
 

 

 

 

 

 

 گرایی در قواعد مسئولیت مدنی: وحدت
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 1سید محمد طباطبائی نژاد

 
 (31/5/1396تاریخ پذیرش:  – 16/8/1394تاریخ دریافت: )

 
 چکیده

تر شدن روابط میان کشورها شده یچیدهپشدن موجب یجهانروند رو به توسعه فرایند 

ی و اثربخشین تأم منظوربهسازی قواعد حقوقی ا ضرورت یکسانموجب شده  ت است. این امر

حقوقی در  هاینظامحال تفاوت بنیادین ینباابینی قواعد بیشتر احساس شود. یشپقابلیت 

سازی در ماهیت قواعد این حوزه یکسان درگذشتهحوزه مسئولیت مدنی مانع از آن شده تا 

تعیین قانون حاکم در این حوزه اکتفا شده،  رصورت پذیرد و بیشتر به تطبیق قواعد ناظر ب

اقتصادی  هایفعالیتحال گسترش روابط اقتصادی و پذیرش مفهوم مسئولیت ناشی از ینباا

های طرح یتاولویی در قواعد مسئولیت مدنی در زمره گراوحدتباعث شده است تا 

مسئولیت مدنی در  مبانی هرچندسازی قواعد در محدوده اتحادیه اروپا قرار گیرد. یکسان

دارند، تشکیل نظام اتحادیه اروپا و  باهمبنیادینی  هایتفاوتکشورهای عضو این اتحادیه 

بازار  مؤثربر اصل آزادی تردد کاال، خدمات و اشخاص موجب وابستگی بیشتر عملکرد یهتک

لی به ی تحلیابامطالعهرو سازی قواعد مسئولیت مدنی شده است. مقاله پیشمشترک به یکسان

 پردازد.یی در نظام مسئولیت مدنی در اتحادیه اروپا میگراوحدتبررسی فرایند 

 

یی، آزادی کاال گراوحدتاتحادیه اروپا، اصول اروپایی، مسئولیت مدنی،  واژگان کلیدی:

 و خدمات
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 مقدمه
 است بلکه محدود به روابط قراردادی نماندهشدن یمفهوم جدید جهان تعامالت جهانی و در

و تعمیم  المللیینبدر سطح  بیشتر اشخاص و وابستگی ترش این تعامالت، موجب همبستگیگس

از اشخاص  در کنار این تعامالت، افزایش عبور ،1شدهقاعده احتیاط در حفظ حقوق دیگران 

 .2را افزایش داده است المللیینعناصر ب با ییهااحتمال وقوع خسارت مرزهای جغرافیایی

مسائلی  شدنموجب مطرح ملیهای ها در دادگاهاین خسارترتبط با رسیدگی به دعاوی م

ماهیت ضمانت اجرای جبرانی،  . سواالت مرتبط باحل آنها است مستلزمکه صدور حکم  دگردمی

برای گریز از اعمال قاعده خوانده  مشروععناوین خسارت وارده، نحوه تقویم خسارت و دفاعیات 

های جدی را به المللی چالشه در یک دعوی با عنصر بینمسئولیت ازجمله مسائلی هستند ک

پیچیدگی روابط و عرصه بروز مسائل مسئولیت رشد فنّاوری و صنعت نیز بر آورند. وجود می

بینی و ایجاد امنیت رفتاری در اشخاصی که عملکرد آنها قابلیت پیش امربراین  د.ایافزمی  مدنی

های ر مؤثر خواهد بود. برای افزایش اطمینان، توجه نظامتواند آثاری خارجی داشته باشد بسیامی

 سازی قواعد در این حوزه افزایش یافت.حقوقی مختلف به یکسان

هرچند ایجاد اتحادیه اروپا بیانگر یک همگرایی و اشتراک فرهنگی و تاریخی در میان 

دیه بیانگر کشورهای عضو بوده است لیکن بررسی نظام مسئولیت مدنی در کشورهای عضو اتحا

تنها تفاوت دیرینه و سنتی میان نظام . نه3های حقوقی استتفاوت عمیق در اساس و بنیان این نظام

هایی نیز کامن ال و حقوق نوشته وجود دارد، بلکه در درون هر یک از این دو نظام نیز تفاوت

کشور آلمان از سو و هست؛ چنانکه در بین کشورهای حقوق نوشته، میان فرانسه و بلژیک از یک

جانبه برای های چشمگیری وجود دارد. این تفاوت مانع اصلی یک تالش همهسوی دیگر، تفاوت

صورت جامع و منسجم در حوزه اتحادیه اروپا است. یکسان نمودن قوانین مسئولیت مدنی به

یجاد گردید های اخیر و پیرو اصالحاتی که در معاهدات مربوط به اتحادیه اروپا احال در دههبااین

های تالش 2008خصوص با تصویب معاهده آمستردام و درنهایت معاهده لیسبون که در سال و به

تری به سازی قوانین راجع به مسئولیت مدنی در میان کشورهای عضو شکل جدیمربوط به یکسان

                                                                                                     
1. o'hara, 1999, 631 

2. Gray, 2008, p.537 

3. See, e.g., Gerhard Wagner, 2005, p. 1281; Jaap Spier and Olav A. Haazen, 1999, p. 474 
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د خود گرفت. دلیل این رویکرد بیش از هر چیز اهمیت روابط فزاینده کشورهای عضو در ایجا

سازی قواعد یکسانیک ساختار مناسب برای تشکیل و مدیریت اتحادیه اروپا و باور به نقش مؤثر 

 .1ها بوده استی میان اشخاص و دولتکاهش تنازعات حقوقدر  المللیدر عرصه بین

ازحد تصادمات رانندگی با در نظر داشتن آزادی در تردد میان این کشورها، رشد بیش

داشتن عدم کنترل محصول در مرزهای  در نظرعیب کاال و خدمات با  خسارات عمده ناشی از

زیست کشورهای عضو و مسائلی از این نظام محیطهای وارده بهورودی کشورهای عضو، آسیب

قبیل باعث گردیده است تا نظام تقنینی و اجرایی در این کشورها به دستیابی به وحدت در نظام 

بر این عنوان یک ضرورت قلمداد نمایند. عالوهآن را بهمسئولیت مدنی رغبت نشان داده و 

های حقوق موجب شده است تا قالبنیز تغییرات حقوقی، اقتصادی و سیاسی در پایان قرن بیستم 

تالش محافل  2طور کامل بازتعریف شود.خصوصی در بسیاری از کشورهای این قاره به

بوده است. مؤسسات متعدد حقوقی در کشورهای دانشگاهی نیز در این راه ارزشمند و البته حیاتی 

ای نیز بر این های تحقیقاتی متفاوتی را در این راستا تعریف کرده و کارهای عمدهعضو، پروژه

حال آنچه در این مسیر به نتیجه رسیده و در قالب یک متن مدون شده است. باایناساس انجام

ستورالعمل در رابطه با مسئولیت مدنی ناشی از قانونی در درون اتحادیه درآمده، محدود به چند د

شود محیطی و مسئولیت مدنی ناشی از نقض قواعد حقوق رقابت میعیب تولید، خسارات زیست

 اند.های خاصی از قواعد مسئولیت مدنی را مدنظر قرار دادهکه صرفاً جنبه

مسئولیت مدنی است که در دار و عمیق در نظام گر یک تالش هدفاین اقدامات بیاننتیجه       

های صنعتی با سطح توسعه و پیشینه تاریخی متفاوت، توانسته اصولی کلی را برای نظام مسئولیت نظام

یافته مدنی در این اتحادیه تعریف نماید. بررسی و تحلیل این حرکت و پرداختن به نتایج عملی دست

های تلقی شود که از سویی برای بحث عنوان الگویی مناسب و ارزشمندتواند بهدر این مسیر می

عنوان یک مأخذ قانونی بر تعامالت تئوریک در نظام مسئولیت مدنی مفید بوده و از سوی دیگر به

اقتصادی و اجتماعی میان کشورهای مختلف مؤثر خواهد بود. اهمیت تئوریک مسئله این است که 

ها در سیاست، نظام ها و مزیتهای مسئولیت مدنی ناشی از تفاوت در ارزشتفاوت در نظام

                                                                                                     
1. Garcimartin, 1999, p.255 

2. Cafaggi, 2006, p.2 



68 
 

 1397 بهار، و دوم بیست، شماره ششمصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال ف

های مختلف های داخلی کشورهای مختلف بوده و بررسی تطبیقی نظامگذاری و دادگاهقانون

های مختلف حقوقی مورد دهد تا معیار کارآمدی را در نظاممسئولیت مدنی به ما این امکان را می

. در 1مسئولیت مدنی داشته باشیمهای متغیر سود از سیستم -ارزیابی قرار دهیم و یک تحلیل منفعت

های اختالفات حقوقی در نظام مسئولیت مدنی در کشورهای عضو این مقاله ضمن بیان منشأ و زمینه

گرایی نیز تبیین گردیده و در آخر های علمی و عملی وحدتاتحادیه اروپا، توجیهات و ضرورت

گیرد. در این مورداشاره قرار میهایی که در آن این حرکت با موفقیت همراه بوده است، زمینه

 های حقوق ایران از این حرکت خواهیم داشت.نگاهی نیز به آموختهخصوص نیم
 

 های اختالف در قواعد مسئولیت مدنیعوامل و زمینه .1
مسئولیت در یک عبارت کلی به مفهوم پاسخگویی است و آنجا که با ضمانت اجرا مدنی همراه 

اینکه چرا قواعد حقوقی در نظام مسئولیت مدنی در  2خواهد بود. شود صحبت از مسئولیت مدنیمی

کشورهای متعدد، متفاوت از یکدیگر است امر غریبی نیست، اما اینکه چرا این اختالفات چنین 

ای را دربرمی گیرد، ناشی از دالیل گوناگونی است که یک تحلیل عام و کلی را نیاز سطح گسترده

های الف در مبانی تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و اخالقی در نظامدارد. ازجمله این دالیل اخت

ارسطو عدالت را به معاوضی و توزیعی مختلف مسئولیت مدنی و مفهوم عدالت در این حوزه است. 

شود و ایجاد میاشخاص خود در معامالت معاوضی عدالتی است که خودبه عدالت کند.تقسیم می

گوید اگر کسی کانت فیلسوف آلمانی می تشریح این نظردر  3احتیاج به کنترل خارجی ندارد.

درباره دیگری تصمیم گیرد این نگرانی وجود دارد که عدالت اجرا نشود، ولی زمانی که شخص 

درواقع تفاوت مفهوم عدالت در  4گیرد این احتمال و نگرانی بیهوده است.درباره خود تصمیم می

های حقوقی مختلف تعصب نظامبرخالف قرارداد، تا  قرارداد با مسئولیت مدنی موجب شده است

چیز در درجه اول به ر قرارداد همهددهند. عمیق و مستمری را بر قواعد مسئولیت مدنی نشان می

شود و دولت در تنظیم این اند عدالت تلقی میتوافق میان طرفین بستگی دارد، آنچه آنها خواسته

                                                                                                     
1. Van Boom, 2008, p.3 

 645ص ،1378 لنگرودی،جعفری و 22 ،1385 باریکلو، .2
 1385:39 موحد، شیخ .3

 28 ص: 1386 کاتوزیان، .4
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کند. در مقابل در مسئولیت مدنی مسائل از پیچیدگی بیشتری عدالت نقشی فرعی و اصولی را ایفا می

برخوردارند زیرا نقش اراده کمرنگ و باورهای عمومی و عرف حاکم و احساس مشترکی که در 

گیری و تفسیر قواعد این حوزه دارد. میان یک جامعه خاص وجود دارد نقشی اساسی در شکل

ارتباط تنگاتنگ و تأثیرپذیری از عامل محیط و عوامل  قواعد مسئولیت مدنی با توجه بهبر این عالوه
های تخصصی، تحول نیازهای انسانی، تغییر های علمی و فنّاوری، آگاهیدیگری نظیر پیشرفت

ها و نیازهای المللی، تغییر عرف و عادات مردم، ضرورتساختارهای اقتصادی جامعه اسالمی و بین
که اصول حاکم بر ت درحالیاق با شرایط زمانی و مکانی اسبه وجود آمده در جهان، ناگزیر از انطب

  1.خود قرارداد کمتر تابعی از اقتضائات مکانی و زمانی است

بیانگر این است که گرچه استدالالت حقوقی  های تطبیقی حقوقی و اقتصادیتحلیل حالبااین

ست متفاوت باشد های تاریخی در برخی موارد مشخص در نظام مسئولیت مدنی ممکن او زمینه

خصوص در رابطه با این امر بهها یکسان است. اما منطق پایه و هدف اصلی در اغلب این نظام

نوعی با نظام کیفری و به مدنی تکارکرد پیشگیرانه آن موردتوجه است چنانکه گرچه مسئولی

ابل در مقکه خطایی مدنی است  هدف اصلی آن پاسخگویی به 2مسئولیت انتظامی قرابت دارد

دیده بار شخصی دیگر زیانشخصی را که از عمل زیان وشود انجام می ،یک فرد و نه حاکمیت

هدف این است تا هر شخصی را که  3.نماید خسارت وارده را مطالبهسازد تا است مستحق می

سازد ملزم به جبران خسارت وارده نماید. گرچه خسارت ناروایی بر شخص دیگری وارد می

دیده تنبیه عامل زیان، بازداشتن سایر اشخاص سه هدف عمده جبران خسارت زیانصورت کلی به

اما در رابطه بااینکه جبران  4از اقدامات مشابه و ایجاد صلح و امنیت و نظم و انتظام در جامعه است

خسارت هدف اصلی مسئولیت مدنی بوده و یا تنظیم رفتار و بازدارندگی هدف اصلی این نظام 

های شود، تفاوتنکه خسارت ناروا چیست و جبران خسارت چه حدی را شامل میاست و یا ای

. اگر ازنظر عنصر بازدارندگی بخواهیم به موضوع بیندیشیم بایستی 5شودعمیق و مهمی دیده می

آنها را اشخاص مسئولیت بدون تقصیر پذیرش آیا یک سری سؤاالت ابتدایی را طرح نمود؛ 

                                                                                                     
 161، 1393پارساپور، .  .1
 132 ،1387 خدابخشی،  .2
 16 ،1387 کاتوزیان، .3
 320 ص  ،1384 بادینی،  .4

5. Marcos, 2008, p.1 
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تر اثر بازدارندگی بیشتری آورند؟ آیا مجازات سنگیناقبت کافی به عملدارد تا احتیاط و مرمیوا

های مختلف انسانی های واحدی برای گروهتوان از مکانیسم؟ آیا میکنددارد و جرم را کمتر می

 1استفاده نمود؟

هایی که به ای عضو باعث شده است تا پاسخهای متفاوت حقوقی کشورهتفاوت در فرهنگ

های این نظام مشترک . گرچه پیشینهشود رویکرد یکسانی را دنبال نکننداده میاین سواالت د

های حقوقی منجر به ، اما توسعه و تکامل بعدی در این سیستماست رومحقوق  منبعث از حقوقی

. تفاوت در رابطه با مفاهیم راجع به 2تمایزهای جدی در میان بازماندگان این سیستم گردیده است

بر تقصیر و مسئولیت نیابتی، گستره قواعد مربوط مسئولیت محض و مسئولیت مبتنی مسئولیت مانند

های جبران خسارت، خسارت مستقیم و غیرمستقیم، خسارت مادی و غیرمادی، مرورزمان، روشبه

خسارت واقعی و تنبیهی و مفاهیمی از این قبیل همه ازجمله مسائلی است که قوانین کشورهای 

گرچه خطای عامل ورود بر این عالوه 3.ها دارندچشمگیری را در رابطه با آناروپایی اختالفات 

اما 4 های حقوقی وجود دارددر تمامی نظامترین مبنای مسئولیت ترین و عقالنیبدیهی به زیان

های ها همچنین در آییناین تفاوت .5میان این کشورها بسیار متفاوت است اصلنحوه اعمال این 

طرق دفاعی  6طور مثال در نظام حقوقی انگلیسئه در دادگاه نیز وجود دارد؛ بهارادفاعی قابل

وجود دارد  10و اضطرار 9دفاع از خود 8رضایت یا قبول ریسک، 7ازجمله خطای مشترک،

 11های حقوقی مشاهده کرد.توان همه آنها را در سایر نظامکه نمیدرحالی

اختالفات در قواعد مسئولیت مدنی کمک نیز به دامنه های جدید ظهور و پذیرش مسئولیت

                                                                                                     
 96 ص ،1383 بادینی، .1

2. Van Eechoud, 2006, p.4 

3. Von Bar, 2004, p.11 
 9، ش1379کاتوزیان،  .4

5. Marcos, 2008, p.2 
 . است نشده نهایی اروپا اتحادیه از انگلیس خروج به مربوط مذاکرات مقاله این چاپ زمان در که است توضیح به الزم  .6

7. contributory negligence 
8. volenti non fit injuria (assumption of risk or consent) 
9. self-defense 
10. necessity 
11. Module Planner, 2008, p.7 
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که  مانند پذیرش و گسترش دامنه مسئولیت مدنی پزشک و مسئولیت مدنی قاضی کرده است

توجهی در خصوص پذیرش آن در بسیاری از صورت سنتی رویه قابلرغم مقابله با آن بهعلی

ی از الگو گیری از این توان آثار مختلفدر حقوق ایران نیز می 1شود.های حقوقی دیده مینظام

های های فرهنگی مشاهده نمود. هرچند این الگو گیری بیشتر در حوزه پذیرش مسئولیتتفاوت

جدید بوده است، لیکن آثار نامحسوسی در چگونگی تفسیر و اعمال قواعد و اصول مسئولیت مدنی 

قانون اصالح قانون  66 نیز داشته است. پذیرش مسئولیت ناشی از نقض قواعد حقوق رقابت در ماده

ای از پذیرش نمونههای کلی اصل چهل و چهارم اجرای سیاستبرنامه چهارم توسعه و 

های جدید در حقوق ایران هستند. رویه قضایی در خصوص کاهش سختگیری و سطح مسئولیت

علم در خصوص رابطه سببیت در مواردی که یقین نسبی در خصوص رابطه علیت میان واقعه و ضرر 

 ای از اعمال متفاوت قاعده رابطه سببیت در حقوق امروزی ایران است.د ندارد نیز نمونهوجو
 

 گرایی در نظام مسئولیت مدنیگستره وحدت .2
های گرایی در این نظام، حوزهگستره عام نظام مسئولیت مدنی موجب شده است تا وحدت

امری نسبتاً ناممکن است،  هاگرایی در تمامی این حوزهمتفاوتی را در برگیرد. هرچند وحدت

گرایی در مسئولیت مدنی تا حد زیادی مرتبط با سطحی از قواعد مرتبط با مسئولیت توفیق وحدت

ها شامل مسائل مرتبط با گرایی قرارگرفته است. این حوزهمدنی است که مشمول رویکرد وحدت

، قواعد مرتبط با حوزه خصوص در حوزه قواعد انتظامی و ارتباط آن با مسئولیت مدنیتقصیر به

 دست است.هایی ازاینقواعد مکمل مسئولیت مدنی مانند نظام بیمه و حوزه
 

 گرایی در قواعد محض مسئولیت مدنیگستره وحدت .2.1
قواعد محض مسئولیت مدنی شامل آن دسته از قواعدی است که موضوع مستقیم مسئولیت و 

بار، مسئولیت محض یا یا اقدام زیان تکلیف به جبران خسارت است. این مفاهیم شامل تقصیر

مسئولیت ناشی از تقصیر، اتالف یا تسبیب، رابطه سببیت، ورود خسارت و خسارات قابل جبران، 

. این مسائل در برخی استضمانت اجراهای مسئولیت، مسئولیت فعل غیر و مسائلی از این قبیل 

                                                                                                     
 137 ص ،1385نیا، داور .1
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یر عنصر ضروری مسئولیت است و یا ها شامل مفاهیم و اصول کلی است مانند اینکه آیا تقصحوزه

شود. دامنه این اصول کلی چندان گسترده نیست اما عنوان یک عنصر کناری دیده میصرفاً به

گذارد. بر این اساس صورت اساسی بر قواعد مسئولیت مدنی تأثیر میها در این گروه بهتفاوت

 نی باشد.گرایی بایستی قواعد محض مسئولیت مدهدف اصلی از رویکرد وحدت

 

 های مرتبط با مسئولیت مدنیگرایی در حوزهوحدت .2.2

پاسخ به مسائل مسئولیت مدنی صرفاً با پاسخ به سواالت مرتبط با قواعد محض مسئولیت مدنی 

گرایی خواهند بود تا های مرتبط نیز نیازمند وحدتممکن نخواهد بود. در این رابطه برخی حوزه

حقق شود. حوزه بیمه و حوزه قواعد انتظامی ازجمله صورت کامل مگرایی بهاهداف وحدت

ها بیمه جایگزین جهت است که در برخی زمینهترین امور این حوزه هستند. اهمیت بیمه ازآنمهم

 یمهبمیان قواعد مسئولیت مدنی و  و درنتیجه یک وابستگی متقابل 1مسئولیت مدنی شده است

نوان نمونه قواعد محض مسئولیت همسان شوند اما عکه بهیجادشده است. بر این اساس درصورتیا

سازی نشوند، مقصود دیده همسانمسائل مرتبط با بیمه مانند امکان یا عدم امکان رجوع مستقیم زیان

های گرایی محقق نخواهد شد. مسئولیت انتظامی نیز ازآنجاکه در اغلب مسئولیتغایی از وحدت

شود نیز به همین منوال یا عدم تحقق تقصیر شناخته می ترین معیار تحققعنوان اصلیای بهحرفه

ای نیز یکسان نیازمند قواعد یکسان است تا قواعد ناظر بر عنصر تقصیر در مسئولیت مدنی حرفه

گردد. ازآنجاکه برخالف قواعد محض مسئولیت مدنی که قواعدی کلی و ایستا هستند که در 

های مرتبط بسیار متأثر از تحوالت اجتماعی و حوزهاند، قواعد این گرفتهفرایندی تاریخی شکل

گرایی در این رسد که وحدتاقتصادی کشورها هستند و بر این اساس در نگاه اول به نظر نمی

حال نبود پیشینه تاریخی و تأثر از های مرتبط با مسئولیت مدنی چندان ساده باشد. بااینحوزه

صادی که رویکردهای نسبتاً یکسانی را در کشورها در تحوالت اجتماعی و اقت «شدن»فرایندهای 

همگرایی و وحدت در قواعد سازد. تر میگرایی در این حوزه را سادهکند، وحدتمختلف دنبال می

گرایی در قواعد محض های ناظر بر وحدتهرچند تالشانتظامی بیش از نظام مسئولیت مدنی است. 

های حقوقی آمادگی بیشتری برای نظامبل مسئولیت مدنی کمتر موفق بوده است، در مقا

                                                                                                     
 38:ب 1387 ایزانلو، .1
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سازی قواعد در حوزه قواعد انتظامی به نسبت نظام مسئولیت مدنی دارند زیرا قواعد نظام یکسان

بر این اساس نیز  کشورها دارد. یخها و فرهنگ و تارمسئولیت انتظامی ارتباط کمتری با رویه

است تا استانداردهای کشورهای  های متعددی در این خصوص به تصویب رسیدهکنوانسیون

خصوص در رابطه با اقداماتی دیده های گوناگون را یکسان نمایند. این مسئله بهمختلف درزمینه

عنوان نمونه بر اساس شود که تأثیرگذاری آنها فراتر از مرزهای کشورهای مختلف است. بهمی

استانداردهای تولید کاال در این  حرکت آزاد کاالها در اتحادیه اروپا این ضرورت وجود دارد تا

واسطه عدم رعایت این استانداردها کشورها یکسان گردیده و امنیت و سالمت کشورهای پیشرفته به

 هایسیاست یگیریحال قواعد انتظامی به دلیل پبااین 1یافته به خطر نیفتددر کشورهای کمتر توسعه

. این به این مفهوم 3شده است 2ابت انتظامینوعی منجر به رقدر کشورهای مختلف به گاه متعارض

های اقتصادی و رفتاری ها و انگیزههای مختلف بایستی تمایلاست که کشورها در میزبانی فعالیت

منظور عناصر مختلف در بازار را رعایت کنند و این گاه به مفهوم دست کشیدن از الزامات اساسی به

 .هستا سایر کشورها تر قانونی در مقایسه بایجاد محیط مطلوب

 
 سازی قواعد مسئولیت مدنیاتحادیه اروپا و ضرورت یکسان .3

های اقتصادی متفاوت ای کمرنگ از تفاوت در نظامتفاوت در قواعد مسئولیت مدنی چهره

شود که هایی ایجاد میهای ناخواسته بیشتر درزمینهدهد که همگراییها نشان میبررسیاست. 

شده است اما در نظام مسئولیت مدنی که یک ل تجارت و بازرگانی طراحیمنظور تسهیدرابتدا به

های داخلی کمتر واسطه تفاوت در مزیتها بهنظام مداخله طلب در حقوق است این همگرایی

عنوان نمونه در پاسخ به این سوال که چرا نظام حقوقی انگلیس مسئولیت پدید آمده است. به

که در نظام حقوقی فرانسه این امر قلیه نپذیرفته است درحالیمحض را برای دارندگان وسیله ن

های داخلی در میان این دو نظام باهم متفاوت شده است که مزیتطور گفتهشده است اینپذیرفته

است. یک نظام به دنبال کاهش و جلوگیری از حوادث است و نظام دیگر در پی کاهش 

                                                                                                     
1. Magnus 2002, p. 206 : رک مخالف نظر برای  Roger Van den Bergh and Louis Visscher, 2006, 

p. 514 
2. Regulatory competition 
3. Kottenhagen, 2007, p.2 
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عنوان های معامالتی بازدارنده نیز معموالً بهبیند. هزینههای ثانوی و ثالث سوانح رانندگی میهزینه

عنوان یک ها در نظام مسئولیت مدنی و استفاده از مسئولیت مدنی بهتوجیهی برای مداخله دولت

با توجه به اینکه هر کشوری یک نظام مسئولیت مدنی را برای  1شودقاعده الزامی و امری ارائه می

این امکان وجود  2شود،ایجاد یک بازار داخلی مسئولیت مدنی میخود دارد و این امر موجب 

دارد که افراد برای گریز از این قواعد حوزه فعالیت خود را تغییر دهند که سیستم موجود در آنجا 

های حقوقی ممکن است منجر به یک رقابت تفاوت در میان سیستم 3بیشتر برای آنها مطلوب باشد.

بر این اساس گرچه هدف اصلی  4ین رفاه شهروندانشان باشد.تأمبرای های حقوقی در میان نظام

تشکیل نظام اتحادیه اروپا اقتصادی بوده است، اما وحدت اقتصادی مستلزم وحدت حقوقی نیز 

سازی بازارهای اقتصادی الزم است تا بازار مسئولیت لذا با توجه به هدف یکسان 5خواهد بود.

سازی حقوق مسئولیت رغم نظر مخالفان نظام یکسانساس علیمدنی نیز یکسان شود. بر این ا

تفاوت مدنی در اروپا که بر این باورند که تجار و بازرگانان نسبت به بازار مسئولیت مدنی بی

سازی بازارهای مالی و رفتاری بایستی قواعد مسئولیت مدنی را یکسان نمود. برای یکسان 6هستند

جتماعی، تاریخی و قانونی نیز این اتحادیه را به سمت های ادر کنار این مسئله ضرورت

گرایی در قواعد مسئولیت مدنی سوق داده است. به لحاظ اجتماعی توسعه روابط میان وحدت

اشخاص نیازمند اطالع آنها از قوانین حاکم بر رفتار و وحدت در قواعدی است که بر رفتار آنها 

های کشورهای اروپایی که با کاهش هزینه گردد. ارتباطات نزدیک میان اتباعحاکم می

یافته است، روابط شده مرزهای سیاسی و تشریفات عبور و مرور افزایشوآمد و برداشتهرفت

                                                                                                     
1. See, e.g., Guido Calabresi and A. Douglas Melamed, 1972; Louis Kaplow and Steven 

Shavell, 1996; S. Shavell, 2004, p. 83 ff. 
2. van Boom, 2009, 441 

 :رک بیشتر مطالعه برای. دارد وجود مسئله این از بسیاری های نمونه آمریکا در  .3
W.H. van Boom and Andrea Pinna, "Shifts from Liability to Solidarity: The Example of 
Compensation of Birth Defects", in: W. H. v. Boom and M. G. Faure (ed.), Shifts in 
Compensation between Private and Public Systems, Vienna: Springer 2007, p. 143-180. 
4. (. Van Boom, 2008, p.4 
5. Van den Bergh, 2000, 436 

 :رک بیشتر مطالعه برای .6
 T. Hartlief, "Harmonization of European Tort Law. Some Critical Remarks", in: M. Faure, 
J. Smits and H. Schneider (ed.), Towards a European Ius Commune in Legal Education 
and Research, Antwerpen: Intersentia 2002, p. 225-236. 
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بر اصل احترام به انتظارات مشروع اشخاص و حق حقوقی میان آنها را شدت بخشیده است. تکیه

ار آنها است. سطح ضروری رفع این گرایی در قوانین حاکم بر رفتآنها بر آزادی مستلزم وحدت

گرایی در قوانین سازی قواعد شکلی یافت قانون حاکم است و وحدتانتظارات مشروع، یکسان

 آل برآورده ساختن این انتظار است. ماهوی مسئولیت مدنی حد ایده

 این ضرورت همراه با ضرورت قانونی مقرر در معاهده تاسیس اتحادیه اروپا و اختیاراتی است 

از همان بدو تاسیس که بر اساس آن برای نهادهای قانون گزار اتحادیه مقررشده است. در این راستا 

دنبال نامه و یا دستورالعمل آیین گرایی در مسئولیت مدنی در دو قالباتحادیه اروپا هدف وحدت

ئولیت جز در رابطه با برخی مصادیق خاص مانند مسها به؛ هرچند در عمل این تالش1شده است

دیوان دادگستری اروپا نیز تاکنون  از همین روی ناشی از عیب تولید با ناکامی همراه بوده است.

اما  2گرایی نظارت مستقیم داشته باشدعنوان یک دادگاه عالی بر فرایند این وحدتنتوانسته است به

ر تنظیم روابط اعضاء، رابطه میان حقوق و اقتصاد و نیز تأثیرپذیری از مدل فدرالیسم کشور آمریکا د

 گرایی در اتحادیه اروپا داشته است. یک تأثیر عمده بر باور لزوم وحدت

تحلیل اقتصادی از حقوق مسئولیت مدنی و تحوالت اقتصادی دو حوزه مؤثر بر رابطه اقتصادی 

یک نقش  مطمئناًتحلیل اقتصادی  3گرایی در مسئولیت مدنی در درون اتحادیه اروپا است.و وحدت

عنوان راهنمایی برای سازی در نظام مسئولیت مدنی دارد و همواره بهعمده در حوزه مباحث یکسان

گیرندگان وحدت قوانین مسئولیت مدنی در اروپا بوده است. هرچند تحلیل اقتصادی تصمیم

گرایی در نظام مسئولیت های مستقیم و مشخصی را در رابطه با سواالت مرتبط با وحدتجواب

هایی دهند تا معیارهای نسبتاً دقیقی برای افزایش تعیین حوزهدهند اما این امکان را میائه نمیمدنی ار

یکی از بر اینسازی رادارند تعیین شود. عالوهاز حقوق مسئولیت مدنی که امکان یکسان

های اساسی وحدت قواعد مسئولیت مدنی، تحوالت مستمر امور اقتصادی و ارتباط آن با ضرورت

تواند به مبانی عد مسئولیت مدنی است. بر این اساس ارائه یک تحلیل درست اقتصادی میقوا

گرایی در این حوزه کمک کند. در دکترین حقوقی هدف حقوق مسئولیت مدنی حمایت وحدت

                                                                                                     
1. Hartkamp, 2004, p.16 
2. Eidenmuller, 2008, p.660 
3. Van den Bergh, 2006, 512 
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های مسئولیت مدنی گرچه برخی با گسترش دامنه برای آرماناز منافع، زندگی و دارایی است. 

نی شامل اهدافی ازجمله کارایی اقتصادی، جبران خسارت، توزیع عادالنه معتقدند مسئولیت مد

ها در بین کل اعضاء جامعه و بازداشتن افراد از در پیش گرفتن رفتار غیراجتماعی و خطرها و هزینه

های مختلف همچون مفهوم مسئولیت گسترش دامنه مسئولیت مدنی از جنبه 1.بار در آینده استزیان

اما نظام سنتی مسئولیت    2فعل غیر نیز در راستای دستیابی به همین مفهوم عدالت است.مدنی ناشی از 

در اروپا  مدنی بیش از هر چیز به دنبال الزام به جبران خسارت بر مبنای عدالت ترمیمی است.

که در نظام حقوقی درحالی 3شده استعنوان یک نظام جبرانی دیده میمسئولیت مدنی همواره به

خصوص در قالب بر کارکرد جبرانی مسئولیت مدنی در بسیاری از ایاالت این کشور به تکیه آمریکا

شود. این رویکرد حقوقی در اتحادیه اروپا در ای اساسی تلقی میخسارت تنبیهی مشخصه

شود. این نیز مشاهده می 4اصول، تعاریف و قواعد نمونه حقوق خصوصی اتحادیه اروپا نویسپیش

د متعددی مانند قواعد مسئولیت مدنی و دارا شدن بالجهت قواعدی را که سند در موار

 دهد. کننده یک را حل کارآمد است را نشان میمنعکس

های ماهوی که از گذشته در حقوق ماهوی کشورهای قاره اروپا وجود داشته، بر تفاوتعالوه

ای این قاره در حال حقوقی است که در بسیاری از کشوره هایحوزهمسئولیت مدنی ازجمله 

های اقتصادی مرتبط با بیمه نیز بسیار . این اصالحات بر نظام5باشدمیاصالحات متناوب و مکرر 

ای نیز باعث شده تا بسیاری از های بیمهالبته این تعامل دوجانبه است و گسترش نظاممؤثر بوده و 

یراتی، ازجمله گسترش کشورها مفاهیم مسئولیت مدنی و اصول حاکم بر آن را دستخوش تغی

دامنه مسئولیت مدنی، سازند، چنانکه در اتریش این مسئله در رابطه با مسئولیت کارفرما و 

و در آلمان نیز چنین  6شودمسئولیت ناشی از وسیله نقلیه حتی در حالت توقف نیز دیده می

                                                                                                     
 58 ص ،1383 بادینی، .1
 33 ص ،1384 وند، احمد و 13 ص ،1385 آبادی، حسین .2

3. Michaels, 2008, p.1623 
4. Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law Common Frame of 

Reference (DCFR 2008 
5. Grace, 2008, p.1 
6. Loss-spreading through the liability system 
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 بودهادی به حقوق این تغییرات که بیش از هر چیز ناشی از نگاه اقتص 1شود.هایی دیده میگرایش

های اخیر حاکم گردیده و تا حدی ناشی از جریانی است که بر نظام حقوقی آمریکا در طول دهه

موجب شده تا جریان قواعد حاکم بر این موضوع دائماً موردبازنگری و اصالح قرار گیرد. درواقع 

و موجب شده تا  های حقوقی انعکاس یافتهبسیاری از نظام در تعامل دوجانبه اقتصاد و حقوق

ها در این مقوله دستخوش تغییرات مکرر نظریات مسئولیت مدنی و برخورد و مداخله حاکمیت

) های علماء زمینه دیگر تأثیر گذارد.طور مؤثری بر اندیشهگردد و تغییرات ایجادشده دریکی به

در مفهوم عدم النفع یا خسارات  تواننمونه دیگر ارتباط میان مسئولیت مدنی و اقتصاد را می

  3دید. 2اقتصادی محض
 

 اروپا هیاتحادسازی در های یکسانطرح  .4
سازی را در نظام واحد اروپایی تجربه های حقوقی که سطحی از همسانبرخالف سایر زمینه

سازی و طورجدی در طرح رویکردهای همسانکرده، درگذشته حقوق مسئولیت مدنی در اروپا به

 ،سازی ماهوی قواعد قرار نگرفته است. در رابطه با تعامالت مربوط به اتحادیه اروپا یکنواخت

حال در قرارداد جایگاه اصلی را دارد و مسئولیت مدنی از اهمیتی ثانوی برخوردار است. بااین

سازی قواعد ماهوی مسئولیت مدنی در های اخیر نهادهای اتحادیه اروپا مرتباً بر یکسانسال

های حقوقی در ترین توسعهیکی از مهم. 4انداروپا تأکید داشته و بر آن پافشاری کرده اتحادیه

این وحدت از طریق اندیشمندان  5سالیان اخیر اتحادیه اروپا ایجاد نظام حقوق خصوصی است.

دستورالعمل در  20ها محقق شده است. اتحادیه اروپا حدود حقوقی، مقررات قانونی و دادگاه

حال در رابطه با مسئولیت مدنی بااین 6اند.های اصلی حقوق خصوصی تصویب نمودهمینهرابطه با ز

های سازی صورت گرفته بیشتر در حوزهمنظور یکساناقداماتی که تاکنون در اتحادیه اروپا به
                                                                                                     
1. Group of Authors, 2005, p.23 
2. pure economic loss 
3. Faure, 2003, p.33 
4. Infantino, 2010, p.45 
5. Eidenmuller, 2008, p.660 
6. Peter-Christian Muller-Graf, ‘EC Directives as a Means of Private Law Unification’ in 

Hartkamp et al. (eds), Towards a European Civil Code (New York: Aspen Publishers, 
2004). 
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صورت جامع این هدف را دنبال کنند. یکی از دالیل آن اند بهو نتوانسته مشخصی بوده

 1ها در مسئله میزان تداخل نظام تقنینی اتحادیه اروپا است.ن دو گروه از اندیشهنظر میااختالف

عنوان بخشی از نظام حقوق یک دسته بر این باورند که بایستی قواعد مسئولیت مدنی را به

که گروه دیگرمعتقدند درآورد، درحالی 2خصوصی اتحادیه اروپا تحت قالب قانون مدنی اتحادیه

بایستی صورت  است 3تا حدی که مستلزم کارکرد درست بازار مشترک گرایی صرفاًوحدت

 4پذیرد.
 

 گرایی موردی. وحدت 1-4
ای که در این رابطه مدنظر بوده قواعد ناظر بر مسئولیت مدنی ناشی از عیب ترین حوزهاصلی   

ب تولید تا پیش از تصویب دستورالعمل شورای اروپا در رابطه با مسئولیت ناشی از عی 5تولید است.

 1985ژوالی  25در  شاید اختالفات قوانین ماهوی در میان اعضاء اتحادیه اروپا نیز بسیار بود.

را به تصویب رساند که بر اساس آن کشورهای عضو موظف بودند تا  6شورای اروپا دستورالعملی

در این های مقرر که در دستورالعمل قیدشده بود، قوانینی را با رعایت حداقل 7در مدت معینی

معاهده اتحادیه در اجرای  249با توجه به اینکه بر اساس ماده  دستورالعمل به تصویب برسانند.

کشورهای عضو اتحادیه اروپا  ها صرفاً رعایت اهداف مدنظر است و نه متن مقرره،دستورالعمل

خاذ نموده های متفاوتی که اتمقرراتی را در این رابطه به تصویب رساندند که با توجه به سیاست

کشورهای عضو اتحادیه برخی با تعجیل و  .داشتندهایی را باهم بودند از بسیاری جهات تفاوت

که بعضی طوریمقررات قانونی خود را بر اساس این دستورالعمل اصالح نمودند به خیربرخی با تا

یان متمادی از رغم مدت معنی که در دستورالعمل قید گردیده بود تا سالکشورها مانند فرانسه علی

                                                                                                     
1. Van den Bergh, 1998, 126 
2. European civil code 
3. functioning of the internal market 
4. Cf. Geraint G. Howells, 2006, p. 71 f. & Van Boom, 2008, 133 
5. M. Faure, 2003, p. 52 
6. Directive 85/734/EEC for approximation of the laws ,regulations and administrative 

provision of the member states concerning liability for defective products 
 .است بوده العمل دستور  این ابالغ تاریخ از سال سه  مدت این العمل دستور 19  ماده اساس بر .7
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گرچه  1به تأخیر انداختند. 1998اصالح سیستم حقوقی خود امتناع ورزیده و این کار را تا سال 

مسئولیت مدنی اختالفات را کم کرده اما مسائلی مانند امکان انتقال و جانشینی و  دستورالعمل

 .گیرنددایره شمول آن قرار نمیمسئولیت نیابتی هستند که در 

صورت مستقیم ناظر بر مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید دستورالعمل که بهبر این عالوه

توان به شده است. در این رابطه میاست، قواعد مرتبط دیگری نیز در اتحادیه تصویب

دستورالعمل عام ایمنی کاالی ، میالدی 1993آالت مصوب اول ژانویه ماشین  دستورالعمل ایمنی

می  25مورخ  EC/1999/44دستورالعمل شماره ، میالدی 1994ل ژوئن سا 29تولیدی در تاریخ 

های معینی از فروش کاالی مصرفی و میالدی پارلمان و شورای اروپا راجع به جنبه 1999

شورای اروپا در خصوص اصالح دستورالعمل  2002دسامبر  19قطعنامه مورخ  ربط،تضمینات ذی

آالت مصوب اول ژانویه ماشین لعمل ایمنیدستورا راجع به مسئولیت کاالی تولیدی معیوب،

و  میالدی 1994ژوئن سال  29دستورالعمل عام ایمنی کاالی تولیدی در تاریخ ، میالدی 1993

شورای اروپا در خصوص اصالح دستورالعمل راجع به مسئولیت  2002دسامبر  19مورخ  مصوبه

 2اشاره داشت. کاالی تولیدی معیوب

درزمینه خسارات محیطی است. ناشی از خسارات زیست دومین زمینه، مسئولیت مدنی

محیطی با در نظر داشتن تالش بسیاری که در یکسان کردن قوانین ماهوی در میان بسیاری زیست

مانند  ؛های مناسبی تحصیل شده استها موفقیتکشورها صورت پذیرفته، در برخی زمینه

در رابطه با  3.برداری از منابع طبیعیراج و بهرهخسارات ناشی از استفاده از مواد رادیواکتیو و استخ

است مانند کنوانسیون لوگانو که در  انجام شده ونقل مواد خطرناک نیز اقدامات متفاوتیحمل

های خطرناک به در رابطه با مسئولیت مدنی خسارت فعالیتاروپا با کمک اتحادیه  1993سال 

در رابطه با  4نتیجه ماند.ند در عمل بیدرکشور آن را امضاء ک 9تصویب رسید اما چون فقط 

نویس توان از پیشعنوان مثال میکه به شده هاییهای اخیر تالشهای مدنی نیز در سالحمایت

توسط  2006المللی که در سال محیطی بینکنوانسیون توزیع خسارت در دعاوی آلودگی زیست

                                                                                                     
 38ص ،1384 کاتوزیان، .1
 :رک بیشتر مطالعه برای  .2

https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/council-directive-85-374-eec 
3. Vidas, 2000, p.189 

 286ص ،1387 کاتوزیان، .4
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دیدگان خسارت ساس این سند زیانالملل به تصویب رسید نام برد. بر اکمیسیون حقوق بین

فرامرزی بایستی به همان ضمانت اجراهایی دسترسی داشته باشند به همان اندازه سریع، کافی و 

حال شاید مؤثرترین اقدام بااین 1مؤثر هستند که در کشور اصیل برای اتباع داخلی مقررشده است.

به تصویب رسید و بر اساس آن  2004 که در سال 2در این زمینه دستورالعمل اتحادیه اروپا باشد

 کشورهای عضو اتحادیه ملزم گردیدند تا اقدامات تقنینی متناسبی را در این زمینه انجام دهند.

گرایی در آن موردتوجه نهادهای اتحادیه اروپا بوده، قواعد ناظر بر ای که وحدتسومین زمینه

های . حقوق رقابت یکی از حوزهمسئولیت مدنی ناشی از نقض قواعد حقوق رقابت بوده است

جدی مورد مناقشات اقتصادی است و تأثیر عمیقی بر بازارهای کشورهای عضو اتحادیه 

 2003/1شماره  نامههای اتحادیه اروپا در رابطه با حقوق رقابت شامل آییننامهگذارد. آئینمی

های ادغام 81ماده  3ال بند راجع به اعم 99/2790نامه شماره ، آیین82و  81راجع به اعمال ماده 

های نامهدر مورد اقسام موافقت 81ماده  3راجع به بند  2000/2658نامه شماره عمودی، آیین

های تحقیق و توسعه بیشتر بر خود نامهدر خصوص موافقت 2000/2659نامه شماره خاص و آیین

قیم ناظر بر مسئولیت مدنی اما در رابطه با قواعد مست؛ محتوای قواعد حقوق رقابت تأکیددارند

نویس کمیسیون پیش 4و کتاب سفید 3توان به قواعد کتاب سبزناشی از نقض حقوق رقابت می

اشاره نمود  5معاهده اتحادیه اروپا 102و  101اروپا در رابطه با اصول راهنمای نقض قواعد مواد 

ا قواعد مشخص حاکم بر که درنهایت منجر به دستورالعمل پارلمان و شورای اروپا در رابطه ب

 گردید.  6دعاوی خسارت تحت قواعد ملی برای نقض مقررات حقوق رقابت کشورها و اتحادیه
                                                                                                     
1. Faure, 2008, p.16 
2. Directive 2004/35/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 

on environmental liability with regard to the prevention and remedying of environmental 
damage 
3. Infringement of EC Competition Rules and the economic parts of the 2005 Commission 

Green Paper 
4. Commission White Paper on Damages Actions for Breach of the EC 

Antitrust Rules, COM (2008) 165 final (Apr. 2, 2008) 
5. Commission Draft Guidance Paper on Quantifying Harm in Actions  for Damages Based 

on Breaches of Article 101 or 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union 
(June 2011) 
6. Directive of the European Parliament and of the Council on Certain Rules Governing 

Actions for Damages Under National Law for Infringements of the Competition Law 
Provisions of the Member States and the European Union, on 26 November 2014 
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 گرایی اصولی. وحدت2-4
گرایی در اصول نظام مسئولیت مدنی اقدامات متعددی در اتحادیه اروپا وحدت درزمینه

ولیت مدنی اروپا اشاره داشت که توان به اصول اروپایی حقوق مسئجمله میگرفته که از آن شکل

گرچه این قواعد بخشی از  1است. شدهتوسط گروه اروپایی مسئولیت مدنی تدوین  2005در سال 

های صورت نمونه، کارکردی مشابه نقش اعالمیهمقررات نظام اتحادیه اروپا نیست اما می تواند به

وسیله گروه مطالعاتی که به نویس کتاب مرجعهمچنین پیش 3در آمریکا داشته باشد. 2حقوقی

منتشر گردیده در کتاب  2008قانون مدنی اروپا و گروه تحقیقاتی حقوق خصوصی اروپا در سال 

بر درخواستی بوده که پارلمان نویس مبتنیاین پیش پنجم خود مقرراتی در این رابطه را دربر دارد.

 2000و  1994های وده بود و در سالدر راستای ایجاد قانون مدنی اتحادیه نم 1989اروپا به سال 

 نیز مجدداً این مطلب مورد تأکید قرارگرفته است.

 
 گیرینتیجه

یابد، روابط میان شدن افزایش میهمانطور که در مقاله ذکر شد، به هر میزان که سطح جهانی

منظور افزایش سطح سازی قواعد حقوقی بهتر شده و درنتیجه ضرورت یکسانکشورها پیچیده

یافته المللی در آن افزایششود. در مسائلی که سطح روابط بینبینی پذیری بیشتر احساس مییشپ

سازی بیشتر المللی برخوردارند اقدامات کشورها برای یکسانو یا از اهمیت بیشتری در روابط بین

حس شده است. اگرچه مسئولیت مدنی از مسائلی است که این ضرورت در آن همواره احساس 

صورت مستقیم سازی بههای حقوقی مانع از آن شده تا این یکسانشده، تفاوت بنیادین نظاممی

المللی مفهوم مسئولیت مدنی که ناشی از نقض قاعده عام افزایش تعامالت بین صورت پذیرد.

که مظاهر . هنگامیه استالمللی بیشتری به خود گرفتاضرار نرساندن به دیگران بود، چهره بین

که رشد گون شد، ضمن اینین مراودات افزایش یافت، چهره مسئولیت مدنی نیز گونهمادی ا

                                                                                                     
 :نمود مراجعه زیر سایت به توان می مطالعه برای .1

<www.egtl.org/principles/project.htm>   
2. Restatement of the Law 
3. Banakas, 2002, 364 
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توجه کشورها  فناوری و صنعت نیز بر گستره آن افزود. اختالف در حقوق ماهوی مسئولیت مدنی

در این میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا  داشته است.سازی قواعد در این حوزه وارا به یکسان

سازی را بیشتر از سایر کشورها ند یکپارچگی اقتصادی و سیاسی ضرورت این یکسانبه دلیل فرای

بررسی مختصر نظام مسئولیت مدنی در کشورهای اتحادیه اروپا بیانگر حال اند. باایناحساس نموده

رو ازاین طور بنیادین باهم متفاوت است.های حقوقی بهاین مطلب است که اساس و بنیان این نظام

گرایی در حوزه نظام مسئولیت مدنی نیازمند ایجاد باورهای مشترک و احساس د وحدتفراین

خصوص از طریق نظام عمومی برای نزدیک کردن قواعد این حوزه است. این فرایند به

بر یکپارچگی اقتصادی و پیوند نسبی میان قواعد مسئولیت مدنی و اقتصاد تسهیل شده است. عالوه

معاهده تاسیس اتحادیه اروپا و اختیاراتی که بر اساس آن برای نهادهای  ضرورت قانونی مقرر در

تحلیل گرایی را تسریع ساخته است. به لحاظ اقتصادی، گزار اتحادیه مقررشده، این وحدتقانون

رساند که هر قاعده مسئولیت مدنی ای میاقتصادی از قواعد مسئولیت مدنی ما را به نتیجه

زینه یا یک منفعت است. وحدت اقتصادی در درون اتحادیه اروپا نظر از محتوا یک هصرف

صورتی که مرزها مستلزم تساوی و برابری در شرایط اقتصادی اتباع کشورهای مختلف است به

بر این اساس ایده آل نظام اقتصادی اروپا آن  دیگر نقشی در ایجاد شرایط متفاوت نداشته باشند.

ای را اما واقع انگاری، چنین نتیجه؛ ر اتحادیه یکسان گردداست که کل قواعد مسئولیت مدنی د

کند. خصوصاً که قواعد متفاوت مسئولیت مدنی ریشه در تفاوت تاریخ و تمدن ناممکن جلوه می

های خاصی از گرایی در حوزههای اجتماعی و فرهنگی کشورها دارد. بایستی به وحدتو بنیان

صورت مستقیم تأثیرات های اقتصادی دارند و بهبا حوزه نظام مسئولیت مدنی که ارتباط بیشتری

هایی مانند مسئولیت مدنی ناشی از عیب کاال که اقتصادی آنها ملموس است اکتفا نمود. حوزه

تر نموده و یا قواعد ناظر بر مسئولیت مدنی ناشی از قواعد ناظر بر آزادی کاال آنها را محسوس

تر ساخته  از المللیکت اشخاص و سرمایه آنها را بیننقض قواعد حقوق رقابت که آزادی حر

گرایی در آنها احساس شده و اقدامات مرتبطی نیز در درون هایی بوده که این وحدتحوزه

هایی نیز برای نظام حقوقی ایران نیز دارد. اتحادیه اروپا صورت گرفته است. این حرکت درس

های رد مستلزم انعطاف و اصالح رویکرد در حوزهدرواقع پیوند با اقتصاد جهانی در بسیاری موا

گرایی در نظام حقوقی ایران است بیشتر ناظر وحدت مهدهایی که سنتی قواعد حقوقی است. زمینه
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شود و یا انعکاس فرا سرزمینی هایی بوده که تعامالت بیشتری در خصوص آن دیده میبر حوزه

شدن اقتصاد و با توجه به جهانیه در حقوق رقابت عنوان نموناقدامات در آن حوزه بیشتر است. به

طور روزافزونی در الملل و همبستگی میان بازار کشورها، تأثیر رفتارهای ضد رقابتی بهتجارت بین

بر این اساس ممکن است یک اقدام واحد در کشورهای مختلفی  1.حال فرامرزی شدن است

بینی ر گیرد. الزمه اقدام درست امکان پیشهای حقوقی مختلفی قراواجد اثر باشد و تحت نظام

قواعد حقوق مسئولیت مدنی در کشورهای مختلف در این حوزه است تا بتوان ریسک و آثار 

قانون اصالح قانون برنامه چهارم  66اقدامات خود را ارزیابی کرد. شناسایی این مسئولیت در ماده 

ابتدایی در خصوص حرکت در  کوششهای کلی اصل چهل و چهارم اجرای سیاستتوسعه و 

حوزه دیگری که  صورت مبسوط وضع نگردید.این مسیر بوده است لیکن قواعد ناظر بر آن به

ساله حجم شود حوزه مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید است. همهچنین وحدتی در آن دیده می

اعد در خصوص شود. یکسانی قوفراوانی از کاال از کشور ایران صادر یا به کشور وارد می

کننده و تری تولیدکننده و مصرفتواند به نحو مناسبمسئولیت مدنی در این حوزه نیز می

های تجاری را نسبت به تبعات و آثار اقدامات خود آگاه نماید. در این حوزه البته اقداماتی واسطه

این راه شروع  المللی شود اما کوششی که درصورت گرفت تا قوانین منطبق با استانداردهای بین

 صورت ناقص و ناتمام ماند.صورت کامل اثربخش نبود و بهشد به

 

 

 

                                                                                                     
89 ص( 1392) نژاد، طباطبائی .1  
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 منابع

 فارسی
کارفرما در سیستم حقوقی ایران و  مسئولیت مدنی مطالعه تطبیقی» ،اهللولی احمدوند،

 .46تا  7از  صص، (1384)، 61شماره (، مصباح، )«انگلیس
 (،1387))فصلنامه حقوق(،  ،انون بیمه اجبارینقد و تحلیل قانون اصالح ق  ،محسنایزانلو، 

 .56-37صص

،  دانشگاه تهران( یاسیدانشکده حقوق و علوم س)هدف مسئولیت مدنی،  ،بادینی، حسن 
 .114تا  55، از 66شماره ، (1383)

 .(1384)، ، شرکت سهامی انتشارفلسفه مسئولیت مدنی  ، _________
 .(1385) تهران، :میزان، نشر مسئولیت مدنیباریکلو، علیرضا،  

زمان و مکان در تحول حقوق مسئولیت مدنی آثار  ،مهدی ،اسماعیلی ومحمدباقر ، پارساپور
صفحه  (،1393)، 40، شماره 15دوره ، )پژوهشنامه حقوق اسالمی(، در نظام حقوق ایران و فرانسه

161-184. 

 .(1378) تهران، :، انتشارات گنج دانشترمینولوژی حقوق ،لنگرودی، محمدجعفرجعفری
های فقهی )الهیات و آموزه ی،قانون مسئولیت مدن 7بررسی و تحلیل ماده   یر،ام ،آبادیینحس
 .22تا  3از صص  (،1385)   ،20شماره (، حقوق

فقه و ) ،نقش قواعد مدنی در شناسایی مسئولیت کیفری شخص حقوقی  ،عبداهلل خدا بخشی،
 .150تا  121از صص  ،(1387) ،17شماره (، حقوق

، آمریکا و ایران متحدهیاالتقاضی در حقوق ایتالیا، فرانسه، ا مسئولیت مدنی  یم،رح نیا، داور
 .148تا  135از  صص (،1385)، 74شماره  (،)دانشگاه تهران یاسیدانشکده حقوق و علوم س)مجله 

چالش تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از نقض قواعد طباطبائی نژاد، سید محمد،  
 112.- 89، 62های حقوق قضایی(، شماره ، )دیدگاهنظام اتحادیه اروپارقابت با نگاهی به حقوق

 .انتشارات دادگستر وقایع حقوقی، تهران:( 1379) ،کاتوزیان، ناصر
های مسئولیت مدنی ناشی از خسارت ، یانصاری، مهد -، ____________

 .313تا  285 صص(،1392)،  2شماره  38دوره  (فصلنامه حقوق)محیطی، زیست
، انتشارات دانشگاه  :، چاپ دوم، تهرانمسئولیت ناشی از عیب تولید  ،____________

 .(1384)، تهران
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 .(1385)، ، تهران، انتشارات دانشگاه تهران1. ج های خارج از قراردادالزام ،کاتوزیان، ناصر

، 44ماره ش(، قضاوت) مدنی، مسئولیت های نو و تحوالتارزش  ،____________
 .29تا  27از  صص، (1386)

قانون حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از  ، طباطبائی نژاد، سید محمد -اهلل موسوی، سید فضل
 -461 صص ،(1393) ،3، شماره 44، )مطالعات حقوق خصوصی(، دوره محیطیخسارات زیست
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