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چکیده:
با رشد فزاینده تولید کاال در جهان ،تجار و طرفین قرارداد ،با تمسک به مبانی مسئولیت مدنی سعی در عدم تحمیل
جبران زیان به خود را دارند و نظریات علمای حقوق نیز بجهت تنوع موضوعات ،متفاوت بوده و در مواجهه با فناوری
های نوین تجاری ،رویکرد هایی مبتنی بر جواز و اباحه اختیار نمودهاند .از چالشهای تجاری امروز نیز مبنای مسئولیت
مدنی تولیدکنندگان و جبران خسارات وارده ناشی از آن است .ضوابط مختلف تحمیل مسئولیت مدنی تولیدکنندگان،
رویکرد فقهی مسئولیت مدنی تولیدکننده ،همانند عیب کاال و نهی احتکار ،قواعد غرور و تدلیس ،در فقه شیعه ،نحوه
ی مواجهه قانون و الزامات تولیدکنندگان در صورت بروز خطر و جبران آن و تأثیر شرط ضمن العقد تحدید یا عدم
مسئولیت مدنی در قراردادهای تولیدکنندگان از موضوعات اساسی مقاله حاضر است.اثبات زیان توسط متضرر ،به دالیل
مختلف ،همانند فقدان اطالعات تخصصی تولید در مصرف کننده قطعاَ کارایی الزم را نداشته و تنها مسئولیت محض،
امکان جبران قطعی خسارت وارده را دارد و واجد منطق اقتصادی است  ،زیرا تولیدکنندگان نسبت به طرف زیاندیده،
قدرتمند تر و دارای ثروت بیشتری می باشند و کنترل و اطالعات قوی تری درباره ی فعالیت تجاری خویش و نهایتاً
خطر موجود و زیان وارده دارند .این مقاله نشان می دهد جز در موارد نادر ،امکان بهره مندی از مبنایی واحد همچون
مسئولیت محض ،در تحمیل مسئولیت مدنی بر تولیدکنندگان وجود دارد.

واژگان کلیدی :تولیدکنندگان کاال ،خسارت ،مسؤولیت محض ،تقصیر.
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مقدمه
تعیین مبنایی مناسب برای مسؤولیت مدنی در عرصه تولید ،ضرورتی اجتناب ناپذیر است؛ تا بتوان از آن برای حفظ
حقوق شهروندان و مصرف کنندگان و جبران خسارت وارده به آنان بهره جست .سابق بر این ،مبنای رسیدگی به ادعای
ضرر و زیان و خسارت وارده به مصرفکنندگان ،تعهدات قراردادی بود ،اما با گذشت زمان ،ناتوانی سازوکارهای
قراردادی در تعیین تکلیف عادالنه موضوع روشن گردید.همین امر موجب استفاده و استناد به مبانی غیر قراردادی شد.
یکی از مهمترین عوامل ایجاد مسئولیت مدنی عیب در کاالی تولیدی است.بنابراین وجود عیب میتواند مبنایی بر تحمیل
خسارت وارده باشد زمانی که کاالی تحویل شده به مصرف کننده ،با شرایط قرارداد یا استانداردهای اجباری منطبق
نباشد و یا معیوب باشد ،باتوجه اصل حقوقی منع دارا شدن بالجهت ،تولیدکننده این حق را نخواهد داشت که در برابر
کاالیی معیوب و فاقد سالمت ،وجهی اخذ کند .تولید کننده در تولید محصول ،ملزم به رعایت اصول علمی و فنی و
استانداردهای تولید آن کاالست.از طرف دیگر تولیدکنندگان نیز برای رفع نیاز شخصی خویش باید کاالها و خدماتی را
مصرف کنند که آن کاال را تولیدکنندگان دیگری ساختهاند و به جامعه تحویل دادهاند و در اینجا مصرف کننده تلقی می
شوند (صادقی ،1386 ،ص .)61این تحلیل محدود به نظریه ای خاص نیست .به تعبیر دیگر ،این مقاله با رویکرد پژوهش
محور سعی دارد به این پرسش ،پاسخ دهد که آیا میتوان مبنای واحدی برای مسئولیت تولیدکنندگان درجهت جبران
زیان وارده به مصرف کننده یافت؟ و آیا تولیدکنندگان مختلف ،دارای مبنای مسؤولیت مشترکی هستند یا این مسئولیت
از مبانی مختلف نشأت میگیرد؟
بررسی مبانی مسؤولیت مدنی در تولید کاالی معیوب :عدم رعایت ضوابط تولید کاال ،میتواند باعث بروز خطر
ناشی از کاال شده و تولید کننده را ملزم به جبران خسارت نماید .در نظام حقوقی ایران در جهت حمایت از حقوق
مصرفکنندگان ،قوانینی تصویب شده است .قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان در سال  1388به تصویب مجلس
شورای اسالمی رسید که درآن عرضه کنندگان اعم از تولیدکننده و یا ارائهکننده خدمت ،مسئول صحت و سالمت کاال
دانسته شد .باید گفت که در بسیاری از موارد جبران خسارت ناشی از نقص کاال فقط با تعویض کاال و استحقاق مصرف
کننده به استرداد آن قابل تحقــق میباشد.منتهی از آنجاکه ،این جابجایی دایر به تسلیم یک کاال به عوض کاالی جایگزین،
به نوعی تبدیل تعهد محسوب می شود .برای انجام آن ،رضایت تولیدکننده الزم است ،زیرا برای انجام یک عمل حقوقی
درست  ،باید شرایط اساسی صحت معامالت وجود داشته باشد .بنابراین الزام به تعویض کاال بدون تصریح قانونی،
اجبار تولید کننده به توافقی جداگانه است که نسبت به آن رضایتی ندارد .این امر با آزادی اراده و لزوم وجود قصد و
رضا( بند 1ماده 190قانون مدنی) در تعارض است .میتوان مسؤولیت قراردادی را نخستین مبنای مسؤولیت تولید کننده
کاال دانست .مطابق مقررات قانون مدنی ایران ،چنانچه کاالی ناقص به خریدار تسلیم شود ،وی میتواند به استناد خیار
عیب ،معامله را فسخ کند و ثمن پرداختی را در برابر استرداد مبیع باز پس بگیرد یا اینکه به اخذ ارش رضایت دهد.
این گونه برخورد با مسؤولیت ،محدود به رابطه خریدار و فروشنده بوده و تعمیم آن به تولید کننده و جبران ضرر ناشی
از نقص کاالی تولیدی ممکن نیست .از طرفی نظریه تقصیر و ضرورت اثبات تقصیر تولید کننده و یا ارائهکننده کاال،
کار را برای مصرف کننده دشوار میکند .کلمه مصرف کننده نیز باید بنحو عام تعریف شود ،مصرفکنندگان ،اشخاص
حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی هستند که برای کاربرد غیر حرفه ای ،اموال یا خدماتی را برای خود تهیه کرده یا آنها
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را مورد استفاده قرار می دهند (قاسمی ،1377 ،ص .)23مطابق تعریفی دیگر ،مصرفکنندگان ،اشخاص حقیقی یا حقوقی
هستند که برای رفع نیازمندیهای خود بدون کسب سود تجاری ،مابه ازای آن را در مقابل مقدار کاال یا خدمات جزئی
که رافع حوائج باشند میپردازند (جنیدی ،1381،ص .)47در ماده  2قانون حمایت از مصرفکنندگان ،کلیه عرضه
کنندگان کاال و خدمات ،منفرداً یا مشترکاً مسئول صحت و سالمت کاال و خدمات عرضه شده ،مطابق با ضوابط مندرج
درقوانین ویا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف درمعامالت هستند  .اگر موضوع معامله کلی باشد در صورت وجود
عیب یا عدم انطباق کاال با شرایط تعیین شده ،مشتری حق دارد صرفاً عوض سالم را مطالبه کند و فروشنده باید آن را
تأمین کند.اگر موضوع معامله جزئی (عین معین) باشد ،مشتری میتواند معامله را فسخ کند یا تفاوت ارزش کاالی
معیوب و سالم را مطالبه کند و فروشنده موظف است آن را پرداخت کند .در صورت فسخ معامله از سوی مشتری،
پرداخت خسارت از سوی عرضه کننده منتفی است .در این ماده کلیه عرضه کنندگان کاال و خدمات که شامل تولید
کنندگان نیز می شوند ،منفرداً و مشترک ًا مسئول صحت و سالمت کاال و خدمات عرضه شده تلقی شوند عدم تحویل
کاالی سالم ،موجب خسارت مصرف کننده و ایجاد مسؤولیت برای تولید کننده و یا عرضه کننده کاال است .ظاهر ماده
داللت به تعهد به تحویل کاالی سالم دارد ،اما دقت در سایر قسمتهای ماده ،تعهد عرضه کننده را به تحویل کاالی سالم
نشان میدهد و برای جبران خسارت ناشی از نقص موجود در کاال ،این اجازه را به مصرف کننده داده است ،یا قرارداد
را فسخ نماید و یا به ارش راضی شود و یا الزام تولید کننده یا عرضه کننده را به تحویل کاالی صحیح و سالم درخواست
کند .این تعهد ناشی از شرط ضمنی میان طرفین قرارداد است که  ،طبق آن باید کاال بی عیب باشد به عبارت دیگر تعهد
عرضه کننده نسبت به ایمن بودن و سالمت کاال ،تعهد به نتیجه است و تنها قوه قاهره میتواند او را از این مسؤولیت
مبرا کند (کاتوزیان ،1387 ،ص .)240ماده  2قانون مزبور به عمومات مندرج در قانون مدنی در خیار عیب توجه داشته
است ،اگر براساس این قانون در مطالبه کاالی سالم و مسئولیت کلیه عرضه کنندگان کاال را به تولیدکنندگان تعمیم دهیم
این حکم ،مسؤولیت محض را تداعی می کند اما در ادامه ماده ،با توجه به ارجاع به قوانین و قرارداد و عرف ،باید
پذیرفت که قانونگذار ،مسؤولیت عرضه کنندگان کاال و خدمات را بر مسئولیت قراردادی و نظریه تقصیر استوار نموده
است  ،زیرا اگر کاالیی بر خالف سالمت مورد توافق طرفین ،تحویل شود ،صرف ارائه کاالی ناقص  ،داللت بر ارتکاب
تقصیر توسط ارائهکننده دارد .در سیر تحوالت مقررات و در راستای حمایت از مصرف کننده و رهایی از نظریه تقصیر،
تضمین تولید کننده یا فروشنده نسبت به کاال و خدمت ارائه شده مورد توجه قرار گرفت ،که این امر نیز به لحاظ نقض
عهد در ایمنی ،یا شرایط قراردادی قابل تفسیر است .اما تضمین سالمت کاال درمورد آخرین مصرف کننده ،که رابطه
قراردادی با تولید کننده ندارد  ،بر مبنای مسؤولیت قراردادی غیر قابل توجیه است .باید پذیرفت که مبنا قرار دادن
نظریه تقصیر در عصر صنعتی حاضر با توسعه صنعت و لزوم حمایت از مصرفکنندگان ،همخوانی ندارد وشرط ضمانت
به تأمین سالمت ،باید تعهد به نتیجه تلقی شود.
مبنای مسئولیت مدنی تولیدکننده براساس فقه :عمده مسئولیت برای تولیدکننده را در فقه منبعث از رعایت عدالت
و مساوات در معامالت می دانند؛ در اسالم تالش شده ،سود جویان در تامین نیازهای مردم در راستای معامالت آنان
سود جویی نکنند و از همین باب تشریعاتی در باب تحریم ربا و نهی احتکار آورده شده است.خداوند می فرماید ((ای
کسانی که ایمان آوردید اموال یکدیگر را به ناروا مخورید مگر آنکه معامله و داد و ستدی بر اساس تراضی بین شما

201

سیدرضا هاشمی  ،ستار زيبا کالم

مبانی مسؤولیت مدنی تولیدکنندگان کاال در فقه و نظام حقوقی ايران

انجام گرفته باشد)) (النساء  .) 29/وبدیهی است که خوردن مال دیگری ناشی از تولید کاالی غیرایمن و نامناسب مصداق
خوردن مال یکدیگر بدون تراضی است .از سوئی نیز در اسالم حمایت از طرف ضعیف در معامله ،بر قوی اولویت دارد
و هدف ،برگرداندن تعادل بین تولیدکننده و مصرف کننده خواهد بود.
مبنایی دیگر برای مسئولیت مدنی تولیدکننده بهره مندی از قاعده غرور است .روایت نبوی مشهور بین شیعه و
سنی(،المغرور یرجع الی من غره) است .برای اثبات قاعده غرور فقها به احادیثی که با عنوان تدلیس در ابواب مختلف
فقهی وارد شده است ،استناد میکنند .در سیره عقال و دانشمندان نیز رجوع فرد فریب خورده ،به فریب دهنده و طلب
خسارت او موضوعی پذیرفته شده است.اگر شخصی با فریب ،شخص دیگر را به ضرر بیندازد ،مشمول اینقاعده (غرور)
است ،حتی اگر جاهل به ضرر باشد یا حتی اعتقاد به سودمند بودن آن داشته باشد( .بجنوردی1419 ،ق ،صص-279
 )278بنابراین اگر تولیدکننده عالم به غرور مصرف کننده باشد ،قاعده غرور ،میتواند مبنای تحمیل مسئولیت مدنی بر
وی باشد .در همین مورد که غار (تولیدکننده) جاهل است و حتی تصور منفعت دارد ،باید دید آیا مغرور (مصرف کننده
) بعد از علم به فریب میتواند به غار رجوع و طلب خسارت کند یا خیر؟با توجه به مدرک این قاعده  ،وضع فرق می
کند.آیا مدرک قاعده ((المغرور یرجع الی من غره)) را روایت نبوی می دانیم؟ یا بنای عقال ،اجماع ،یا قاعده اتالف،
قاعده الضرر به حساب می آوریم؟ به اساس قاعده غرور چنانچه مبنای قاعده را اجماع بدانیم ،باید به قدر متیقن،
خسارت را اخذ نمود .در اینجا قدر متیقن همان علم غار به فریب مغرور است .اگر مبنا ،قاعده اتالف یا قاعده الضرر
باشد ،در اینجا فرقی بین غار عالم و جاهل نیست و در هر صورت غار ضامن است .عمده استدالل ما بنای عقال و امضا
بنای عقال توسط روایات است .چراکه روشن است((،المغرور یرجع الی من غره)) نیز یک قاعده برگرفته از روایات و
بنای عقال و اجماع است .بنابراین شامل غاری می شود که عالم باشد( .بجنوردی ،1401 ،ص )155در این موضوع
چنانچه بخواهیم وحدت مالک بگیریم ،مبنای جبران خسارت زیان دیده ،اتالف و قاعده الضرر نیز میباشد .شاید بتوان
گفت که مبنای تحمیل خسارت و مسئولیت مدنی ،تسبیب است که تولیدکننده با تولید کاالی غیر ایمن یا ناقص موجب
ضرر مصرف کننده شده است.
باید دانست که قاعده غرور با قاعده تسبیب در بسیاری از موارد ،از جمله مسئله مسئولیت مدنی تولیدکننده باهم قابل
جمع اند .اما بین این دو قاعده اختالف اصلی و اساسی وجود دارد ؛ زیرا حاکمیت قاعده تسبیب ،در جایی است که
بین سبب و مباشر ،اراده و اختیاری درخسارت نباشد ،لذا اگر بین مسبب و عمل ،یک اراده فعالی وجود داشته باشد،
یقیناً از موارد تسبیب نخواهد بود .بلکه از موارد و مصادیق قاعده غرور خواهد بود .مثال :شخصی که دیگری را گول
می زند ،شخص گول خورده به هر حال با اراده و قصد و اختیار خود آنکار را انجام میدهد ،در این صورت جای
قاعده تسبیب نیست ،چرا که در قاعده تسبیب ،فعل باید مستند به مسبب بوده و فاعل مختاری بینمسبب و عمل فاصله
نشده باشد (.طاهری1418 ،ق ،ص . )258از دیدگاه فقها تدلیس عالوه بر آنکه حرمت تکلیفی دارد موجب حق فسخ و
به اصطالح خیار تدلیس برای تدلیس شونده است.در بعضی از منابع فقهی حق وصول خسارت هم پیش بینی شده
است (.شهید ثانی1418،ق ،ص 179و میرزای قمی ،1371،ص. )203
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مبنای دیگر مورد قبول فقها در مسئولیت مدنی ناشی از عیب در کاال ،اعم از کاالی تولیدی و یا خدمت ارائه شده
است .یعنی مبنای مسئولیت عیب موجود در کاالی تولیدی است  .تعریف عیب در فقه ،ریشه در اخبار دارد و در این
خصوص گفته اند که هر فزونی و کاستی از اصل خلقت ،عیب است ( الجبعی العاملی ،شهید ثانی ،بی تا ،ص)289
ضمن اینکه باید بین مفهوم عیب درشرایطی که قراردادی وجود دارد با جایی که عیب در خارج از قرارداد مطرح می
شود تفاوت قائل شد زیرا در مسؤولیت مدنی ،زمانی کاال معیوب محسوب است که بواسطه عیب موجود ،خسارتی
حادث شود ولی در نظام قراردادی ،زمانی یک کاال معیوب است که آن کاال با مشخصات مورد توافق طرفین در قرارداد،
مطابقت تام نداشته باشد .در روایتی تحت عنوان ابن ابی لیلی درکافی از حسین بن محمد سیاری نقل گردیده :که در
فروش کنیزی که بر شرمگاهش مویی نبوده اختالف در تفسیر عیب گردید ،که نهایتاً بر اساس اظهار محمد بن مسلم،
که گفت نصی در آن نمی داند اما ابوجعفر (ع) از پدرش و از پدرانش و از نبی (ص) اخبار کرد که :هر آنچه زاید بر
اصل خلقت یا کمتر از آن باشد عیب است.و ابن ابی لیلی در قضاوت این اظهار را مبنا قرار داد و بر عیب قضاوت نمود.
(کلینی،1381 ،ص 215و حر عاملی1409،ق ،ص .)197مرحوم سید مصطفی خمینی در باب تعریف عیب و تشخیص
آن نظر قاطعی دارند که دخالت فقها در تعریف عیب و تشخیص را محصور به عرف و منطق معامالت و تجارت میداند.
(خمینی ،1375 ،ص.)277
حقوقدانان عیب کاال و ایجاد مسئولیت مدنی را در درون معامله میشناسند و این دو روش کامالً با هم متفاوت است
بنابراین مفهوم عیب در بیع و تولید و مصرف نسبی است و در هر معامله با معاملهی دیگر متفاوت است .تعریف دیگری
از عیب وجود دارد .شیخ انصاری در تعریف عیب آورده است  :عیب نقص از صحت متوسط است که باالتر از این
مرتبه ،کمال است (انصاری 1416 ،ق ،ص )266بنابراین ،عدم مرغوبیت ،دلیل بر معیوب بودن نیست و مطالبه جبران
ضرر و تحمیل مسئولیت مدنی غیر صحیح است .چراکه هر یک از کاالها با مشخصات و صفات و ویژگیها ،ارزش و
قیمت خاص خود را دارد که با اخذ آن توسط مصرف کننده اساس ًا وی کیفیت ضعیف آن را پذیرفته است .در تولید،
صفت کمالیه و عدم آن عیب محسوب نیست .در بسیاری از موارد سبب نقص یا افزایش مالی کاالی تولید شده وجود
یا عدم یک صفت کمالیه در آن است  ،که عدم آن عیب محسوب نیست.
در صدر اسالم که خرید و فروش برده رونق داشت  ،داشتن سواد خواندن و نوشتن برای یک برده نوعی صفت
کمالیه محسوب بود و عدم وجود این صفت علیرغم اینکه ارزش مالی او را پایین میآورد ،ولی عیب محسوب نبود.
به همین جهت است که در فقه عیب را خروج از مجرای طبیعی می دانند (.فالعیب هو الخروج عن المجرا الطبیعی اما
لزیاده او نقصان موجب لنقص المالیه)( .عالمه حلی ،بی تا ،ص .)80اما اگر عیبی که موجب غش در معامله گردد ،فقها
در میان غش در تولید کاال دو حکم ذکر نمودهاند یکی حکم تکلیفی و دیگری حکم وضعی ،در مورد حکم تکلیفی فقها
بین غش آشکار و غش در تولید بنحو مخفی قائل به تفکیک شده اند .در غش آشکار ،یعنی امتزاج دو کاال در تولید به
نحوی که نتوان تشخیص داد مثل اینکه گندم با خاک مخلوط شود که قائل به مکروه بودن آن شده اند و اگر غش مخفی
باشد و طوری نباشد که مصرف کننده (مشتری) بتواند تشخیص دهد فقها به حرمت آن نظر دادهاند (شهید اول1410 ،ق،
ص )388در مورد حکم وضعی  ،غش و مخفی بودن امتزاج مزبور عالوه بر حرمت  ،بعضی در معامله به بطالن و فساد
معامله نظر دادهاند  ،شهید ثانی معتقد است که چنین کاالیی در مورد معامله موجب بطالن نیست و بر این نظر به اصل
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صحت و اصل لزوم قراردادها استناد جستهاند و حتی بعضی فقها همانند محقق کرکی نظر شهید اول را با این بیان ذکر
نمودند که« :المحرم هوالغش و انا البیع فانه عین منتفع بها فصحیح» (محقق کرکی ،1408 ،ص )25این فقها که به صحت
چنین معاملهای نظر دادهاند و خیار را در موضوع ثابت دانستهاند و خیارهای تدلیس ،عیب و غبن را برایش متصوردانسته-
اند  ،که ارش هم قابلیت وصول دارد  .این امر میتواند به تحمیل مسئولیت مدنی به چنین تولیدکنندهای بار شود
(سبزواری ،1383 ،ص.)108
در مقابل  ،کسانی که به بطالن و فساد معامله با کاالی مغشوش نظر دادهاند  ،همانند مقدس اردبیلی و حر عاملی و
شیخ صدوق به قصد واقعی طرفین استناد جستهاند که العقود تابعه القصود( .صدوق ،1390 ،ص 183و حر عاملی،
 ،1409ص )280بنابراین شارع ،با وضع ضوابط دقیقی بر داد و ستد و سفارشهای الزام آور و اخالقی و حقوقی در
باب ضمان و غیره و تحریم ربا ،نهی از احتکار ،غبن ،تعزیر ،تدلیس و ضامن ساختن سازندگان ،پیشه وران (اجیر
مشترک) نسبت به کاالیی که برای تعمیر و اصالح یا ساختن چیز خاصی از آن  ،به آنها داده شده است سعی نموده که
از حقوق مصرف کننده و به بیان دیگر تحمیل مسئولیت مدنی بر تولیدکننده دفاع نماید  .همانگونه که از احادیث نیز
برمیآید در زمان حیات پیامبر (ص) نظارت به بازار وجود داشته ودر ادوار بعدی این نظارت ادامه داشته است(.باقر
زاده ،1381 ،صص )66-70نمونه دیگر در کالم فقها ،نظر حضرت امام خمینی (ره) در باب احتکار است که نرخ
گذاری برای محتکر بدون دلیل جایز ندانسته  ،امّا اگر محتکر ،در فروش ،قیمت را بیش از حد باال ببرد ،به پایین آوردن
آن ملزم میشود ،در غیر اینصورت ،امام او را وادار می کند که با توجه به قیمت متعارف موجود یا به قیمتی که امام
مصلحت میبیند کاالیش را بفروشد( .الموسوی الخمینی1434 ،ه.ق ،ص  . )417 ،416ضمن اینکه مبتنی بر شرع در
هر چیزی که برای آن قیدی نباشد و برای آن ضابطه صریحی نباشد  ،باید برای تعیین آن به عرف رجوع کرد و نتیجت ًا
اینکه هر چیزی که عرفاً و عادتاً ضرر شمرده شود ،ضمان به آن تعلق میگیرد (حسینی مراغی 1417 ،ه .ق ،ص )324
و تعیین خیارات عیب و تدلیس و غبن و وظایفی که فقها در کتابهای مربوط به حسبه ،برای محتسب برشمردهاند،
نمونههای بارزی از تمرکز و همّت شارع به سالم بودن کاالها و خدمات بدون نقص است.
دسترسی مصرف کننده به کاالی ایمن نیز معطوف به جامعه صنعتی امروز نیست بلکه ریشههای آن را میتوان در
مباحثی همچون ضمان عدوان و جبران زیانهایی که از چنین کاالهایی برمیآید  ،مالحظه نمود .حق مصرف کننده به
داشتن اطالعات صحیح از کاالی تولیدی نیز در شرع مقدس قابلیت توجه دارد ،همانند آیات  35سوره اسراء که علت
نابودی قوم شعیب (مردم مدین) را خیانت در پیمانه و ترازو و کاستن از حقوق مردم معرفی میکند (ویلُ للمطففین).
در این موضوع نیز باید توجه کرد که عدم بیان تولیدکننده به وجود نقص آشکار و پنهان کاالی تولیدی برای وی از نظر
فقها موجب مسئولیت است  .نظرات فقها در این باب را به سه گروه میتوان تقسیم نمود  :عده ای از فقها معتقدند که
عدم تصریح به عیوب موجب غش ( فریب و نیرنگ) در معامله است(.شیخ طوسی ،ق ،1407عالمه حلی ،بیتا،
راوندی 1405،ق) عده ای دیگر معتقدند ،عدم اعالم عیوب و نقائص حیله و فریب نیست ( .طباطبایی یزدی،1378،
محقق حلی ،1389 ،طباطبایی ) 1404 ،و عده ای دیگر نیز بر این باورند که عدم اعالم از عیوب آشکار ،تدلیس تلقی
شده و عدم اعالم عیوب پنهان موجب حق فسخ است( .انصاری1416،ه.ق،ص .)349با بررسی اقوال ،بهترینکالمکه
فصلالخطابی در اینخصوص باشد از مرحوم سید مصطفی خمینی آمده که این امر (تشخیص عیب ) فقط به محیط
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تجارت و معامالت و تشخیص عرف در آن مورد واگذار شده است( .خمینی،1375 ،ص )252بنابراین در پی یافتن
مبنای فقهی حقوقی متقن تولیدکننده  ،که توجیه کننده ضمان باشد میتوان به معیوب بودن کاالی تولیدی حسب
معیارهای فقهی و حقیقی و وجود استناد عرفی میان عیب کاالی تولید شده و ضرر و زیان و سود مقتضی عصر سالمت
و قاعده غنم و الضرر از مهمترین مبانی فقهی و حقوقی است که مبتنی بر آن ضمان تولیدکننده را در پی دارد ،استناد
نمود.
اصاله السالمه اقتضای تولیدی کاالی سالم را دارد اطالق عقد مقتضی سالم بودن کاال است؛ «اطالق العقد یقتضی
وقوعه مبنیاً علی سالمه العین من العیب وإنما ترک اشتراطه صریحاً اعتماداً علی أصاله السالمه» (انصاری 1415 ،ه.ق،
ص  .)360عرفاً مشتری ثمن خود را بر مبنای اعتماد به اصل سالمت مبیع میپردازد؛ بنابراین ،مانند آن است که سالمت
مبیع در خود عقد شرط شده باشد (عالمه حلّی1414 ،ه.ق ،ص .)169برخالف شرط صحت ،در اصل سالمت (اصاله
السالمه) ،امروزه نباید وصف صحت را محدود به سالمت فیزیکی کاال دانست  ،بلکه باید سالمت را به معنای ایمنی
فرآورده نیز دانست  .قاعدۀ غنم نیز موجب تحمیل مسئولیت مدنی به تولیدکننده است  .رسول اکرم (ص) در حدیثی
فرمودهاند « :الرهن من صاحبه الذی رهنه ؛ له غنمه و علیه غرمه» .غنم در این روایت به معنای منافع متصل به مال
مرهونه و غرم به معنای ضمان ناشی از تلف مال مرهونه است (طوسی1407 ،ه.ق  ،ص .)402در قاعدۀ غنم (من له
الغنم فعلیه الغرم) فقها تالزم میان سود و زیان را پذیرفتهاند .فقها مبنای خیار عیب را قاعدۀ الضرر نیز دانستهاند .آنان
مبحث عیب را ذیل خیار عیب بررسی نموده و تنها به ارش و فسخ (یعنی خسارت ناشی از بیع) پرداختهاند و زیانهای
ناشی از کاالی تولیدی را بررسی نکردهاند  .باید گفت تا زمانی که دلیل قاطعی بر عدم جبران خسارت نباشد  ،به حکم
الضرر ،تولیدکننده باید زیانهای ناشی از تولید کاال را جبران کند .مسئولیت بدون تقصیر در فقه  ،نه تنها مفهوم ناآشنایی
نیست ،بلکه در موارد متعددی فقها و قوانین موضوعه به مسئولیت بدون تقصیر تصریح داشتهاند ،مسئولیت غاصب و
شخص در حکم غاصب (مواد  315 ،310و بند اخیر مادۀ  631ق.م ،).مسئولیت صنعتگر (بحرانی1405 ،ه.ق ،ص،)296
(عالمه حلی1410 ،ه.ق ،ص ،)218مسئولیت مستعیر در عاریۀ مضمونه (مادۀ  644ق.م) ،مسئولیت بیطار و طبیب در
صورت عدم اخذ برائت ،مسئولیت مالک منزل در آسیب ناشی از حیوان ،مبتنی بر تقصیر نیست .بنظر می رسد که تالش
فقهایی که تنها معیار و مالک مسئولیت تولیدکننده را به تنهایی خلقت طبیعی و یا نقص مالی و یا قضاوت عرف تلقی
نمودهاند کافی نبوده ،چراکه حقوقدانان مبنای مسئولیت مدنی را عالوه بر خلقت طبیعی ،در درون کاال جستجو می کنند
و این دو معرفت یکسان ن یست  .مثال در معامله ی اتومبیل ویژه ی مسابقه ،نرسیدن سرعت به بیش از  250کیلومتر
عیب است  ،در حالیکه در فروش اتومبیل سواری به آن اعتنا نمی شود.
مبانی مسئولیت مدنی تولیدکننده در نظام حقوقی ايران :قانون گذار ایران بیش از آنکه در صدد تعیین مبنای مشترکی
در تحمیل مسئولیت مدنی بر تولیدکنندگان باشد با اتخاذ رویکرد مصداقی سعی در اتخاذ مبنایی متناسب هر کاال ،بر
مسئولیت مدنی تولیدکننده داشته است تا به اقتضای خصوصیات و ویژگیهای هر کاال مبنایی متناسب قابل اتخاذ باشد.
برهان این نکته نیز در تصویب قوانین مختلف از جمله قوانین معطوف به تولید کاالهای پزشکی ،دارویی ،خوراکی،
بهداشتی ،درمانی ،خودرویی و کاالهای خطرناک در کنار قوانین عام مسئولیت مدنی و مقررات محیط زیست و قانون
تجارت و مدنی قابل مشاهده است .اما باید توجه داشت که از بین همین قوانین خاص مصوب در مورد کاالهای معین،
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می توان رویکرد و نظر مقنن را در خصوص گرایش به مبنایی خاص قابل تحمیل بر مسئولیت مدنی تولیدکننده کشف
نمود .بعنوان نمونه در حمایت از مصرفکنندگان خودرو ،هر نوع توافق مستقیم یا غیر مستقیم بین عرضه کننده ،واسطه
فروش با مصرف کننده که به موجب آن تمام یا بخشی از تعهداتی که عرضه کننده بر طبق این قانون و یا ضمانتنامه
صادره بر عهده دارد را ساقط نماید ،یا آنچه که به عهده واسطه فروش یا دیگری گذارده شده ،در برابر مصرف کننده
باطل و بال اثر تلقی گردیده است .بنابراین تعهد عرضه کننده به ارائه کاالی منطبق با استاندارد ،تعهدی به نتیجه است.
چرا که در استفاده از کاال و خدمات ،گاهی افرادی که از استفاده کاالی تولید شده متضرر می گردند ،کسانی هستند که
هیچگونه قراردادی با تولیدکننده ندارند ،بنابراین بهره گیری از مبنای قراردادی عمدتاً به نفع تولیدکنندگان و به ضرر
مصرفکنندگان زیان دیده میباشد ،چرا که خسارت دیده امکان اثبات تقصیر تولیدکننده را ندارد .ولی نظریه مسؤولیت
محض ،این مشکل را حل کرده است .همین تعهد به نتیجه است که به زیان دیده که سالمت کاال جزء شروط بنایی
اوست حق می دهد که در صورت وجود عیب و نقص در کاال ،به تولی د کننده مراجعه و خواستار اصالح آن شود.
شاید بتوان درج شرط گارانتی در بعضی کاالهای تولیدی همانند کاالهای خطرناک و یا خودرو را در ضمن عقد اصلی،
بر اساس همین تعهد به نتیجه و قائل بودن مسؤولیت محض برای تولید کننده تفسیر نمود.
مطابق مقررات ،التزام قانونی تولیدکننده به جبران خسارت ناشی از نقص کاال و خدمت و تعویض و تبدیل کاالی
معیوب و یا جبران خسارت ناشی از نقص یک کاال به زیان دیده ،همگی از تعهد تولیدکننده دائر بر لزوم صحت و
سالمت کاالی تولیدی و یا خدمت ارائه شده نشات میگیرد .این حکم قابل تعمیم به تمام کاالهای تولیدی است  .زیرا
تعهد به نتیجه از باب تأمین سالمت و ایمنی کاالی تولیدی مورد توافق طرفین است .بر این اساس میتوان گفت
تولیدکننده ،درکاالهای دارای ضمانت در طول مدت ضمانت مکلف به رفع هر نوع نقص یا عیب (ناشی از طراحی،
مونتاژ ،تولید یا حمل ) است که در کاال وجود داشته و یا در نتیجه استفاده معمول از آن ،بروز نموده و یا مغایر با مفاد
ضمانتنامه و مشخصات اعالمی به مصرف کننده بوده یا مانع استفاده مطلوب از کاالی تولید شده باشد یا حتی از باب
تسبیب موجب کاهش ارزش معامالتی کاال شود.
روح حاکم برقوانین مصوب در باب حمایت از مصرف کننده اقتضاء دارد که کاال و خدمات باید سالم به مصرف
کننده تحویل شود .قانون حمایت از مصرف کننده میتواند مبنایی برای تعمیم این قانون به تمام مصادیق کاالهای
تولیدی باشد ،چرا که قانون حمایت از مصرف کننده ،قانونی عام است و اصل را نیز بر سالمت و غیر معیوب بودن
کاالها قرارداده و از آنجا که اصل بر آن است که هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند و در قوانین دیگر نیز جنبه
حمایتی از مصرف کننده مشهود است ،لذا بهره گیری از مسؤولیت محض در تولید کاال باید رویکرد قانونگزار ایران
تلقی شود ،زیرا هر کس کاالیی را بر خالف مقررات قانونی یا مندرجات قرارداد یا حکم عرف ،تولید یا عرضه کند ،
فی نفسه از حدود متعارف تولید خارج شده و این عمل که به ضرر مصرف کننده و یا دریافت کننده خدمات صورت
گرفته است .تجاوز از قانون ،قرارداد یا عرف است و برای مرتکب مسؤولیت زا است ،بنابراین مسؤولیت محض برای
تولیدکنندگان و ارائه کنندگان خدمات در حقوق ایران میتواند بعنوان مبنای مورد نظر مقنن تلقی شود .
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مسؤولیت حرفه ای تولیدکننده در حقوق ايران :ورود ضرر ناشی از کاالی تولیدی ،نشانگر عدم رعایت مسؤولیت
حرفه ای در تولید کاال است؛ شاید این عدم رعایت مسئولیت حرفه ای را بتوان تقصیر تلقی نمود و مسؤولیت تولید
کننده کاالی مزبور را بر نظریه تقصیر استوار ساخت چرا که معیار تقصیر شغلی و حرفه ای  ،رفتار متعارف یک شخص
متخصص در آن حرفه و شغل است( .فضه سلیمی،1391 ،ص ) 6طبق ماده یک قانون مسئولیت مدنی ،اشخاص در
صورت تقصیر مسئولیت دارند  ،اما اثبات تقصیر تولید کننده از سوی زیان دیده به دو دلیل با عدالت و انصاف سازگار
نیست .اول اینکه خریدار یک کاالی تولید شده ،تخصص و دانشی در رابطه با تولید و یا استفاده از آن کاال را ندارد تا
بتواند تقصیر تولید کننده را اثبات کند و نادیده انگاشتن دانش و تخصص و مهارت در تولید یک کاال ،خود تقصیر است.
تصویب قوانین و رعایت استانداردهای اجباری در ساخت کاالهای خاص همانند وسائل نقلیه و یا وسایل شهر بازی و
یا لوازم خانگی و یا تولید وسایل صنعتی ،همگی بر این داللت دارند که اراده قانونگذار بر تحمیل مسئولیت به تولیدکننده
و الزام وی به رعایت استانداردهای علمی و تخصصی و حرفه ای در تولیدکاال و ارائه یک خدمت سالم است.
الزام تولیدکنندگان به رعایت استاندارد های فنی و همچنین قوانین الزام آور ،ناظر به رعایت اصول فنی و ایمنی در
محیط زیست و فعالیت کارخانه ها و بقاء در صحنه رقابت و تداوم حیات تجاری سازمانها و تولیدکنندگان منوط به
رعایت این اصول است و حتی در این مسیر باید از بازار نیز جلوتر حرکت کرده و نیازهای جدیدی برای مشتریان
تعریف نمود(.جعفری تبار،1375 ،ص . )90و همگی این الزامات دارای نتایج عملی در تحمیل مسئولیت مدنی است و
حاکی از این است که قانونگذار بیشتر به مسئولیت محض تمایل و گرایش دارد  .در طول قرنها بیشتر روابط حقوقی
اشخاص با یکدیگر ،مطابق خواسته و اراده آنان بوده و با قرارداد انجام می شده است ،اما تحوالت شتابنده اجتماعی،
روابط جدید وناخواسته ای میان افراد برقرارکرده است روابطی که منشاء مسؤولیتهای غیر قراردادی می شود( .صفایی،
رحیمی ،1393،ص )158سیاست حقوقی ایجاب میکند ،قانونگذار برای حمایت از زیان دیده و جبران خسارت وارده
به او مداخله کند و مقررات خاصی در این زمینه وضع کند ،بویژه آنکه تعداد این نوع قربانیان نیز زیاد بوده و هر ساله
شاهد افزایش تعداد آنها هستیم و به دلیل نا ممکن بودن یا دشوار بودن اثبات رابطه سببیت و وجود تقصیر ،زیان آنها
بدون جبران باقی می ماند (.کاتوزیان ،1380 ،ص  .)400-386از دیدگاه حقوقی اعطای حق استرداد و تعویض کاالی
ناقص در قوانین مدنی و قوانین خاص همچون قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو و همچنین وجود الزاماتی
همچون گارانتی اجباری و همچنین قوانین عام تجارت در باب مسؤولیت متصدی حمل و نقل و دالل و اختیار قانونی
حاصله از ماده  1324قانون مدنی در استفاده از امارات ،بهره گیری از مبنای مسؤولیت محض در این باب را تسهیل و
دلیلی بر گرایش قانونگذار به مسئولیت محض است .اما آنچه که پرواضح است اینکه بر خالف مسئولیت حرفه ای ،
هر شخصی اعم از تولیدکننده یا مصرف کننده در قراردادها در صدد تحدید مسئولیت مدنی و گاهی در برخی موارد
اسقاط مسئولیت مدنی خویش ،ناشی از کاالی تولیدی و یا مصرف آن است .همین امر موجب گردیده که با درج شرط
د ر قرارداد با تحدید مسئولیت مدنی یا اسقاط آن سعی در فرار از مسئولیت نمایند .لذا در صدد آنیم که تحلیل نماییم،
اساساً وجود چنین شرطی آیا با مبانی مسئولیت مدنی در تضاد است یا خیر ؟ طبق قانون ،اصل بر آزادی متعاملین در
تعیین مفاد و ماهیت و شروط قرارداد راجع به جبران ضرر نامشروع است .تقابل فایده ها و زیان های اقتصادی و
اجتماعی شرط تحدید مسئولیت و یا عدم آن را در نظام های حقوقی دچار تردید کرده است .شرط عدم و یا تحدید
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مسئولیت برای تولیدکننده ،فوایدی را در رونق تولید و کارآمدی اقتصادی و حذف هزینه های بیمه را در بر دارد .اما
چنین شرطی با مبانی مسئولیت مدنی که تحمیل زیان به وارد کننده ی خسارت و جبران ضرر را قطعی می داند در
تعارض است .عدالت اقتضا می کند که در صورت نقض تعهدات قراردادی یا قانونی ،عامل زیان ،مسئول جبران
خسارت زیان دیده باشد .شرط مزبور در تحدید مسئولیت و یا عدم آن با هدف مسئولیت مدنی که جبران زیان است،
در تعارض قرار میگیرد .و توافقات عامل زیان (تولیدکننده) و زیاندیده (مصرف کننده) ،نباید موجب از بین بردن مبنا
و هدف مسئولیت مدنی باشد.
بعضی از حقوقدانان چنین شروطی را مخالف مبانی مسئولیت مدنی نمی دانند و حتی برای توجیه اعتبار آن به دالیلی
مانند اصل آزادی قراردادی ،کارایی اقتصادی ،تقسیم خطرات ،تشویق ابتکارات و کاهش هزینه ها و متعاقب آن افزایش
تولید و بازدهی مضاعف استناد می کنند .و بعضی دیگر شرط فوق را مخالف قطعی مبانی مسئولیت مدنی تلقی می کنند
و در این راستا چنین شرطی را به جهت تحمیلی بودن و عدم انطباق با عدالت و انصاف و نا برابری قدرت اقتصادی
در طرفین قرارداد ( تولیدکننده و مصرف کننده) مخالف نظم اجتماعی و اقتصادی و مغایر اخالق تجاری می دانند.موافقان
که بر صحیح بودن چنین شرطی اصرار دارند آن را از نتایج اصل آزادی قراردادی ،در مرحلۀ انعقاد قرارداد می دانند که
اشخاص در تعیین محتوا و مفاد قرارداد خود آزاد و به تعهدات قراردادی خود ملتزم باشند .مطابق این اصل ،آنچه
شخص به موجب قرارداد می پذیرد ،عادالنه است.شرط تحدید و یا عدم مسئولیت ،دقیق ًا منطبق با اراده متعاملین است،که
یا نخواسته اند تعهدی را بپذیرند یا می خواهند آن را محدود کنند .مسئولیت قراردادی به دلیل تخلف از تعهد مندرج
در قرارداد است ،پس همان ها که تراضی کرده اند ،میتوانند مسئولیت را از خود سلب یا آن را محدودکنند ،اما مشروط
بر اینکه مخالف مصلحت عمومی نباشد(.کاتوزیان،1380،ص .)325بنابراین تولیدکننده و مصرف کننده ،اگر توافقی
نمایند که با قانون مخالف باشد دادرس میتواند نسبت به بطالن شرط اقدام کند( .کاتوزیان،1387،ص) 328
اصل آزادی قراردادی بر این پایه استوار است که بازار به نتیجۀ کارآمد می رسد و ضرورتی به دخالت دولت در
قراردادها نیست .براین اساس دولت باید به مفاد قراردادهای خصوصی احترام بگذارد و به توافق متعاملین توجه نماید،
چراکه مصرف کننده زمانی که به تعهدی رضایت میدهد مبنی براین خواهد بود که عاقالنه و به دور ازهرگونه ضرر
برای او بوده است( .انصاری ،1390،ص .)249در بازاری که تولیدکننده منحصر نباشد ،میان تولیدکنندگان رقابت خواهد
بود و متعاقدین و متعاملین با فرض انتخاب صحیح و عقالنی و در نظر گرفتن مصلحت ،شرط تحدید مسئولیت یا عدم
آن را مورد توافق قرار می دهند و عقالنیت متعاملین در انعقاد قرارداد مفروض است و رقابت موجب تولید کاالی با
کیفیت بیشتر خواهد بود و این مخالف مبانی مسئولیت مدنی که جبران ضرر زیاندیده را هدف می داند  ،نخواهد بود
زیرا درصورتی که قرارداد توأم با شرط تحدید یا عدم مسئولیت اجرا نشود و در صورت عدم تناسب میان تعهدات
طرفین ،در حدی که تعهدات غیر منصفانه بوده و یا قرارداد کامال نسبت به یک طرف ،یکطرفه باشد ،دادگاه میتواند
قرارداد را باطل یا تعدیل کند( .انصاری ،1390،ص .)337- 336و این موارد قابل تعمیم به همه ی قراردادهای با شرط
تحدید مسئولیت و یا فقدان آن نیست ،چراکه همه ی قراردادهای یک طرفه را نمیتوان خالف نظم عمومی و باطل
دانست ،اما بنظر می رسد قرارداد یکطرفه و یا تحمیل کننده ی شروط فقدان مسئولیت مدنی و یا تحمیل مسئولیت به
یک طرف ،قراردادی عادالنه نیست ،که زیان تنها بر یک طرف معامله تحمیل گردد ،اگر نابرابری اطالعاتی وجود داشته
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و یا یک طرف از قدرت اقتصادی برتر یا انحصار برخوردار باشد ،در این موارد به دلیل غیر منصفانه و خالف وجدان
بودن قرارداد ،دادرس میتواند به بطالن قرارداد یا حذف یا تعدیل شروط غیر منصفانه رأی بدهد .که به نظر این امر
مطابق با عدالت است.همین امکان قضایی به حذف یا تعدیل شروط غیر منصفانه در تحمیل مسئولیت مدنی دلیل
واضحی بر غیرعادالنه بودن چنین شرطی است لذا شرط تحدید یا عدم مسئولیت مدنی با مبانی فقهی عدم ضمان و یا
مسئولیت مدنی در تعارض است.
در مواردی که شرطی خالف قانون باشد و یا غیرمنصفانه و تحمیلی باشد ،بطالن شروط عدم مسئولیت یامحدودکننده
آن نیز ،بر مبنای ناکارآمدی و ناقص بودن قرارداد توجیه می شود و نسبت به بطالن یا تعدیل شرط اقدام می شود؛(
انصاری ،1390 ،ص  )402-397به عنوان مثال ،در فعالیت های تجاری که تاجر موظف به ارائه اطالعات مربوطه مبتنی
بر حسن نیت است .خودداری از ارائه اطالعات الزم عامدانه یا غیر عمد و تعیین شرط تحدید یا عدم مسئولیت در این
باب ،از صورت های نقض تکلیف به دادن اطالعات است و حتی سکوت فروشنده راجع به خطری که او آگاه است و
با سکوت خود می خواهد وانمود کند که آن خطر وجود ندارد ،نوعی ارائه اطالعات غلط است که منتهی به ایجاد
مسئولیت برای جبران خسارات وارده می گردد( .جنیدی ،1381،ص  .)12-14در فقه و حقوق ،هم سکوت عمدی
نسبت به ایراد پنهانی یا خطری که عادتاً قابل مسامحه نیست ،مصداق تدلیس تلقی شده و ایجاد مسئولیت می
نماید(کاتوزیان ،1387،ص  . )333-239حال اینکه یکی از طرفین قرارداد همانند تولیدکننده را مجاز به تعیین شرطی
نماییم که مسئولیت مدنی را از وی سلب و به طرف مقابل تحمیل می کند .شرط وجود عدالت و انصاف در تعامالت
فی ما ب ین بعنوان شرط مبنایی در نهاد و درون طرفین قرارداد وجود دارد و نباید با شروطی غیر منصفانه بر مبانی موجود
ذهنی طرفین قرارداد خدشه وارد نمود؛ به عنوان مثال اینکه تعهد ضمنی فروشنده کاال به ایمنی کاال ،تعهد به نتیجه
است که غایت مطلوب است .بنابراین پیوسته تضمین ایمنی کاال ،بصورت شرط مبنایی به عهده طرف دیگر قرارداد اعم
از تولیدکننده و یا فروشنده قرار دارد و با شرط تحدید و یا عدم مسئولیت نمیتوان از شروط مبنایی خالصی یافت.
در شرایط انحصار ،تولیدکننده ،با سوءاستفاده از اصل آزادی قراردادی ،از قراردادها وشرط عدم مسئولیت به شیوه
استبدادی استفاده می کند ،که اصطالح ًا به این قدرت بازاری1نظریه بهره برداری می گویند که به دور از اخالق حسنه
و نظم عمومی قراردادهاست (.انصاری ،1390،ص  )286نباید اجازه داد طرف توانا قدرت خود را بر مصرف کننده
تحمیل نماید و به مبانی مسئولیت مدنی و اهداف آن خدشه وارد نماید.
بنظر نگارنده شرط تحدید یا عدم مسئولیت مدنی را باید نامشروع و بی اثر دانست .سازنده کاال نمیتواند ضمن
قرارداد با خریدار ،مسئولیت خود را در قبال اشخاص ثالث نفی کند ،زیرا مسئولیت وی در قبال اشخاص ثالث ناشی از
ضمان قهری است ،نه مسئولیت قراردادی .با توجه به اینکه تولیدکننده از قدرت بیشتری برخوردار است میتواند شرط
محدود کردن و عدم مسئولیت خود را به تنها مصرف کننده اول تحمیل نماید و این موضوع نیز خالف نظم عمومی
است .عدالت اقتضا می کند امنیت برای مصرفکنندگان فراهم باشد( .محسنی ،1398،ص .)97-225این تفسیر حافظ
 1قدرت بازاری :تولیدکنندگان کاال نسبت مصرفکنندگان از قدرت و نفوذ بیشتری برخوردار اند و توانایی بیشتری دارند لذا به راحتی میتوانند با تحمیل
قراردادهای الحاقی و شرط عدم مسئولیت ،مصرف کننده را خلع سالح کرده و خود یکه تاز میدان شوند خصوصاً اگر کاال یا خدمتی در انحصار شخص یا
اشخاص معدودی باشد.
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هدف و مبنای مسئولیت مدنی است و حتی به نظر میرسد نظر قانونگذار نیز معطوف به حفظ و حراست از مبانی
مسئولیت مدنی و جلوگیری از فرار هر یک از طرفین قرارداد از جبران ضرر زیاندیده به بهانه ی توافقات قراردادی و
یا تمسک به ماده ی  10قانون مدنی است؛ مثالً ،در ماده  7قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو هر نوع توافق
مستقیم یا غیر مستقیم بین عرضه کننده ،واسطه فروش ،با مصرف کننده که به موجب آن تمام یا بخشی از تعهداتی که
عرضه کننده ،بر طبق این قانون و یا ضمانت نامه صادره بر عهده دارد را ساقط نماید یا به عهده واسطه فروش یا هر
عنوان دیگری گذارده شود ،دربرابرمصرفکننده باطل و بالاثر است .تبصره این ماده برای تاکید بیشتر اعالم کرده است
که انعقاد هرگونه قراردادی که حقوق و تکالیف طرفین قرارداد و مشمولین این قانون در آن رعایت نشود ،به استناد ماده
( ) 10قانون مدنی و مواد مشابه غیرقانونی و از درجه اعتبار ساقط است.
شرط برائت از عیوب که در ماده  436قانون مدنی تجویز گردیده ،خود نوعی شرط تحدید یا عدم مسئولیت است
اما تنها در رابطه بین خریدار و فروشنده باعث سقوط خیار می شود و مسئولیت جبران خسارت ناشی از کاالی تولیدی
مخاطره آمیز را از بین نمی برد .بنابراین هر گونه توافقی بر اساس این ماده صرفا خیار را ساقط می نماید نه خساراتی
که از کاالی مزبور حادث می گردد .بنابراین وجود شروط تحدید کننده ی مسئولیت و یا معافیت از آن با مبانی مسئولیت
مدنی و هدف آن منطبق نبوده و نافی مسئولیت وارده کننده ی زیان نخواهد بود.
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نتیجه گیری:
قانونگذار ایران در قوانین متعدد در تحمیل مسئولیت مدنی بر تولیدکننده ی کاالهای مختلف ،نظر به مسئولیت محض
تولیدکننده و حمایت از مصرف کننده را داشته است .هر چند که در این باب و حوزه های تجاری مختلف ،تفاسیر
متعددی ابراز شده است اما نمیتوان به گرایش مقنن به مسئولیت محض تشکیک نمود.
در حقوق اسالم ،مسؤولیت تولیدکنندگان کاال به صورت خاص مورد بررسی واقع نشده و تنها مصادیقی از ارائه
خدمات در روایات و متون فقهی آورده شده است ،اما با توجه به اینکه در مسؤولیت مدنی طبیب،که در آن اضرار به
دیگری وجود دارد ،تقصیر به عنوان رکنی از ارکان مسؤولیت مدنی محسوب نشده است و تنها رابطه سببیت موثر تلقی
شده ،پس می توان مبنای مسؤولیت تولیدکنندگان کاال را بدون تقصیر نیز پذیرفت و با تولید کاالی مخاطره آمیز و وجود
رابطه سببیت بین ایراد موجود در یک کاالی تولیدی و خسارت وارده ،مسئولیت تولیدکننده را احراز نمود .از این رو
مسؤولیت محض تولیدکنندگان کاال با قواعد ضمان قهری در حقوق اسالم مطابقت بیشتری دارد ،میتوان در باب
کاالهای مهم و اساسی ،استفاده از گارانتی و ضمانت را در قوانین مرتبط الزامی دانست ،تا براساس مسؤولیت محض
تولید کنندگان کاال و ارائه کنندگان خدمات ،هراستفاده کننده ای از ضمانت منتفع شود.
در بسیاری از کشورهای مختلف ،بیمه الزامی است .در ایران الزام رانندگان به داشتن بیمه شخص ثالث از آن نمونه
است .میتوان با اجباری نمودن بیمه مسؤولیت تولیدکنندگان کاال و ارائه کنندگان خدمت در حقوق ایران گامی مهم در
جهت حمایت از زیان دیدگان برداشت .باید با تقویت و وضع قوانین مناسب بتوانیم از مصرف کننده در برابر
تولیدکنندگان باتوجه به خطرات قابل توجه حمایت نماییم.
وظیفه ی قانون حمایت از حقوق زیان دیده متضرر است .قانون فعلی از این حیث که به ضرورت و مسئولیت قطعی
و بی چون و چرای تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کاال به جبران خسارت وارده به مصرف کننده ،تصریح مطلق نگردیده
 ،عمدتاً موجب استفاده محاکم و قضات دادگستری از نظریه تقصیر و تحمیل بار اثبات تقصیر بر زیان دیده شده است.به
نظر نگارنده باید در باب مسئولیت مدنی تجار مخصوص ًا تولیدکنندگان با تغییر رویکرد از قوانین خاص هر حوزه تولیدی
و تجاری ،مبنا را بر مسئولیت محض قرار داد و قانونی خاص تصویب و در آن تولیدکنندگان در قبال زیانهای ناشی از
فعالیت خود در برابر طرف دیگر و اشخاص ثالث ،مسئولیت محض داشته باشد و در صورت تولید مشترک محصول
توسط چند تولیدکننده ،مسئولیت آنان تضامنی باشد و تولیدکنندگان در استفاده از بیمه مکلف بوده و تمامی تولیدکنندگان
یک کاال ،متضامناً مسئول باشند و شرطی که بنحو صریح یا ضمنی در قرارداد فی مابین تولیدکننده و مصرف کننده
موجب تحدید یا معافیت از مسئولیت باشد ،بالاثر تلقی گردد.
بیان میزان خطر و بهره گیری از هشدار های کاالهای تولیدی در هنگام فروش ابراز شود .تولیدکنندگان موظف باشند
عالوه بر رعایت استاندارد های الزامی و ارائه محصول سالم ،کلیه اطالعات الزم درباره ی نحوه ی استعمال صحیح
محصول و خطرات احتمالی و عیوب پنهان و آشکار آن در اختیار اشخاص قراردهند و استفاده از کاالی تولیدی خطرناک
تنها با وضع مقررات ویژه ممکن باشد و تمامی اطالعات مربوط به نتیجه ی فعالیت تولیدی بطور شفاف به اطالع
مقامات ذیصالح و عموم قرار داده شود تا امکان جدا نمودن کاالهای غیر ایمن و پاکسازی بازار وجود داشته باشد .و
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تولیدکنندگان موظف به تولید کاالی ایمن باشند .تک یه برمسئولیت محض به عنوان مبنایی قابل اتکاء وتصویب چنین
قانونی می تواند عالوه برجبران سربع خسارت زیاندیده موجب رونق تولید ،باالرفتن کیفیت کاالهای تولیدی و تحول
در مسئولیت مدنی تجار ،مخصوصاً در حوزه تولید گردد .با دقت در متن قوانین موجود نیز همانگونه که در مقاله بدان
تصریح شد  ،گرایش قانونگزار بر مبنای مسئولیت محض در تحمیل مسئولیت مدنی بر تولید کنندگان می باشد.
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