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 «و قانون ایران رم دومتحد الشکل مقررات  درمسئولیت مدنی قانون حاکم بر  تعیین»

 بتول دوست محمدی

 دانشجوی دکتری تخصصی حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد

Betty198582@yahoo.com 

 چکیده 

قانون حاکم بر تعهدات غیر قراردادی از مهمترین موضوعات حقوق بین الملل خصوصی است که وابسته به قواعد حل 

شده است. با وجود اینکه نظام های شناخته شده حقوقی بینی  ن قابل اعمال متفاوتی  پیشتعارض نظام های حقوقی، قوانی

در طی دوران های طوالنی، قانون محل وقوع عمل زیان بار را حاکم بر مسئولیت مدنی شناخته اند، اما اخیراً به نقش 

میالدی به  7002در سال  دوحاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم توجه ویژه مبذول شده و در همین راستا کنوانسیون رُم 

تصویب شورای وزیران و پارلمان اتحادیه اروپا رسید. این مقرره، حقوق اتحادیه اروپا را در مورد تعهدات غیر قراردادی در 

نی عات مدضووتعهدات غیر قراردادی ناشی از م به رم دوکشورهای عضو )به استثنای دانمارک( متحدالشکل می کند. مقرره 

دی، حاکم بر تعهدات غیر قراردا ی حل تعارض اولیه ی دازد. در نظام حقوقی کنونی اتحادیه اروپا، قاعدهو تجاری می پر

نیز به بررسی قواعد خاص  دومقرره رُم  5-00آن قاعده محل ورود خسارت است. مواد  اصل حاکمیت اراده و در فقدان

 زا ناشی دعویعاوی مسئولیت مدنی ناشی از محصول، تعیین قانون حاکم و استثنائات وارد بر اصل حاکمیت اراده در د

 نقض مالکیت فکری و دارا شدن غیرعادالنه می پردازد.

 ، اصل حاکمیت اراده دو: قانون حاکم، مسئولیت مدنی، مقرره رُم واژگان کلیدی
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 مقدمه 

. وقتی قانون صالح استیکی از مهمترین مسائلی که در خصوص دعوی مسئولیت مدنی بین المللی مطرح می گردد تعیین 

که قاضی اقدام به تعیین صالحیت بین المللی دادگاه کرد و خود را صالح به رسیدگی دانست باید به این سوال پاسخ دهد 

 ،که قانون حاکم بر دعوی مسئولیت بین المللی کدام است. به عبارت دیگر از بین قوانین کشورهای مختلف مربوط به دعوی

م بر دعوی خواهد بود. قاضی با مساله تعارض قوانین مواجه است و الجرم باید نسبت به حل تعارض قانون کدام کشور حاک

 قوانین اقدام نماید.

با توجه به اینکه در هر کشوری سیستم حل تعارض قوانین ویژه ای وجود دارد و قاضی هر کشوری مکلف به رجوع به قاعده 

اینکه دعوی مسئولیت مدنی بین المللی در کدام کشور مطرح شود   حل تعارض کشور خود می باشد بنابراین بر حسب

رکیه مطرح شود قاعده حل تعارض ال خواهد شد. مثالً اگر دعوی درتقاعده حل تعارض و نهایتاً قانون متفاوتی بر قضیه اعم

قاعده محل وقوع »وصی اِعمال خواهد شد. در حقوق بین اللملی خصترکیه و اگر در ایران اقامه شود قاعده تعارض ایران 

یعنی قانون کشوری که فعل زیانبار در آنجا ارتکاب گردیده و منجر به ورود خسارت شده است، به عنوان « مسئولیت مدنی

قاعده عمومی پذیرفته شده است. حقوق کشورهای اروپایی از دیرباز مدافع اعمال نظریه قانون محل وقوع فعل زیان بار بوده 

عمل می شده اما بعداً نظریه محققان « قانون محل وقوع فعل زیان بار»تحده نیز ابتدا براساس نظریه و هست. در ایاالت م

قابل اعمال « 0قانون مناسب»، «نظریه مصلحت دولت»انش تالش کردند که با ارائه وکایی از جمله پروفسورکوری و پیرآمری

که بیشترین ارتباط و نفع را در دعوی دارد، اعمال می  برای مسئولیت مدنی به دست دهند. طبق این نظریه قانون کشوری

گردد. به نظر آنان، در مورد هر ضرر و زیانی که کسی به دیگری وارد می کند دادگاه باید با توجه به مجموعه اوضاع و احوال 

د. دیوان عالی ایالت نیویورک در یک رأی مشهور، قاعده خسارت، مناسب ترین قانون را بیابو عوامل موثر در پدید آمدن 

سنتی محل وقوع عمل زیان بار را کنار گذاشت و قانون محل اقامت طرفین دعوا را به عنوان قانون مناسب اعمال کرد. این 

، باشند دعوای مسئولیت مدنی در یک کشور اقامتگاه داشتهرأی موجب شد که دادگاه های آمریکا در مواردی که طرفین 

 7قانون اقامتگاه را به عنوان قاعده حل تعارض قوانین در نظر بگیرد.

این سیستم در اروپا طرفداران زیادی پیدا نکرد. نظریه دیگری که ظاهراً در برخی نظام های حقوقی مورد پذیرش قرار 

که قاضی کشوری که در حال  منظور از حاکم بودن قانون محل دادگاه، آن است3گرفته، نظریه قانون محل دادگاه است.

قانون دولت متبوع خود را بر رابطه حقوقی حاکم کند. یعنی مثالً اگر کامیون رسیدگی به دعوای مسئولیت مدنی است، 

 قاضی ایرانی در کشور ارمنستان موجب زیان به دیگری شود و بعداً زیان دیده در دادگاه ایران طرح دعوای خسارت کند،

ه قانون ترکیه و فقط بر پایه قوانین ایران )که محل دادگاه است( باید تشخیص دهد که اوالً؛ عمل ایرانی بدون توجه ب

وه وجود دارد یا نه؟ و ثالثاً؛ شیارتکابی موجب مسئولیت مدنی است یا نه؟ و ثانیاً؛ آیا شرایط الزم برای تحقق مسئولیت 

که در ارمنستان به وقوع پیوسته و خسارتی که مثالً در جبران خسارت چگونه است؟ بنابراین هیچ تفاوتی بین خسارتی 

چنان که ساوینی حقوقدان برجسته آلمانی نیز همین »تهران به وقوع پیوسته وجود ندارد. این قاعده نیز طرفدارانی داشته، 

که اجرای قانون محل اعتقاد را داشته یا در دوره ای از تحول های اسلوب تعارض قوانین در ایاالت متحده آمریکا به لحاظ آن

                                                           
1- proper law 

 .5، ص 76، شماره 1831در تعارض قوانین، مجله صنعت بیمه، پاییز  بر آنصالحی ذهابی، جمال، مسئولیت مدنی و قانون حاکم  -2
 .494، ش 1835، چاپ سوم، نشرمیزان، 2سلجوقی، محمود، حقوق بین الملل خصوصی، ج -8
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ه دی داشتمانند زمینه های دیگر طرفداران جدولت می دانسته اند این قاعده در این زمینه نیز منفعت دادگاه را متضمن 

 0«.است

را بر مسئولیت های مدنی ناشی از  7گفته اند که در اروپا، رویه قضایی و دکترین از قرون وسطی تاکنون قانون محل وقوع

بر  0421و  0441در سال های  4و لوکانتونی 3حاکم می دانند. در فرانسه نیز رویه قضایی در آرای لوتور جرم و شبه جرم

 این امر تاکید کرده است.

یین ، تع«قانون محل وقوع فعل زیان بار»و « قانون مناسب»، «قانون محل دادگاه»به دلیل ایرادات وارد بر هر یک از نظریات 

به تصویب  رم دودر قالب مقرره  7002قانون قابل اعمال بر تعهدات غیر قراردادی برای اولین بار به طور رسمی در سال 

ا رسید. این مقرره، حقوق اتحادیه اروپا را در مورد تعهدات غیر قراردادی در کشورهای شورای وزیران و پارلمان اتحادیه اروپ

به تعهدات غیر قراردادی ناشی از موضوعات مدنی و  رم دوعضو )به استثنای دانمارک( برابر و متحدالشکل می کند. مقرره 

وای مسئولیت مدنی اختیار داده تا بتوانند میالدی الزم االجرا شده و به طرفین دع 7004سال تجاری می پردازد که از 

 قانون حاکم بر مسئولیت مدنی را تعیین کنند.

در نظام حقوقی کنونی اتحادیه اروپا، قاعده حل تعارض اولیه حاکم بر تعهدات غیر قراردادی، اصل حاکمیت اراده است. 

پرداخته که ترکیبی است از قانون محل  رم دو مقرره 4ابتدا الزم است به قواعد عمومی حل تعارض قوانین مندرج در ماده 

یکم( و سپس قواعد اختصاصی حل تعارض  مبحثوقوع خسارت، قانون اقامتگاه زیان دیده و قانون نزدیک ترین ارتباط )

که شامل مسئولیت مدنی کاال بر رقابت غیرمنصفانه و محدود کننده رقابت  را رم دومقرره  07تا  5پیش بینی شده در مواد 

رویکرد نظام حقوقی ایران در باب .)مبحث دوم(می پردازیم است،ت فکری و دارا شدن غیرعادالنه زاد، نقص حقوق مالکیآ

 مسئولیت مدنی بین المللی موضوع مبحث نهایی خواهد بود.

 قواعد عمومی حاکم بر تعهدات غیر قراردادی –مبحث یکم 

اروپا، قاعده حل تعارض اولیه و حاکم بر تعهدات غیر قراردادی است. وقی کنونی اتحادیه اصل حاکمیت اراده، در نظام حق

به  نی پرداخته و سپسدر این مبحث ابتدا به بررسی امکان توافق طرفین نسبت به قانون حاکم بر دعوی مسئولیت مد

و استثنائات  م دورمقرره  4قاعده مبنا )قانون محل ورود خسارت( نسبت به تعهدات غیر قراردادی مندرج در ماده بررسی 

 آن خواهیم پرداخت.

 اصل حاکمیت اراده در تعهدات غیر قراردادی –بند یکم 

اگر مسئولیت مدنی و قواعد آن در قلمرو حقوق خصوصی هستند، اصوالً باید قواعد حقوق خصوصی در مورد آن اجرا شود. 

 5و جبران خسارات جای تردید و تأمل ندارد. نفوذ حاکمیت اراده در دعوای حقوق خصوصی، به ویژه در مسئله ضرر و زیان

میالدی، و فقط  20با وجود این، تنها در معدودی از کشورهای اروپایی مانند سوئیس، آلمان و بلژیک، آن هم پس از دهه 

اما  1در مورد مسئولیت های پدید آمده پس از وقوع فعل زیان بار، حاکمیت اراده برای تعیین قانون حاکم پذیرفته شده بود.

                                                           
 .494سلجوقی، محمود، پیشین، ش  -1

2- lex loci delicti 

, Daniel, Droit international prive, Dalloz, 2009, p 211.Lautour, 25 may 1948, cite par Gutwann8 

، 1894، 62به نقل از شریعت باقری، محمدجواد، چرایی و چگونگی تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی، فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره 

 31ص 

 

. IbidLuccantoni,  -4 
، ص 1894، 62قانون حاکم بر مسئولیت مدنی، فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره شریعت باقری، محمدجواد، چرایی و چگونگی تعیین  -5

37. 
علی و مجید، حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی در مقررات متحدالشکل رم دو و حقوق الماسی و میرحسینی، نجاد -6

 .7، ص  1839، 16ایران، مجله حقوق خصوصی، شماره 
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قانونگذاری های جدیدتر نفوذ حاکمیت اراده در مسئولیت های مدنی را به رسمیت شناخته اند. پارلمان اروپا و شورای اروپا 

ماده به تصویب رسید و در  37مشهور است، در « رم دومقررات »به وضع نموده که  میالدی کنوانسیونی  70020در سال 

از ابتکارات آن، امکان توافق طرفین نسبت به قانون حاکم بر الزامات خارج از قرارداد، الزم االجرا شد. یکی  7004ژانویه  00

مقرره، در قواعد حل تعارض  04قبل یا پس از وقوع حادثه زیان بار است. در نتیجه اصل آزادی اراده طرفین به موجب ماده 

 مشروط بر رعایت قواعد آمره و حقوق اشخاص ثالث پذیرفته شده است.

پیش بینی شده که طرفین می توانند پس از وقوع عمل زیان بار در مورد قانون حاکم بر مسئولیت  رم دومقرره  04اده در م

البته انتخاب قانون  7توافق کنند و نیز پیش از وقوع عمل زیان بار، مشروط به اینکه هر دو فعالیت بازرگانی داشته باشند.

( و نباید به حقوق اشخاص ثالث آسیب انتخاب ضمنیاع و احوال استنباط شود )باید صریح باشد و یا به نحو قطعی از اوض

دارد  تنگاتنگ ارتباطبه قانون دولتی که رابطه حقوقی با آن کشور  رم دوخاطر نشان کرد که مقررات وارد آورد. ضمناً باید 

اهمیت داده و پیش بینی نموده که قانون حاکم نباید با قواعد آمره آن کشور معارض باشد حتی اگر طرفین قانون دیگری 

تعیین نکرده باشند، مسئولیت ناشی از  را در صورتیکه طرفین قانون حاکم بر تعهدات غیر قراردادی3انتخاب کرده باشند.

( با وجود این، چنانچه اقامتگاه عامل زیان و زیان دیده، 4-0است )ماده  خسارت ر محل وقوععمل زیان بار تابع قانون کشو

 (.4-7در زمان وقوع زیان، هر دو در یک کشور باشد، قانون همان کشور اجرا خواهد شد )ماده 

 قانون کشور محل وقوع خسارت و استثنائات آن در تعهدات غیر قراردادی –بند دوم 

  4-0بیان شده است. براسا بند  رم دومقرره  4ماده  درربوط به قانون حاکم بر الزامات خارج از قرارداد قاعده عمومی م 

قانون کشوری است که در آن خسارت واقع شده است، نه آن کشوری که در آن رفتار زیان بار  قانون قابل اعمال،مقرره 

دیده می شود. بنابراین، در خصوص جراحات و ، غیرمستقیم خسارتکه در آن آثار  اتفاق افتاده است و نه آن کشوری

است که در آن  صدمات وارده به اشخاص یا خسارات وارده به اموال، کشوری که در آنجا زیان وارد شده است، کشوری

 وارد می شود.جراحت یا خسارت 

نظر دیده می شود. برخی محل وقوع الف اینکه چرا قانون محل وقوع خسارت باید اعمال شود بین نویسندگان حقوقی اخت

خسارت را جایی می دانند که در آن عامل ورود خسارات، اقدامات و عملیات منشأ خسارت را انجام می دهد. برخی دیگر 

محل ورود خسارت را جایی می دانند که در آنجا اقدام موجب خسارت به ثمر نشسته و کامل شده است. مقرره رم دو راه 

. در مورد اموال منقول، محل تمحل ورود خسارت، محل وقوع ملک اسذیرفته است. در مورد اموال غیرمنقول، حل دوم را پ

 ورود خسارت، کشوری است که در زمان تاثیر فعل زیان بار، آن مال در آنجا قرار داشته است.

 نکته قابل ذکر اینکه استثنائاتی بر قاعده عمومی محل وقوع خسارت وجود دارد:

 (4-7اقامتگاه مشترکِ طرفین در زمان وقوع خسارت )ماده  -0

 ( 4-3ارتباط آشکار و نزدیک مسئولیت مدنی با کشوری غیر از کشور محل وقوع خسارت )ماده  -7

 ( 04توافق طرفین بر قانون کشوری غیر از کشور محل وقوع خسارت )ماده  -3

 (01مقررات آمره )ماده  -4

 (71ده )مامقررات آمره مقر دادگاه  -5

                                                           
 شورای اروپا. 2006ژوئیه  11پارلمان اروپا و  2006/374مقررات شماره  -1
 اگر حادثه زیان بار هنوز واقع نشده است، توافق نباید به صورت تحمیلی باشد. -2
انون قاگر تمام عناصر درگیر در یک دعوی مسئولیت مدنی مربوط به کشور خاصی باشد و طرفین توافق بر مقرره رم دو:  14ماده  2بند  -8

 8ماده  -8که در تضاد است کان لم یکن است. مستخرج از بند  انون با قانون آن کشور در تضاد باشد، تا جاییگری نمایند و این قکشور دی

 رم یک است. 1930کنوانسیون 
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 1قانون اقامتگاه عادی مشترک –الف 

، در زمان زیان زننده در مواردی که زیان دیده و .مقرره است 4ماده  7اولین استثناء بر قاعده قانون محل وقوع خسارت بند 

 منظور وقوع خسارت دارای اقامتگاه عادی در کشور واحدی باشند، قانون این کشور بر قانون محل بروز خسارت ارجح است.

از اقامتگاه عادی مشترک این است که طرفین درگیر در موقعیت شبه جرم، دارای مرکز ثقل واقعی زندگی در کشور واحدی 

 7باشند.

این قاعده تنها زمانی که طرفین، مقیم در کشور واحدی هستند اعمال می شود و نه هنگامی که مقیم کشورهای مختلف 

 با قوانین واحد هستند.

 قانون نزدیک ترین ارتباط  –ب 

در صورتی که از تمام اوضاع و احوال »است.  7و  0بیانگر دومین استثناء بر قواعد مندرج در بند  ،مقرره 4از ماده  3بند 

ذکر شده، ارتباط نزدیکتری  7و  0که مسئولیت غیر قراردادی، آشکارا با کشور دیگری غیر از آنچه در بند  باشدمشخص 

. شرط مذکور، دست دادگاه ها را در یافتن مناسب ترین و بهترین قانون قابل 3«این کشور اعمال خواهد شدقانون ، دارد

اعمال بر الزامات خارج از قرارداد باز گذاشته است و بدین سان نظر مخالفان پذیرش قاعده عمومی قانون محل وقوع خسارت 

 نیز تأمین شده است.

 تعهدات غیر قراردادیقواعد اختصاصی حاکم بر  -مبحث دوم

خود به بیان  4تا  5، عالوه بر ذکر قواعد اولیه و مبنا در تعیین قانون حاکم بر تعهدات غیر قراردادی، در مواد 7مقرره م 

برخی مصادیق دعوای مسئولیت مدنی پرداخته که از قاعده مبنا  فاصله گرفته اند. با توجه به اینکه این دسته دعاوی معموالً 

نظم عمومی و آمره داشته و بر حقوق اشخاص ثالث بسیار تاثیرگذار هستند، امکان توافق و تعیین قانون حاکم در خصیصه 

 این دسته دعاوی وجود ندارد.

 )کاال و خدمات(  4محصول مدنی قانون حاکم بر دعوی مسئولیت –الف 

سلسله مراتبی در تعیین قانون حاکم پیش بینی نموده که اگر راه حل اول تحقق پیدا نکرد، به  رم دوکنوانسیون  5ماده 

در دعوی مسئولیت مدنی محصول )اعم از کاال و خدمات( مقرر می دارد: قانون  5دنبال راه بعدی خواهیم رفت. ماده 

در همان محل به صورت ه شرط آنکه محصول کشوری که به هنگام ورود خسارت زیان دیده عرفاً آنجا اقامت داشته است ب

قانونی عرضه شده باشد. منظور از عرضه قانونی این است که کاال فی المثل به صورت قاچاق و بدون پرداخت عوارض گمرکی 

 و بدون اخذ پروانه های مجاز وارد کشور نشده باشد. در مرحله بعد قانون محلی که کاال در آنجا تهیه و تولید شده است به

محصول شرط عرضه قانونی محصول در آن محل و در آخر قانون محلی که خسارت در آنجا وارد شده به شرط عرضه قانونی 

داشته که محصول زیانباری که قابلیت اجرایی آن به شرح مندرج در خوانده دعوی زیان، عرفاً انتظارندر آن محل و هرگاه 

ج( بررسی شد، عرضه شود، قانون کشوری حاکم خواهد بود که خوانده دعوی عرفاً در آنجا  –ب  –بندهای سه گانه )الف 

ع شرایط و قراین آن آمده است. هر گاه از جمی 7در پاراگراف  5اقامت داشته باشد. شرط گریز یا معافیت از مقررات ماده 

                                                           
1- Habitual Residence 
2- Hohlochm Gerhard, “The Rome II Regulation: An Overview”, in year book of private international law, vol. 

IX, Bonomo, Andrea &volken, paul (ed), European law publishers, 2007, p. 99. 
3- Article 4 (3): where it is clear from all the circumstances of the case that the tort is  manifestly more closely 

connected with a country than that indicated in paragraphs 1&2, the law of that country sall apply. A manifestly 

closer conduction with another country might be based in particular on a preexisting reationship between the 

parties, such as acontract, that is closely connected with the tort in question. 
4- product liability  
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د فوق ارتباط بیشتری دارد، قانون آن کشور الزم که مسئولیت غیر قراردادی با قانون کشوری غیر از موار معین چنین برآید

دیباچه توجیه پذیرش این سلسله مراتب آمده است. توزیع عادالنه مخاطرات غیرقابل اجتناب،  7االجرا خواهد بود. در بند 

للی محمایت از سالمت مصرف کننده، تشویق نوآوری و ابتکار، تضمین رقابت سالم و باالخره تسهیل روابط تجاری بین ال

بهام خصوصاً در فضای مجازی. البته این راه حل مورد انتقاد هم واقع شده است و گفته شده در تشخیص قانون حاکم ا

است. در برخی موارد، خریدار مصرف کننده با مشکل مواجه می شود. در پاسخ باید گفت این راه حل با توجه به خصوصیات 

کشوری است که قانون کاال، القاعده قانون حاکم بر مسئولیت مدنی  فضای مجازی راه حلی عملی وکارگشا است. علی

خواهان دعوی مسئولیت از نظر عرفی آنجا اقامت دارد با این شرط که محصول در آن کشور با رضایت خوانده ی دعوی به 

ی قامت خوانده دعوفروش رسیده باشد. در صورتیکه رضایت خوانده ی دعوی وجود نداشته باشد، باید قایل به قانون محل ا

تولید کننده یا عامل فروش سعی  -0مطلب است:  3مقرره رم دو آمده در  5باشیم. توجیه حقوقی این راه حل که در ماده 

به زیان دیده امکان می دهد که قانون  5پذیرش منطق ماده  -7بر نظارت عرضه و فروش کاالهای تولیدی خود ندارد. 

در عرضه بدون مجوز قانونی؛ قانون  -3و ( ز قانون حاکم در عرضه کاالنی آثار ناشی اپیش بی)حاکم را پیش بینی کند. 

یی را در کشوری الاه خود قرار می گیرد. اگر کسی کاامتگمحل اقامت خوانده صالح است و خوانده تحت حمایت قانون اق

سازگار نیست. دو  5ام از بندهای ماده غیر از کشور محل اقامت خود خریداری نماید )مانند زایرین خانه خدا( با هیچ کد

کاالی خریداری شده در محل اقامت زیان دیده )مصرف کننده( نیز عرضه می شود.  –فرض اول  0فرض قابل تصور است.

اول آنکه این قانون نسبت به زیان دیده )مصرف کننده(  :در این حالت قانون محل اقامت زیان دیده حاکم است. به دو دلیل

عرضه کاالی خود در کشور دیگر،  اب مادرزیرا شرکت  حمایت کافی دارد و دوم آنکه حقوق عرضه کننده نیز رعایت می شود،

 گویی قانون حاکم را به طور ضمنی پذیرفته است.

 ،کاالی خریداری شده در محل اقامت زیان دیده عرضه نمی شود، در این حالت اگر خریدار مصرف کننده باشد –فرض دوم 

قانون کشور مصرف کننده حاکم خواهد بود و اگر خریدار مصرف کننده نباشد باید مختار باشد که قانون کشور خود یا 

به گونه  5قانون کشوری که خوانده اقامت دارد، یکی را به عنوان قانون حاکم بر دعوی برگزیند. نتیجه آنکه محتوای ماده 

مصرف کنندگان، فروشندگان، تولید کنندگان، خرده فروش ها،  اعم از یرایست که نوعی حمایت از تمامی طرف های درگ

سازندگان، وارد کننده ها و سایرین به عمل آورده و زمینه رقابت عادالنه در این رابطه مهیا شده است. با وجود این، ذکر 

یت ناشی از کاال نیز هست. این الهه، راجع به قانون قابل اعمال بر مسئول 0423این نکته نیز ضروری است که کنوانسیون 

 وگر، کرواسی، مقدونیه، صربستان و مونته نانیلوکزامبورگ، هلند، نروژ، فنالند، اسپانیا، اسلوکشور فرانسه، 00کنوانسیون در 

 الهه نخواهد داشت. 0423مفاد این مقرره، تاثیری بر اِعمال کنوانسیون  رم دومقرره  71الزم االجراست. طبق ماده 

این امر برای اتحادیه اروپا هم مطلوب و  7یجه دو نظام موازی یا رژیم دوگانه بر مسئولیت ناشی از کاال حاکم است.در نت

 رضایت بخش نیست. زیرا معلوم نیست که کدام یک از مقرره رم دو یا کنوانسیون الهه بر موضوع مربوطه حاکم خواهد بود. 

  4و اقدامات محدود کننده رقابت آزاد 3قانون حاکم بر رقابت ناعادالنه –ب 

                                                           
فالح، محمدرضا، تقریرات درس بین الملل خصوصی، دانشگاه آزاد اسالمی یزد، دوره دکتری تخصصی حقوق خصوصی، زمستان  -1

1894. 
2- Hellner, Micheal, “unfair competition and Acts Restricting free competition: A commentary on Article 6 of 

the Rome II Regulatiou”, yearbook of private International Law, vol IX, Bonomo, Andrea &volkea, paul (ed), 

European law publishers, 2007, P. 56 
3- unfair 
4- Restrictions  
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رقابت ناعادالنه را به رقابت توأم با فریب و به قصد ا ضرار تعریف کرده اند. از مهمترین مصادیق آن افشای اسرار تجاری 

 .می باشدرقیب، تخریب محصوالت رقیب، تبلیغ فریب کارانه، تبلیغات موهن و فروش اجباری 

مورد رسیدگی قرار آن کشور دادگاه  که دعوی دررا  ژرمنی، قانون کشوری – و رومی رویه سیستم های حقوقی کامن ال

 به عنوان قانون حاکم بر این دسته دعاوی به رسمیت می شناسد. می گیرد

منظور  دارند.ثیر رقابت ناعادالنه قرار گرفته تقریباً نظام های ملی نوعی اجماع بر اجرای قانون کشوری که بازار آن تحت تا

مقرره رم هم در ارتباط با مصرف کننده ای که از  1ماده  0بازار کشوری است که از رقابت ناعادالنه آسیب دیده است. بند 

است. رقابت ناعادالنه ممکن است موجب خسارت به  4قاعده عام مندرج در ماده  هیرقابت ناعادالنه آسیب دیده است، شب

ض غالباً ماهیت قراردادی برای آن قائل می شوند. اما چنانچه رقابت ناعادالنه منافع فرد یا گروه خاصی شود که در این فر

به منافع کلی مصرف کنندگان آسیب رساند، غالباً جنبه غیر قراردادی و مسئولیت مدنی دارد و تعیین قانون حاکم در هر 

ثالً است. متاجر دو ت ناعادالنه گاهی بین مورد بر مبنای ماهیت قراردادی یا غیر قراردادی بودنشان متفاوت خواهد بود. رقاب

وقوع خسارت تعیین در این مورد قانون قابل اعمال با ارجاع به کشور محل . شخصیت رقیبافشای اسرار تجاری و تخریب 

می شود. نتیجه اصلی این ارجاع به قاعده عمومی، تجویز اعمال قانون اقامتگاه مشترک طرفین و قانون کشور دارای نزدیک 

قانون قابل »( قانون قابل اعمال بر اقدامات محدود کننده رقابت آزاد را چنین بیان می کند: 1-7ین ارتباط است. ماده )تر

اعمال بر تعهد غیر قراردادی ناشی از محدودیت رقابت، قانون کشوری خواهد بود که بازار آن کشور تحت تاثیر قرار گرفته 

قانون همان کشور حاکم خواهد  به اینکه در کدام کشور طرح دعوی صورت گیرد، بسته 0«.است یا احتماالً قرار می گیرد

 بود البته به شرطی که بازار آن کشور خاص تحت تاثیر رقابت ناعادالنه قرار گرفته باشد.

ن در جهت همگرایی حقوقی و مرتبط با مصالح عالی تری از منافع طرفی 1از آنجا که قاعده حل تعارض مطروحه در ماده 

است که حذف موانع رقابت در بازار از جمله آن هاست، تراضی برخالف قاعده حل تعارض در این قبیل الزامات، امکان پذیر 

اعمال  مقدمه« اقدامات محدود کننده رقابت آزاد»یا « رقابت ناعادالنه»تعریفی دقیق و مناسب از  .(1ماده  4)بند  7نیست

به این منظور، مفهوم محدودیت رقابت آزاد شامل ممنوعیت های مندرج در توافقنامه های بین . قاعده مندرج در ماده است

المللی، تصمیمات و رویه های جمعی با موضوعات یا اثر محدود کننده محدودیت یا انحراف از رقابت در یک کشور عضو یا 

بته ال .کشور عضو یا بازار داخلی می باشدرح در در بازار داخلی و نیز ممنوعیت های مربوط به سوء استفاده از موقعیت مط

جامعه( معاهده )موسس  17و  10اینگونه توافقنامه ها، تصمیمات و رویه های جمعی یا سوء استفاده ها بایستی طبق مواد 

 3ع شده باشد.یا طبق قانون یک کشور، من

 قانون حاکم بر نقض حقوق مالکیت فکری  -2

مقرره رم مربوط به قانون حاکم بر نقض حقوق ناشی از مالکیت فکری است.  4مندرج در ماده سومین استثنا از قاعده مبنا 

دیباچه آمده: در نقض حقوق ناشی از مالکیت فکری باید حکومت قانون کشوری که در آنجا درخواست حمایت  31در بند 

متعددی می شود از قبیل کپی ل مسایل به عنوان اصل مورد توجه قرار گیرد. مالکیت فکری در مفهوم عام شام می شود،

 .رایت، داده های الکترونیکی، انتشار آثار، عالیم و اختراعات

پاریس. منظور از  0113برن و دیگری عهدنامه  0111دو کنوانسیون و عهدنامه در این زمینه وجود دارد. یکی عهدنامه 

ست که عالمت به ثبت رسیده یا اثری به چاپ درخواست حمایت، طرح دعوی مسئولیت مدنی نیست بلکه مقصود جایی ا

                                                           
1- Articles (a): the law applicable to a non-contractual obligation arising out of a restriction of competition shall 

be the law of the country where the market is, or is likely to be, affected   
 .21علی و مجید، پیشین، ص دالماسی و میرحسینی، نجا -2

3-Hellne, Miche al, Ibid, &, recital 23.  
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قانون قابل اعمال بر »مقرر داشته:  رم دوکنوانسیون  1ماده  0رسیده یا حق تألیفی به رسمیت شناخته شده است. بند 

تعهد غیر قراردادی ناشی از نقض حق مالکیت معنوی، قانون کشوری خواهد بود که چنین حمایتی از آن درخواست شده 

 .«است

نظیر عالمت تجاری یا طرح  0همچنین به نقض حقوق مالکیت فکری تحت حمایت اتحادیه اروپا رم دومقرره  1ماده  7بند 

ها و مدل های اتحادیه نیز می پردازد. چنانچه حقوق مالکیت فکری تحت حمایت اتحادیه اروپا باشد، طرفین بایستی نسبت 

ین غیر احه، تحت شمول اسناد مربوط به اتحادیه قرار دارد یا خیر. در به این قضیه اطمینان حاصل کنند که موضوع مطرو

 7قابل اعمال است که عمل نقض حقوق مالکیت فکری در آن اتفاق افتاده است. صورت، قانون کشوری 

 1-0آمده که توافق طرفین در صورتی که خالف قانون حاکم بر اساس قاعده مندرج در بند  رم دومقرره  1ماده  3در بند 

ورد م باشد، معتبر نیست. اصل حاکمیت اراده و توافق طرفین نسبت به قانون حاکم تا جایی معتبر است که مقررات کشورِ

 با مقررات کشور مورد درخواست حمایت مغایرت نداشته باشد.توافق 

 دارا شدن غیرعادالنه –د 

مربوط به مسئولیت مدنی ناشی از دارا شدن غیرعادالنه ، رم دومقرره  4چهارمین استثنا بر قاعده مبنای مندرج در ماده 

است. دارا شدن غیرعادالنه یا همان استیفای ناروا و استفاده بدون جهت یکی از نهادهای مسئولیت غیر قراردادی است و 

 ه می شود.ب جبران خسارت نمود، از این قاعده استفادصتسبیب، غرور و غ د قواعد اتالف،در مواردی که نتوان به استنا

در این خصوص است. اگر تعهد غیر قراردادی که از جمله شامل پرداخت ناروای مبالغی پول  رم دومقرره  00ماده  0بند 

می شود از دارا شدن ناعادالنه ای نشأت گیرد که با رابطه موجود میان طرفین مانند قرارداد یا مسئولیت قهری درا رتباط 

باط میان رابطه مذکور با دارا شدن ناعادالنه، قانون حاکم بر آن رابطه در مورد دارا شدن ، با فرض وجود بیشترین ارتباشد

 هم اجرا خواهد شد.  ناعادالنه

، قانون حاکم را تعیین نمود، در صورت اقامت طرفین در 0هرگاه نتوان بر مبنای بند »مقرره اعالم داشته:  00ماده  7بند 

قانون کشوری که دارا شدن ناعادالنه در آنجا رخ داده است، حاکم بر یر این صورت کشور واحد قانون همان کشور و در غ

 .«دعوای مسئولیت خواهد بود

اگر از جمیع قرائن و اوضاع و احوال بر آید که دارا شدن ناعادالنه ارتباط بیشتری با »نیز مقرر می دارد:  00ماده  4بند 

 3.«قانون کشور خاص دارد، قانون همان کشور حاکم بر رابطه خواهد بود

 رویکرد نظام حقوقی ایران و تعیین قانون حاکم بر تعهدات غیر قراردادی -مبحث سوم

بحث به بررسی نظام حقوقی ایران در زمینه تعیین قانون حاکم بر دعوای مسوولیت مدنی خواهیم پرداخت .ابتدا در این م

قانون مدنی( و سپس معاهدات منعقده میان  411و  5قواعد حل تعارض مندرج در قانون مدنی را بررسی می کنیم)مواد 

ی را بررسی می نماییم. در همین راستا و جهت بررسی رویه ایران و سایر دول متضمن قاعده حاکم بر دعاوی غیر قرارداد

 حاکم بر دادگاه ها، یکی از مهمترین آرای صادره از محاکم ایران را تحلیل خواهیم نمود. 

 متون قانونی ایران در تعیین قانون حاکم بر تعهدات غیر قراردادی –بند یکم 

                                                           
1- Unitary community Rights 

Starr, Ian and Holman, Tamsin, Rome II: Impact on the Govering Law of Intellectual property claims, Ashurt  -2

London, 2009, p.2.  مجله  غیر قراردادی در مقرره رم دو اتحادیه اروپا"،، "تعیین قانون قابل اعمال بر تعهدات مافی، همایونبه نقل از

 809، ص  1894زمستان  –، پاییز 58حقوقی بین المللی، شماره 
 فالح، محمدرضا، پیشین. -8
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بین المللی منعقده میان ایران و سایر دول به عنوان بخشی از قواعد حل تعارض مندرج در قانون مدنی و نیز معاهدات 

 حقوق موضوعه ایران بررسی خواهد شد.

 قانون مدنی در خصوص قانون حاکم بر تعهدات غیر قراردادی 869و  5بررسی مواد  –الف 

صی را در خود جای که مانند قوانین بعضی کشورهای دیگر، مقررات مربوط به حقوق بین الملل خصوقانون مدنی ایران  

داده، در خصوص قاعده حل تعارض مربوط به مسئولیت مدنی و قانون حاکم بر آن صراحتی ندارد. برخی از استاندان حقوق 

قانون مدنی پیش بینی شده است بر این باورند که قوانین  50مدنی ایران، به استناد اصل سرزمینی بودن قوانین که در ماده 

مرزهای سیاسی کشور اجرا می شود و بر تمام اشخاص و اموال موجود در آن حکومت دارد. البته  ایران، اصوالً در داخل

بایستی میان فعل زیان بار روی داده در قلمرو ایران با فعل روی داده در قلمرو خارج از ایران تفاوت گذارد. هر گاه بر اثر 

کم قانون برای اشخاص مقرر شده، لطمه وارد آید که موجب دیگری که به ح وقفعل زیانباری در قلمرو ایران به هر نوع حق

یا معنوی دیگری گردد و دعوا در ایران اقامه شود، قانون ماهوی ایران صالح خواهد بود و فرقی نمی کند که ضرر مادی 

امه گاه خارجی اقاما اگر دعوای مزبور در یک داد طرفین دعوی هر دو تابع ایران باشند و یا تابعیت غیرایرانی داشته باشند

شده باشد، تعیین قانون حاکم در حوزه صالحیت قواعد حل تعارض دولت متبوع دادگاه است که به دعوای مسئولیت مدنی 

می کند. و ممکن است قانون ماهوی ایران به عنوان قانون محل وقوع فعل زیان بار حاکم بر دعوی بشود یا حاکم  یرسیدگ

 نشود.

چنانچه فعل زیان بار خارج از قلمرو ایران روی دهد و یکی از طرفین ایرانی باشد، و دعوی در ایران مطرح شود به نظر می 

قانون مدنی بهره جست و باید راه حلی پیدا کرد. برخی معتقدند راه حل حقوق ایران در خصوص تعیین  5آید نتوان از ماده 

و وحدت مالک از ماده  5است و با توجه به ماده « قانون محل وقوع فعل»عده قانون حاکم بر مسئولیت مدنی، همان قا

قانون مدنی به چنین نتیجه ای دست یافتند. دو استاد بزرگ نیز در این زمینه چنین نظر داده اند و مختصراً اعالم  411

 کرده اند که مسئولیت مدنی تابع قانون محل وقوع است.

 7.«خارج عقود، تعهدات محکوم است به قانون محلی که منشأ تعهد در آن پدید آمده باشددر »یکی از ایشان می فرماید: 

برمی آید که تعهد ناشی از ایقاع و وقایع حقوقی و ضمان قهری نیز تابع  411از مالک ماده »و دیگری نیز معتقد است که: 

 3«قانون حاکم بر وقوع آن است

الک در رابطه میان مسئولیت قراردادی و مسئولیت غیر قراردادی امر تازه الزم است یادآوری کنیم که توسل به وحدت م

چه بسا در حقوق داخلی نیز در بسیاری موارد که قانون مدنی ساکت است و حکمی در خصوص موضوع مقرر  ؛ای نیست

  دی را برای تکمیلنشده باشد، نه تنها حقوقدان ایرانی، بلکه حقوقدانان خارجی نیز مقررات مربوط به مسئولیت قراردا

 ضوابط و قواعد مسئولیت مدنی، با توسل به وحدت مالک به کار گرفته اند.

قانون مدنی ایران به عنوان قاعده  411قانون مدنی توضیحاتی داده شود. ماده  411بنابراین الزم است مختصراً در باب ماده 

که با توضیحات از قبل گفته شده می توان از وحدت  حل تعارض نظام حقوقی ایران در قراردادها در نظر گرفته می شود

قانون مدنی ایران نیز در باب  2ده در جهت قاعده حل تعارض مسئولیت غیر قراردادی نیز بهره جست. ماده مالک این ما

 همان قانون محسوب می شود. 411وال شخصیه استثناء ماده حا

                                                           
رده ک کلیه سکنه ایران، اعم از اتباع خارجه و داخله مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثنا»قانون مدنی:  5ماده  -1

 «.باشد
 .496دوم، ص  اپ، چ1832ی )علمی، تطبیقی، تاریخی(، گنج دانش، نجعفری لنگرودی، محمدجعفر، مجموعه محشای قانون مد -2
 .564، ص 1837کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، نشر دادگستر، تهران، چاپ پانزدهم،  -8
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اکثریت حقوق دانان معتقدند این ماده جنبه امری دارد.  ا تکمیلی؟امری است ی دنیم انونق 411آیا قاعده حل تعارض ماده 

. آن هم در صورتیکه طرفین تابعیت خارجه داشته باشند.ء داردو فقط یک استثناطرفین نمی توانند برخالف آن توافق کنند 

اما یکی از استادان حقوق معتقد است آمره بودن ماده مذکور با اصول حقوقی حاکم در سطح بین المللی در تعارض است. 

 . بحثامری بودن قاعده حل تعارض نیز فرع بر امری بودن قاعده ماهوی آنست. همانند اصل تبیعت لزوم شرط از لزوم عقد

ی مقراردادها جز در مواردی که قانونگذار تصریح نموده همانند مشروعیت و اهلیت در بقیه موارد تابع اراده طرفین است و 

نیز جنبه تکمیلی دارد. البته  قانون مدنی 411قانون مدنی نسبت به آن توافق کرد. بنابراین حکم ماده  00توان مطابق ماده 

میلی بودن این ماده وجود دارد از قبیل منحصر نمودن حکم ماده به تعهدات ناشی از عقود نظریات دیگری نیز در باب تک

و نه همه آثار عقود، جدا نمودن قراردادهای مربوط به اموال معین از اموال نامعین و ... نمونه هایی از این دست است که به 

 جهت رعایت اختصار از توضیح آن ها خودداری می کنیم.

ق بین الملل از پذیرش قاعده محل وقوع فعل زیان بار یا قانون مناسب و یا قانون مقرر دادگاه با پذیرفتن در نظام حقو

در مورد تعهدات غیر قراردادی عدول نموده و اصل حاکمیت  رم دومقررات رم یک در مورد تعهدات قراردادی و مقررات 

فته است. گرچه قانون ایران در این باره حکم صریحی ندارد، اما اراده را در تعیین قانون حاکم بر هر دو دسته تعهدات پذیر

چنانچه معتقد به تفسیر قواعد حل تعارض هماهنگ با نظام بین الملل باشیم، بایستی به سمتی حرکت نماییم که از ماده 

 به عمر تاسیس که در حقوق فقه ما قدمتیسیری تکمیلی و نه آمره داشته و اصل حاکمیت اراده را قانون مدنی تف 411

نظام حقوقی اسالمی دارد، جایگزین سایر نظریات قدیمی قواعد حل تعارض نماییم. ضمن اینکه باید متذکر شد آنگونه که 

 0از مشروح مذاکرات تصویب کنندگان این ماده بر می آید، در تنظیم این ماده اشتباهی رخ داده است.

مبتنی بر آن است که بگوییم این ماده  قانون مدنی 411مدنی ایران از ماده دان حقوق ابراین می توان گفت استنباط استابن

داللت بر حکومت قانون محل وقوع فعل زیان بار دارد. در صورتی که قبالً گفتیم این ماده بایستی بر خالف منطق آن به 

دیگر  قانون مدنی 411ماده صورت تکمیلی تفسیر شده و با اصل حاکمیت اراده سازگار و هماهنگ باشد. به این ترتیب 

 داللت بر قانون محل انعقاد عقد نخواهد کرد. 

 موافقت نامه های همکاری قضایی میان ایران و سایر دولت ها  -ب

بخشی از قوانین ایران را معاهداتی تشکیل می دهند که میان دولت ایران با سایر دول بسته شده و به تصویب مجلس می 

ن مدنی در مورد قانون حاکم بر تعهدات غیر قراردادی، اما اخیراً موافقت نامه هایی به تصویب علی رغم سکوت قانو رسند.

کرده اند. این موافقت نامه های دوجانبه مربوط  ئولیت مدنی را تعیینمجلس شورای اسالمی رسیده که قانون حاکم بر مس

ان، قزاقستان به صورت جداگانه امضا و تصویب شده به همکاری قضایی بین ایران و دولت های روسیه، آذربایجان، قرقیزست

قانون مدنی  4موجب ماده  بهت موافقت نامه ها و معاهدا7را تابع قانون محل وقوع می دانند.« مسئولیت جبران خسارات»و 

عنوان به  ."مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول، منعقد شده باشد در حکم قانون است"

قانون موافقت نامه میان دولت جمهوری » 34ماده  0بند  بخشی از قوانین ایران محسوب شده و الزم االجرا می باشند.

مجلس شورای  01/2/0321مصوب « اسالمی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده های مدنی و جزایی

دت قضایی میان دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری قانون موافقت نامه معاض» 30ماده  0اسالمی. بند 

قانون موافقت نامه معاضدت و روابط قضایی در موضوعات مدنی و جزایی میان » 74. ماده 01/2/0321مصوب « آذربایجان

                                                           
، 1891، 53بر قراردادهای بین الملی خصوصی، فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی، شماره شریعت باقری، محمدجواد، حاکمیت اراده  -1

 .188ص 
موافقت نامه های همکاری حقوقی و قضایی میان ایران و دیگر دولت ها، انتشارات دانشگاه علوم قضایی، چاپ شریعت باقری، محمدجواد،  -2

 .1894چاپ اول، 
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قانون موافقت نامه » 71ماده  0و بند  71/2/0314مصوب « دولت جمهوری اسالمی یران و دولت جمهوری قزاقستان

مصوب « هوری قرقیزستانعاضدت حقوقی در امور مدنی و جزایی میان دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمم

مسئولیت جبران خسارت به استثناء تعهدات ناشی از عقود و »در همه این موافقت نامه ها آمده است که . 74/00/0315

ر اسباب موجب مسئولیت در قلمرو آن وقوع یافته، تعیین قراردادها را قوانین آن طرف متعاهدی که فعل یا ترک فعل یا دیگ

 «.می کند

  رویه قضایی ایران در تعیین قانون حاکم بر تعهدات غیر قراردادی -بند دوم

اس می قضات احسکه رویه قضایی ایران کمتر به مساله قانون حاکم بر مسئولیت مدنی پرداخته است. شاید به این دلیل 

قانون ایران ندارند. البته علت دیگر شاید تعداد اندک این قبیل دعاوی است که موجب عدم شکل  کنند چاره ای جز اجرای

دادگاه عمومی حقوقی تهران در تاریخ  55گیری رویه شده است. اما یکی از آرای در دسترس در این زمینه رای شعبه 

یاالت متحده آمریکاست و در اجرای قانون است. این رای مربوط به دعوای یک شهروند ایرانی علیه دولت ا 75/4/0343

 55شعبه  0صالحیت دادگستری جمهوری اسالمی برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی صادر شده است.

محاکم حقوقی تهران در قسمتی از رأی به مسئله قانون حاکم بر مسئولیت مدنی پرداخته و نهایتاً نتیجه گرفته که قانون 

 محل وقوع فعل زیان بار است. حاکم قانون

 استدالل دادگاه در چند بند آورده می شود:

قانون اساسی  012اوالً: قانون گذار ایران در مورد قانون حاکم بر الزامات خارج از قرارداد سکوت کرده است. ثانیاً: اصل 

 بع حقوقی ایران است پس برای دادگاه هایثالثاً: چون رویه قضایی از منا قاضی را مکلف کرده است که حکم قانونی را بیابد.

ایران تکلیف ایجاد شده است که قاعده مورد نیاز را پیدا کند. رابعاً: با توجه به اشتراک نظر میان حقوق کشورهای مختلف، 

هد برمی آید که تع قانون مدنی 141قاعده محل واقعه فعل زیان بار قاعده مورد قبولی است خامساً: از وحدت مالک ماده 

رای مذکور از زوایای مختلفی قابل توجه  ناشی از وقایع حقوقی و ضمان قهری نیز تابع قانون حاکم بر محل وقوع آن باشد.

در فقدان قاعده حل تعارض  قانون مدنی 5مهم آنکه به استدالل ساده اصل سرزمینی بودن قوانین و استناد به ماده  .است

 7نموده که فقدان قاعده حل تعارض نقیصه ای است که باید بر طرف شود. به درستی توجه بسنده ننموده و دادگاه

 نتایج و پیشنهادات

قواعد متحدالشکل و یکسانی را در مورد مسئولیت مدنی در اتحادیه اروپا در  7002در سال برای اولین بار  رم دومقرره  -0

 خصوص قواعد حقوق بین الملل خصوصی مربوط به تعهدات مدنی و تجاری نهادینه کرده است. 

 اصل اولیه حاکم بر تعهدات غیر قراردادی، اصل حاکمیت اراده است و پس از آن قاعده محل ورود خسارت  -7

، به دلیل ارتباط زیاد برخی دعاوی با حقوق اشخاص ثالث و قوانین آمره دولت ها، 4قواعد عام مندرج در ماده  عالوه بر -3

از قبیل دعاوی مسئولیت مدنی مرتبط با محصول، مالکیت فکری و دارا شدن ناعادالنه، نسبت به وضع قواعد خاص اقدام 

 نموده است.

حفظ حقوق اشخاص ثالث و جلوگیری از تحمیل خواسته های جهت بوده که  اراده با استثنائاتی همراهاصل حاکمیت  -4

 اندیشیده شده است. تمهیداتیضعیف قرارداد، قوی تر بر طرف 

در حقوق ایران نیز باید گفت همه مباحث حقوق خصوصی )مدنی( در چرخه تعارض قوانین قرار می گیرند. هر یک از  -5

 ا، الزامات خارج از قرارداد و ...( نیازمند قاعده حل تعارض است.این دسته ها )اشخاص، اموال، قرارداده

                                                           
 asmi.ir/lawswww.rooznamehrمجلس شورای اسالمی  16/2/1890مصوب  -1
 91، ص 1894، 62فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره  شریعت باقری، محمدجواد، چرایی و چگونگی تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی،-2
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سکوت قانونگذار ایران در مورد قانون حاکم بر مسئولیت مدنی موجبی است تا دکترین و رویه قضایی این خأل را پر  -1

 نمایند.

آذربایجان، قرقیزستان و قزاقستان به در سال های اخیر موافقت نامه های دو جانبه همکاری قضایی با دول روسیه،  -2

 تصویب مجلس رسیده که در آن ها پیش بینی شده جبران خسارات تابع قانون محل وقوع است.

نظام های شناخته شده حقوقی از دیرباز قانون محل وقوع عمل زیان بار را بر مسئولیت مدنی حاکم دانسته اند. با وجود  -1

 .رندات غیر قراردادی نقش ویژه ای دااراده در تعیین قانون قابل اعمال بر تعهد یتکمگذاری های نوین حااین، در قانون

و هماهنگ با رویه بین قانون مدنی  411سیر متفاوت از ماده تف یستی باتا زمان قانونگذاری نوین در ایران بایستی با -4

انتخاب قانون حاکم توسط طرفین در امکان ن ماده بود تا المللی قایل به تکمیلی بودن قاعده حل تعارض مندرج در ای

 باشد. وجود داشتهه، مشروط به شرایط و قیودی، ثمسئولیت مدنی قبل یا بعد از حاد دعوای
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