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 ؛خدمات دهندگان اراهئ و کاال تولیدکنندگان مدنی مسؤولیت مبنای 

کا و اتحادهی اروپا    مطالعه تطبیقی رد حقوق اريان، اسالم، امري

 
 1سيد حسين صفايي
 2هادي شعباني کندسري

 چکيده 
امریکا خدما  در حقوق دهددخا   ارائمکدددخا  کاال و مدنی تولیدبررسی مادام مسؤولیت 

مساؤولیت موام مقارر شاده، اماا در       خاروه نخسات  دهاد بارام   نشا  مای  اروپاو اتوادیم 
شادنی حااکم    اثااا   تقصیرِ م نظریم هاچدا دهددخا  خدما   خصوص مادام مسؤولیت ارائم

باا وجاود ایان    . هدوز پذیرفتم نشده استتقصیر برام مسؤولیت آنا   م است و پیشدهاد اماره
 یحقاوق نظام در . کم اثاا  تقصیر آنا  را تسهیل ناایددها بر این است تاایل دکترین و دادخاه

و  تولیدکدداادخا  کاااال حکاام واحاادم باارام  کدداادخا  مااا قااانو  حاایاات از حقااوق مصاارف 
ماداام   م بام  اراحت در زمیدام    (2)مااده  اخر چام   .در نظر خرفتم استخدما   دهددخا  ارائم

 نین، قرارداد و عارف ارجااع داده  و آ  را بم سایر قوا است تعیین تکلیف نکرده آنهامسؤولیت 
در حقاوق   .اسات  داشتمآید قانونگذار بر مسؤولیت ماتدی بر تقصیر نظر از آ  بر می کم است

امامیام ساازخارم    فقهاام کاال باا متاو  فقهای و آرام     تولیدکدددخا اسالم، مسؤولیت موم 
امااره   بیاانگر  مااا  اجیار   م در زمیدام  و فتااوا روایاا   برخای از  در مقابال،  . بیشترم دارد

قارار داده   آناا   خاود  اثاا  عدم مسؤولیت بر عهده کم استدهددخا  خدما   مسؤولیت ارائم
قاانو  حاایات از حقاوق    ماان ا اال    قانونگاذار  شاود   از این رو، پیشادهاد مای  . استشده 

 دهددخا  خادما   کاال و اماره مسؤولیت ارائم تولیدکدددخا  موممسؤولیت  ،کدددخا  مصرف
 تولیدکددادخا   بدو  تقصایر مسؤولیت  تا ا ال  قانو ، نیز رویم قناییایی نااید و را شداس

باا توجام بام انطاااق آ  باا مااانی        خدما  را کدددخا  عرمم مسؤولیتاماره و کاالم معیوی 
 بیدی آ  در بعنای از قاوانین پراکداده    کدددخا  و نیز پیش فقهی و مرور  حاایت از مصرف

 .برقرار سازد
 

مسؤولیت موام، امااره   دهددخا  خدما ،  ارائم ،کاال تولیدکدددخا  :لیدیواژگان ک
 .استداد خسار مسؤولیت، 

                                 
 Email: hsafaii@ut.ac.ir:رايانامه(نويسنده مستول)دانشگاه تهراناستاد بازنشسته دانشکده حقوق و علوم سياسي  .1

 دانشگاه تهران دانشجوي دکتري حقوق خصوصي .2

  2/3/13پذيرش  تاريخ  -   3/3/13  درياف  تاريخ
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 مقدمه

و پيچيده شدن کاالهاي توليدي و خدمات گونداگون و اسدتفاده    نقالب صنعتيوقوع ا با

هداي بددني و   ي آنهدا، و بده جهد  ورود خسدارت     از دانش و مهارت خاص در توليد و ارائه

کننددگان و حتدي اشدخاص     يد در اثر عيب کاال و عدم سالم  خدمات به مصدرف مالي شد

ي حمايد  از   شددند، انديشده  کننده نبوده و در اثر اتفداق دچدار حادثده مدي     ثالثي که مصرف

حقدوق ايداالت   . هاي حقوقي مختلف شکل گرف  کنندگان کاال و خدمات در نظام مصرف

کنندده و تسدهيل دعدواي     مايد  از مصدرف  متحده به ويژه در حدوزه عيدب کداال جلدودارِ ح    

مسددتولي  مدددني لقددب گرفدد  و اتحاديدده اروپددا نيددز تحدد  تددأثير رويدده قضددايي و دکتددرين 

 .ي عمل پوشاند کنندگان کاال و خدمات جامه ي حماي  از مصرف امريکايي به انديشه

در  1333مصددوب کنندددگان  مصددرفحقددوق قددانون حمايدد  از در حقددوق کشددور مددا، 

کننددگان خددمات بده صدراح       و عرضده کننددگان کاالهدا   تولي  توليدخصوص مبناي مس

ستال اين اس  که در حقدوق مدا   . تعيين تکليف نکرده و همين امر سبب اختالف شده اس 

دهندگان خدمات بر چه مبنايي استوار بوده و تا چه حد کنندگان کاال و ارئه مستولي  توليد

ار اس ؟ آيا از جه  مبناي مسدتولي ، بدين   ي جهاني سازگ با متون فقهي و تحوالت جامعه

 کنندگان خدمات تفاوت وجود دارد؟ توليدکنندگان کاال و عرضه

براي پاسخ به اين پرسش، نخس  الزم اس  مبناي مستولي  مدني توليدکنندگان کداال  

دهندگان خدمات در حقوق ايداالت متحدده امريکدا و اتحاديده اروپدا روشدن شدود و         و ارائه

، مستولي  اشخاص نامبرده از جه  رويکرد فقهي مورد مطالعه قدرار گيدرد تدا    افزون بر آن

کنندگان خددمات در  ي پرداختن به بحث مبناي مستولي  توليدکنندگان کاال و عرضه زمينه

 مسدتولي  مبنداي  با روش تحقي  توصديفي تحليلدي،   ، به اين منظور. حقوق ايران فراهم شود

شدود و   در دو مبحث جداگانه مطالعه مي خدماتدهندگان  ارائهو  مدني توليدکنندگان کاال
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 در هر مبحث، مقررات حقوق امريکا و اتحاديه اروپا، حقوق اسالم و حقدوق ايدران بررسدي   

 .دگرد مي

 

 کاال توليدکنندگان مدنی مسؤوليت مبناي .1

 امريکا و اتحاديه اروپا حقوق در کاال توليدکنندگان مدنی مسؤوليت مبناي .1-1

هداي سدنگين بددني و    هاي متعدد و زيدان يدگي کاالهاي توليدي و ترتب خسارتبا پيچ

مددادي بددر آن، فکددر عدددم مسددتولي  توليدکنندددگان کدداال رندد  باخدد  و حمايدد  از        

شد از همان قواعد قراردادي مرسوم از قبيل در ابتدا سعي مي. کنندگان قوت گرف  مصرف

ولدي اصدل نسدبي بدودن       ايد  شدود  تضمين صريح يا ضمني سالم  کاال از خريدداران حم 

ديده بتوانند بده توليدکننددگان کداال کده بدا       قراردادها مان، از اين بود که اشخاص ثالث زيان

 در پروندده  1332در سدال  بده همدين خداحر،    . قراردادي نداشتند، رجوع نمايند ي رابطهآنان 

Winterbottom v. Wright ام خددمات  هايي براي انجد کالسکهخودرو  يکه شرک  توليد

رانندده   ،مرکزي پس  فروخته بود و در اثر واژگوني آن به خاحر نقص فندي  ي پستي به اداره

 ي ديده عليه شرک  توليدي را به خداحر فقددان رابطده    آسيب ديده بود، دادگاه دعواي زيان

ها امريکا دادگاهدر پس از آن، . (131 :1333 استون،) قراردادي با شرک  توليدي نپذيرف 

روي  1تقصدديرقددرارادي و  مسددتولي  غيدر  نظريده ثالدث بدده   صجبددران خسدارت اشددخا  بدراي 

خوانددده  .Mac Pherson V. Buick Motor Coدر دعددواي  1113در سددال . آوردنددد

خريدد، ولدي بده    مزبور فروخته و خواهان آن را از بنگاه  خودرورا به بنگاه فروش  خودرويي

مه ديده بود، بر اساس اصدل تقصدير عليده    صد اهعل  اينکه در اثر خارج شدن يکي از چرخ

دعوا کرد و دادگداه بدا ايدن اسدتدالل کده خواندده در وارسدي         ي شرک  توليد خودرو اقامه

انگاري کرده و عيب آن را رف، ننمدوده اسد ، حکدم بده مسدتولي        هاي اتومبيل سهلخرچ

 ون،اسدت    ;Prosser & Keeton, 1984: 25Stephenson & Clark, 1987: 6) وي داد

1333: 123). 

                                 
1. Negligence 
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مبتني بر تقصدير بدراي   مدني ادي و نظام مستولي  دمستولي  قرار ي با وجود اين، نظريه

چرا که عدال  و  ،جبران زيان ناشي از عيب کاال کارايي نداش  و به شدت مورد انتقاد بود

 ي ديدگان جبران شود، حتي اگر تقصيري که در چرخده  کرد خسارت زيانانصاف اقتضا مي

يا حتي تقصديري بده معنداي مرسدوم آن واقد،       اشدد و توزي، کاال رخ داده، قابل اثبات نبتولي

بدرد، بايدد زيدان ناشدي از آن را نيدز تحمدل       د، زيرا هر کس که سود فعاليتي را مدي اشنشده ب

ي که بده اشدخاص ثالدث خسدارت زده     انپذيرش مستولي  مدني کس بنابراين، هرچند. نمايد

نمدود، ولدي بدا ايدن ايدراد      ز اصلي نسبي بودن قراردادها منطقي مياز مر خارج شدنو بودند 

اي که احالعدات  کننده توليدکنندگان کاال براي مصرف تقصيررو بود که اثبات اساسي روبه

ي و امکانات فندي و مدالي الزم بدراي آن را در اختيدار نددارد، بسديار دشدوار و گداه         صتخص

 يديده بود و چنانچده توليدکنندده   زيان ي بر عهدهتقصير ن، اثبات آ افزون بر. غيرممکن بود

کنندده   ، در برابر مصرفدادميهاي الزم را انجام  و متعارف، در فرآيند توليد مراقب معقول 

يعندي گسدترش مسدتولي  قدراردادي ناشدي از       ،راهکارهداي جدايگزين  . داشد  نمستولي  

رو روبده  يبا ايدرادات اساسد   نيزتضمين صريح يا ضمني سالم  و ايمني کاال و اماره تقصير 

. شدد د، نمدي نديداتفاق از کاال زيان مي حسب شد، چرا که شامل کساني که در اثر حادثه و

-132 :1333 اسدتون، . )رف شرط خالف در قرارداد چنين مستوليتي از بين مي به عالوه، با

122) 

اياالت متحده قضايي  ي سبب شد رويه پيشنهاديهاي حلناکارآمدي راه و اين ايرادات

مستولي  محض را به عنوان مبناي مسدتولي  مددني توليدکننددگان کداالي معيدوب مقدرر       

کده بطدري نوشدابه در دسد       .Escola v. Coca Cola Bottling Coدر دعدواي   .نمايدد 

، قاضي پرونده اعالم کرد نظدم  ه بودخسارت زد خواهان و به ه بودخدمتکار رستوران ترکيد

-خسارت خواهان در هر حدال جبدران شدود، حتدي اگدر نتواندد سدهل        کندعمومي اقتضا مي

پدس از آن، دادگداه   . کنندگان و فروشدندگان را اثبدات نمايدد   انگاري توليدکنندگان، توزي،

 Greenman v. Yuba Power Productsعالي کاليفرنيدا مسدتولي  محدض را در پروندده     

Inc.  32 :1332 اسدتون، ) ر گرفد  ياالت ديگر نيز مورد پدذيرش قدرا  اپذيرف  و سپس در-

23  Prosser & Keeton, 1984: 25Stephenson & Clark, 1987: 6; ) .  متسسه حقدوق
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چنين مبنايي را مستقر  1دومي  نسخه شر  جديد حقوق (312)امريکا نيز در بند نخس  ماده 

ا کننده و ي هر کس کاالي معيوبي به ديگري بفروشد که براي استفاده کننده، مصرف»نمود 

وارد ... هددايي اسدد  کددهامدوال آنهددا خطددر نامتعددارفي را در پدي داشددته باشددد، مسددتول زيدان   

نيدز نظدام    1112مسدتولي  مددني امريکدا مدورخ      شر  جديد حقوقسوم  ي نسخه. «شود مي

 .اس  نمودهبيني مستولي  محض را پيش

 و پذيرش 1132ژوئن  22دستورالعمل مورخ  به تب، حقوق امريکا، با وض، اروپا اتحاديه

رعاي  آن را براي تمامي کشورهاي عضدو  توليدکنندگان کاالي معيوب، مستولي  محض 

توليدکننده مستول خسدارتي اسد  کده از    »دارد مي اشعارآن  (1)ماده . کرده اس آور الزام

نيدز بده تمدام ترديددها در خصدوص مبنداي        (3)در مداده  . «شدود  عيب محصول او ناشدي مدي  

 ي و صرف ورود زيان، وجود عيب در کداال و رابطده   دهد مي پايان مستولي  توليدکنندگان

فدوق،  العمل بدا دسدتور  . داندد سببي  بين عيب و زيدان را بدراي تحقد  مسدتولي  کدافي مدي      

دستورالعمل اروپدايي اصدال    با کشورهاي اروپايي ملزم شدند قوانين داخلي خود را مطاب  

انگلسدتان، فرمدان رياسد      1132کنندده   از اين رو، قانون حماي  از حقدوق مصدرف  . نمايند

 1111ايتاليدا، قدانون مسدتولي  ناشدي از عيدب توليدد        1133مصدوب   233جمهوري شدماره  

ايرلندد   1111، قدانون  1111قانون مددني جديدد هلندد مصدوب      (113)تا  (132)آلمان، مواد 

عيدوب  هداي م  و قانون ناشي از فرآورده بلژيک 1112 مصوب قانون مستولي  توليد ،جنوبي

با پذيرش مستولي  محدض بدراي    (قانون مدني( 1333)بند به ماده  13الحاق )فرانسه  1113

بدا دسدتورالعمل اروپدايي     1132دسدتورالعمل   .معيب به تصويب رسيد کااليتوليدکنندگان 

1999/34/EC هاي ديگدري توسد  اتحاديده اروپدا     اصال  شد و پس از آن نيز دستورالعمل

د تثبي  و گسترش مسدتولي  محدض توليدکننددگان کاالهداي     وض، شد که همگي در صد

-کنندگان شدامل سدازندگان، تدأمين   هاي يادشده، توليدبر اساس دستورالعمل. معيوب بودند

کنندگان قطعات و اجزاي کاال، فروشندگان، واردکنندگان و اشخاصي کده ندام يدا عالمد      

                                 
1. Restatement of the Law 
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 ;Hodges, 2000: 122)شدود   کنندد، مدي  تجاري خود را بدر کداالي معيدوب اسدتعمال مدي     

Cavaliere, 2004: 301.) 

 اسالم حقوق در توليدکنندگان کاال مدنی مسؤوليت مبناي .1-2

نظر بر عدم حر  مستولي  توليدکنندگان کاالي معيوب به حور خاص در حقوق اسالم 

در اينکده مبنداي   . بايد سراغ مبناي کلي مستولي  در ضدمان ناشدي از اضدرار بده غيدر رفد       

، 1311حدر عداملي،   ) از برخي روايدات چيس ، ( بالمباشره و بالتسبيب)در اتالف  مستولي 

 ي ادلّهو  (223: 3، ج1311، بجنورديموسوي   221: 11، ج1312  شيخ حوسي، 222: 21ج

لي  بدر تقصدير   ؤآيدد کده بنداي مسدو    بر مي (111: 1332محق  داماد، ) حجي  قاعده اتالف

بسدياري بدر ايدن باورندد کده از       با وجود اين. ديابميحق  نتاستوار اس  و بدون آن ضماني 

تقصير رکن مسدتولي  نيسد     که شود ي فقهاي شيعه فهميده ميااحالق قاعده اتالف و فتاو

بده عندوان   . اسد  و مبناي آن ورود ضرر به ديگري اس  و معيار آن نيز صدق عرفي اتالف 

... و گداهي بده تسدبيب    اتدالف گداهي بده مباشدرت اسد      »معتقد اس   صاحب عناوينمثال، 

مباشدر و سدبب مرتبده    . تفاوتي بين مواردي که متلف مباشر يا مسبب يا امثال آن باشد نيسد  

بدر   ابنا بر آنچه از نص و فتو... خاصي ندارند، گاهي شخص سبب و گاهي سببِ سبب اس 

... آيد، چون منشأ ضمان اتالف اس ، محور مستولي  صدق تلف بر حسب عرف اس مي

متلدف  . (332: 1313مراغدي،  . )«سته اس  که صدق عرفي تلدف معيدار قدرار گيدرد    پس شاي

تمام انواع . به مباشرت و به تسبيب: اتالف در ميان فقها دو نوع اس »گويد تحريرالمجلّه مي

خدود سدبب گداهي نزديدک و گداهي دور اسد  کده بده اولدي           نهايتاً. اتالف، تسبيب هستند

اينها موجب مستولي  هستند و  ي در هر حال همه. شود مباشرت و به دومي تسبيب گفته مي

: 2، ج1321کاشدف الغطدا،،   . )«کننده اسد  اسناد عرفي اتالف به تلف ،در اين مورد ضابطه

نيز معتقدند مراد از سبب يدا تسدبيب، علد  يدا معنداي فلسدفي آن        ينجمعي از معاصر (131

ود و عرف آن را بده مسدبب   ش بلکه مقصود از آن فعلي اس  که موجب خسارت مي ،نيس 

ز مدوردي بده مدورد    اآن نيز ارتکاز عقاليي اسد  و از ايدن رو،    ي سازد و ضابطهمنسوب مي

عقلي نيس  و معناي لغدوي و فلسدفي نددارد،     ي بنابراين، تسبيب مسأله. کندديگر تفاوت مي

شدمي  ها) عرفي اس  و مقصود از آن انتساب عقاليي خسارت بده اوسد    اي بلکه تنها مسأله



نای
مب

 
ت

لی مسؤو
 

نی  مد
گان

کنند لید تو
 و کاال 

اهئ  ار
گان

هند د
 

ت
خدما

 ؛ 
يک مر م، ا

سال ن، ا
 اريا

وق
حق ی رد 

تطبیق
لعه  مطا

روپا
دهی ا

تحا ا و ا
 

 

 

49 

 
ها، بسياري از فقهاي شيعه در فروع متعدد فقهدي   افزون بر اين  (222: 3، ج1323شاهرودي، 

  231: 3، جتدا بدي خدويي،  . )اندد ردهمصدق عرفي اتالف را براي حکم بده ضدمان کدافي شد    

: 11ج ،1312  روحداني،  223: 1323فاضدل لنکراندي،     132: 3، ج1311موسوي بجنوردي، 

113) 

اتدالف اسد  کده بده دو قسدم      صددق   ،اسالم آنچه موضدوعي  دارد  بنابراين، در حقوق

  شدهيد  131: 3، ج1313محقد  حلدي،   ) اتالف به مباشرت و اتالف به تسدبيب تقسديم شدده   

و مبندداي  (222: 3، ج1323شدداهرودي،   33: 32، ج1313  نجفددي، 132: 12، ج1313ثدداني، 

الف بده مباشدرت، بدين فعدل     از آنجدا کده در اتد    با وجود ايدن . مستولي  در آنها واحد اس 

-سببي  به سدادگي صدورت مدي    ي افتد، تشخيص رابطهبار و ورود خسارت فاصله نمي زيان

ولي در اتالف به تسبيب چون زيان وارد شدده بدا    ،پذيرد و وجود تقصير در آن شرط نيس 

 سببي  تقصير عامدل زيدان شدرط دانسدته شدده      ي بار فاصله دارد، براي احراز رابطه فعل زيان

معنا نيس  که تقصير رکن مستولي  اس  و بدون آن ضدماني محقد    ه آن ولي اين ب. اس 

دانان ما نيز بر اين باورند کده در حقدوق اسدالمي، تقصدير مبنداي       بسياري از حقوق. شود نمي

  و تقصدير توسد  فقهدا    يشود و کاربرد عبداراتي نظيدر تعددي، تفدر     مستولي  محسوب نمي

: 1313  صدفايي و رحيمدي،   132: 11، ج1332کاتوزيان، . )اس  سببي  ي براي احراز رابطه

 (21: 1311  بهرامي احمددي،  33 و 21: 1331  بابايي، 1322 :1332  جعفري لنگرودي، 22

دهدد، بده   در نتيجه، حب  اين ديدگاه غالدب، آنچده مبنداي مسدتولي  را در فقده تشدکيل مدي       

اي از مدوارد اسد    تنها در پداره . صيرتق ي تر اس  تا به نظريهمستولي  محض بسيار نزديک

. آيدشود و بدون آن ضماني پديد نمي ر رکن مستولي  محسوب مييتقص ،که به دليل ويژه

-احسدان  اتالف و احسان، حکوم  با قاعده احسان اسد  و  قواعدبه عنوان مثال، در تزاحم 

  فاضل 13-12: 3، ج1311بجنوردي، . )کننده ضامن نيس ، مگر اينکه مرتکب تقصير شود

تسدبيب و تسدلي ،    قواعدد همچندين، در تدزاحم    (322: 1313  مراغدي،  233: 1323لنکراني، 

جوازِ بدون ضدمان ناشدي از قاعدده تسدلي ، تواندايي مقابلده        ي تسبيب در مقابل ادله ي قاعده

: 1312  سيسدتاني،  233: تدا بدي قمدي،  . )ندارد و مالک تنها در صورت تقصير مسدتول اسد   

233) 
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کده   اسدالم  فقده  اتدالف و تسدبيب از منظدر   مشدخص شددن مبنداي مسدتولي  در     حال بدا  

تدوان  ، بايد ديد آيدا مدي  مستولي  بدون تقصير و مبتني بر انتساب خسارت به عامل آن اس 

بده عبدارت    ؟در اين نظام حقوقي پذيرف ي معيوب را محض توليدکنندگان کاالمستولي  

د کاالي معيدوب سدبب خسدارت شدده و عدرف      کننده با توليتوليدتوان گف  ديگر، آيا مي

 د؟ سازکننده منسوب ميتوليدزيان ناشي از کاالي معيوب را به 

در نظر فقهاي اماميه، سبب به معنداي شدرط اسد ، بده     در اين زمينه بايد توجه داش  که 

  عالمده  321: 3، ج1313عالمه حلدي،  )آمد اين معنا که اگر سبب نبود، خساراتي به بار نمي

  عداملي،  23: 32، ج1313  نجفدي،  232: 3، ج1313محقد  حلدي،     231: 2ج، 1321 حلي،

صدداحب (. 113و 23: 1313  فاضدل لنکراندي،   331: 2تدا، ج   خميندي، بدي  133: 12، ج1313

نمايدد سدبب بده    هاي فقها از تسدبيب بيدان مدي   جواهر نيز در کتاب غصب پس از نقل تعريف

ني چيزي که از وجودش وجود حاصدل شدود و از   معناي عل  تامه و به معناي اصطالحي يع

، 1313نجفدي،  )عدمش عدم پديد آيد برحسب ذاتش، نيس ، بلکه مراد از آن شرط اسد   

قانون مجازات اسالمي نيز اين ضابطه را در تعريف تسدبيب پذيرفتده   ( 213)ماده (. 21: 32ج

آيدد، ولدي   مدي در حقيق ، شرط در معناي دقي ، امري اس  که از عدمش عدم الزم . اس 

ي عددمي   به عبارت ديگر، بين شرط و مشروط تنها مالزمه. آيداز وجودش وجود الزم نمي

از نظدر  . برقرار اس ، بدون اينکه وجود شرط براي تحق  مشدروط بده تنهدايي کفايد  کندد     

شدد،  فقهاي شيعه، سبب يا سببي  امري اس  که اگر نبدود، خسدارت يدا جنايد  واقد، نمدي      

در نتيجه، با آشکار شددن مفهدوم و   . د آن براي تحق  خسارت کافي باشدبدون اين که وجو

کنندده تسدهيل   معيار سببي  در فقه اماميه، احراز استناد خسارت ناشي از عيب کاال بده توليدد  

پرداخ  و يا عيب آن را بدر حدرف   شود، زيرا اگر توليدکننده به توليد کاالي معيب نمي مي

ي تدالزم عرفدي بدين توليدد      در حقيقد ، رابطده  . شدد يساخ ، خسارت مذکور واقد، نمد   مي

کاالي معيوب و خسارت ناشي از آن وجود دارد و به همين دليدل بايدد مسدتولي  ناشدي از     

 .ي آن منسوب ساخ  توليد کاالي معيوب را به سازنده

اي موارد براي تشدخيص عامدل زيدان    البته معيار مذکور داراي ايرادهايي اس  و در پاره

ي سدببي ، اسدتناد    معيار احدراز رابطده   ولي ،(133: 1312رستمي و شعباني، )ندارد راهکاري 
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حدور مثبد  و ايجدابي بده     خسدارت ناشدي از عيدب کداال را بده       عرف عرفي خسارت اس  و

خطدر  در حقيق ، توليدکننده متعهدد اسد  کداالي سدالم و بدي     . داندکننده منتسب ميتوليد

آن ضرري برخيزد، عرف آن را به توليدکنندده نسدب     اگرکاال معيوب باشد و از. توليد کند

کندد،  همين انتساب عرفي براي تحق  مسدتولي  ناشدي از عيدب کداال کفايد  مدي      . دهدمي

 .باشد نشدهتقصيري نيز مرتکب کننده توليدگرچه ا

 در حقوق ايران توليدکنندگان کاالمبناي مسؤوليت مدنی  .1-3

بده  کننددگان مصدوب هيدأت دولد       مصدرف در حقوق ايران، اليحه حمايد  از حقدوق   

توليدکنندگان کداال و خددمات ضدامن صدح  و     »داش  مقرر مي (3)در ماده  1322 تاريخ

شدده توسد     استانداردهاي تدوين شدده و ضدواب  اعدالم   ... سالم  کاال و خدمات مطاب  با

اال و رب  بوده و بايد کليه خسارات ناشي از عيدوب کد  هاي ذيو دستگاه... وزارت بهداش 

خسدارت،   ي آن نيدز آمدده بدود در دعدواي مطالبده      (22)در مداده  . «خدمات را جبران نمايند

ديده تنها کافي اس  ثاب  نمايد که به او زيان وارد شدده و ايدن زيدان     زيان ي کننده مصرف

بنابراين، نويسدندگان اليحده تحد  تدأثير تحدوالت      . عيب کاال يا خدم  بوده اس از ناشي 

کنندده، اوالً   حمايد  از حقدوق مصدرف    ي ر کشدورهاي اروپدايي در حدوزه   گرفته دت صور

و ثانيداً نظدام مسدتولي      ،توليدکنندگان کاال را مسدتول سدالم  و ايمندي محصدول شدمرده     

 .مقرر نموده بودند هامحض را براي آن

 (2)مداده  . خروجي اليحه از مجلس و شدوراي نگهبدان چيدز ديگدري بدود     با وجود اين، 

کليدده » کنندددگان بدده ايددن صددورت اصددال  شددده اسدد    ز حقددوق مصددرفقددانون حمايدد  ا

کنندگان کاالو خدمات، منفرداً يا مشترکاً مستول صح  و سالم  کداال و خددمات    عرضه

شده مطاب  با ضواب  و شراي  مندرج در قوانين و يدا منددرجات قدرارداد مربوحده يدا       عرضه

در صورت وجدود عيدب يدا عددم      اگر موضوع معامله کلي باشد،. عرف در معامالت هستند

انطباق کاال با شراي  تعيدين شدده، مشدتري حد  دارد صدرفًا عدو  سدالم را مطالبده کندد و          

باشدد، مشدتري   ( عدين معدين  )اگدر موضدوع معاملده جزيدي     . کندد  فروشنده بايد آن را تدأمين  

ظدف  تتواند معامله را فسخ کند يا ارش کاالي معيوب و سالم را مطالبه کند و فروشنده م مي
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در صورت فسخ معاملده از سدوي مشدتري پرداخد  خسدارت از سدوي       . اس  پرداخ  کند

 .«کننده منتفي اس  عرضه

خسدارات ناشدي از   »نخس  آنکه قانونگدذار از  : کنددو نکته در اين ماده جلب توجه مي

شدود، صدحب     کننددگان وارد مدي   که به جسم يا اموال خريدار يا سداير مصدرف  « عيب کاال

« تعهد بده تحويدل کداالي سدالم و ضدمان  اجدراي آن      »بلکه موضوع ماده تنها  نکرده اس ،

کند، اما ياد مي« مستولي »آن از  ي چه ظاهر ماده و حتي تبصره گرابه عبارت ديگر، . اس 

بده تسدليم کداالي    « تعهد»دهد که مقصود مقنن ضرورت دق  در قسم  ذيل ماده نشان مي

ذيل ماده به جاي اينکده از جبدران خسدارت وارد بدر      به همين خاحر در. عاري از عيب اس 

و در مدورد  اسد   ه کردجبران عيب خود کاال را مطر   ي کننده سخن بگويد، شيوه مصرف

کداالي  ه را فسخ کند يا ارش بگيدرد و در مدورد   لمال معين به خريدار اختيار داده اس  معام

در واقد،، قانونگدذار در ايدن    . خواهدد تواند الزام باي، به تسليم کداالي سدالم را ب   کلي تنها مي

-رسدد اصدال   به نظدر مدي  . ماده همان قواعد خيار عيب در قانون مدني را تکرار کرده اس 

و  جبران خساراتي را که از عيب کداال بده وجدود آمدده اسد       ،پيشنهادي ي کنندگان اليحه

بر خالف اليحده  اند و به همين دليل، با يکديگر خل  کردهرا هاي رف، عيب خود کاال شيوه

 ي در حالي که شديوه . عيب کاال نشده اس از حکم به جبران خسارات ناشي  ،در متن قانون

فقهي ما معلوم بود و نياز به وضد، قدانون تدازه    موازين جبران عيب کاال در مقررات قانوني و 

ق کنندگان نهايي قدانون بدا اسدتفاده از مطالعدات حقدو     انتظار بر اين بود که تصويب. نداش 

کننددگان و اشدخاص ثالدث     تطبيقي به لزوم جبدران خسدارت وارد شدده بده تمدامي مصدرف      

توجده و مسدتلزم وضد،     سدزاوار کننده  تصريح کنند، زيرا آنچه در حماي  از حقوق مصرف

کننددگان   هايي اس  که کاالي صنعتي و پيچيده براي مصرفقاعده اس ، لزوم جبران زيان

امر بايد گف  منظور از لزوم جبدران خسداراتي کده در مداده      براي احتراز از اين. در پي دارد

و براي متخلفين و توليدکننددگان کداالي معيدوب جدزاي      گرديدهبيني اين قانون پيش (13)

، رف، عيب ناشي از خود کاال نيس ، بلکه مراد خساراتي اس  کده در  اس  نقدي مقرر شده

 .رسد کنندگان مي اثر عيب کاال به مصرف
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اين قانون يا مواد ديگر آن از جمله ماده  (2)نکه در صورتي که بپذيريم ماده نکته دوم آ

شدود، قانونگدذار مبنداي     آن شامل مستولي  به جبران زيان ناشي از عيب کاال هدم مدي   (13)

تشخيص آن را به سداير قدوانين،    (2)مستولي  توليدکنندگان کاال را نعيين نکرده و در ماده 

در حالي که در اين قانون به عنوان قانون عدام حمايد  از   . ده اس قرارداد و عرف ارجاع دا

بدا توجده بده قدانون فعلدي، در      . شدد کنندگان الزم بود در اين زمينه تعيين تکليف مي مصرف

، بدا  اسد  ديده نيز مشمول قدانون   کنندگان زيان صورتي که بپذيريم جبران خسارات مصرف

بدر   توليدکننددگان مسدتولي   کده  ، بايدد بپدذيريم   توجه به ارجاع به قوانين، قرارداد يا عرف

هدر کدس کدااليي بدر خدالف مقدررات قدانوني يدا منددرجات          زيرا  تقصير استوار شده اس 

گونده کده از    قرارداد يا حکم عرف توليد يا عرضه نمايد، مرتکب تقصير شدده اسد ، همدان   

. يا عدرف اسد    درارداآيد، تقصير تجاوز از قانون، قبر مي انون مدنيق (123)تا  (122)مواد 

 ،قانون مستولي  مدني (1)به ويژه آنکه مبناي اصلي مستولي  مدني در حقوق ما حب  ماده 

ابتنداي مسدتولي    . بندابراين، در مدوارد ابهدام بايدد بده ايدن مداده رجدوع نمدود         . تقصير اسد  

حقدوق مصدرف و    ي گرفتده در حدوزه  کنندگان بر تقصير نه تنهدا بدا تحدوالت صدورت    توليد

و جبران خسارات آنان را بسيار دشدوار و در برخدي   اس   سازگارناکننده    از مصرفحماي

، بدا فقده اسدالمي نيدز منافدات دارد و      گذش همان حور که بلکه سازد، ممکن مي وارد غيرم

حقدوق  نظر کرده و همان مبنداي پذيرفتده شدده در     تجديد (2)الزم اس  قانونگذار در ماده 

 .مقرر نمايدي نيز سازگار اس  که با حقوق اسالمرا  غربي

کنندده در  تعهدد عرضده   ،کنندگان خدودرو  قانون حماي  از حقوق مصرف ،اين با وجود

حول مدت ضمان  مبني بر تأمين سالم  و ايمندي خدودرو را تعهدد بده نتيجده شدمرده و در       

کننده در حول مدت ضمان  مکلف به رف، هر نوع نقدص   عرضه»مقرر داشته اس   (3)ماده 

اس  کده در خدودرو وجدود داشدته يدا در       ( ناشي از حراحي، مونتاژ، توليد، يا حمل)عيب يا 

نامه و مشخصات اعالمدي   معمول از خودرو، بروز نموده و با مفاد ضمان  ي استفاده ي نتيجه

مطلوب از خودرو يدا ندافي ايمندي آن باشدد يدا       ي کننده مغاير بوده يا مان، استفاده به مصرف

رف، نقص يدا عيدب خدودرو در حدول      ي هزينه. معامالتي خودرو شود موجب کاهش ارزش

کنندده و اشدخاص ثالدث، اعدم از      خسارات وارده به مصدرف  ي مدت ضمان  و جبران کليه
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که خارج از تعهدات بيمده  ) هاي درمان ناشي از نقص يا عيب  خسارات مالي و جاني و هزينه

اه، تأمين خودروي جدايگزين مشدابه   هاي حمل خودرو به تعميرگ ، هزينه(شخص ثالث باشد

 ي ، برعهدده (سداع  باشدد   33چنانچه مدت توقف خودرو بيش از )در حول مدت تعميرات 

اين ماده از اين جه  کده در تعريدف عيدب بده عددم ايمندي خدودرو        . «باشد کننده مي عرضه

کننده و اشدخاص ثالدث تصدريح نمدوده و      توجه نموده و به جبران خسارات وارد بر مصرف

 مزيد  کنندگان  رر قابل جبران را نيز معين کرده اس ، بر قانون حماي  از حقوق مصرفض

 .دارد

قانون مدني موجر، معير، مودع و امثال آنهدا  ( 331)الزم اس  اشاره شود که مطاب  ماده 

در صورتي که کاالي موضوع قرارداد معيوب بوده و به مستأجر، مسدتعير، مسدتودع و نظداير    

. رد آورد و خسارت عرفاً مستند به آنها باشد، ايشان را مستول شمرده اسد  آنها خسارتي وا

نهايتًا حکم اين ماده، که مستولي  را بدر تسدبيب بندا نمدوده، لزومداً بده عيدب توليدد مربدوط          

شود، زيرا ممکن اس  مدوجر يدا مدودع توليدکنندده نباشدد و کداالي معيدوبي را کده از          نمي

 .باشد  ين داده، به مستأجر يا ام ديگري گرفته

 

 خدمات دهندگان ارائه مدنی مسؤوليت مبناي. 2

 امريکا و اتحاديه اروپا حقوق در خدمات دهندگان ارائه مدنی مسؤوليت مبناي .2-1

 ي امدروزه حدوزه   ،هدا هدا و مهدارت  و دانش بشري و افزايش تخصص فناوريبا پيشرف  

پدذير  يدف جدامعي از آن امکدان   تعر ي خدمات به قدري گسترده شده اس  که ارائده  ي ارائه

تعريفدي از آن،   ي المللي تالش شده اس  بده جداي ارائده    به همين دليل، در سطح بين. نيس 

براي مثال، سدازمان ملدل متحدد در سدال     . هايي از خدمات ارائه گرددبنديتقسيمات و حبقه

دي کده در سدال   بناين حبقه. پرداخته اس  1هاي صنعتيبندي استاندارد فعالي به حبقه 1133

کده شدامل    خدمات را معرفي کرده اس  ي نظر قرار گرفته، اقسام عمده مورد تجديد 1111

نقل، ارتباحات و انبدارداري،   و داري، حمل ، هتلداري فروشي، رستورانفروشي، خردهعمده

                                 
1. International Standard Industrial Classification of all Economic Activities [ISIC] 
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خددمات مددالي، بيمدده، ملکددي، حقددوقي، تجداري و خدددمات عمددومي، اجتمدداعي و شخصددي   

عمدومي تجدارت    ي نامهميالدي، موافق  1111نيز در سال  1ارت جهانيسازمان تج. شود مي

گددروه شددامل خدددمات بازرگدداني،  دوازدهرا تصددويب نمددود کدده خدددمات را بدده  2خدددمات

شددامل )سدداز و مهندسددي، توزيدد،، محددي  زيسدد ، آمددوزش، مددالي    و ارتباحددات، سدداخ 

فرهنگدي و ورزشدي،   گري و سفر، خدمات تفريحي و  ، بهداش ، گردش(داري و بيمه بانک

هداي   زيدر مجموعده   ،حدوزه  ين دوازدهنقل و ساير خدمات تقسيم نمدوده اسد  و ايد    و حمل

 ي سدته د خدمات را بده دو  ،کنندگان در حقوق ايران، قانون حماي  از مصرف. دارد فراواني

در قدانون نظدام صدنفي    . ، ولي تعريفي از آنها ارائده ندداده اسد    نمودهاي تقسيم فني و حرفه

خددماتي تقسديم    –خدمات فني و تدوزيعي   -هم اصناف به دو گروه توليدي  1312ب مصو

 .اند، ولي تعريفي از آنها صورت نگرفته اس شده

پذيرش مبنداي مسدتولي  محدض بدراي توليدکننددگان       ي بارهدر دش ،ور که گحهمان

ليددل، بدده همددين د اسدد  نظددر حاصددل شددده اروپددا تقريبدداً اتفدداق امريکددا و اتحاديددهکدداال در 

توليدکنندگان کداال  جامعه اروپا و قوانين کشورهاي اروپايي تنها ناظر بر  1132دستورالعمل 

کنندگان خددمات بده دليدل تندوع بسديار       اما در خصوص مبناي مستولي  مدني عرضه. س ا

در سدال   3و حدر  کميسديون اتحاديده اروپدا     اس  تاکنون توفيقي حاصل نشدهزياد خدمات 

کرد و اثبدات عددم    ميبيني کنندگان خدمات را پيش تقصير ارائه اماره (1)که در ماده  1111

نظر کشدورهاي عضدو    داد، به دليل اختالفکننده خدم  قرار ميعرضه ي تقصير را بر عهده

هدا و رسديدن بده اتفداق     هاي بعدي نيز براي نزديک کردن ديدگاهبه تصويب نرسيد و تالش

 ،بده سدفارش کميسديون اتحاديده اروپدا     ( Weatherill, 2005: 147. )آميز نبدود نظر موفقي 

کننددگان خددمات بدا تأکيدد بدر حقدوق        انجام تحقيقي جام، در خصوص مستولي  عرضده 

اي واگدذار شدد   کشورهاي فرانسه، آلمان، انگلستان، امريکا، ايتاليا، اسپانيا و سوئد به متسسه

ش، بددون اينکده بدين    در ايدن گدزار  . تکميل و تحويل کميسديون گرديدد   2113که در سال 

                                 
1. General Agreement on Trade in Services [GATS] 

2. WTO 

3. Liability of Suppliers of Services in the European Community: the Draft Council Directive 

(1991) 
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دانسدته  دهندگان خدمات مختلف تفاوت گذارده شود، مستولي  آنان مبتني بر تقصدير   ارائه

کده   بودتمايل بر آن  با وجود اين. استقرار ياف کننده  مصرف ي و اثبات آن نيز بر عهده شد

 (Mangnus & Micklitz, 2004. )تر کنندها تکليف اثبات تقصير را سبکدادگاه

گاه مستولي  محض را براي ها هي دادگاه دانان، ي حقوق مطاب  گفتهقوق امريکا در ح

 ;Prosser & Keeton, 1984: 679) .اندد اي اعمدال نکدرده  کننددگان خددمات حرفده    ارائده 

Goodman, 1983: 216) . کننددگان   بده عددم مسدتولي  محدض ارائده     نيدز  در برخي از آرا

خواهدان بده دليدل     Margine v. Krasnica (1967)در رأي  .خددمات تصدريح شدده اسد     

امدا دادگداه بدا    . پزشک حر  دعوا کدرد نشکسته شدن سوزن تزريقات در فک وي عليه دندا

پزشک عيب سوزن را به وجود نياورده و توانايي کشدف و رفد، عيدب    ناين استدالل که دندا

و  بدوده  پزشدک داراي ماهيد  خددماتي   نو به اين دليدل کده خددم  دندا    اس  را نيز نداشته

مناف، خدمات پزشکي براي جامعه از مناف، مسدتولي  محدض پزشدک بيشدتر اسد ، وي را      

البته با وجود اينکه ديددگاه رويده قضدايي در خصدوص عددم جريدان       . مستول نشناخته اس 

بدر  مسدتولي  آندان   اي روشدن اسد  و   کنندگان خدمات حرفده  مستولي  محض براي ارائه

برخي از نويسدندگان از اعمدال مسدتولي      ،(Morgan, 1987: 50)اس  تقصير استوار شده 

 :Vandal, 1983-84: 54; Morgan, 1987. )اندد خددمات دفداع کدرده    ي محض در حوزه

کنندگان خدمات بدر   مستولي  مدني عرضه ي به حور کلي، تمايل بر آن اس  در زمينه (48

دگان خددمات را  کنند  ، اثبدات تقصدير ارائده   «خود گوياي واقعيد  اسد    ،شي»اساس قاعده 

 (Mangnus & Micklitz, 2004: 7. )آسان نمايند

ي معيددوب و توليدکنندددگان کدداالدليددل اينکدده از حيددث مبندداي مسددتولي  مدددني، ميددان 

خددمات معيدب تفداوت وجدود دارد و در گدروه نخسد  مسدتولي  محدض          دهنددگان  ارائه

شود، اين اسد  کده    وار ميدوم مستولي  غالباً مبتني بر تقصير است ي پذيرفته شده و در دسته

جدز در صدورت انتسداب خسدارت بده      آندان  تعهد توليدکنندگان کاال تعهد به نتيجه اسد  و  

کننددگان خددمات غالبداً     کده عرضده  در حالي. خارجي، بايد مستول آن قرار گيرند ي حادثه

ديگر،  به عبارت .يابندو با اثبات عدم تقصير نيز از مستولي  رهايي مي دارندتعهد به وسيله 

تضمين سالم  خدم  به معناي تضمين نتيجه نيس ، زيرا ممکن اس  خدم  سالم عرضه 
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به عنوان  (Le Tourneau et Cadiet, 2002: 732-735. )شده باشد، اما نتيجه به دس  نيايد

  عيب ارائه شده باشد، ولدي بيمدار بهبدود نيابدد    مثال، ممکن اس  خدمات پزشک سالم و بي

اسد  کده رفتدار آندان مطداب  بدا        اسالم  خدمات از سوي آنان بددين معند   بنابراين، تضمين

 .باشد اي خاص حرفه مقررات و معيارهاي شغلي و عرف

 اسالم حقوق در خدمات دهندگان ارائه مدنی مسؤوليت مبناي .2-2

پرداختده نشدده   « کننددگان خددمات   مسدتولي  عرضده  »در فقه اسالمي به حور خاص بده  

در روايات و متون فقهي به حور گسترده مورد توجه قدرار  « ضمان اجير»با وجود اين، . اس 

کننددگان   دهي مسدتولي  عرضده   توان از بحث مزبور براي سامانرسد ميگرفته و به نظر مي

در روايدات واردشدده و   . خدمات در فقه اسالم و استفاده از آن در نظدام حقدوقي بهدره بدرد    

شدوي، رنگدرز،   کنندگان خدمات از قبيل لباس عرضه گفتار فقيهان اماميه، مصادي  زيادي از

پزشدک،   دهندده، نجدار، خيداط، حبيدب، چشدم      صنعتگر، باربر، بافنده، ملوان، شتردار، کرايده 

کننده، صاحب سفينه، نگهبان، گوسدفندچران و گداوچران،   کننده، حجام دامپزشک، ختنه

قها نيز پس از تقسيم اجاره برخي ف. اندراننده اتومبيل جه  ضمان موضوع حکم قرار گرفته

ي اربداب حدرف و    به اعتبار موضوع آن، عقد اجاره بر عمل را شامل مواردي از قبيل اجداره 

صداحبان حدرف   (. 131: 1، ج1321نجفدي،  . )اندي خدم  و عمل دانسته صنعتگران و اجاره

اي در حقوق غرب و اجداره اربابدان حرفده و صداحبان خددم  معدادل       معادل اشخاص حرفه

عامدل  »اي از روايدات از  در پداره به عدالوه،  . کنندگان خدمات در حقوق کنوني اس رضهع

آيددد کدده ضددمان عامددل مشددترک بددر مسددتولي    و از آن بددر مددي 1اسددتفاده شددده «مشددترک

 .کنندگان خدمات قابل انطباق اس  عرضه

هداي رسديده و متدون فقهدي، مسدتولي       با وجود اين بايد توجه داش  در غالب روايد  

ر نسب  به مال مستأجر که توس  او و يا در دس  او تلف شده، صحب  شدده اسد ، نده    اجي

                                 
 کندد کده امدام   نقدل مدي  از پددران خدويش   ي روغدن بزرگدي را شکسدته بدود،      بري کده شيشده  درباره بدار زيد بن علي . 1
: پرسيده شد اماماز . اس هر عامل مشترکي که کاال را تباه کند، ضامن : وي را ضامن دانس  و فرمودند( السالم عليه)

حدر عداملي،   ) .کندد کدار مدي  و بدراي ايدن   تدو  بدراي  هر کسي که براي من و : عامل مشترک چه کسي اس ؟ فرمودند
 (.323: 11، ج1313اصفهاني،   222: 2، ج1312شيخ حوسي،   122: 11، ج1311
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. شود خسارتي که از عيب خدم  به جسم و ساير اموال مستأجر و يا اشخاص ثالث وارد مي

دهنددگان خددمات    شود که نتدوانيم از منداب، مزبدور در مدورد ارائده     ولي اين امر موجب نمي

صلي بحث در روايات و کتب فقهي، خساراتي بوده که اجير بر استفاده کنيم، زيرا موضوع ا

کند و امدوالي کده در دسد  مسدتأجر بدوده، خصوصديتي نددارد و از        اموال مستأجر وارد مي

کند، استفاده بدرد و  توان نسب  به ساير خساراتي که اجير بر مستأجر وارد ميمالک آنها مي

بده ويدژه آنکده    . مشدمول بحدث قدرار داد   گردد،  حتي خسارتي که به اشخاص ثالث وارد مي

کننده اسد  کده    کننده و حجام  برخي از روايات و فتاوي فقهي ناظر بر ضمان حبيب، ختنه

اند، نه مستولي  اجيدر نسدب  بده     ي خدم ، خسارت بدني به ديگري وارد آورده حين ارائه

ي عمدومي   عدده تدوان بده قا  در نتيجه، از مصادي  مطر  در متدون فقهدي مدي   . کاالي مستأجر

 .کنندگان خدمات دس  ياف مستولي  مدني عرضه

بدر او صددق   « اجير»گفتني اس  روايات و فتاواي فقهي ناظر به شخصي اس  که عنوان 

کند و مناف، آنها براي مدت معين يا به صورت کلي به ديگري تمليدک شدده باشدد، اعدم از     

اندد و   انجدام کداري مدأذون شدده    بنابراين، اشخاصي که بدراي  (. مشترک)اجير خاص يا عام 

گيرندد و مسدتولي  آنهدا     گيرد، مشمول بحث ما قرار نمي تملک منفع  در آن صورت نمي

به همين خداحر، مسدتولي  وکيدل و مسدتودع و امثدال      . تاب، قواعد عمومي ضمان امين اس 

 کننددگان خددمات و يدا    پردازند، تح  عنوان مستولي  عرضه ي خدمتي مي آنها که به ارائه

 .ضمان اجير نيس 

دهندگان خددمات در فقده    حال، با توجه به مباحث مذکور بايد به مستولي  اجير يا ارائه

مطاب  نظدر نخسد  کده    : ارائه شده اس  در فقه شيعهدر اين زمينه دو نظريه . اسالم پرداخ 

ن بين روايات رسيده پيرامون ضمان اجيدر از معصدومي  غالب فقهاي اماميه حرفدار آن هستند، 

بده  . تعار  وجود دارد و با روايات ناظر بر امين بودن مستأجر نيز مغاير اس  (السالم عليهم)

و يد اجير را اماني دانسته و بدر ايدن باورندد کده اجيدر       نمودهفقها از آنها اعرا   همين دليل،

که مرتکب تعددي يدا تفدري  شدده يدا       شود نخواهد بود، مگر آن ضامن تلفي که حادث مي

عالمده حلدي،   . )تسب به فعل او بدوده و در حقيقد ، مرتکدب اتدالف شدده باشدد      خسارت من

  223: 2، ج1313  شددهيد ثدداني، 232: 3، ج1332  شدديخ حوسددي، 133و  133: 12، ج1313
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: 1، ج1323  هاشمي شاهرودي، 323: 1323  فاضل لنکراني، 221: 1، ج1321الغطا،  کاشف

از ايددن رو  (312: 1، ج1332کاتوزيددان، : ک.  و در تأييددد ايددن نظددر در حقددوق ايددران، ر22

توان گف  از نظر فقهاي اماميه اگر اجير مرتکدب اتدالف شدود، ضدامن اسد ، هدر چندد         مي

او تنها در صورتي ضدامن اسد  کده تعددي يدا       ،ولي در تسبيب نشده باشد رييمرتکب تقص

 .تفري  نموده باشد

مگدر آن کده تلدف بددون     آن اس  که اجير ضامن اسد    شيعهدر ميان فقهاي نظر ديگر 

چه صنعتگران را ضامن دانسدته و   گراسيدمرتضي،  .ي قاهره باشد تقصير او و يا مستند به قوه

اليد استناد کرده، ولي معتقد اسد  هرگداه معلدوم شدود      براي اثبات ضمان آنها به قاعده علي

مه کندد، ضدامن   شود که امکان دف، آن نبوده و يا بر تلف آن بينه اقا معلومکاال تلف شده يا 

از قبيدل   دهنددگان خددماتي   ارائده شيخ مفيد نيدز   (333: 1312شريف مرتضي، . )نخواهد بود

که بده   اس  دهنده و شتردار را ضامن کااليي دانستهکرايه، ملوان ،خياط ،رنگرز ،شوي لباس

شود تلف شده يا در اثر امري که دفاع از آن ممکدن   معلوموي تسليم شده اس ، مگر اينکه 

وده، از بين رفته يا بر آن بينه اقامه کند و ثاب  نمايد بدون تعدي و تفدري  وي تلدف شدده    نب

 بدر خدالف آنچده مشدهور شدده، نظدر سديد       بده ايدن ترتيدب،     .(333: 1313مفيد، شيخ ) اس 

دهدد  ، بلکه دق  در نظر آنها نشدان مدي  باشد نميمرتضي و شيخ مفيد بر ضمان مطل  اجيرها 

ي  اصل را بر مستولي  اجير نهاده و اثبات عدم مستولي  را بر عهدده که اين دو فقيه بزرگ 

 .اند خود اجير گذاشته

در مقام داوري بين اين دو نظريه و با دق  در روايداتي کده پيرامدون ضدمان اجيدر وارده      

در حقيقد ، اگدر چده بده     . رسد در حقوق اسالم بايد نظر دوم را تأييدد کدرد   شده، به نظر مي

بده  . توان بدين آنهدا جمد، کدرد     هاي نقل شده تعار  وجود دارد، ولي ميظاهر ميان رواي 

اميرالمدتمنين  حضدرت  کندد کده   رواي  مدي ( السالم ليهع)عنوان مثال، سکوني از امام صادق 

در کاالهداي مدردم ضدامن     احتيداط  شوي و صنعتکار را بده جهد   لباس ،رنگرز( السالم ليهع)

ضدامن  آنهدا را  شدده غدالبي    ي و امدر حدادث  سدوز در صورت غرق و آتش ليو ،شمردند مي

اميرالمدتمنين  حضدرت  کندد کده   مسدم، بدن عبددالملک نيدز از ايشدان نقدل مدي       . دانستند نمي

اجيدر  »دسد ،  سدوزي و دزد چيدره  جز در صورت درندده شددن، غدرق، آتدش    ( السالم ليهع)
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  211: 2، ج1312  حوسدي،  233 و 232: 2، ج1312کليني، . )دانستند را ضامن مي« مشترک

اجيدر  شدود   معلدوم مدي  نيز ديگر از روايات  ي از دسته (131 و 133: 11، ج1311حر عاملي، 

بدراي نمونده، حلبدى از    . بايد بر عدم مستولي  خويش بينه اقامده کندد   اوخود  ضامن اس  و

روغدن زيتدون    ي حمل و نقل کنندده  ي هکند ايشان دربار رواي  مى( السالم ليهع)امام صادق 

اگر بيّنه عادلى بيداورد  : از بين رفتن يا دزديده شدن آنها را کرد، فرمودند ،تنکه ادعاي ريخ

در غيدر ايدن صدورت، ضدامن      ،او نيسد   ي هکه دزد به آن زده يا نابود شده، چيزى بر عهدد 

 ي هايشدان دربدار   کند کده  نقل مي( السالم عليه)حلبى در رواي  ديگري از امام صادق . اس 

هرچه از آنها دزديده شود و دليل روشدنى بدراى دزديدده شددن      لباسشوى و رنگرز فرمودند

 ي د، چيدزى بدر عهدده   ند د بود و اگر بينده بياور ند، ضامن کم و زياد آن خواهنآن نداشته باش

، 1312  کلينددي، 222 و 212: 2، ج1312  حوسددي، 222: 3، ج1313صدددوق، ) .نيسدد آنهددا 

 (123-131: 11، ج1311  حر عاملي، 232: 2ج

ين نکته اشاره کرد که روايات وارد شده از حيث سدند و داللد  توسد  فقهداي     بايد به ا

  فاضدل لنکراندي،   323-311: 11، ج1313اصدفهاني،  )اندد   شيعه مدورد بررسدي قدرار گرفتده    

، ولي آنچه محل اختالف اس ، فهم معناي روايات و تعيدين مبنداي مسدتولي     (323: 1323

فدوق  اخبدار  رسدد   بده نظدر مدي   . بودن اجير اس  کنندگان خدمات و ارتباط آن با امين عرضه

کند، ضدامن خسدارات ناشدي از عمدل خدويش      کسي که خدمتي عرضه ميبيانگر آن هستند 

تواند اثبات نمايد که زيان وارد شده مستند بده عمدل او نبدوده و بده اصدطال       اس ، ولي مي

بندابراين  . يد آمده اسد  پد( قوه قاهره)در اثر امور غالبي ( السالم ليهع)اميرالمتمنين حضرت 

کننددگان خددمات پذيرفتده شدده      عرضده  «امداره مسدتولي   »توان گف  در حقوق اسالم مي

 .اس 

 خدمات در حقوق ايران دهندگان ارائهمبناي مسؤوليت مدنی  .2-3

کنندگان، مستولي  توليدکنندگان کداال و خددمات    در قانون حماي  از حقوق مصرف
و مستولي  هر دو در چارچوب قانون، قرارداد و عرف   اس قرار گرفته عر  يکديگردر 

نيدز مبتندي بدر تقصدير      کنندگان خددمات  عرضه ، مستولي  به اين ترتيب. شده اس  پذيرفته
-حرفده اشخاص کنندگان خدمات را در کنار  اساتيد حقوق مدني نيز مستولي  عرضه. اس 
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لعده قدرار داده و بدر تقصدير     مدورد مطا « ايتقصير شغلي و مستولي  حرفه»و تح  عنوان  اي

اي نيز رفتار متعارف يک شخص متخصدص در  معيار تقصير شغلي و حرفه. انداستوار ساخته
 (333-311: 1، ج1332  کاتوزيدان،  123: 1313صفايي و رحيمي، . )آن حرفه و شغل اس 

بنداي   قانون مستولي  مددني کده   (1)گفته و همچنين با ماده قانون پيش (2)ماده با اين گفته 
اخير شدخص   ي مستولي  را بر تقصير استوار نموده اس  مطابق  دارد، زيرا به موجب ماده

در صورتي مستول اس  که مرتکب تقصير شده باشدد و از آنجدا کده لحداظ نمدودن رفتدار       
 ،ي ناديدده گدرفتن داندش   اانسان متعارف به عنوان معيار تحق  تقصير صاحبان حرفه، بده معند  

اي و متخصدص  اي اس ، ناگزير بايد رفتار شدخص حرفده  حرفه تخصص و مهارت اشخاص
 .در همان تخصص مورد نظر را مالک قرار داد رفمتعا

دهندگان  ارائه مدني تماماي به عنوان مبناي مستولي  تقصير شغلي و حرفه با وجود اين،
لي  زيرا مستو در حقوق ما عمومي  ندارد،ديدگان  ن و لزوم اثبات آن از سوي زياخدمات 
کنندگان خدمات در قوانين پراکنده موضوع حکم ويژه قرار گرفته و  اي از عرضهمدني پاره

 (3)به عنوان مثدال، حبد  مداده    . در مصادق گوناگون نيز از مبناي واحدي پيروي نشده اس 
ربد    سدردفتران دفداتر اسدناد رسدمي ذي    »قانون تسهيل تنظيم اسدناد در دفداتر اسدناد رسدمي     

« مستولي  محدض سدردفتران  »که ظهور در  «باشند عتبار اسناد تنظيمي ميمستول صح  و ا
عدالوه  . را از نوع تعهد به نتيجه به شدمار آورده اسد    هادر حقيق ، قانونگذار تعهد آن. دارد

ول تمام اشيا، و اسنادي اسد  کده   تدالل مس»دارد  قانون تجارت مقرر مي (331)بر آن ماده 
ده مگر اينکه ثاب  نمايد که ضداي، يدا تلدف شددن اشديا، يدا       در ضمن معامالت به او داده ش

« امداره مسدتولي  دالل  »حکمي کده نشدان از   . «مزبوره مربوط به شخص او نبوده اس  اسناد 
. تواندد از مسدتولي  رهدايي يابدد    دارد و وي تنها با انتساب وقوع حادثه به سبب خارجي مي

ا مستول تلف يدا گدم شددن کداال دانسدته      قانون مزبور نيز متصدي حمل و نقل ر (333)ماده 
التجداره يدا    خود مالِ  مربوط به جنس اس  و اوس  که بايد ثاب  کند تلف يا گم شدن کاال

متصددي    اليه و يا مربوط بده حدوادثي بدوده کده هدي       کننده و يا مرسل مستند به تقصير ارسال
امداره مسدتولي    »  بدر  اين حکدم نيدز داللد   . توانس  از آن جلوگيري نمايد مواظبي نيز نمي

تواند بدا اثبدات   دارد و او نميو تعهد او به سالم رساندن کاال به مقصد « متصدي حمل و نقل
در  .عدم تقصير از خود سلب مستولي  کند، بلکه بايد آن را منتسب به عامل خارجي سدازد 

قدانون   . شدده اسد  بيندي  پيش« ياناماره تقصير کارفرما»نيز  قانون مستولي  مدني (12)ماده 
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صدفايي،  . )را مقدرر نمدوده اسد    « اماره تقصير پزشک» (312)در ماده  هممجازات اسالمي 
 (132: 1313صفايي و رحيمي،   133: 1311

کننددگان خددمات و تفداوت     حال با توجه به پراکندگي قوانين ناظر بر مستولي  عرضده 
تدوان گفد    مدي ( محض اماره مستولي ، اماره تقصير و مستولي )اي مستولي  در آنها نمب
قانون مستولي  مدني متضمن  (1)کنندگان و ماده  قانون حماي  از حقوق مصرف (2)ماده 
از ايدن رو، چنانچده در   . شدود  هدم مدي   خددمات کننددگان   عام اس  و شامل عرضده  ي قاعده

همدان  کنندگان خدمات حکم خاصي وض، شده باشدد،   قوانين خاص براي مستولي  عرضه
و  گدردد  اعمال ميقواعد عمومي مستولي  مدني    و در غير اين صورتشود حکم اجرا مي
. خددم  را اثبدات کندد    ي کنندده اي عرضهديده اس  که بايد تقصير شغلي و حرفه اين زيان

کننده کاري بدس دشدوار اسد  و نظدر بده       ولي از آنجا که اثبات اين تقصير از سوي مصرف
فقهدي آن، رويده قضدايي     ي ندده و پيشدينه  کن وض، قوانين حماي  از حقوق مصدرف  ي فلسفه
تمايل قانونگذار نيز . را مقرر دارد تا از سنگيني حکم قانون بکاهد آنهاتواند اماره تقصير مي

قدانون   ،کنندگان خدمات اس ، چنانکه در قانون مجازات اسدالمي  پذيرش اماره تقصير ارائه
 .قانون مستولي  مدني ديديم ، قانون تجارت ودريايي
 

 گيري جهنتي

تحول مستولي  مدني توليدکنندگان کداالي معيدوب در حقدوق غدرب پدس از فدراز و       

هاي گوناگون، سدرانجام بدا پدذيرش مسدتولي  بددون      حلهاي حوالني و آزمايش راهنشيب
ي قلمدرو و دامنده    هر چندد ايدن تحدول در عرصده    . تقصير توليدکنندگان کاالها آرام گرف 

اما در حقوق اسالم، اگر چه . حال تکامل و پيشرف  اس  مستولي  مدني آنها، همچنان در
در خصوص مستولي  توليدکنندگان کاال به صورت خاص بحثي نشده اس ، ولي با توجده  
-به اينکه در مستولي  مدني ناشي از اضرار به ديگري، تقصير رکن مستولي  به شمار نمدي 

مسددتولي  بدددون تقصددير  توانددد ي سددببي  مددتثر اسدد ، مددي  آيددد و تنهددا در احددراز رابطدده 
توليدکنندگان کاالي معيوب را پذيرف   به ويژه آنکه در مورد توليدکنندگان کداال وجدود   

از ايدن رو،  . ي سببي  بين عيب کاال و خسارت وارد شدده از نظدر عدرف مسدلم اسد       رابطه
در . مستولي  محض توليدکنندگان کاال با قواعد ضمان قهري حقوق اسالم سدازگار اسد   

مبندداي مسددتولي  مدددني   کنندددگان  يددران، قددانون حمايدد  از حقددوق مصددرف    حقددوق ا
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به ساير قوانين، عرف و قرارداد مربوحده واگدذار   آن را را تعيين نکرده و  توليدکنندگان کاال

بدا  امري کده    کرده اس  که خود گوياي پذيرش مستولي  مبتني بر تقصير براي آنان اس 
گرفتده در   ر حقدوق اسدالم و تحدوالت صدورت    مبناي استناد عرفي خسدارت بده عامدل آن د   

کنندگان و تسهيل دعواي مستولي  مدني آنها  حقوق غرب تضاد دارد و حمايتي از مصرف
 .آورد و به همين دليل، قابل انتقاد و نيازمند اصال  اس  به عمل نمي

در حقدوق امريکدا و   کننددگان خددمات    عرضده مددني   در خصوص مبناي مسدتولي  اما 
بيندي  را پديش  هاحرحي که اماره تقصير آن ا تاکنون اجماعي حاصل نشده و حتياتحاديه اروپ

در اين حوزه، همچندان مسدتولي  مبتندي    . سطح اتحاديه اروپا به تصويب نرسيددر کرد، مي

ديدده قدرار دارد  امدا بدا تمهيدداتي کده        ي زيدان  بر تقصير اس  و اثبات آن اصدوالً بدر عهدده   
 .  اثبات تقصير عاملِ زيان تسهيل شودانديشديده شده سعي گرديده اس

در بداب  و برداشد  برخدي از فقيهدان اماميده     ه شد ت وارداروايدر حقوق اسالم، حسب 
در  .پذيرفتده شدده اسد     دهندگان خددمات  ارائهمستولي   ي دهد امارهضمان اجير نشان مي

ي مبندداي مسددتولي   کنندددگان، بدده صددراح  در زميندده  قددانون حمايدد  از حقددوق مصددرف 
رسد نظر قانونگذار بدر  کنندگان خدمات تعيين تکليف نشده اس ، هر چند به نظر مي رضهع

 .ديده بوده اس  مستولي  مبتني بر تقصير آنان و لزوم اثبات آن از سوي زيان

هر چده  کنندگان  شود قانون حماي  از حقوق مصرف پيشنهاد مي فوق با توجه به مطالب
مسددتولي   ي و امدداره توليدکنندددگان کدداال و مسددتولي  محددض   شددوداصددال   تددرسددري،

تواندد بدا توجده بده     رويه قضايي تا آن زمدان نيدز مدي   . را مقرر نمايد خدماتکنندگان  عرضه
 وحددت مدالک   و خددمات کننددگان   براي برخي از عرضه مستولي اماره  قانوني بينيپيش
آنهدا را   سدتولي  مديدگان اماره  و با توجه به سواب  فقهي و تسهيل جبران خسارت زيان آن

يدک از مدواد    تواند به دليدل اينکده در هدي    در مورد توليدکنندگان کاال نيز مي. سازد برقرار
و  (13)، (13)کنندگان از تقصير نام برده نشده و بدا توجده بده مدواد      قانون حماي  از مصرف

ورود خسدارت ناشدي از   »و « آن ي به واسدطه »، «موجب ورود خسارت»عبارت آن که  (11)
سبي  براي حکم به ضدمان دارد،   ي ظهور در کفاي  وجود رابطه ورا به کار برده « صرفم

 .را بپذيرد هامستولي  بدون تقصير آن
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