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بررسی مادام مسؤولیت مدنی تولیدکدددخا کاال و ارائمدهددخا خدما در حقوق امریکا
و اتوادیم اروپا نشا مایدهاد بارام خاروه نخسات مساؤولیت موام مقارر شاده ،اماا در
خصوص مادام مسؤولیت ارائمدهددخا خدما هاچدا نظریمم تقصیرِ اثااا شادنی حااکم
است و پیشدهاد امارهم تقصیر برام مسؤولیت آنا هدوز پذیرفتم نشده است .باا وجاود ایان
تاایل دکترین و دادخاهها بر این است کم اثاا تقصیر آنا را تسهیل ناایدد .در نظام حقاوقی
مااا قااانو حاایاات از حقااوق مصاارفکدداادخا حکاام واحاادم باارام تولیدکدداادخا کاااال و
ارائمدهددخا خدما در نظر خرفتم است .اخر چام مااده ( )2بام اراحت در زمیدامم ماداام
مسؤولیت آنها تعیین تکلیف نکرده است و آ را بم سایر قوانین ،قرارداد و عارف ارجااع داده
است کم از آ بر میآید قانونگذار بر مسؤولیت ماتدی بر تقصیر نظر داشتم اسات .در حقاوق
اسالم ،مسؤولیت موم تولیدکدددخا کاال باا متاو فقهای و آرام فقهاام امامیام ساازخارم
بیشترم دارد .در مقابال ،برخای از روایاا و فتااوا در زمیدامم مااا اجیار بیاانگر امااره
مسؤولیت ارائم دهددخا خدما است کم اثاا عدم مسؤولیت بر عهده خاود آناا قارار داده
شده است .از این رو ،پیشادهاد مایشاود قانونگاذار ماان ا اال قاانو حاایات از حقاوق
مصرفکدددخا  ،مسؤولیت موم تولیدکدددخا کاال و اماره مسؤولیت ارائمدهددخا خادما
را شداسایی نااید و رویم قنایی نیز تا ا ال قانو  ،مسؤولیت بدو تقصایر تولیدکددادخا
کاالم معیوی و اماره مسؤولیت عرممکدددخا خدما را باا توجام بام انطاااق آ باا مااانی
فقهی و مرور حاایت از مصرفکدددخا و نیز پیشبیدی آ در بعنای از قاوانین پراکداده
برقرار سازد.
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مبنای مسؤولیت مدنی تولیدکنندگان کاال و اراهئدهندگان خدمات؛
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فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

مقدمه

با وقوع انقالب صنعتي و پيچيده شدن کاالهاي توليدي و خدمات گونداگون و اسدتفاده
از دانش و مهارت خاص در توليد و ارائهي آنهدا ،و بده جهد
مالي شديد در اثر عيب کاال و عدم سالم

ورود خسدارتهداي بددني و

خدمات به مصدرفکننددگان و حتدي اشدخاص

ثالثي که مصرفکننده نبوده و در اثر اتفداق دچدار حادثده مديشددند ،انديشدهي حمايد از
مصرفکنندگان کاال و خدمات در نظامهاي حقوقي مختلف شکل گرف  .حقدوق ايداالت
متحده به ويژه در حدوزه عيدب کداال جلدودارِ حمايد
مسددتولي

مدددني لقددب گرفد

امريکايي به انديشهي حماي

از مصدرفکنندده و تسدهيل دعدواي

و اتحاديدده اروپددا نيددز تحد

تددأثير رويدده قضددايي و دکتددرين

از مصرفکنندگان کاال و خدمات جامهي عمل پوشاند.

در حقددوق کشددور مددا ،قددانون حماي د از حقددوق مصددرفکنندددگان مصددوب  1333در
خصوص مبناي مستولي

توليدکننددگان کاالهدا و عرضدهکننددگان خددمات بده صدراح

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

توليدکنندگان کاال و ارئهدهندگان خدمات بر چه مبنايي استوار بوده و تا چه حد

با متون فقهي و تحوالت جامعهي جهاني سازگار اس ؟ آيا از جه

مبناي مسدتولي  ،بدين

توليدکنندگان کاال و عرضهکنندگان خدمات تفاوت وجود دارد؟
براي پاسخ به اين پرسش ،نخس

الزم اس

مبناي مستولي

مدني توليدکنندگان کداال

و ارائه دهندگان خدمات در حقوق ايداالت متحدده امريکدا و اتحاديده اروپدا روشدن شدود و
افزون بر آن ،مستولي

اشخاص نامبرده از جه

رويکرد فقهي مورد مطالعه قدرار گيدرد تدا

زمينهي پرداختن به بحث مبناي مستولي توليدکنندگان کاال و عرضهکنندگان خددمات در
حقوق ايران فراهم شود .به اين منظور ،با روش تحقي توصديفي تحليلدي ،مبنداي مسدتولي
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مدني توليدکنندگان کاال و ارائهدهندگان خدمات در دو مبحث جداگانه مطالعه ميشدود و

در هر مبحث ،مقررات حقوق امريکا و اتحاديه اروپا ،حقوق اسالم و حقدوق ايدران بررسدي
ميگردد.

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

با پيچيدگي کاالهاي توليدي و ترتب خسارتهاي متعدد و زيدانهداي سدنگين بددني و
مددادي بددر آن ،فکددر عدددم مسددتولي توليدکنندددگان کدداال رندد

باخدد و حمايدد از

مصرفکنندگان قوت گرف  .در ابتدا سعي ميشد از همان قواعد قراردادي مرسوم از قبيل
تضمين صريح يا ضمني سالم

کاال از خريدداران حمايد

شدود ولدي اصدل نسدبي بدودن

قراردادها مان ،از اين بود که اشخاص ثالث زيانديده بتوانند بده توليدکننددگان کداال کده بدا
آنان رابطهي قراردادي نداشتند ،رجوع نمايند .بده همدين خداحر ،در سدال  1332در پروندده
 Winterbottom v. Wrightکه شرک توليدي خودرو کالسکههايي براي انجدام خددمات
پستي به ادارهي مرکزي پس

فروخته بود و در اثر واژگوني آن به خاحر نقص فندي ،رانندده

آسيب ديده بود ،دادگاه دعواي زيانديده عليه شرک
قراردادي با شرک

توليدي نپذيرف

توليدي را به خداحر فقددان رابطدهي

مبنای مسؤولیت مدنی تولیدکنندگان کاال و اراهئدهندگان خدمات؛ مطالعه تطبیقی رد حقوق اريان ،اسالم ،امري کا و اتحادهی اروپا

 .1مبناي مسؤوليت مدنی توليدکنندگان کاال



(استون .)131 :1333 ،پس از آن ،در امريکا دادگاهها

بدراي جبددران خسدارت اشددخاص ثالدث بدده نظريده مسددتولي غيدر قددرارادي و تقصددير 1روي
آوردنددد .در سددال  1113در دعددواي  Mac Pherson V. Buick Motor Co.خوانددده
خودرويي را به بنگاه فروش خودرو فروخته و خواهان آن را از بنگاه مزبور خريدد ،ولدي بده
عل
شرک

اينکه در اثر خارج شدن يکي از چرخها صدمه ديده بود ،بر اساس اصدل تقصدير عليده
توليد خودرو اقامهي دعوا کرد و دادگداه بدا ايدن اسدتدالل کده خواندده در وارسدي

چرخهاي اتومبيل سهلانگاري کرده و عيب آن را رف ،ننمدوده اسد  ،حکدم بده مسدتولي
وي داد ( Stephenson & Clark, 1987: 6; Prosser & Keeton, 1984: 25اسدتون،
.)123 :1333
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1. Negligence



با وجود اين ،نظريهي مستولي

قراردادي و نظام مستولي

جبران زيان ناشي از عيب کاال کارايي نداش

مدني مبتني بر تقصدير بدراي

و به شدت مورد انتقاد بود ،چرا که عدال

و

انصاف اقتضا ميکرد خسارت زيانديدگان جبران شود ،حتي اگر تقصيري که در چرخدهي
توليد و توزي ،کاال رخ داده ،قابل اثبات نباشد يا حتي تقصديري بده معنداي مرسدوم آن واقد،
فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

نشده باشد ،زيرا هر کس که سود فعاليتي را مديبدرد ،بايدد زيدان ناشدي از آن را نيدز تحمدل
نمايد .بنابراين ،هرچند پذيرش مستولي

مدني کساني که بده اشدخاص ثالدث خسدارت زده

بودند و خارج شدن از مرز اصلي نسبي بودن قراردادها منطقي مينمدود ،ولدي بدا ايدن ايدراد
اساسي روبهرو بود که اثبات تقصير توليدکنندگان کاال براي مصرفکنندهاي که احالعدات
تخصص ي و امکانات فندي و مدالي الزم بدراي آن را در اختيدار نددارد ،بسديار دشدوار و گداه
غيرممکن بود .افزون بر آن ،اثبات تقصير بر عهدهي زيانديده بود و چنانچده توليدکننددهي
معقول و متعارف ،در فرآيند توليد مراقب هاي الزم را انجام ميداد ،در برابر مصرفکنندده
مستولي

نداشد  .راهکارهداي جدايگزين ،يعندي گسدترش مسدتولي

تضمين صريح يا ضمني سالم

قدراردادي ناشدي از

و ايمني کاال و اماره تقصير نيز با ايدرادات اساسدي روبدهرو

شد ،چرا که شامل کساني که در اثر حادثه و حسب اتفاق از کاال زيان ميديدند ،نمديشدد.
به عالوه ،با شرط خالف در قرارداد چنين مستوليتي از بين ميرف ( .اسدتون-132 :1333 ،
)122
اين ايرادات و ناکارآمدي راهحلهاي پيشنهادي سبب شد رويهي قضايي اياالت متحده
مستولي

محض را به عنوان مبناي مسدتولي

مددني توليدکننددگان کداالي معيدوب مقدرر

نمايدد .در دعدواي  Escola v. Coca Cola Bottling Co.کده بطدري نوشدابه در دسد
خدمتکار رستوران ترکيده بود و به خواهان خسارت زده بود ،قاضي پرونده اعالم کرد نظدم
عمومي اقتضا ميکند خسارت خواهان در هر حدال جبدران شدود ،حتدي اگدر نتواندد سدهل-
انگاري توليدکنندگان ،توزي،کنندگان و فروشدندگان را اثبدات نمايدد .پدس از آن ،دادگداه
عالي کاليفرنيدا مسدتولي
 Inc.پذيرف
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محدض را در پروندده Greenman v. Yuba Power Products

و سپس در اياالت ديگر نيز مورد پدذيرش قدرار گرفد

(اسدتون-32 :1332 ،

 .)Stephenson & Clark, 1987: 6; Prosser & Keeton, 1984: 25 23متسسه حقدوق

امريکا نيز در بند نخس

ماده ( )312شر جديد حقوق نسخهي دوم 1چنين مبنايي را مستقر

نمود «هر کس کاالي معيوبي به ديگري بفروشد که براي استفاده کننده ،مصرفکننده و يا
امدوال آنهددا خطددر نامتعددارفي را در پدي داشددته باشددد ،مسددتول زيدانهددايي اسد
مستولي

کدده ...وارد

مددني امريکدا مدورخ  1112نيدز نظدام

محض را پيشبيني نموده اس .

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

محض توليدکنندگان کاالي معيوب ،رعاي

آن را براي تمامي کشورهاي عضدو

الزامآور کرده اس  .ماده ( )1آن اشعار ميدارد «توليدکننده مستول خسدارتي اسد

کده از

عيب محصول او ناشدي مديشدود» .در مداده ( )3نيدز بده تمدام ترديددها در خصدوص مبنداي
مستولي
سببي

توليدکنندگان پايان ميدهد و صرف ورود زيان ،وجود عيب در کداال و رابطدهي
بين عيب و زيدان را بدراي تحقد مسدتولي

کدافي مديداندد .بدا دسدتورالعمل فدوق،

کشورهاي اروپايي ملزم شدند قوانين داخلي خود را مطاب با دستورالعمل اروپدايي اصدال
نمايند .از اين رو ،قانون حماي

از حقدوق مصدرفکنندده  1132انگلسدتان ،فرمدان رياسد

جمهوري شدماره  233مصدوب  1133ايتاليدا ،قدانون مسدتولي

ناشدي از عيدب توليدد 1111

مبنای مسؤولیت مدنی تولیدکنندگان کاال و اراهئدهندگان خدمات؛ مطالعه تطبیقی رد حقوق اريان ،اسالم ،امري کا و اتحادهی اروپا

ميشود» .نسخهي سوم شر جديد حقوق مسدتولي



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

توليد مصوب  1112بلژيک و قانون ناشي از فرآوردههداي معيدوب

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

محدض بدراي

توليدکنندگان کاالي معيب به تصويب رسيد .دسدتورالعمل  1132بدا دسدتورالعمل اروپدايي
 1999/34/ECاصال شد و پس از آن نيز دستورالعملهاي ديگدري توسد اتحاديده اروپدا
وض ،شد که همگي در صدد تثبي

و گسترش مسدتولي

محدض توليدکننددگان کاالهداي

معيوب بودند .بر اساس دستورالعملهاي يادشده ،توليدکنندگان شدامل سدازندگان ،تدأمين-
کنندگان قطعات و اجزاي کاال ،فروشندگان ،واردکنندگان و اشخاصي کده ندام يدا عالمد
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1. Restatement of the Law



تجاري خود را بدر کداالي معيدوب اسدتعمال مديکنندد ،مديشدود ( ;Hodges, 2000: 122

.)Cavaliere, 2004: 301
 .2-1مبناي مسؤوليت مدنی توليدکنندگان کاال در حقوق اسالم

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

نظر بر عدم حر مستولي

توليدکنندگان کاالي معيوب به حور خاص در حقوق اسالم

بايد سراغ مبناي کلي مستولي

در ضدمان ناشدي از اضدرار بده غيدر رفد  .در اينکده مبنداي

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

مستولي

ج 222 :21شيخ حوسي ،1312 ،ج 221 :11موسوي بجنوردي ،1311 ،ج )223 :3و ادلّهي
حجي

قاعده اتالف (محق داماد )111 :1332 ،بر ميآيدد کده بنداي مسدوؤلي

استوار اس

بدر تقصدير

و بدون آن ضماني تحق نمييابد .با وجود اين بسدياري بدر ايدن باورندد کده از

احالق قاعده اتالف و فتاواي فقهاي شيعه فهميده ميشود که تقصير رکن مسدتولي
و مبناي آن ورود ضرر به ديگري اس
مثال ،صاحب عناوين معتقد اس

نيسد

و معيار آن نيز صدق عرفي اتالف اسد  .بده عندوان

«اتدالف گداهي بده مباشدرت اسد

و گداهي بده تسدبيب...

تفاوتي بين مواردي که متلف مباشر يا مسبب يا امثال آن باشد نيسد  .مباشدر و سدبب مرتبده
خاصي ندارند ،گاهي شخص سبب و گاهي سببِ سبب اس  ...بنا بر آنچه از نص و فتوا بدر
مي آيد ،چون منشأ ضمان اتالف اس  ،محور مستولي
پس شايسته اس

صدق تلف بر حسب عرف اس ...

که صدق عرفي تلدف معيدار قدرار گيدرد»( .مراغدي .)332 :1313 ،متلدف

تحريرالمجلّه ميگويد «اتالف در ميان فقها دو نوع اس  :به مباشرت و به تسبيب .تمام انواع
اتالف ،تسبيب هستند .نهايتاً خدود سدبب گداهي نزديدک و گداهي دور اسد

کده بده اولدي

مباشرت و به دومي تسبيب گفته ميشود .در هر حال همهي اينها موجب مستولي

هستند و

در اين مورد ضابطه ،اسناد عرفي اتالف به تلفکننده اسد »( .کاشدف الغطدا ،1321 ،،ج:2
 )131جمعي از معاصرين نيز معتقدند مراد از سبب يدا تسدبيب ،علد
نيس  ،بلکه مقصود از آن فعلي اس
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يدا معنداي فلسدفي آن

که موجب خسارت ميشود و عرف آن را بده مسدبب

منسوب ميسازد و ضابطهي آن نيز ارتکاز عقاليي اسد

و از ايدن رو ،از مدوردي بده مدورد

ديگر تفاوت ميکند .بنابراين ،تسبيب مسألهي عقلي نيس

و معناي لغدوي و فلسدفي نددارد،

بلکه تنها مسألهاي عرفي اس

و مقصود از آن انتساب عقاليي خسارت بده اوسد

(هاشدمي

شاهرودي ،1323 ،ج )222 :3افزون بر اينها ،بسياري از فقهاي شيعه در فروع متعدد فقهدي
صدق عرفي اتالف را براي حکم بده ضدمان کدافي شدمردهاندد( .خدويي ،بديتدا ،ج231 :3



موسوي بجنوردي ،1311 ،ج 132 :3فاضدل لنکراندي 223 :1323 ،روحداني ،1312 ،ج:11
بنابراين ،در حقوق اسالم آنچه موضدوعي

دارد ،صددق اتدالف اسد

کده بده دو قسدم

اتالف به مباشرت و اتالف به تسدبيب تقسديم شدده (محقد حلدي ،1313 ،ج 131 :3شدهيد
ثدداني ،1313 ،ج 132 :12نجفددي ،1313 ،ج 33 :32شدداهرودي ،1323 ،ج )222 :3و مبندداي
مستولي

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

زيانبار و ورود خسارت فاصله نميافتد ،تشخيص رابطهي سببي

به سدادگي صدورت مدي-

پذيرد و وجود تقصير در آن شرط نيس  ،ولي در اتالف به تسبيب چون زيان وارد شدده بدا
فعل زيانبار فاصله دارد ،براي احراز رابطهي سببي
اس  .ولي اين به آن معنا نيس

تقصير عامدل زيدان شدرط دانسدته شدده

که تقصير رکن مستولي

اس

و بدون آن ضدماني محقد

نميشود .بسياري از حقوقدانان ما نيز بر اين باورند کده در حقدوق اسدالمي ،تقصدير مبنداي
مستولي

محسوب نميشود و کاربرد عبداراتي نظيدر تعددي ،تفدري و تقصدير توسد فقهدا

براي احراز رابطهي سببي

مبنای مسؤولیت مدنی تولیدکنندگان کاال و اراهئدهندگان خدمات؛ مطالعه تطبیقی رد حقوق اريان ،اسالم ،امري کا و اتحادهی اروپا

)113

اس ( .کاتوزيان ،1332 ،ج 132 :11صدفايي و رحيمدي:1313 ،

 22جعفري لنگرودي 1322 :1332 ،بابايي 21 :1331 ،و  33بهرامي احمددي)21 :1311 ،
در نتيجه ،حب اين ديدگاه غالدب ،آنچده مبنداي مسدتولي را در فقده تشدکيل مديدهدد ،بده
مستولي

محض بسيار نزديکتر اس

که به دليل ويژه ،تقصير رکن مستولي

تا به نظريهي تقصير .تنها در پدارهاي از مدوارد اسد
محسوب ميشود و بدون آن ضماني پديد نميآيد.

به عنوان مثال ،در تزاحم قواعد اتالف و احسان ،حکوم

با قاعده احسان اسد

و احسدان-

کننده ضامن نيس  ،مگر اينکه مرتکب تقصير شود( .بجنوردي ،1311 ،ج 13-12 :3فاضل
لنکراني 233 :1323 ،مراغدي )322 :1313 ،همچندين ،در تدزاحم قواعدد تسدبيب و تسدلي ،
قاعدهي تسبيب در مقابل ادلهي جوازِ بدون ضدمان ناشدي از قاعدده تسدلي  ،تواندايي مقابلده
ندارد و مالک تنها در صورت تقصير مسدتول اسد ( .قمدي ،بديتدا 233 :سيسدتاني:1312 ،
)233
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حال بدا مشدخص شددن مبنداي مسدتولي

در اتدالف و تسدبيب از منظدر فقده اسدالم کده

مستولي

بدون تقصير و مبتني بر انتساب خسارت به عامل آن اس  ،بايد ديد آيدا مديتدوان

مستولي

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

ديگر ،آيا ميتوان گف

توليدکننده با توليد کاالي معيدوب سدبب خسدارت شدده و عدرف

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

زيان ناشي از کاالي معيوب را به توليدکننده منسوب ميسازد؟
در اين زمينه بايد توجه داش

که در نظر فقهاي اماميه ،سبب به معنداي شدرط اسد  ،بده

اين معنا که اگر سبب نبود ،خساراتي به بار نميآمد (عالمه حلدي ،1313 ،ج 321 :3عالمده
حلي ،1321 ،ج 231 :2محقد حلدي ،1313 ،ج 232 :3نجفدي ،1313 ،ج 23 :32عداملي،
 ،1313ج 133 :12خميندي ،بديتدا ،ج 331 :2فاضدل لنکراندي 23 :1313 ،و .)113صدداحب
جواهر نيز در کتاب غصب پس از نقل تعريفهاي فقها از تسدبيب بيدان مدينمايدد سدبب بده
معناي عل

تامه و به معناي اصطالحي يعني چيزي که از وجودش وجود حاصدل شدود و از

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

(نجفدي،1313 ،

ج .)21 :32ماده ( )213قانون مجازات اسالمي نيز اين ضابطه را در تعريف تسدبيب پذيرفتده
اس  .در حقيق  ،شرط در معناي دقي  ،امري اس

که از عدمش عدم الزم مديآيدد ،ولدي

از وجودش وجود الزم نميآيد .به عبارت ديگر ،بين شرط و مشروط تنها مالزمهي عددمي
برقرار اس  ،بدون اينکه وجود شرط براي تحق مشدروط بده تنهدايي کفايد کندد .از نظدر
فقهاي شيعه ،سبب يا سببي

امري اس

که اگر نبدود ،خسدارت يدا جنايد

واقد ،نمديشدد،

بدون اين که وجود آن براي تحق خسارت کافي باشد .در نتيجه ،با آشکار شددن مفهدوم و
معيار سببي

در فقه اماميه ،احراز استناد خسارت ناشي از عيب کاال بده توليددکنندده تسدهيل

ميشود ،زيرا اگر توليدکننده به توليد کاالي معيب نميپرداخ

و يا عيب آن را بدر حدرف

ميساخ  ،خسارت مذکور واقد ،نمديشدد .در حقيقد  ،رابطدهي تدالزم عرفدي بدين توليدد
کاالي معيوب و خسارت ناشي از آن وجود دارد و به همين دليدل بايدد مسدتولي

ناشدي از

توليد کاالي معيوب را به سازندهي آن منسوب ساخ .
البته معيار مذکور داراي ايرادهايي اس
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و در پارهاي موارد براي تشدخيص عامدل زيدان

راهکاري ندارد (رستمي و شعباني ،)133 :1312 ،ولي معيار احدراز رابطدهي سدببي  ،اسدتناد

عرفي خسارت اس

و عرف خسدارت ناشدي از عيدب کداال را بده حدور مثبد

توليدکننده منتسب ميداند .در حقيق  ،توليدکننده متعهدد اسد

و ايجدابي بده

کداالي سدالم و بديخطدر



توليد کند .اگرکاال معيوب باشد و از آن ضرري برخيزد ،عرف آن را به توليدکنندده نسدب
اگرچه توليدکننده مرتکب تقصيري نيز نشده باشد.
 .3-1مبناي مسؤوليت مدنی توليدکنندگان کاال در حقوق ايران

در حقوق ايران ،اليحه حمايد از حقدوق مصدرفکننددگان مصدوب هيدأت دولد
تاريخ  1322در ماده ( )3مقرر ميداش
سالم

بده

«توليدکنندگان کداال و خددمات ضدامن صدح

و

کاال و خدمات مطاب با ...استانداردهاي تدوين شدده و ضدواب اعدالمشدده توسد

وزارت بهداش  ...و دستگاههاي ذيرب بوده و بايد کليه خسارات ناشي از عيدوب کداال و
خدمات را جبران نمايند» .در مداده ( )22آن نيدز آمدده بدود در دعدواي مطالبدهي خسدارت،
مصرفکنندهي زيان ديده تنها کافي اس
ناشي از عيب کاال يا خدم

ثاب

نمايد که به او زيان وارد شدده و ايدن زيدان

بوده اس  .بنابراين ،نويسدندگان اليحده تحد تدأثير تحدوالت

صورت گرفته در کشدورهاي اروپدايي در حدوزهي حمايد از حقدوق مصدرفکنندده ،اوالً
توليدکنندگان کاال را مسدتول سدالم

مبنای مسؤولیت مدنی تولیدکنندگان کاال و اراهئدهندگان خدمات؛ مطالعه تطبیقی رد حقوق اريان ،اسالم ،امري کا و اتحادهی اروپا

ميدهد .همين انتساب عرفي براي تحق مسدتولي

ناشدي از عيدب کداال کفايد

مديکندد،

و ايمندي محصدول شدمرده ،و ثانيداً نظدام مسدتولي

محض را براي آنها مقرر نموده بودند.
با وجود اين ،خروجي اليحه از مجلس و شدوراي نگهبدان چيدز ديگدري بدود .مداده ()2
قددانون حماي د

از حقددوق مصددرف کنندددگان بدده ايددن صددورت اصددال شددده اس د

عرضهکنندگان کاالو خدمات ،منفرداً يا مشترکاً مستول صح

و سالم

«کليدده

کداال و خددمات

عرضهشده مطاب با ضواب و شراي مندرج در قوانين و يدا منددرجات قدرارداد مربوحده يدا
عرف در معامالت هستند .اگر موضوع معامله کلي باشد ،در صورت وجدود عيدب يدا عددم
انطباق کاال با شراي تعيدين شدده ،مشدتري حد دارد صدرف ًا عدو

سدالم را مطالبده کندد و

فروشنده بايد آن را تدأمين کندد .اگدر موضدوع معاملده جزيدي (عدين معدين) باشدد ،مشدتري
ميتواند معامله را فسخ کند يا ارش کاالي معيوب و سالم را مطالبه کند و فروشنده متظدف
51



اس

پرداخ

کند .در صورت فسخ معاملده از سدوي مشدتري پرداخد

خسدارت از سدوي

عرضهکننده منتفي اس ».
دو نکته در اين ماده جلب توجه ميکند :نخس

آنکه قانونگدذار از «خسدارات ناشدي از

عيب کاال» که به جسم يا اموال خريدار يا سداير مصدرفکننددگان وارد مديشدود ،صدحب
فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

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

اجدراي آن»

اس  .به عبارت ديگر ،اگر چه ظاهر ماده و حتي تبصرهي آن از «مستولي » ياد ميکند ،اما
دق

در قسم

ذيل ماده نشان ميدهد که مقصود مقنن ضرورت «تعهد» بده تسدليم کداالي

عاري از عيب اس  .به همين خاحر در ذيل ماده به جاي اينکده از جبدران خسدارت وارد بدر
مصرفکننده سخن بگويد ،شيوهي جبران عيب خود کاال را مطر کرده اسد
مال معين به خريدار اختيار داده اس

و در مدورد

معامله را فسخ کند يا ارش بگيدرد و در مدورد کداالي

کلي تنها ميتواند الزام باي ،به تسليم کداالي سدالم را بخواهدد .در واقد ،،قانونگدذار در ايدن
ماده همان قواعد خيار عيب در قانون مدني را تکرار کرده اس  .به نظدر مديرسدد اصدال -
کنندگان اليحهي پيشنهادي ،جبران خساراتي را که از عيب کداال بده وجدود آمدده اسد

و

شيوههاي رف ،عيب خود کاال را با يکديگر خل کردهاند و به همين دليل ،بر خالف اليحده
در متن قانون ،حکم به جبران خسارات ناشي از عيب کاال نشده اس  .در حالي که شديوهي
جبران عيب کاال در مقررات قانوني و موازين فقهي ما معلوم بود و نياز به وضد ،قدانون تدازه
نداش  .انتظار بر اين بود که تصويبکنندگان نهايي قدانون بدا اسدتفاده از مطالعدات حقدوق
تطبيقي به لزوم جبدران خسدارت وارد شدده بده تمدامي مصدرفکننددگان و اشدخاص ثالدث
تصريح کنند ،زيرا آنچه در حماي

از حقوق مصرفکننده سدزاوار توجده و مسدتلزم وضد،

قاعده اس  ،لزوم جبران زيانهايي اس

که کاالي صنعتي و پيچيده براي مصرفکننددگان

در پي دارد .براي احتراز از اين امر بايد گف

منظور از لزوم جبدران خسداراتي کده در مداده

( )13اين قانون پيشبيني گرديده و براي متخلفين و توليدکننددگان کداالي معيدوب جدزاي
نقدي مقرر شده اس  ،رف ،عيب ناشي از خود کاال نيس  ،بلکه مراد خساراتي اس
اثر عيب کاال به مصرفکنندگان ميرسد.
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کده در

نکته دوم آنکه در صورتي که بپذيريم ماده ( )2اين قانون يا مواد ديگر آن از جمله ماده
( )13آن شامل مستولي
مستولي

به جبران زيان ناشي از عيب کاال هدم مديشدود ،قانونگدذار مبنداي

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

مصرفکنندگان الزم بود در اين زمينه تعيين تکليف ميشدد .بدا توجده بده قدانون فعلدي ،در
صورتي که بپذيريم جبران خسارات مصرفکنندگان زيانديده نيز مشمول قدانون اسد  ،بدا
توجه به ارجاع به قوانين ،قرارداد يا عرف ،بايدد بپدذيريم کده مسدتولي
تقصير استوار شده اس

توليدکننددگان بدر

زيرا هدر کدس کدااليي بدر خدالف مقدررات قدانوني يدا منددرجات

قرارداد يا حکم عرف توليد يا عرضه نمايد ،مرتکب تقصير شدده اسد  ،همدانگونده کده از
مواد ( )122تا ( )123قانون مدني بر ميآيد ،تقصير تجاوز از قانون ،قرارداد يا عدرف اسد .
به ويژه آنکه مبناي اصلي مستولي

مدني در حقوق ما حب ماده ( )1قانون مستولي

مدني،

تقصير اسد  .بندابراين ،در مدوارد ابهدام بايدد بده ايدن مداده رجدوع نمدود .ابتنداي مسدتولي
توليدکنندگان بر تقصير نه تنهدا بدا تحدوالت صدورتگرفتده در حدوزهي حقدوق مصدرف و
از مصرفکننده ناسازگار اس

و جبران خسارات آنان را بسيار دشدوار و در برخدي

مبنای مسؤولیت مدنی تولیدکنندگان کاال و اراهئدهندگان خدمات؛ مطالعه تطبیقی رد حقوق اريان ،اسالم ،امري کا و اتحادهی اروپا

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

حماي



موارد غير ممکن ميسازد ،بلکه همان حور که گذش  ،بدا فقده اسدالمي نيدز منافدات دارد و
الزم اس

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

غربي را که با حقوق اسالمي نيز سازگار اس
با وجود اين ،قانون حماي
حول مدت ضمان

از حقوق مصرفکنندگان خدودرو ،تعهدد عرضدهکنندده در

مبني بر تأمين سالم

ماده ( )3مقرر داشته اس

مقرر نمايد.

و ايمندي خدودرو را تعهدد بده نتيجده شدمرده و در

«عرضهکننده در حول مدت ضمان

يا عيب (ناشي از حراحي ،مونتاژ ،توليد ،يا حمل) اس

مکلف به رف ،هر نوع نقدص

کده در خدودرو وجدود داشدته يدا در

نتيجهي استفادهي معمول از خودرو ،بروز نموده و با مفاد ضمان نامه و مشخصات اعالمدي
به مصرفکننده مغاير بوده يا مان ،استفادهي مطلوب از خودرو يدا ندافي ايمندي آن باشدد يدا
موجب کاهش ارزش معامالتي خودرو شود .هزينهي رف ،نقص يدا عيدب خدودرو در حدول
مدت ضمان

و جبران کليهي خسارات وارده به مصدرفکنندده و اشدخاص ثالدث ،اعدم از
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خسارات مالي و جاني و هزينههاي درمان ناشي از نقص يا عيب (که خارج از تعهدات بيمده
شخص ثالث باشد) ،هزينههاي حمل خودرو به تعميرگاه ،تأمين خودروي جدايگزين مشدابه
در حول مدت تعميرات (چنانچه مدت توقف خودرو بيش از  33سداع

باشدد) ،برعهددهي

عرضهکننده ميباشد» .اين ماده از اين جه کده در تعريدف عيدب بده عددم ايمندي خدودرو
فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

توجه نموده و به جبران خسارات وارد بر مصرفکننده و اشدخاص ثالدث تصدريح نمدوده و
ضرر قابل جبران را نيز معين کرده اس  ،بر قانون حماي از حقوق مصرفکنندگان مزيد
دارد.
الزم اس

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

در صورتي که کاالي موضوع قرارداد معيوب بوده و به مستأجر ،مسدتعير ،مسدتودع و نظداير
آنها خسارتي وارد آورد و خسارت عرفاً مستند به آنها باشد ،ايشان را مستول شمرده اسد .
نهايت ًا حکم اين ماده ،که مستولي
نمي شود ،زيرا ممکن اس

را بدر تسدبيب بندا نمدوده ،لزومد ًا بده عيدب توليدد مربدوط

مدوجر يدا مدودع توليدکنندده نباشدد و کداالي معيدوبي را کده از

ديگري گرفته ،به مستأجر يا امين داده باشد.
 .2مبناي مسؤوليت مدنی ارائهدهندگان خدمات
 .1-2مبناي مسؤوليت مدنی ارائهدهندگان خدمات در حقوق امريکا و اتحاديه اروپا

با پيشرف

فناوري و دانش بشري و افزايش تخصصهدا و مهدارتهدا ،امدروزه حدوزهي

ارائهي خدمات به قدري گسترده شده اس

که ارائدهي تعريدف جدامعي از آن امکدانپدذير

نيس  .به همين دليل ،در سطح بينالمللي تالش شده اس

بده جداي ارائدهي تعريفدي از آن،

تقسيمات و حبقهبنديهايي از خدمات ارائه گردد .براي مثال ،سدازمان ملدل متحدد در سدال
 1133به حبقهبندي استاندارد فعالي هاي صنعتي 1پرداخته اس  .اين حبقهبندي کده در سدال
 1111مورد تجديد نظر قرار گرفته ،اقسام عمدهي خدمات را معرفي کرده اس

کده شدامل

عمدهفروشي ،خردهفروشي ،رستورانداري ،هتلداري ،حمل و نقل ،ارتباحات و انبدارداري،
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]1. International Standard Industrial Classification of all Economic Activities [ISIC

خددمات مددالي ،بيمدده ،ملکددي ،حقددوقي ،تجداري و خدددمات عمددومي ،اجتمدداعي و شخصددي
ميشود .سازمان تجارت جهاني 1نيز در سال  1111ميالدي ،موافق نامهي عمدومي تجدارت



خدددمات 2را تصددويب نمددود کدده خدددمات را بدده دوازده گددروه شددامل خدددمات بازرگدداني،
بانکداري و بيمه) ،بهداش  ،گردشگري و سفر ،خدمات تفريحي و فرهنگدي و ورزشدي،
حمل و نقل و ساير خدمات تقسيم نمدوده اسد
فراواني دارد .در حقوق ايران ،قانون حماي

و ايدين دوازده حدوزه ،زيدر مجموعدههداي

از مصرفکنندگان ،خدمات را بده دو دسدتهي

فني و حرفهاي تقسيم نموده ،ولي تعريفي از آنها ارائده ندداده اسد  .در قدانون نظدام صدنفي
مصوب  1312هم اصناف به دو گروه توليدي  -خدمات فني و تدوزيعي – خددماتي تقسديم
شدهاند ،ولي تعريفي از آنها صورت نگرفته اس .
همانحور که گدش  ،دربارهي پذيرش مبنداي مسدتولي

محدض بدراي توليدکننددگان

کدداال در امريکددا و اتحاديدده اروپددا تقريبداً اتفدداقنظددر حاصددل شددده اس د

بدده همددين دليددل،

دستورالعمل  1132جامعه اروپا و قوانين کشورهاي اروپايي تنها ناظر بر توليدکنندگان کداال
اس  .اما در خصوص مبناي مستولي

مدني عرضهکنندگان خددمات بده دليدل تندوع بسديار

زياد خدمات تاکنون توفيقي حاصل نشده اس

مبنای مسؤولیت مدنی تولیدکنندگان کاال و اراهئدهندگان خدمات؛ مطالعه تطبیقی رد حقوق اريان ،اسالم ،امري کا و اتحادهی اروپا

ارتباحددات ،سدداخ

و سدداز و مهندسددي ،توزيدد ،،محددي زيس د  ،آمددوزش ،مددالي (شددامل

و حدر کميسديون اتحاديده اروپدا 3در سدال

 1111که در ماده ( )1اماره تقصير ارائهکنندگان خدمات را پيشبيني ميکرد و اثبدات عددم
تقصير را بر عهدهي عرضهکننده خدم

قرار ميداد ،به دليل اختالفنظر کشدورهاي عضدو

به تصويب نرسيد و تالشهاي بعدي نيز براي نزديک کردن ديدگاههدا و رسديدن بده اتفداق
نظر موفقي آميز نبدود )Weatherill, 2005: 147( .بده سدفارش کميسديون اتحاديده اروپدا،
انجام تحقيقي جام ،در خصوص مستولي

عرضدهکننددگان خددمات بدا تأکيدد بدر حقدوق

کشورهاي فرانسه ،آلمان ،انگلستان ،امريکا ،ايتاليا ،اسپانيا و سوئد به متسسهاي واگدذار شدد
که در سال  2113تکميل و تحويل کميسديون گرديدد .در ايدن گدزارش ،بددون اينکده بدين
]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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ارائه دهندگان خدمات مختلف تفاوت گذارده شود ،مستولي

آنان مبتني بر تقصدير دانسدته

شد و اثبات آن نيز بر عهدهي مصرفکننده استقرار ياف  .با وجود اين تمايل بر آن بود کده
دادگاهها تکليف اثبات تقصير را سبکتر کنند)Mangnus & Micklitz, 2004( .
محض را براي

در حقوق امريکا مطاب گفتهي حقوقدانان ،دادگاهها هي گاه مستولي
فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

ارائدهکننددگان خددمات حرفدهاي اعمدال نکدردهانددProsser & Keeton, 1984: 679; ( .

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

محدض ارائدهکننددگان

خددمات تصدريح شدده اسد  .در رأي ) Margine v. Krasnica (1967خواهدان بده دليدل
شکسته شدن سوزن تزريقات در فک وي عليه دندانپزشک حر دعوا کدرد .امدا دادگداه بدا
اين استدالل که دندانپزشک عيب سوزن را به وجود نياورده و توانايي کشدف و رفد ،عيدب
را نيز نداشته اس

و به اين دليدل کده خددم

دندانپزشدک داراي ماهيد

مناف ،خدمات پزشکي براي جامعه از مناف ،مسدتولي

خددماتي بدوده و

محدض پزشدک بيشدتر اسد  ،وي را

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

محض براي ارائهکنندگان خدمات حرفدهاي روشدن اسد

تقصير استوار شده اس

آندان بدر

و مسدتولي

( ،)Morgan, 1987: 50برخي از نويسدندگان از اعمدال مسدتولي

محض در حوزهي خددمات دفداع کدردهانددVandal, 1983-84: 54; Morgan, 1987: ( .

 )48به حور کلي ،تمايل بر آن اس

در زمينهي مستولي

اساس قاعده «شي ،خود گوياي واقعيد

مدني عرضهکنندگان خدمات بدر

اسد » ،اثبدات تقصدير ارائدهکننددگان خددمات را

آسان نمايند)Mangnus & Micklitz, 2004: 7( .
مدددني ،ميددان توليدکنندددگان کدداالي معيددوب و

دليددل اينکدده از حيددث مبندداي مسددتولي

ارائهدهنددگان خددمات معيدب تفداوت وجدود دارد و در گدروه نخسد
پذيرفته شده و در دستهي دوم مستولي

مسدتولي

محدض

غالباً مبتني بر تقصير استوار ميشود ،اين اسد

تعهد توليدکنندگان کاال تعهد به نتيجه اسد

کده

و آندان جدز در صدورت انتسداب خسدارت بده

حادثهي خارجي ،بايد مستول آن قرار گيرند .در حاليکده عرضدهکننددگان خددمات غالبداً
تعهد به وسيله دارند و با اثبات عدم تقصير نيز از مستولي
56

تضمين سالم

خدم

رهايي مييابند .به عبارت ديگر،

به معناي تضمين نتيجه نيس  ،زيرا ممکن اس

خدم

سالم عرضه

شده باشد ،اما نتيجه به دس

نيايد )Le Tourneau et Cadiet, 2002: 732-735( .به عنوان

مثال ،ممکن اس خدمات پزشک سالم و بيعيب ارائه شده باشد ،ولدي بيمدار بهبدود نيابدد
بنابراين ،تضمين سالم

خدمات از سوي آنان بددين معندا اسد

کده رفتدار آندان مطداب بدا

 .2-2مبناي مسؤوليت مدنی ارائهدهندگان خدمات در حقوق اسالم

عرضدهکننددگان خددمات» پرداختده نشدده

اس  .با وجود اين« ،ضمان اجير» در روايات و متون فقهي به حور گسترده مورد توجه قدرار
گرفته و به نظر ميرسد ميتوان از بحث مزبور براي ساماندهي مسدتولي

عرضدهکننددگان

خدمات در فقه اسالم و استفاده از آن در نظدام حقدوقي بهدره بدرد .در روايدات واردشدده و
گفتار فقيهان اماميه ،مصادي زيادي از عرضهکنندگان خدمات از قبيل لباسشدوي ،رنگدرز،
صنعتگر ،باربر ،بافنده ،ملوان ،شتردار ،کرايدهدهندده ،نجدار ،خيداط ،حبيدب ،چشدمپزشدک،
دامپزشک ،ختنهکننده ،حجام کننده ،صاحب سفينه ،نگهبان ،گوسدفندچران و گداوچران،
راننده اتومبيل جه

ضمان موضوع حکم قرار گرفتهاند .برخي فقها نيز پس از تقسيم اجاره

به اعتبار موضوع آن ،عقد اجاره بر عمل را شامل مواردي از قبيل اجدارهي اربداب حدرف و
صنعتگران و اجارهي خدم

مبنای مسؤولیت مدنی تولیدکنندگان کاال و اراهئدهندگان خدمات؛ مطالعه تطبیقی رد حقوق اريان ،اسالم ،امري کا و اتحادهی اروپا

مقررات و معيارهاي شغلي و عرف خاص حرفهاي باشد.
در فقه اسالمي به حور خاص بده «مسدتولي



و عمل دانستهاند( .نجفدي ،1321 ،ج .)131 :1صداحبان حدرف

معادل اشخاص حرفهاي در حقوق غرب و اجداره اربابدان حرفده و صداحبان خددم

معدادل

عرضهکنندگان خدمات در حقوق کنوني اس  .به عدالوه ،در پدارهاي از روايدات از «عامدل
مشددترک» اسددتفاده شددده 1و از آن بددر مدديآيددد کدده ضددمان عامددل مشددترک بددر مسددتولي
عرضهکنندگان خدمات قابل انطباق اس .
با وجود اين بايد توجه داش
اجير نسب

در غالب روايد هداي رسديده و متدون فقهدي ،مسدتولي

به مال مستأجر که توس او و يا در دس

او تلف شده ،صحب

شدده اسد  ،نده

 .1زيد بن علي درباره بداربري کده شيشدهي روغدن بزرگدي را شکسدته بدود ،از پددران خدويش نقدل مديکندد کده امدام
(عليهالسالم) وي را ضامن دانس و فرمودند :هر عامل مشترکي که کاال را تباه کند ،ضامن اس  .از امام پرسيده شد:
عامل مشترک چه کسي اس ؟ فرمودند :هر کسي که براي من و بدراي تدو و بدراي ايدن کدار مديکندد( .حدر عداملي،
 ،1311ج 122 :11شيخ حوسي ،1312 ،ج 222 :2اصفهاني ،1313 ،ج.)323 :11
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به جسم و ساير اموال مستأجر و يا اشخاص ثالث وارد ميشود.

خسارتي که از عيب خدم

ولي اين امر موجب نميشود که نتدوانيم از منداب ،مزبدور در مدورد ارائدهدهنددگان خددمات
استفاده کنيم ،زيرا موضوع اصلي بحث در روايات و کتب فقهي ،خساراتي بوده که اجير بر
اموال مستأجر وارد مي کند و امدوالي کده در دسد

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

مالک آنها ميتوان نسب

مسدتأجر بدوده ،خصوصديتي نددارد و از

به ساير خساراتي که اجير بر مستأجر وارد ميکند ،استفاده بدرد و

حتي خسارتي که به اشخاص ثالث وارد ميگردد ،مشدمول بحدث قدرار داد .بده ويدژه آنکده
برخي از روايات و فتاوي فقهي ناظر بر ضمان حبيب ،ختنهکننده و حجام کننده اسد
حين ارائه ي خدم  ،خسارت بدني به ديگري وارد آوردهاند ،نه مستولي

اجيدر نسدب

کده
بده

کاالي مستأجر .در نتيجه ،از مصادي مطر در متدون فقهدي مديتدوان بده قاعددهي عمدومي
مستولي

مدني عرضهکنندگان خدمات دس

گفتني اس

ياف .
که عنوان «اجير» بدر او صددق

روايات و فتاواي فقهي ناظر به شخصي اس

کند و مناف ،آنها براي مدت معين يا به صورت کلي به ديگري تمليدک شدده باشدد ،اعدم از
اجير خاص يا عام (مشترک) .بنابراين ،اشخاصي که بدراي انجدام کداري مدأذون شددهاندد و
تملک منفع

در آن صورت نميگيرد ،مشمول بحث ما قرار نميگيرندد و مسدتولي

تاب ،قواعد عمومي ضمان امين اس  .به همين خداحر ،مسدتولي
آنها که به ارائهي خدمتي ميپردازند ،تح

عنوان مستولي

آنهدا

وکيدل و مسدتودع و امثدال

عرضهکننددگان خددمات و يدا

ضمان اجير نيس .
حال ،با توجه به مباحث مذکور بايد به مستولي

اجير يا ارائهدهندگان خددمات در فقده

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

کده

غالب فقهاي اماميه حرفدار آن هستند ،بين روايات رسيده پيرامون ضمان اجيدر از معصدومين
(عليهمالسالم) تعار

وجود دارد و با روايات ناظر بر امين بودن مستأجر نيز مغاير اس  .بده

همين دليل ،فقها از آنها اعرا

نموده و يد اجير را اماني دانسته و بدر ايدن باورندد کده اجيدر

ضامن تلفي که حادث ميشود نخواهد بود ،مگر آن که مرتکب تعددي يدا تفدري شدده يدا
خسارت منتسب به فعل او بدوده و در حقيقد  ،مرتکدب اتدالف شدده باشدد( .عالمده حلدي،
58

 ،1313ج 133 :12و  133شدديخ حوسددي ،1332 ،ج 232 :3شددهيد ثدداني ،1313 ،ج223 :2

کاشفالغطا ،1321 ،ج 221 :1فاضل لنکراني 323 :1323 ،هاشمي شاهرودي ،1323 ،ج:1
 22و در تأييددد ايددن نظددر در حقددوق ايددران ،ر.ک :کاتوزيددان ،1332 ،ج )312 :1از ايددن رو
مي توان گف

از نظر فقهاي اماميه اگر اجير مرتکدب اتدالف شدود ،ضدامن اسد  ،هدر چندد
کده تعددي يدا

تفري نموده باشد.
نظر ديگر در ميان فقهاي شيعه آن اس که اجير ضامن اسد

مگدر آن کده تلدف بددون

تقصير او و يا مستند به قوهي قاهره باشد .سيدمرتضي ،اگر چه صنعتگران را ضامن دانسدته و
براي اثبات ضمان آنها به قاعده علياليد استناد کرده ،ولي معتقد اسد

هرگداه معلدوم شدود

کاال تلف شده يا معلوم شود که امکان دف ،آن نبوده و يا بر تلف آن بينه اقامه کندد ،ضدامن
نخواهد بود( .شريف مرتضي )333 :1312 ،شيخ مفيد نيدز ارائدهدهنددگان خددماتي از قبيدل
لباسشوي ،رنگرز ،خياط ،ملوان ،کرايهدهنده و شتردار را ضامن کااليي دانسته اس که بده
وي تسليم شده اس  ،مگر اينکه معلوم شود تلف شده يا در اثر امري که دفاع از آن ممکدن
نبوده ،از بين رفته يا بر آن بينه اقامه کند و ثاب

نمايد بدون تعدي و تفدري وي تلدف شدده

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

مرتضي و شيخ مفيد بر ضمان مطل اجيرها نميباشد ،بلکه دق
که اين دو فقيه بزرگ اصل را بر مستولي

مبنای مسؤولیت مدنی تولیدکنندگان کاال و اراهئدهندگان خدمات؛ مطالعه تطبیقی رد حقوق اريان ،اسالم ،امري کا و اتحادهی اروپا

مرتکب تقصيري نشده باشد ولي در تسبيب ،او تنها در صورتي ضدامن اسد

اس



در نظر آنها نشدان مديدهدد

اجير نهاده و اثبات عدم مستولي

را بر عهددهي

خود اجير گذاشتهاند.
در مقام داوري بين اين دو نظريه و با دق

در روايداتي کده پيرامدون ضدمان اجيدر وارده

شده ،به نظر ميرسد در حقوق اسالم بايد نظر دوم را تأييدد کدرد .در حقيقد  ،اگدر چده بده
ظاهر ميان رواي هاي نقل شده تعار

وجود دارد ،ولي ميتوان بدين آنهدا جمد ،کدرد .بده

عنوان مثال ،سکوني از امام صادق (عليهالسالم) رواي

مديکندد کده حضدرت اميرالمدتمنين

(عليهالسالم) رنگرز ،لباسشوي و صنعتکار را بده جهد

احتيداط در کاالهداي مدردم ضدامن

ميشمردند ،ولي در صورت غرق و آتشسدوزي و امدر حدادثشدده غدالبي آنهدا را ضدامن
نميدانستند .مسدم ،بدن عبددالملک نيدز از ايشدان نقدل مديکندد کده حضدرت اميرالمدتمنين
(عليهالسالم) جز در صورت درندده شددن ،غدرق ،آتدشسدوزي و دزد چيدرهدسد « ،اجيدر
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مشترک» را ضامن ميدانستند( .کليني ،1312 ،ج 232 :2و  233حوسدي ،1312 ،ج211 :2
حر عاملي ،1311 ،ج 133 :11و  )131از دستهي ديگر از روايات نيز معلدوم مديشدود اجيدر
ضامن اس

و خود او بايد بر عدم مستولي

امام صادق (عليهالسالم) رواي

خويش بينه اقامده کندد .بدراي نمونده ،حلبدى از

مىکند ايشان دربارهي حمل و نقل کننددهي روغدن زيتدون

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

که ادعاي ريختن ،از بين رفتن يا دزديده شدن آنها را کرد ،فرمودند :اگر بيّنه عادلى بيداورد
که دزد به آن زده يا نابود شده ،چيزى بر عهددهي او نيسد  ،در غيدر ايدن صدورت ،ضدامن
اس  .حلبى در رواي

ديگري از امام صادق (عليهالسالم) نقل ميکند کده ايشدان دربدارهي

لباسشوى و رنگرز فرمودند هرچه از آنها دزديده شود و دليل روشدنى بدراى دزديدده شددن
آن نداشته باشند ،ضامن کم و زياد آن خواهند بود و اگر بينده بياورندد ،چيدزى بدر عهددهي
آنهددا نيسد ( .صدددوق ،1313 ،ج 222 :3حوسددي ،1312 ،ج 212 :2و  222کلينددي،1312 ،
ج 232 :2حر عاملي ،1311 ،ج)123-131 :11
بايد به اين نکته اشاره کرد که روايات وارد شده از حيث سدند و داللد توسد فقهداي
شيعه مدورد بررسدي قدرار گرفتدهاندد (اصدفهاني ،1313 ،ج 323-311 :11فاضدل لنکراندي،
 ،)323 :1323ولي آنچه محل اختالف اس  ،فهم معناي روايات و تعيدين مبنداي مسدتولي
عرضهکنندگان خدمات و ارتباط آن با امين بودن اجير اس  .بده نظدر مديرسدد اخبدار فدوق
بيانگر آن هستند کسي که خدمتي عرضه ميکند ،ضدامن خسدارات ناشدي از عمدل خدويش
اس  ،ولي ميتواند اثبات نمايد که زيان وارد شده مستند بده عمدل او نبدوده و بده اصدطال
حضرت اميرالمتمنين (عليهالسالم) در اثر امور غالبي (قوه قاهره) پديد آمده اسد  .بندابراين
ميتوان گف

در حقوق اسالم «امداره مسدتولي » عرضدهکننددگان خددمات پذيرفتده شدده

اس .
 .3-2مبناي مسؤوليت مدنی ارائهدهندگان خدمات در حقوق ايران

در قانون حماي از حقوق مصرفکنندگان ،مستولي توليدکنندگان کداال و خددمات
در عر يکديگر قرار گرفته اس و مستولي هر دو در چارچوب قانون ،قرارداد و عرف
پذيرفته شده اس  .به اين ترتيب ،مستولي عرضه کنندگان خددمات نيدز مبتندي بدر تقصدير
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اس  .اساتيد حقوق مدني نيز مستولي

عرضهکنندگان خدمات را در کنار اشخاص حرفده-

اي و تح

عنوان «تقصير شغلي و مستولي حرفهاي» مدورد مطالعده قدرار داده و بدر تقصدير

استوار ساختهاند .معيار تقصير شغلي و حرفهاي نيز رفتار متعارف يک شخص متخصدص در
آن حرفه و شغل اس ( .صفايي و رحيمي 123 :1313 ،کاتوزيدان ،1332 ،ج)333-311 :1

در صورتي مستول اس

که مرتکب تقصير شده باشدد و از آنجدا کده لحداظ نمدودن رفتدار

انسان متعارف به عنوان معيار تحق تقصير صاحبان حرفه ،بده معنداي ناديدده گدرفتن داندش،
تخصص و مهارت اشخاص حرفهاي اس  ،ناگزير بايد رفتار شدخص حرفدهاي و متخصدص
متعارف در همان تخصص مورد نظر را مالک قرار داد.
با وجود اين ،تقصير شغلي و حرفهاي به عنوان مبناي مستولي مدني تمام ارائهدهندگان
خدمات و لزوم اثبات آن از سوي زيانديدگان در حقوق ما عمومي ندارد ،زيرا مستولي
مدني پارهاي از عرضهکنندگان خدمات در قوانين پراکنده موضوع حکم ويژه قرار گرفته و
در مصادق گوناگون نيز از مبناي واحدي پيروي نشده اس  .به عنوان مثدال ،حبد مداده ()3
قانون تسهيل تنظيم اسدناد در دفداتر اسدناد رسدمي «سدردفتران دفداتر اسدناد رسدمي ذيربد
مستول صح و اعتبار اسناد تنظيمي ميباشند» که ظهور در «مستولي محدض سدردفتران»
دارد .در حقيق  ،قانونگذار تعهد آنها را از نوع تعهد به نتيجه به شدمار آورده اسد  .عدالوه

مبنای مسؤولیت مدنی تولیدکنندگان کاال و اراهئدهندگان خدمات؛ مطالعه تطبیقی رد حقوق اريان ،اسالم ،امري کا و اتحادهی اروپا

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



بر آن ماده ( )331قانون تجارت مقرر ميدارد «دالل مستول تمام اشيا ،و اسنادي اسد کده
در ضمن معامالت به او داده شده مگر اينکه ثاب نمايد که ضداي ،يدا تلدف شددن اشديا ،يدا
اسناد مزبوره مربوط به شخص او نبوده اس » .حکمي کده نشدان از «امداره مسدتولي دالل»
دارد و وي تنها با انتساب وقوع حادثه به سبب خارجي ميتواندد از مسدتولي رهدايي يابدد.
ماده ( )333قانون مزبور نيز متصدي حمل و نقل را مستول تلف يدا گدم شددن کداال دانسدته
جنس خود مالالتجداره يدا
ِ
اس و اوس که بايد ثاب کند تلف يا گم شدن کاال مربوط به
مستند به تقصير ارسالکننده و يا مرسلاليه و يا مربوط بده حدوادثي بدوده کده هدي متصددي
مواظبي نيز نميتوانس از آن جلوگيري نمايد .اين حکدم نيدز داللد بدر «امداره مسدتولي
متصدي حمل و نقل» و تعهد او به سالم رساندن کاال به مقصد دارد و او نميتواند بدا اثبدات
عدم تقصير از خود سلب مستولي کند ،بلکه بايد آن را منتسب به عامل خارجي سدازد .در
ماده ( )12قانون مستولي

مدني نيز «اماره تقصير کارفرمايان» پيشبيندي شدده اسد  .قدانون
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مجازات اسالمي هم در ماده (« )312اماره تقصير پزشک» را مقدرر نمدوده اسد ( .صدفايي،
 133 :1311صفايي و رحيمي)132 :1313 ،
حال با توجه به پراکندگي قوانين ناظر بر مستولي

عرضدهکننددگان خددمات و تفداوت

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

مبناي مستولي در آنها (اماره مستولي  ،اماره تقصير و مستولي محض) مديتدوان گفد
ماده ( )2قانون حماي از حقوق مصرفکنندگان و ماده ( )1قانون مستولي مدني متضمن
و شامل عرضدهکننددگان خددمات هدم مديشدود .از ايدن رو ،چنانچده در

قاعدهي عام اس

قوانين خاص براي مستولي

عرضهکنندگان خدمات حکم خاصي وض ،شده باشدد ،همدان

حکم اجرا ميشود و در غير اين صورت قواعد عمومي مستولي
اين زيانديده اس

مدني اعمال ميگدردد و

که بايد تقصير شغلي و حرفهاي عرضهکننددهي خددم

را اثبدات کندد.

ولي از آنجا که اثبات اين تقصير از سوي مصرفکننده کاري بدس دشدوار اسد و نظدر بده
فلسفهي وض ،قوانين حماي از حقوق مصدرفکنندده و پيشدينهي فقهدي آن ،رويده قضدايي
ميتواند اماره تقصير آنها را مقرر دارد تا از سنگيني حکم قانون بکاهد .تمايل قانونگذار نيز
پذيرش اماره تقصير ارائهکنندگان خدمات اس  ،چنانکه در قانون مجازات اسدالمي ،قدانون
دريايي ،قانون تجارت و قانون مستولي

مدني ديديم.

نتيجهگيري

تحول مستولي

مدني توليدکنندگان کداالي معيدوب در حقدوق غدرب پدس از فدراز و

نشيبهاي حوالني و آزمايش راهحلهاي گوناگون ،سدرانجام بدا پدذيرش مسدتولي

بددون

تقصير توليدکنندگان کاالها آرام گرف  .هر چندد ايدن تحدول در عرصدهي قلمدرو و دامنده
مستولي

مدني آنها ،همچنان در حال تکامل و پيشرف

اس  .اما در حقوق اسالم ،اگر چه

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-

مددتثر اس د  ،مدديتوانددد مسددتولي

بدددون تقصددير

آيددد و تنهددا در احددراز رابطددهي سددببي
توليدکنندگان کاالي معيوب را پذيرف
رابطه ي سببي
مستولي
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به ويژه آنکه در مورد توليدکنندگان کداال وجدود

بين عيب کاال و خسارت وارد شدده از نظدر عدرف مسدلم اسد  .از ايدن رو،

محض توليدکنندگان کاال با قواعد ضمان قهري حقوق اسالم سدازگار اسد  .در

حقددوق ايددران ،قددانون حمايدد از حقددوق مصددرفکنندددگان مبندداي مسددتولي

مدددني

توليدکنندگان کاال را تعيين نکرده و آن را به ساير قوانين ،عرف و قرارداد مربوحده واگدذار
که خود گوياي پذيرش مستولي

کرده اس

مبتني بر تقصير براي آنان اس

امري کده بدا



مبناي استناد عرفي خسدارت بده عامدل آن در حقدوق اسدالم و تحدوالت صدورتگرفتده در
به عمل نميآورد و به همين دليل ،قابل انتقاد و نيازمند اصال اس .
مددني عرضدهکننددگان خددمات در حقدوق امريکدا و

اما در خصوص مبناي مسدتولي

اتحاديه اروپا تاکنون اجماعي حاصل نشده و حتي حرحي که اماره تقصير آنها را پديشبيندي
ميکرد ،در سطح اتحاديه اروپا به تصويب نرسيد .در اين حوزه ،همچندان مسدتولي
بر تقصير اس

مبتندي

و اثبات آن اصدوالً بدر عهددهي زيدانديدده قدرار دارد امدا بدا تمهيدداتي کده
اثبات تقصير عاملِ زيان تسهيل شود.

انديشديده شده سعي گرديده اس

در حقوق اسالم ،حسب روايات وارد شده و برداشد
ضمان اجير نشان ميدهد امارهي مستولي

برخدي از فقيهدان اماميده در بداب

ارائهدهندگان خددمات پذيرفتده شدده اسد  .در

قددانون حماي د از حقددوق مصددرفکنندددگان ،بدده صددراح

در زمينددهي مبندداي مسددتولي

عرضه کنندگان خدمات تعيين تکليف نشده اس  ،هر چند به نظر ميرسد نظر قانونگذار بدر
مستولي

مبتني بر تقصير آنان و لزوم اثبات آن از سوي زيانديده بوده اس .

با توجه به مطالب فوق پيشنهاد ميشود قانون حماي
سددري،تددر اصددال شددود و مسددتولي

مبنای مسؤولیت مدنی تولیدکنندگان کاال و اراهئدهندگان خدمات؛ مطالعه تطبیقی رد حقوق اريان ،اسالم ،امري کا و اتحادهی اروپا

حقوق غرب تضاد دارد و حمايتي از مصرفکنندگان و تسهيل دعواي مستولي

مدني آنها

از حقوق مصرفکنندگان هر چده

محددض توليدکنندددگان کدداال و امددارهي مسددتولي

عرضهکنندگان خدمات را مقرر نمايد .رويه قضايي تا آن زمدان نيدز مديتواندد بدا توجده بده
پيشبيني قانوني اماره مستولي

براي برخي از عرضهکننددگان خددمات و وحددت مدالک

آن و با توجه به سواب فقهي و تسهيل جبران خسارت زيانديدگان اماره مسدتولي

آنهدا را

برقرار سازد .در مورد توليدکنندگان کاال نيز ميتواند به دليدل اينکده در هدي يدک از مدواد
قانون حماي

از مصرفکنندگان از تقصير نام برده نشده و بدا توجده بده مدواد ( )13( ،)13و

( )11آن که عبارت «موجب ورود خسارت»« ،به واسدطهي آن» و «ورود خسدارت ناشدي از
مصرف» را به کار برده و ظهور در کفاي
مستولي

وجود رابطهي سبي

براي حکم به ضدمان دارد،

بدون تقصير آنها را بپذيرد.
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دانش ،چ ،3ج.1
 .2حلّى [عالمه] ،حسن بن يوسف1313 ،ش ،قواعد األحکام ،قم ،دفتر انتشارات اسالمي،
چ  ،1ج . 3
1313 ،——— .3ق ،تذکره الفقها ،،قم ،متسسه آل البي (ع) ،چ ،1ج.12

1321 ،——— .1ق ،تحرير األحکام ،قم ،متسسه امام صادق(ع) ،چ ،1ج.2
 .11حلي [محق ] ،جعفر بنحسن1313 ،ق ،شرائ ،اإلسالم ،قم ،اسماعيليان .،چ ،2ج.2
 .11خمينى [امام] ،سيدرو اللّه ،بيتا ،تحريدر الوسديله ،قدم ،متسسده مطبوعدات دارالعلدم،
چ  ،1ج . 2
 .12خويى ،سيدابوالقاسم ،بيتا ،مصبا الفقاهه ،بيجا ،بينا ،بيچا ،ج.3
با تأکيد بدر

 .13رستمي ،هادي و شعباني کندسري ،هادي1312 ،ش« ،احراز رابطه سببي
قانون مجازات اسالمي  ،»1312پژوهش حقوق کيفري ،ش.12
 .13روحانى ،سيدصادق1312 ،ق ،فقه الصادق(ع) ،قم ،دارالکتاب ،چ ،1ج.11

 .12سيستانى ،سيدعلى1312 ،ق ،منهاج الصالحين ،قم ،دفتر آيهاهلل سيستانى ،چ ،2ج.2
 .13شريف مرتضى ،على بن حسين1312 ،ق ،االنتصار ،قم ،دفتر انتشارات اسالمى ،چ.1
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 .12صدوق ،محمد بن علي1313 ،ق ،من ال يحضره الفقيه ،قم ،دفتدر انتشدارات اسدالمى،
چ ،2ج.3
 .13صفايي ،سيدحسين1311 ،ش« ،مبناي مستولي



مددني پزشدک بدا نگداهي بده اليحده

تهران ،سم  ،چ.3
 .21حوسددى[شدديخ] ،محمددد بددن حسددن1332 ،ق ،المبسددوط ،تهددران ،المکتبدده المرتضددويه
عليهالسالم ،چ ،3چ.3

1312 ،——— .21ق ،تهذيب األحکام ،تهران ،دارالکتب اإلسالميه ،چ ،3ج2و.11
 .22عاملى[شيخ حرّ] ،محمد بدن حسدن1311 ،ق ،وسدائل الشديعه ،قدم ،متسسده آلالبيد
عليهمالسالم ،چ ،1ج.11
 .23عاملي(شدهيد ثداني) ،زيدنالددين1313 ،ق ،مسدالک األفهدام ،قدم ،متسسده المعدارف
اإلسالميه ،چ ،1ج2و.12
 .23فاضل لنکرانى ،محمد1313 ،ق ،تفصيل الشريعه :الديات ،قم ،مرکز فقهى ائمه احهدار
عليهمالسالم ،چ.1
1323 ،——— .22ق ،تفصدديل الشددريعه :اإلجدداره ،قددم ،مرکددز فقهددى ائمدده احهددار

مبنای مسؤولیت مدنی تولیدکنندگان کاال و اراهئدهندگان خدمات؛ مطالعه تطبیقی رد حقوق اريان ،اسالم ،امري کا و اتحادهی اروپا

جديد قانون مجازات اسالمي» ،ديدگاههاي حقوق قضايي ،ش،23
——— .11و رحيمي ،حبيباهلل1313 ،ش ،مستولي مدني :الزامات خارج از قرارداد،

عليهمالسالم ،چ.1
1323 ،——— .23ق ،القواعد الفقهيه ،قم ،مهر ،چ.1
 .22کلينى ،محمد بن يعقوب1312 ،ق ،الکدافي ،ج ،2تهدران ،دارالکتدب اإلسدالميه ،چ،3
ج .2
 .23کاتوزيان ،ناصدر1332 ،ش ،الدزامهداي خدارج از قدرارداد :مسدتولي مددني ،تهدران،
دانشگاه تهران ،چ ،3ج.1
 .21کاشددف الغطددا ،نجفددي ،محمدحسددين1321 ،ق ،تحريددر المجلدده ،تهددران-قددم :مکتبدده
النجا  ،چ ،1ج.3
 .31قمي ،ميرزاابوالقاسم ،بيتا« ،تصرف المالک م ،تضرر الغير به» ،مجله فقده ،قدم ،دفتدر
تبليغات اسالمي ،ش.13
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.12 چ،اسالمي
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.3 ج،1 چ، نشرالهادي، قم، القواعد الفقهيه،ق1311 ، سيدحسن، موسوي بجنوردي.33
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