قرار داد.
منابع

 )1امامي ،سيد حسن 1363 ،ش ،حقوق مدنی ،تهران ،کتابفروشي اسالميه،ج.1
 )2انصاري ،علي  ،مبين ،حجت  1390 ،ش ،نظريه قابليت انتساب در حقوق مسئوليت
مدني ،پژوهشهاي حقوق تطبیقی ،ش.1
 )3بابايي ،ايرج 1397 ،ش ،حقوق مسئولیت مدنی مبتنی بر نقد و بررسی
آراء و رویه قضایی ،تهران ،مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائيه ،چ .1
 )4باديني ،حسن 1384 ،ش ،فلسفه مسئولیت مدنی ،تهران ،شرکت سهامي انتشار،
چ .1
 1395 ،--------- )5ش ،نقدي بر مبناي مسئوليت مدني عرضهکنندگان کاال و
خدمات در قانون حمايت از حقوق مصرفکنندگان ،مجله تحقیقات حقوقی،
ش .58
 )6بجنوردي ،ميرزا حسن 1418 ،ق ،القواعد الفقهیه ،قم ،موسسه مطبوعاتي
اسماعيليان،چ ،2ج.1
 )7جعفرپور ،جمشيد  ،مجتهد سليماني ،ابوالحسن  ،رحيمي ،محمد  1396 ،ش،
بررسي مباني فقهي مسئوليت مدني ناشي از نقص علم بشري ،مطالعات حقوقی
دانشگاه شیراز ،ش.3
 )8جعفري تبار ،حسن 1389 ،ش ،مسئولیت مدنی سازندگان و فروشندگان
کاال ،تهران ،انتشارات دادگستر ،چ .3
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 )9جعفري لنگرودي ،محمدجعفر 1378 ،ش ،مبسوط در ترمینولوژي حقوق،



 )10حسيني المراغي ،عبدالفتاح 1418 ،ق ،العناوین ،قم ،موسسه النشر االسالمي ،چ
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تهران ،کتابخانه گنج دانش،ج.1
،1ج.2
 )11حکمت نيا ،محمود 1389 ،ش ،مسئولیت مدنی در فقه امامیه ،تهران،
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي ،چ .2
 ) 12حکمتنيا ،محمود  ،محمدي ،مرتضي  ،واثقي ،محسن  1398 ،ش ،مسئولیت
مدنی ناشی از تولید ربات هاي مبتنی بر هوش مصنوعی خودمختار،
قم ،حقوق اسالمي ،سال . 16
 ) 13خردمندي ،سعيد 1397 ،ش ،مفاد قاعده ا لخراج بالضمان ،دو فصلنامه
علمی پژوهشی فقه مقارن ،ش . 11
) 14دارابپور ،مهراب 1396 ،ش ،مسئولیتهاي خارج از قرارداد ،تهران،
انتشارات مجد ،چ .3
 )15رهپيک ،حسن 1376 ،ش ،الزامات بدون قرارداد ،تهران ،مؤسسه اطالعات ،چ
.1
 )16رهنمون ،رئوف  ،شيخاالسالمي ،اسعد  1390،ش ،حمايت از حقوق
مصرفکنندگان در فقه شافعيان و اماميه ،فقه و مبانی حقوق اسالمی ،ش.32
 )17سليمي ،فضه 1391 ،ش ،مباني مسئوليت مدني عرضهکننده در مقابل مصرفکننده،
پژوهشهاي حقوق تطبیقی ،ش.4
 )18شرقي ،مرضيه  ،عامري ،پرويز  1398 ،ش ،مسؤوليت مدني ناشي از افتراء در نظام
حقوقي کامنال با رويکرد تطبيقي در حقوق ايران ،پژوهشهاي حقوق
تطبیقی ،ش .2
 )19شهيدي ،مهدي 1384 ،ش ،عقود معین  ،1تهران ،انتشارات مجد ،چ .3
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 )20طباطبايي حکيم ،سيد محسن 1423 ،ق ،نهج الفقاهه ،قم ،انتشارات  22بهمن،
چ،1ج.1
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 )21عبده بروجردي ،محمد ،1380 ،حقوق مدنی ،تهران ،انتشارات خرسندي ،چ .1
 )22علوي قزويني ،سيد علي  ،مسعوديانزاده ،سيد ذبيح اهلل  1393 ،ش ،قاعده من له
الغنم فعليه الغرم ،پژوهشنامه اندیشههاي حقوقی ،ش.4
 )23کاتوزيان ،ناصر 1384 ،ش ،مسئولیت ناشی از عیب تولید ،تهران ،انتشارات
گنج دانش ،چ .1
 1386 ،----------- )24ش ،الزامهاي خارج از قرارداد (ضمان قهري):
مسئولیت مدنی ،جلد اول ،تهران ،نشر دانشگاه تهران ،چ .6
 1390 ،----------- )25ش ،مسئولیت ناشی از عیب تولید ،تهران ،انتشارات
دانشگاه تهران ،چ .3
 )26کاشف الغطاء ،محمد حسين 1359 ،ق ،تحریر المجله ،مکتبه النجاح و مکتبه
فيروزآبادي،ج.3
 )27کاظم يزدي ،سيد محمد 1387 ،ق ،حاشیه مکاسب ،قم ،موسسه مطبوعاتي
اسماعيليان ،چ سنگي،.ج.1
 )28کريمي ،عباس  ،صادقي راد ،الهام  ،تقي زاده ،ابراهيم  1397 ،ش ،تالشي در
راستاي تبيين قاعده مالزمه نفع -مخاطره و جايگاه آن در ضمان قهري شرعي،
مطالعات حقوقی ،دوره ،10ش .1
 )29کريميان راوندي ،مهدي 1386 ،ش ،مسئولیت مدنی روزنامه نگاران در
حقوق ایران ،انگلیس و فرانسه ،تهران ،نشر دادگستر ،چ.1
 )30لطفي ،اسد اله 1379 ،ش ،قاعده غرور ،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران ،ش .47
 )31مصطفوي ،سيدکاظم 1390 ،ق ،ماة القاعده الفقهیه ،ترجمه عزيزاهلل فهيمـي،
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تهـران ،نشـر ميزان ،چ .1

 )32معين ،محمد 1378 ،ش ،فرهنگ معین ،تهران ،مؤسسه انتشارات اميرکبير.
 )33موسوي البجنوردي ،السيد ميرزا حسن 1377 ،ش ،القواعد الفقهیه ،به تحقيق
 )34نجفي ،محمد حسن 1365 ،ش ،جواهر الکالم فیشرح شرایع االسالم ،دار
الکتب االسالميه،ج.23
 1368 ،------------- )35ش ،جواهرالکالم فیشرح شرایع االسالم،
دارالکتب االسالميه،ج.37
 )36نقيبي ،سيد ابوالقاسم  ،شيرواني  ،خديجه  ،زاهري ،محدثه  1397 ،ش ،بررسي
روند تکامل مسئوليت مدني توليدکنندگان و عرضهکنندگان کاال در حقوق
انگليس تا سال  2015و مقايسه آن با حقوق ايران ،دانش حقوق مالیه ،ش.4
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