
هاي نظام مسئولیت مدنی ناشی از عیب کاال در نظام تعارض ویژگی
قوانین و گزینش قانون حاکم
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چکیده
جایگاه خود را در نظام مسئولیت مدنی یافتـه ،مسئولیت مدنی ناشی از عیب کاال در گذر زمان

هـا باعـث شـده تـا اشـخاص در      الملـل و آزادي عبـور کاالهـا، خـدمات و انسـان     تجارت بین.است
ایـن امـر احتمـال    . هاي مختلف حقوقی در زنجیره تولید و مصرف کاال و خدمات قرار گیرنـد نظام

تفـاوت در  . تعارض قوانین در دعاوي مسئولیت مـدنی ناشـی از عیـب تولیـد را افـزایش داده اسـت      
اقتصادي و سیاسی در کشـورهاي مختلفـی کـه در ایـن زنجیـره قـرار دارنـد، موجـب         سطح توسعه 

تفاوت بنیادین در قواعد مسئولیت مدنی در این حوزه گردیده است و این امر اهمیت مسـئله قـانون   
. در نظام حقوقی ایران هنوز رویکرد مشخصی در این رابطه وجود نـدارد . دهدحاکم را افزایش می

ت تا با رویکردي تحلیلی و تطبیقی به تبیین قواعد و اصول حاکم بر حل تعارض اسآنمقاله فهد
رسد که با توجه به گسترش طـرح  در خاتمه این مقاله به این نتیجه می. قوانین در این حوزه بپردازد

اي براي حل تعارض در سؤال مربوط به تعیین قانون حاکم در این دعاوي، الزم است تا قاعده ویژه
که به قاضی امکان گزینش قانون مناسب حسب اوضاع و احوال حاکم بـر  زه انتخاب گردداین حو

.دعوي را بدهد

کننده، مسئولیت مدنی، قانون حاکم، تعارض قوانین، حقوق مصرف: کلیديواژگان
عیب تولید
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مقدمه
هـاي طـرح دعـاوي مسـئولیت مـدنی در      المللی باعث شده تا موقعیـت گسترش ارتباطات بین

نظـام  در الملـل خصوصـی   این امر موجب اهمیت طرح مباحث بـین . صه فرامرزي افزایش یابدعر
بـا ایـن حـال دامنـه نظـام      . مسئولیت مدنی، به عنـوان یـک دسـته ارتبـاط مسـتقل، گردیـده اسـت       

کـه تغییـر   بـوده مسئولیت مدنی آنقدر گسترده و اقتضائات آن در اقسام مختلف به قدري پیچیده 
مسـئولیت مـدنی   . از اصول کلی در رابطه با برخی مصادیق قابل مشاهده استرویکرد و انحراف 

-هایی از نظام مسئولیت مدنی است کـه بـه واسـطه ویژگـی    ناشی از عیب تولید نیز از جمله بخش

این تمـایز  .)169ص،1391قاسمی حامد، (هاي خاص آن بایستی تحت قواعد خاصی قرار گیرد
ــط ناشــی از    در درجــه اول ناشــی از ســطح گســترد  ــا رواب ه فضــاي ایجــاد اخــتالف در رابطــه ب

الملـل ابـزاري اساسـی بـراي مبادلـه کـاال و خـدمات در        تجـارت بـین  . قراردادهاي مصرف است
کـاالیی کـه   خریـدار . اي بدون مرزهاي جغرافیایی مشخص اسـت المللی و در گسترهسطحی بین

تواند این انتظار را داشـته باشـد   مینام کشوري خاص بر روي آن به عنوان کشور مبدأ درج شده 
کــه محصــول مــورد خریــداري وي در کشــوري دیگــر طراحــی، ســاخت یــا مونتــاژ شــده باشــد

)Dutson, 1999, 129(.بر این یک محصول داخلی نیز ممکن است از اجزائی تشکیل شـده  عالوه
، عرضـه و مصـرف   بر این اساس زنجیره تولیـد . انداي از دنیا تولید شدهباشد که هر یک در نقطه

ایـن امـر   . هـاي حقـوقی متفـاوتی امتـداد یافتـه باشـد      تواند در کشورهاي مختلفی با نظـام کاال می
. هاي حقوقی مختلف به هنگام طرح دعوي خواهد شدموجب ایجاد تعارض در میان قوانین نظام

ت در بر این رویکرد حمایت از حقوق مصرف کننده نیز به عنوان بخشی از مقصـد حاکمیـ  عالوه
بر عدالت توزیعی در رابطـه میـان تولیدکننـده یـا فروشـنده بـا       ایجاد تعادل و اتخاذ رویکرد مبتنی

مسئولیت مـدنی ناشـی از عیـب تولیـد افـزوده      براساسخریدار بر پیچیدگی تحلیل رابطه حقوقی
.)170ص،1391، خالديو قاسمی حامد(است

که ماهیتی ارشـادي دارنـد   )Restatement of the Law(هاي تعارض قوانیندر آمریکا اعالمیه
و رویه قضایی راهنماي مناسبی براي درك قواعد تعیین قانون حاکم در مسـئولیت مـدنی اسـت،    

سازي قواعد تعـارض قـوانین در   سعی در یکسان1نامه رم دودر اتحادیه اروپا نیز، با تصویب آیین
قاعده مشخص قـانونی در ایـن رابطـه    چهگردر نظام حقوقی ایران. حوزه مسئولیت مدنی گردید

،پـردازي علمـاء حقـوق    نظریهاما این امکان براي قضات فراهم است تا با استفاده ازوجود ندارد 
1. Regulation (EC) No 864/2007 OF The European Parliament and of the Council of 11
July 2007 on the law applicable to non-contractual obligations (Rome II)
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اتکاء بر اصول کلی تعارض قوانین و وحدت مـالك از سـایر قواعـد و نیـز بـا مـدنظر قـرار دادن        
بر این اسـاس الزم اسـت   . ا تثبیت نمایداي را در این راستهاي نظام مسئولیت مدنی، قاعدهویژگی

هاي کلی نظام مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید مورد تبیین قـرار  تا در ابتدا اقتضائات و ویژگی
اي مشابه در نظام حقوقی ایـران بـا توجـه    گرفته و سپس بر اساس آن به امکان سنجی وضع قاعده

در مبحـث  لـذا  . اروپا اتخاذه شده، بپردازیمبه رویکردهایی که در نظام حقوقی آمریکا و اتحادیه
اول این مقاله اصول حاکم بر نظام حقوق مصرف کننـده کـه بـه عنـوان مبنـایی در تعیـین قـانون        

ــرار مــی   ــد مــورد اشــاره ق ــرار گیرن ــا تحلیــل  حــاکم بایســتی مــدنظر ق ــرد و در مبحــث دوم ب گی
موضـوع در نظـام حقـوقی   رویکردهایی که در تعیین قانون حـاکم اتخـاذ شـده اسـت بـه تحلیـل       

.ایران خواهیم پرداختواتحادیه اروپا آمریکا، 

هاي نظام مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید در نظام تعارض ویژگی-اولمبحث
قوانین

سازي و رویکرد ترانزیتی جدید موجب ایجاد یـک رونـد رو بـه رشـد از جریـان آزاد      جهانی
گمـان پـس از تصـادمات راننـدگی بیشـترین      که بـی بطوري،کاالها به صورت فرامرزي گردیده

آید، مربوط بـه دعـاوي مسـئولیت    المللی پدید میحجم دعاوي مسئولیت مدنی که در عرصه بین
ضمن اینکه گاه دعاوي ناشی از وسائل حمـل و  .)Theal, 2001: l10-1(ناشی از عیب تولید است

بـا  .)146ص،1391صـادقی مقـدم،   (ودشـ نقل نیز در قالب دعوي ناشی از عیب تولیـد اقامـه مـی   
توجه به شرائط خاص و سخت اثبات، دعاوي ناشی از مسئولیت مـدنی در ایـن عرصـه کمتـر بـه      

هاي جدید در تسـهیل طـرح ایـن دعـاوي، موجـب      شود، لیکن رویهالمللی مطرح میصورت بین
از مفهـوم  گرچه رویکرد یکنواخـت و فراگیـري   . بروز حجم زیادي از این دعاوي گردیده است

و نیز گستره و قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی ناشـی از آن وجـود نـدارد، لـیکن ایـن      1عیب کاال
. اسـت مورد مطالعـه ایـن مقالـه    هاي حقوقیمورد پذیرش نظامقسم از مسئولیت به صورت کلی

تی را هـا، ابهامـا  شود این تفاوتال به هنگامی که مسئله در نظام تعارض قوانین مطرح میحبا این
منظـور از عیـب در ایـن قـانون     ":15/07/1388قانون حمایت از حقوق مصرف کننده ایـران مصـوب   1ماده4بر اساس بند .1

اعالمیـه سـوم   2قسمت ب مـاده  ".زیاده، نقیصه یا تغییر حالتی است که موجب کاهش ارزش اقتصادي کاال یا خدمات گردد
کاال موقعی معیب اسـت کـه در زمـان فـروش یـا توزیـع       : کندطور توصیف میمسئولیت مدنی آمریکا نیز کاالي معیب را این

سـایر  . لید را داشته باشد و یا طراحی آن معیوب باشد و یا بواسطه نقص اطالعات و اخطارهـا معیـوب تلقـی شـود    یک عیب تو
.اندقوانین راجع به مسئولیت ناشی از عیب تولید، تعاریف مشابهی را ارائه داده
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هـا و  بر ایـن اسـاس در ادامـه بـه بررسـی تفـاوت      . نمایددر عملکرد نظام تعارض قوانین ایجاد می
.کند می پردازیمابهامات از جهتی که با مسئله تعارض قوانین ارتباط پیدا می

توصیف مسئولیت مـدنی  ، ابهام در توصیف و کارکرد نظام مسئولیت مدنی-اولبند
ناشی از کاالي معیوب 

ولین ابهام در رابطه با تعیین قانون حاکم در رابطه با دعوي مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولیـد  ا
پراسـر .)38ص،1385بزرگمهـر،  (توصیف این مسئولیت در قالب قرارداد یا مسئولیت مدنی است

)Prosser (       مسئولیت ناشی از عیب تولید را به عنـوان مـرز میـان مسـئولیت مـدنی و قـراردادي تلقـی
هـاي حقـوقی نیـز    در بسیاري از نظام.)Pribetic, 2006: p.3و334ص،1387کاتوزیان، (کرده است 

کننـدگان، مسـئولیت سـازندگان و فروشـدگان کـاال را فراتـر از رابطـه        به منظور حمایت از مصرف
ــ.)638، ص 1385کاتوزیــان، (انــدقــراردادي توصــیف کــرده کــه هــیچ تفــاوتی میــان طــوريه ب

کننــدگان کــه ارتبــاط مســتقیم قــراردادي بــا اي کــه قــرارداد دارد و ســایر مصــرفهکننــدمصــرف
,Pribetic, 2006: 10& Tebbens, 1979: 166 & Collins(تولیدکننده ندارنـد، وجـود نداشـته باشـد     

هر یک از طرفین دعوي ممکن اسـت بـر اسـاس عناصـر مـاهوي دعـوي و یـا شـرائط         .)352 :1996
گري داشته باشند؛ به عنوان نمونه در انگلـیس در اغلـب دعـاوي ناشـی از     شکلی باور به توصیف دی

دالیل عملی به دنبـال ایـن هسـتند تـا دعـوي خـود را       ه ها بعیب تولید خودروهاي وارداتی، خواهان
اگـر رویکـرد   .)Machin north, 1993, p.72(کننـده اقامـه نماینـد    قراردادي واردمنطبق بر تعهد غیر
ننده را مدنظر قرار دهیم دادن این اختیار که دعوي خود را در همان قـالبی کـه   کحمایتی از مصرف

بـر  بـر ایـن اسـاس تعیـین قـانون توسـط دادگـاه مبتنـی        . استترین راه پسندد طرح نماید، مناسبمی
حمایـت از  . تواند مطلق باشداین اختیار نمیاما،کنداي که خواهان از دعوي خود میتوصیف اولیه

کننـده باشـد، و   دیده واقعا مصرفکه زیانقرار گیردتواند مبناي این اختیار ه، وقتی میکنندمصرف
از ایـن رو یـک تفـاوت میـان     . دهـد دیده نمـی صرف وجود یک قرارداد قبلی این ماهیت را به زیان

هنگـامی کـه   .)Tebbens, 1979, p.166(.قراردادهـاي تجـاري و قراردادهـاي مصـرف وجـود دارد     
شـود، برابـري طـرفین، هـر گونـه مداخلـه       چارچوب روابط تجاري طرفین معامله منعقـد  قرارداد در

توانـد بـه بهتـرین وجـه بیـانگر تعـامالت       سـازد، و قـرارداد مـی   موجه میحمایتی قواعد عمومی را نا
نادیـده  راتـوان قـرارداد معتبـري را کـه میـان طـرفین منعقـد شـده         از سوي دیگر نمـی . طرفین باشد
پیشـینی امـر را معقـول    ،در موقعی که روابط خاصی میان طرفین وجود دارد، این رابطهگرفت، زیرا
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سازد تا مسئولیت و جبران خسارت تحت استانداردهاي یـک سیسـتم حقـوقی خـاص     و متعارف می
باشد و این استانداردها بایستی بر دعـوي میـان آن دو در رابطـه بـا مسـئولیت مـدنی حکومـت کنـد         

)Pribetic, 2006, p.27 (

ناشی از عیب تولید و انتخاب قانون حاکمیت مدنیتعارض رویکردها در مسئول- بند دوم
در کشورهاي مختلف با رویکرد و اهداف واحدي همراه نیست و ایـن مسـئله   یمدنیتنظام مسئول

اگـر بخـواهیم یـک    .)Simmonds, 1978, p.5(کنـد موضوع تعیین قانون حاکم را با ابهـام مواجـه مـی   
گونه که در قـوانین مـاهوي نیـز ایـن رویکـرد      ویکرد حمایتی براي مصرف کننده داشته باشیم، همانر

ما را به سمت اعمال قـانون کشـور تولیدکننـده    ،هاي موجودواقعیتدارندوجود دارد، گروهی باورند 
قر یـافتگی کشـورهایی اسـت کـه اغلـب تولیدکننـدگان در آن مسـت       دلیل این امر توسعه. دهدسوق می

تـري بـه نسـبت قـانون اقامتگـاه      تـر و مطلـوب  شود تا قوانین حمایتی مناسـب این امر موجب می. هستند
گروهـی دیگـر بـا ارزیـابی     .)Weintraub, 2000, p.682(مصرف کننده بـراي وي وجـود داشـته باشـد     

ن دهنـد قـانو  برخی از دعاوي مطروحه اعتقاد دارنـد اغلـب فروشـندگان و تولیدکننـدگان تـرجیح مـی      
هـا بـه دنبـال اعمـال قـانون مقـر       خواهـان ،وکـالء طـرف دیگـر  محل تولید بر دعوي حاکم باشد و در 

در مقابل اگر بخـواهیم انتظـارات عوامـل تولیـد را مـورد توجـه       .)O’hara, 2002, p.18(.دادگاه هستند
تـري  و مناسـب قرار دهیم، قانون محل انعقاد قرارداد فروش باید حاکم باشد تـا فروشـنده بتوانـد بـه نحـ     

,o'hara, 1999. (هاي مترتبه را بر خریداران بار کند، زیرا محصول ممکن اسـت هـر جـایی بـرود    هزینه

p.632(. کـه قـانونی غیـر از    صـورتی حتـی در اعتقـاد دارنـد،  این دسته با تکیه بر اصول اقتصادي و بازار
م شود، بایستی قواعـدي از آن کـه   یعنی کشور تولید کاال، حاک) country of origin(قانون کشور مبدأ

در واقـع اگـر بخـواهیم    .)Cafaggi, 2006, p.121(مـانع حرکـت آزاد کـاال اسـت کنـار گذاشـته شـود        
حمایت از مصرف کننده را در این موارد مورد توجه قرار دهیم، نباید دیـد کلـی مـا از قواعـد بـازار و      

یـک قاعـده  وظیفـه . ثیر قرار دهدأامل تحت تانتظارات تولیدکننده و عناصر دیگر بازار را به صورت ک
هـاي افراطـی   است تا میـان رویکردهـاي متفـاوت تعـادل ایجـاد نمایـد، و نگـذارد حمایـت        اینخوب

.مجموعه کلی نظام مسئولیت مدنی را تخریب کند

تعدد عوامل ارتباط در مسئولیت ناشی از عیب تولید-بند سوم
ت مدنی ناشی از عیب تولید در نظام تعارض قـوانین  هاي دعاوي مسئولیدسته دیگر پیچیدگی

ها و عناصر موضوعی ایـن گونـه از دعـاوي ماننـد تعـدد عوامـل ارتبـاط، تنـوع         مربوط به واقعیت
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در ایـن گونـه از   1کاالهاي تولیدي و وجود عناصر موضـوعی و اشـخاص متعـدد طـرف دعـوي     
تولیــد را بایســتی بــه ایــن گســتردگی دامنــه عناصــر مســئولیت ناشــی از عیــب . شــوددعــاوي مــی

تقصیر در مسئولیت ناشی از عیب تولیـد سـه زمینـه کلـی تقصـیر در طراحـی،       . ها افزودپیچیدگی
از سـوي دیگـر تولیدکننـده و عامـل     3.و آگاهی کامل را پوشش می دهد2دادن اطالعات،تولید

قطعات، شرکتی کـه  هاي متفاوتی را شامل می شود مانند، طراح، تولید کننده اجزاء و زیان گروه
هـاي دیگـري کـه در زنجیـره     نمایـد، صـادرکننده و گـروه   کاال را به نام خود در بازار عرضه می

بر این اساس بـر فـرض کـه قـانون محـل تولیـد بـه عنـوان قـانون          . تولید یا توزیع کاال نقش دارند
کـاال تولیـد   محل تولید کاال جایی است که اجـزاء  آیاآید حاکم شناخته شود این سؤال پیش می

پیوندند، محل کارخانه است و یا مقر شود و یا جایی است که این اجزاء به محصول نهایی میمی
در .)Simmonds, 1978, p.4(یـد  اصلی شرکت تولید کننده، محـل طراحـی اسـت و یـا محـل تول     

را یک نظر محل وقـوع عامـل زیانبـار    . گرددرابطه با محل وقوع خسارت نیز این ابهام مطرح می
کـه ایـن مکـان، محلـی     معتقدنـد گروه دیگـر ،داند که کاال تولید شده است، در مقابلجایی می

با ایـن  .)Wood, 2007, p.11-011(آیدبه خریدار خسارت وارد می،است که بواسطه عیب تولید
تفسیر اعمال معیار محل وقوع خسارت با توجه به قابلیت حمل آزادانه کاالهـا، از یـک سـو ایـن     

آورد که خسارت ممکن است در جایی پدید آید که هیچ ارتباطی بـا تولیـد   هام را به وجود میاب
از سـوي دیگـر   4.و عرضه کاال نداشته باشد و هیچ کس نتواند قانون حـاکم را پـیش بینـی نمایـد    

گردند تا قوانین کشورهاي مختلفـی را مـد نظـر خـود     هاي بیمه ملزم میتولیدکنندگان و شرکت
.)O'Hara , 1999, p.634(قرار دهند

ایـن کنوانسـیون نسـبت    .داردکنوانسیون الهه در خصوص قانون حاکم در مسئولیت مدنی ناشی از عیب کاال اشاره3ماده .1
:به مسئولیت اشخاص ذیل قابل اعمال خواهد بود

سـایر اشـخاص،   )تامین کننده کـاال؛ د )تولید کننده یک محصول طبیعی؛ ج)تولید کننده کاالي نهایی و یا اجزاء آن؛ ب) الف
بـه مسـئولیت نماینـدگان و کـارگران     از جمله تعمیرکار و انباردار، در زنجیره تولید و توزیـع کـاال؛ ایـن کنوانسـیون همچنـین     

.اشخاص فوق الذکر قابل اعمال می باشد
کـاال و نقـص اطـالع رسـانی در     عیـب کننده ناشی ازتولیدقلمرو ضمان )1391(علیرضافتاح زاده، زهرا و امینی،: رك.2

156تا 129صص، 6، شماره 4مطالعات فقه و حقوق  اسالمی، سال نحوه صحیح مصرف 
میالدي ایجـاد شـده   1960، اصولی را که از طریق رویه ها و عرف قضایی از دهه "اعالمیه دوم مسئولیت مدنی"402ماده .3

: اعالمیـه سـوم مسـئولیت مـدنی    "بر اساس رویه هاي قضـایی مزبـور،   . است در اعالمیه سوم مسئولیت مدنی تدوین کرده است
هـاي تولیـد،   عیـب : اي تولیدي زیر را مـورد شناسـایی قـرار داده اسـت    سه نوع از عیوب کااله"مسئولیت کاالهاي تولیدي

.رسانیهاي اطالعهاي طراحی، عیبعیب
گزارش مجلس اعیان در رابطه با آیین نامه رم دو: براي مطالعه بیشتر این مسئله رك.4

House of lords European union committee (2004)8th report of session 2003-4, London,
stationary office limited
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حقوق عمومی در نظام مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید-دوممبحث
اصل حمایت از مصرف کننده-بند اول

هـایی بـه وجـود آورده اسـت     ها و هـدف انعطاف پذیري مفهوم عدالت در جامعه صنعتی ارزش
هاي اخیر حقـوق معاصـر   در سال.پذیرد و نیاز به تحول اساسی داردکه با ابزارهاي کهن تحقق نمی

هـا در  گرایانـه دولـت  در اکثر کشورها به خصوص کشورهاي پیشرفته صـنعتی شـاهد رشـد مداخلـه    
مالی اشخاص حقیقی و حقوقی، و در نتیجه وضـع قـوانین حمـایتی آمـره از اقشـار      - روابط اجتماعی

هـا در  دولـت امـروزه  ) 14ص،1386ابراهیمـی،  (کننـدگان اسـت   ضعیف جامعه بـاالخص مصـرف  
راستاي کنترل و حمایت از روابط اقتصادي جامعه نه تنها به وضع قوانین و مقررات معین در اعمـال  

هایی از قبیل کالهبرداري، تدلیس، و تقلـب در معـامالت تجـاري مبـادرت     مجازات شدید براي بزه
هـاي ضـعیف   وان طـرف نـ عه کننـدگان بـ  کنند، بلکه با وضع قوانین آمـره و انتظـامی از مصـرف   می

قرارداد، در برابر معامالت غیرعادالنه، تجارت کاالهاي معیوب و خطرنـاك و تحمیـل یـک جانبـه     
این امر منجـر بـه ایجـاد و تثبیـت نهضـت      ) 41ص،1391زندي، (1.کنندشرایط قرارداد حمایت می

ــه    ــده در زمین ــرف کنن ــت از مص ــد  "حمای ــب تولی ــی از عی ــئولیت ناش ــده "مس ــان، (گردی کاتوزی
کننـده ویژگـی حمـایتی و آمرانـه آنهـا اسـت      خصوصیت قواعـد حقـوق مصـرف   .)330ص،1387

)Hesselink, 2006, p.5(. نیز با همین رویکـرد در سـال   "حمایت از حقوق مصرف کنندگان"قانون
این قانون در فصل دوم بـه تشـریح تعهـدات    . ه استبه تصویب مجلس شوراي اسالمی رسید1388
کننـدگان پرداختـه و در فصـل پـنجم بـه ضـمانت       ت در مقابل مصرفکنندگان کاال و خدماعرضه

در توصیف قواعـد راجـع بـه حمایـت     گذارقانوناین مداخله . نقض این تعهدات اشاره داردياجرا
کننـده و مسـئولیت ناشـی از نقـض ایـن قواعـد بـه عنـوان بخشـی از حقـوق عمـومی یـا             از مصرف

ین قوانین همزمان اهـداف و کارکردهـاي متعـددي    به صورت کلی ا. کندخصوصی ایجاد ابهام می
الـزام بـه رعایـت قواعـد امنیـت بـا ایجـاد ضـمانت         . نماینـد اعم از عمومی و خصوصی را دنبـال مـی  

تاکنون در اتحادیه اروپا مصوبات متعددي در رابطه با حمایت از مصرف کننده بـه تصـویب رسـیده اسـت کـه شـماري از       .1
:آنها در ذیل مورد اشاره قرار می گیرد

the Directive 93/13/EEC of the Council of April, 5, 1993 on unfair terms in consumer
contracts (OJ EC No. L 95 of 21.4.1993, p. 29) & the Directive 97/7/EC of the European
Parliament and of the Council of 20 May 1997 on the protection of consumers in respect
of distance contracts (OJ EC No. L 144 of 4.6.1997, p. 19) & the Directive 1999/44/EC
of the European Parliament and of the Council of 25 May 1999 on certain aspects of the
sale of consumer goods and associated guarantees (OJ EC No. L 171 of 7.7.1999, p. 12)
& the Directive 2008/48/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April
2008 on credit agreements for consumers and repealing Council Directive 87/102/EEC
(OJ EC No. L 133 of 22.5.2008, p. 66)
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اي و هاي بیمـه سساتی که حمایتمؤدیده، جبران خسارات اجراهاي حقوقی، جبران خسارات زیان
کننـده بـه   اجتمـاعی و الـزام تولیـد   هـاي زنـدگی  د و تخصیص درست ریسـک ندهسالمت ارائه می
اگــر ایــن قواعــد در محــدوده حقــوق . هــاي شــدید از جملــه ایــن اهــداف هســتندکــاهش ریســک

القاعده توافق طرفین بر قواعد مقرر در قـوانین مربوطـه چیرگـی خواهـد     خصوصی قرار گیرند، علی
ارضـی بوجـود نخواهـد    در مقابل اگر این قواعد را در زمره حقوق عمومی تلقـی نمـائیم، تع  . داشت

امـا آنچـه بـه نظـر     . آمد و هر کشوري حکم به حکومـت قواعـد عمـومی کشـور خـود خواهـد داد      
مسئولیت مـدنی ناشـی از عیـب    . رسد هیچ یک از این دو گرایش به صورت مطلق صحیح نباشدمی

شـته  آغتولید چه بر مبناي قرارداد و چه مسئولیت مدنی، یک رابطه خصوصی است که البتـه کـامالً  
بخواهنـد رابطـه خـود را    کـه  طـرفین آزاد نیسـتند هـر گونـه     . با نظارت قواعد حقوق عمـومی اسـت  

بـر ایـن   . اسـت گـذار قـانون امري مـورد تصـویب   ،سازمان دهند، بلکه توافق آنها محصور در قواعد
اساس در مقام انتخاب قانون بایستی دو چهرگی مسـئولیت ناشـی از عیـب تولیـد مـورد توجـه قـرار        

بایستی قواعد راجع به مسئولیت، مانند وضع قاعده مسئولیت محـض و قواعـد دیگـر حمـایتی     . گیرد
راجع بـه خـود مسـئولیت    بطور مستقیمآنچه . مانند رعایت استانداردهاي اجباري را از هم جدا کرد

گیرد و آنچه در دایـره حقـوق عمـومی    است تحت قواعد انتخاب قانون در مسئولیت مدنی قرار می
اما ایـن تفکیـک قابلیـت عملـی شـدن حـداقل در       . گرددمیاز دایره انتخاب قانون خارج ارددقرار 

انـد، کـه هـر گونـه تقسـیمی بـه       این دو دسته آنچنان به هم پیوسـته . مقام رسیدگی به دعوي را ندارد
این قواعد در یـک نظـام منسـجم و    . داردقاضی را از رسیدن به عدالت باز می،هنگام انتخاب قانون

تواند اهداف مقرر براي هر یک را بـه  اند و تفکیک آنها نمیه عنوان کل مورد تصویب قرار گرفتهب
با این حال شاید تقسیم قواعد به دو نظام قواعـد جبرانـی و تنظیمـی از ابهـام     . طور کامل محقق سازد

Loss(گروهی مسئولیت ناشی از عیب تولید را در مجموعـه قواعـد توزیـع خسـارت    . مسئله بکاهد

Distribution (را در زمــره قواعــد تنظــیم رفتــاردر مقابــل آنگــروه دیگــر داننــد و مــی)Conduct

Regulating (کنند محسوب می)Weinberg, 2005: 44 (    رویکرد گروه دوم بدین واسـطه اسـت کـه
هـاي حمایـت از   نباید نقش بازدارندگی حقـوقی را در عرضـه کـاالي معیـب در رابطـه بـا سیاسـت       

) 8، ص1384کاتوزیان، .(نده فراموش کردمصرف کن

رعایت شروط استاندارد-بند دوم
1هاي حقوقی دنیا تولید و عرضه بسیاري از کاالها تحت قواعـد اسـتاندارد  در اغلب نظام

قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان 3ماده 2تبصره :رك.1
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گرچـه در دعـاوي داخلـی نیـز ایـن سـؤال وجـود دارد کـه رعایـت          . اجباري قرار می گیرند
ا اثبات مسئولیت تولیدکننده تاثیر دارد، اما طرح این شروط استاندارد تا چه حد بر وجود و ی

هاي بیشتري همراه اسـت زیـرا ایـن امکـان همـواره      مسئله در دعاوي بین المللی با پیچیدگی
وجود دارد که کشور میزبان استانداردهاي مراقبتی کمتري به نسبت کشور مبدا در رابطه بـا  

کـاال یـا خـدمات وضـع نمـوده باشـد      تولیدکنندگان یا ارائه کنندگان خدمات در خصـوص 
)Cafaggi, 2006, p.123(.    هـاي حقـوقی در   این مسئله به خصوص در رابطـه بـا تفـاوت نظـام

پذیرش یا عدم پذیرش رعایت استاندارد به عنوان یک دفاع مورد قبول در دعاوي مسئولیت 
اسـتاندارد  هایی که براي صـدور و تجـویز  از سوي دیگر حداقل. نمایدمدنی بیشتر ظهور می

1).333ص،1387کاتوزیان، (.در کشورهاي مختلف وجود دارد نیز متفاوت است

آیـا  . ه استاندارد کدام کشور باید مورد توجه قرار گیرد امر شایان توجهی اسـت مطلب کاین 
کشوري است که بر اسـاس قواعـد تعـارض قـوانین در مسـئولیت مـدنی بـه        ،استانداردازمقصود

یا قانون کشوري که اقدام به تولید در آن صـورت پذیرفتـه و یـا    ،کم شناخته شدهعنوان قانون حا
اگـر اسـتاندارد را در زمـره قواعـد راجـع بـه       .استانداردهاي کشور مقر دادگـاه مـورد نظـر اسـت    

دهد، االصول گستره قانون حاکم آن را نیز پوشش میتشخیص تقصیر یا عدم تقصیر بدانیم، علی
بر هـر قـانون دیگـري اولویـت     ،مره قواعد تنظیم رفتار بدانیم قانون محل اقداماما اگر آن را در ز

بـر حقـوق عمـومی از اسـتانداردها داشـته باشـد،       حال اگر دادگاه یـک تفسـیر مبتنـی   با این. دارد
اگـر بـاور   . تواند بپذیرد که قانون دیگري غیر از قانون مقر دادگاه بر این مسـئله حـاکم باشـد   نمی

تا حداکثر امکان از توصیف قواعد به عنوان حقوق عمومی حـداقل در مـواردي کـه    باشیم داشته 
شـود، خصوصـاً  تفسیر سوم از مسئله پاك می،یک رابطه فرعی با دعوي خصوصی دارند بکاهیم

اینکه روشن نیست چرا قانون کشوري که بنا به اقتضائاتی غیر از ماهیـت دعـوي، ماننـد اقامتگـاه     
هاي وي، به عنـوان مقـر دادگـاه انتخـاب شـده اسـت، بایـد بـر موضـوع          ییخوانده و یا محل دارا

کـه اسـتانداردهاي کشـور خـود را     بهانـه ایـن  تواند بـه  بر این تولیدکننده نمیعالوه. حاکم گردد
ه رعایت نموده است، ادعاي رعایت استاندارد در کشور دیگري را نمایـد کـه کـاالي خـود را بـ     

اساس بایستی قانون حاکم بر دعوي، که با توجه به جنبه حمـایتی  بر این. نجا ارسال داشته استآ
باشد، مسئله رعایت یا عدم رعایـت  کننده میاز مصرف کننده اغلب همان قانون اقامتگاه مصرف

المللـی و چـه در درون   بـین در سـطح  تجـارت آزاد کاالهـا و خـدمات چـه     ناین مسـئله بـه خصـوص بـا مـدنظر قـرارداد      .1
اي، مانند اتحادیه اروپا، قابل توجه استهاي منطقهاتحادیه

Case 120/78. Official Journal C 256 , 03/10/1980 P. 0002 – 0003 & Keck v. Mithouard
Joined cases C-267/91 and C-268/91
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این استانداردها را پوشش دهد، گرچه قاضی باید استانداردهاي جاري در کشـور محـل فعالیـت    
تري به نسبت کشوري که قانونش بـر دعـوي حـاکم    ترا به خصوص در مواردي که شرائط سخ

.  است، دارد را مورد توجه قرار دهد

بررسی تطبیقی قاعده حل تعارض مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید- ومسمبحث
هاي موجود در نظام تعارض قـوانین مسـئولیت مـدنی و اقتضـائاتی کـه      پس از بررسی چالش

هـاي حقـوقی مختلـف در    باشد الزم است تا رویه نظامآنها میتعیین قانون حاکم مستلزم توجه به 
. این رابطه مورد بررسی قرار گیرد

نظام حقوقی آمریکا-بند اول 
نظام تعارض قوانین آمریکا در تعیین قانون حاکم قواعد یکسانی را در رابطـه بـا دعـاوي کـه     

دعاوي کـه مربـوط بـه انتخـاب     مربوط به انتخاب قانون حاکم از میان ایاالت مختلف است و نیز 
دوم تعـارض قـوانین   هیـ اعالم. نمایـد قانون حاکم از میـان کشـورهاي مختلـف اسـت اعمـال مـی      

امـا  ،قاعده مشخصی را در رابطه با مسـئولیت مـدنی ناشـی از عیـب تولیـد مقـرر نکـرده       1آمریکا
در 145ده بـه صـورت کلـی و مـا    6قواعد و اصول کلی که در رابطه با تعـارض قـوانین در مـاده    

رابطه با مسئولیت مدنی مطرح ساخته است به صورت راهنما در دعاوي مرتبط با ایـن حـوزه نیـز    
. رویـه قضـایی آمریکـا بـه تبیـین ایـن قواعـد در گـذر زمـان پرداختـه اسـت           . قابلیت اجـرا دارنـد  

ظـام  بررسی دعـاوي مطروحـه در ن  اند نویسندگانی که به تحلیل آراء اقدام می ورزند اعالم داشته
دیـده و  مواردي که تحصیل کـاال و اقامتگـاه زیـان   % 79گر این است که در حقوقی آمریکا بیان

نظـر از  ، دادگاه قانون همان ایالت را اعمال نموده است، صـرف بودهمحل وقوع خسارت یکسان 
بـه  آنبـر  عـالوه . اینکه حمایت از تولید کننده یا مصرف کننده کانون توجه دادگـاه قـرار گیـرد   

کننـده در تعیـین قـانون حـاکم     رت معمول هیچ رویکرد غالب افراطی در حمایت از مصـرف صو
وجود ندارد، ضمن اینکه قانون مقر دادگاه نیز به صورت اساسی بـر سـایر قـوانین اولویـت نیافتـه      

در تعیین قانون حاکم بـر  3هاي آمریکابر این اساس ذکر چند نمونه جدید از رویه دادگاه2.است
1. Restatement of the Law Second Conflict of Laws 2d of 1969

:براي بررسی بیشتر رك.2
Symeon C. Symeonides Choice of Law for Products Liability: The 1990s and
Beyond (Tulane Law Review, Vol. 78, No. 1247, 2004

:براي بررسی تحلیلی موضوع در نظام قضایی آمریکا رك.3
Product liability and the choice of law, (1965) 78 harv. L.R. 1452; Weintraub, choice of
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.1Abad vدر دعـوي  . تواند براي تحلیل مسئله مفید باشـد مدنی ناشی از عیب تولید میمسئولیت 

Bayer Corp گرچه موضوع تصمیم تعیین دادگاه صالح بود، اما از آنجا کـه معیـار   2009در سال
نمونـه قابـل   به عنـوان  تواند در تعیین قانون حاکم نیز مدنظر قرار گرفت می،محل وقوع خسارت

این دعوي مربوط بـه یـک تبعـه آرژانتینـی بـود کـه اقـدام بـه خریـد داروي          . گرددتوجهی تلقی
دارو را در کشـور خـود مصـرف نمـوده و     مذکور فرد . شرکت آمریکایی در آرژانتین کرده بود

چـون خوانـده شـرکت    اعتقـاد داشـت،  خواهـان  . شـده بـود  در نتیجه دچار بیماري هپاتیـت سـی   
کـه خوانـده معتقـد بـود چـون      یکـا اقامـه شـود درحـالی    آمریکایی اسـت دعـوي بایسـتی در آمر   

دادگاه اقامه دعوي در آمریکـا  . خسارت در آرژانتین واقع شده دعوي بایستی در آنجا اقامه شود
:دادگاه این عقیده را اظهار داشت که. را رد کرد

ترین عامل ارتباط جـایی کـه خسـارت    در نبود شرائطی خاص، اولویت در اعمال معیار مهم"
است؛ زیرا این محل جایی است که بیشـترین نفـع را در ایجـاد یـک تعـادل معقـول و       ،اقع شدهو

. متعارف میان امنیت، هزینه، و سایر عوامل مرتبط با طراحی و اداره سیستم مسـئولیت مـدنی دارد  
دیـده  اسـت کـه زیـان   مکـانی این مسئله به طور خاص موقعی که محل وقوع عمل زیان بار همان 

تعادلی را با این اصل که دادگاه محل باشد، زیراه و در آن ساکن است، صحیح میخسارت دید
اقامتگـاه  . نمایـد ها و اتباع خود دارد، ایجاد میدهی رفتار شرکتاقامت خوانده نفعی در سازمان

مـوقعی کـه آنهـا بـه دو صـالحیت جداگانـه اشـاره        . خوانده و خواهان یک اعتبار مساوي دارنـد 
برند و جائی که خسارت در آنجـا واقـع شـده اسـت بـه عنـوان منبـع        دارند، همدیگر را از بین می

".شوداصلی تعیین قانون حاکم شناخته می 

مربوط به یک ون ساخت کارخانـه فـورد کـه در ایالـت     ، 2Bagnell v. Ford Motor Cدعوي
تگزاس موجب خسارت به پنج مسافر جورجیایی گردیـده بـود، نیـز دادگـاه قـانون محـل وقـوع        

دادگاه جورجیا بر اساس این قاعده قانون مـاهوي  ایالـت تگـزاس را در    . خسارت را اعمال نمود
دعوي بر اساس قانون مـرور  . ناشی از عیب تولید علیه کارخانه فورد اعمال نموددعوي مسئولیت 

ساله جورجیا مشـمول مـرور زمـان    10ساله تگزاس قابل استماع بود، اما بر اساس قانون 15زمان 
به هر حال بر اساس رویه قضایی ایالت جورجیا که قانون جورجیا را بـه عنـوان قـانون    . گردیدمی

نمود، دادگاه اظهار داشت کـه قاعـده مـرور    اف عطف به ماسبق شدن اعمال میشکلی براي اهد

law for product liavility: the impact of unifocrm commercial code and recent
developments in conflicts analysis, (1966) 44Texas L.R. 1429
1. Abad v. Bayer Corp., 563. F.3d 663 (7th Cir. 2009)
2. Bagnell v. Ford Motor Co., 297 Ga.App. 835, 836 (1) (678 S.E.2d 489) (2009)
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بـا ایـن حـال    . زمان یک قاعده شکلی است و بر این اساس دعـوي را غیـر قابـل اسـتماع دانسـت     
دادگاه براي رها کردن خود از این استدالل مکانیکی اعالم داشت این قاعده در رابطه بـا دعـوي   

جاري نیست و پرونده را براي رسیدگی به دادگاه بـدوي  ) Failure-to Warn(عدم دادن آگاهی، 
.دنموارجاع 

هاي بین المللیکنوانسیون-بند دوم
میان بعضـی کشـورها   1الهه1973سال در خصوص مسئولیت ناشی از عیب تولید کنوانسیون 

بـا قـانون   کنوانسیون الهـه در رابطـه  . اجرایی شده است1977و در اول اکتبر 2به تصویب رسیده
حاکم در مسئولیت ناشی از عیب تولید میان مسئولیت قراردادي و مدنی در ایـن حـوزه تفکیـک    
قائل شده است و دایره اعمال خود را محدود به مواردي نموده کـه هـیچ رابطـه قـراردادي میـان      

:این کنوانسیون اشاره دارد1پاراگراف دوم ماده . طرفین وجود ندارد
یت، یا حق استفاده، از کاال بوسیله شخصی که خوانده دعوي قرار داده در مواردي که مالک"

رابطـه بـا مسـئولیت آنهـا اعمـال      دیده منتقل گردد، کنوانسـیون بـه خـودي خـود در     شده به زیان
قانون حـاکم  در  ":اشاره دارد4سپس این کنوانسیون در تعیین قانون حاکم در ماده ".گرددنمی

خواهد بود که خسـارت در آنجـا وارد شـده اسـت مشـروط بـر اینکـه        این رابطه، قانون کشوري 
ن، قانون کشوري باشد که زیان دیده مستقیم خسارت در آنجا سکونت دائمـی دارد و  آبرعالوه

که کـاال در آنجـا توسـط شخصـی کـه      بودهو یا جایی باشدیا مرکز اصلی شرکت مسئول واقعه
3.زیان دیده، تحصیل شده استمستقیماً

:کنوانسیون نیز اشاره دارد5ده ما
دیـده  ، قانون حـاکم بایسـتی قـانون کشـوري باشـد کـه زیـان       4علیرغم حکم مقرر در ماده "

مرکـز اصـلی شـرکتی باشـد کـه      ،مستقیم در آنجا سکونت دائمی دارد، مشروط بر اینکه کشـور 
".که کاال در آن تحصیل شده استباشدمسئول واقعه است و یا جایی

: ین کنوانسیون نیز مقرر می داردا6ماده 
1. Convention on The Law Applicable to Products Liability(Concluded 2 October 1973)

:براي دیدن این کنوانسیون می توانید به این سایت مراجعه کنید.2
http://www.hcch.net/e/Conventions/text22e.html(Convention # 22
3. The applicable law shall be the internal law of the State of the place of injury, if that
State is also –
a) the place of the habitual residence of the person directly suffering damage, or
b) the principal place of business of the person claimed to be liable, or
c) the place where the product was acquired by the person directly suffering damage.
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بعنـوان قـانون حـاکم شـناخته     5و 4در موقعی که هیچ یک از دو قانونی که بر اساس مـواد  "
اند، قابل اعمال نیستند، قانون حاکم قانون کشوري است کـه مرکـز اصـلی شـرکت مسـئول      شده

ن کشـور محـل وقـوع    بـر قـانو  حادثه در آنجا بوده است مگر اینکه خواهان دعوي خود را مبتنـی 
هـیچ یـک از دو قـانون محـل وقـوع      : داردکنوانسیون نیز بیان می7ماده . خسارت قرار داده باشد

بـر دعـوي   6و 5، 4خسارت و قانون محل سکونت دائمی شـخص زیـان دیـده بـر اسـاس مـواد       
توانسـته اسـت بـه طـور     حاکم نخواهد بود اگر شخص مسـئول حادثـه ثابـت نمایـد کـه وي نمـی      

ف پیش بینی نماید که کاال یـا کاالهـایی از جـنس مشـابه در آن کشـورها از طریـق کانـال        متعار
".تجاري قابل دسترس هستند

مقدمه آئین نامـه رم دو  19در بند ،نامه رم دو نیز به مسئولیت ناشی از عیب کاال پرداختهآیین
:اشاره شده است

تواننـد یـک   ه قواعد عمومی نمـی هاي خاص در مواردي کالزم است در رابطه با مسئولیت"
. تعادل متعارف و معقول میان منافع درگیر ایجاد نماید، قواعد تعارض قوانین خاصی تدوین شود

قواعـد تعـارض قـوانین در مسـئولیت مـدنی ناشـی از       : مقدمه بیان می دارد20در همین راستا بند 
شـرفته امـروزي، حمایـت از    عیب تولید بایستی با اهداف توزیع عادالنـه ریسـک ذاتـی جامعـه پی    

کنندگان، ترغیب و تشویق ابتکار و نـوآوري، تضـمین رقابـت سـالم و پایـدار و      سالمتی مصرف
ایجاد یک سیستم آبشاري از عوامل ارتبـاط همـراه بـا شـرط قابلیـت      . تسهیل تجارت منطبق باشد

ه بایـد مـورد   اولین عنصـري کـ  . پیش بینی یک راه حل متعادل براي دستیابی به این اهداف است
توجه واقع شود قانون کشوري اسـت کـه زیـان دیـده بـه هنگـام ورود خسـارت در آن سـکونت         

عناصـر  . دائمی داشته است، مشروط بر اینکه کاال براي  تولیـد در آن کشـور عرضـه شـده باشـد     
گیرند که کاال در آن کشور بازاریـابی و عرضـه نشـده باشـد بـدون      دیگر هنگامی مدنظر قرار می

و امکان اعمال قانون کشـوري کـه ارتبـاط بیشـتري بـا      4ماده 2ثیر منفی بر بند تأاین مسئلهاینکه
".ه باشدتدعوي دارد داش

قواعـدي را بیـان کـرده    ،تحت عنوان مسئولیت ناشی از عیـب تولیـد  ،آئین نامه رم دو5ماده 
: داردبند یک این ماده بیان می. است
بنـد دو مـاده چهـار داشـته باشـد، قـانون حـاکم بـر تعهـدات          ثیر منفی بر مفـاد  أبدون اینکه ت"

قانون کشوري که در آن شخص زیان دیـده در  )الف: غیرقراردادي خسارات ناشی از عیب کاال
زمان وقوع خسارت سکونت دائمی داشته است مشروط بـر اینکـه کـاال در آن کشـور بازاریـابی      
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وري که کاال در آن تحصیل شده اسـت،  قانون کش)شده باشد؛ و اگر این شرط محقق نباشد، ب
کـه ایـن شـرط محقـق     مشروط بر اینکه کاال در آن کشـور بازاریـابی شـده باشـد؛ و در صـورتی     

قانون کشوري که خسـارت در آن واقـع شـده اسـت، مشـروط بـر اینکـه کـاال در آن         )نباشد، ج
که شـخص عامـل   در هر حال قانون حاکم قانون کشوري خواهد بود . کشور بازاریابی شده باشد

زیان در آن سکونت دائمی داشته است، اگر وي نمی توانسته به صورت متعارف بازاریابی کـاال،  
هـاي اول، دوم و سـوم ایـن مـاده بـر      یا کاالهاي مشابه، در کشوري که قانون آن بر اساس قسمت

".گردد را پیش بینی نمایددعوي حاکم می

: بند دوم این ماده نیز اشاره دارد
از اوضاع و احوال دعوي روشن باشد کـه مسـئولیت مـدنی موضـوع دعـوي بـا کشـور        اگر "

بر دعوي حـاکم  قانون این کشور ، ارتباط دارد،شددیگري غیر از کشوري که در بند اول اشاره 
بر یک رابطه پیشینی میـان طـرفین   تر با کشور دیگر ممکن است مبتنیارتباط نزدیک. خواهد بود

".تري داردکه با مسئولیت مدنی مربوطه ارتباط نزدیکباشد، مانند قراردادي

قائـل بـه   در این مقررات محل تحصیل بازاریابی کاال یک عنصر تعیین کننـده اسـت، ضـمن    
تفکیکی میان اینکه کاال توسط زیان دیـده تحصـیل شـده باشـد یـا توسـط شـخص ثالـث ایجـاد          

هـاي  ه رم دو همسـو بـا سیاسـت   یک نظر این است که قاعـده مقـرر در آیـین نامـ    . نگردیده است
کـه هـدف، تعیـین    در صورتی. یافته و به ضرر کشورهاي در حال توسعه استکشورهاي توسعه

فـرد  بع خساراتی کـه  طدرست حق جبران خسارت باشد تا حدي این قاعده درست است، زیرا بال
سـعه  توکشـور در حـال   شـهروند یک کشور توسعه یافته می بیند بیش از خساراتی اسـت کـه   در
اما اگر هدف از قواعد مسئولیت ناشی از عیب تولید بازدارندگی تولیـد کننـده از انتشـار    . بیندمی

1.این قاعده مخالفت کردکه شاید مناسب باشد با استکاالهاي غیر مطمئن 

نظام حقوقی ایران-بند سوم
کاتوزیان بـا تحلیـل   در ایران قانون یا رویه خاصی در این زمینه وجود ندارد با این حال دکتر

رابطه مربوطه بر اساس تفکیک قراردادي به پیشنهاد قواعد متفاوتی در رابطه بـا هـر یـک از ایـن     
:پردازنددو گروه می

بر یک قرارداد پیشـینی اسـت، دو راه حـل    در موردي که رابطه زیان دیده و عامل زیان مبتنی

:براي یک بررسی تطبیقی در رابطه با قواعد مصوب و پیشنهادي قواعد تعارض قوانین مسئولیت ناشی از تولید رك.1
E. Scoles et al., Conflict of Laws, 934-41 (4th ed. 2004)
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شکنی در واقع بـدل تعهـد   یت ناشی از عهدطبق نظر مرسوم که مسئول. باشدمیمتفاوت قابل ارائه 
قـانون مـدنی قـانون محـل وقـوع قـرارداد را حـاکم        968اصلی است بی گمان باید بر طبق مـاده  

در فرضی هم که قراردادهاي مرتبط کننده متعدد هستند باید قراردادي را که پایـه اصـلی   . شمرد
کـه بیشـتر موافـق    ابـد تـا قـانونی   یدادگاه در ایـن رابطـه  فرصـت مـی    . ارتباط است انتخاب نمود

بــر پایــه نظــر وحــدت مســئولیت کــه در تعهــدهاي . انتخــاب نمایــدرامصـلحت و عــدالت اســت 
دانـد و مسـئولیت را بـه    قراردادي نیز سبب بی واسطه ضمان را تقصیر ناشی از پیمـان شـکنی مـی   

،ترین عامـل مهمگردد و دهد عامل قرارداد از میان اسباب مسئولیت حذف میقرارداد نسبت نمی
نظر اول ایـن حسـن را دارد کـه قـانون حـاکم را بیشـتر در       . یا عهد شکنی است یا وقوع خسارت

کـه تعیـین محـل وقـوع عمـل زیـان بـار یـا         آورد درحالیها و انتظارات طرفین میبینیزمره پیش
در فرضی که میان طرفین دعـوي هـیچ رابطـه   . خسارت ناشی از آن در اغلب موارد مشکل است

سانسـور واقـع در سـاختمانی آسـیب     قراردادي وجود ندارد مانند مهمانی که بـه واسـطه خرابـی آ   
تواند یکی از دو محل مـورد انتخـاب بـراي قـانون     ترین یا آخرین عامل مسئولیت میبیند مهممی

قانون حاکم از میان قانون کشور محل وقوع تقصـیر یـا قـانون کشـور     دیگر به سخن . حاکم باشد
در این فرض نیز اگر رویه قضایی حق انتخاب براي برگزیدن . گرددع زیان انتخاب میمحل وقو

ابزار بهتـري در اختیـار   ،ترین عاملگردد و پذیرش معیار مهممیرا داشته باشد، عدالت بهتر اجرا 
حـال ارائـه یـک نظریـه     با این) 204ص،1384کاتوزیان،(.گذاردقاضی براي اجراي عدالت می

نکتـه  ،در رابطه بـا تحلیـل قـراردادي   . تواند چندان با واقع منطبق باشدر این رابطه نمیمکانیکی د
طور که قواعد ماهوي در قراردادهاي مصرف تحـت سـیطره کامـل    همان، استآن حائز اهمیت 

االطـالق بـه اراده آنهـا    توانـد علـی  اصل حاکمیت اراده طرفین قرار ندارد، قواعد شکلی نیز نمـی 
رابطه حقوقی در قراردادهاي مصرف یک رابطه نابرابر است، بر این اساس گریزي . واگذار شود

نیست جز اینکه حاکمیت نیز در مسیر توزیـع عـدالت وارد شـده و ارتبـاطی پایـدار و منصـفانه را       
در حقوق ماهوي قراردادهاي مصرف، اصل حمایت از مصـرف کننـده   . میان این دو ایجاد نماید
ی مورد اشاره قـرار گرفتـه، لـیکن شـدت و حـدت ایـن اصـل در سـطح         به عنوان یک اصل مبنای

کشور ما در وضعیت کنونی به همـان  در . وسیعی وابسته به سطح توسعه کشورهاي مختلف است
انـدرکاران تولیـد نیـز نیازمنـد     ند، دستهستاندازه که مصرف کنندگان شایسته احترام و حمایت

حداقل انتظارات مشروع آنها در طراحی روابط حقـوقی  نیاز دارندو باشندمیحمایت و پشتیبانی
بر این اساس تلفیقـی از اصـل کلـی تعـارض قـوانین مسـئولیت       . شان با جامعه محترم شمرده شود
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مدنی در قالب اعمال قاعده قانون کشور محـل وقـوع خسـارت و نیـز اصـل حمایـت از مصـرف        
توانــد در بازارهــاي مختلـف مــی کننـده و احتــرام بـه انتظــارات فروشــنده در توزیـع محصــوالت    

دار هرچند نظام کنونی تعارض قوانین آمـادگی ورود رویکردهـاي جهـت   . رویکرد مناسبی باشد
مانند تحلیل منافع را ندارد، لیکن منصفانه خواهد بود تا این رویکردهاي در قالـب اعمـال قواعـد    

.شکلی تعارض قوانین و در تحلیل و اعمال آنها مدنظر قرار گیرند

نتیجه
هـا و  گسترش ارتباطات در جهان کنونی موجب کمرنگ شدن مرزها و حرکـت آزاد انسـان  

ایـن امـر احتمـال پدیـد آمـدن      . توزیع گسترده کاالهـا و خـدمات در سـطح جهـانی شـده اسـت      
بـر مسـئولیت مـدنی    رابطـه مبتنـی  ،هـا از جمله این وضـعیت ، هاي حقوقی را افزایش دادهوضعیت

هاي حقـوقی مختلـف ارتبـاط    در این وضعیت که دعوي مربوطه با نظام. ناشی از عیب کاال است
نماید، سوال مربوط به قانون حاکم با توجـه بـه تفـاوت قـوانین مربوطـه در ایـن حـوزه از        پیدا می

هاي حقوقی مختلـف تحـت قاعـده    براي حل این مشکل در نظام. اهمیت بسیاري برخوردار است
ط مسئولیت مدنی به صـورت عـام و یـا دسـته ارتبـاط مسـئولیت       تعیین قانون حاکم  در دسته ارتبا

از جملـه در نظـام حقـوقی    . مدنی ناشی از عیب کاال به صورت خاص قواعدي مدون شده اسـت 
تر بـر اسـاس اعالمیـه دوم تعـارض قـوانین و در اروپـا بـر        آمریکا با تکیه بر قاعده ارتباط نزدیک

قانون حاکم در مسـئولیت مـدنی ناشـی از عیـب کـاال      در رابطه با،آیین نامه رم دو5اساس ماده 
حال در نظـام حقـوقی ایـران قواعـد     با این. رویکرد تعیین قانون حاکم تا حدي روشن شده است

مشخصی چه در رابطه با تعارض قوانین در نظام کلی مسئولیت مـدنی و چـه در مسـئولیت مـدنی     
اساس مناسب خواهـد بـود تـا بـا توجـه      بر این . ناشی از عیب تولید به صورت خاص وجود ندارد

. راجع به مسئولیت مدنی قواعد مشخصی در این رابطه تـدوین گـردد  فبه افزایش دعاوي اختال
هـاي حقـوقی بـدون کـم و کاسـت مـورد       هـاي موجـود در سـایر نظـام    توصیه این نیست تا نمونه

ناخت بهتـر وضـعیت نظـام    ها به عنوان الگوهایی بـراي شـ  استفاده قرار گیرد اما مالحظه این نمونه
بایستی توجـه شـود کـه نظـام     آنبر عالوه. تواند مفید باشدالمللی میتعارض قوانین در سطح بین

بر یک سري قواعد شـکلی  بدون سمت نیست که صرفاًیک نظام بدون جهت و،تعارض قوانین
بـا سیاسـت   تحت عنوان عامل ارتباط متکی باشد، بلکه منافع کلی و عمومی و مالحظات مـرتبط 

ریـزي قواعـد   بـر ایـن اسـاس در طـرح    . کلی حقوقی نیز بایستی در این رابطه مـدنظر قـرار گیـرد   
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تعارض قوانین الزم است تا حد مکفی این اختیار در قالب قواعد متفاوت ایـن حـوزه بـه دادگـاه     
، در لـواي  اي منجر شودتواند به نتایج ناعادالنهداده شود تا به هنگامی که اعمال قاعده شکلی می

.همان قواعد تعارض قوانین، عدالت ماهوي را نیز دنبال نماید
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