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  مقدمه. 1
 در يك كشور داراي     جادشدهيارت   به معناي وضعيتي است كه خسا      المللي  ينبمدني  وليت  ئمس 

قانون حاكم بر چنين اختالفي از كشوري بـه كـشور ديگـر             . المللي باشد   يك يا چند عنصر بين    
، انتخاب دادگاه صالح و اعمال قواعد حل تعارض آن در هر كـشور بـه                رو  نيازا. متفاوت است 

ـ . خواهد شد منجر  حكمي متفاوت    ادن بـه چنـين      بـراي پايـان د     2007اروپـا در سـال       ةاتحادي
 در خصوص قانون 1»2 رممقررة« با عنوان 2007/864ة شمار مقررةاختالفاتي در سطح اتحاديه،    

ايـن مقـرره قـانون حـاكم بـر اختالفـات            . دكراعمال بر تعهدات غيرقراردادي را تصويب          قابل
بي  هـيچ انتخـا    كه  درصورتي 2.داند  اول قانون كشور منتخب طرفين مي      ةدرجغيرقراردادي را در    

كلي محل   ةقاعد اما اعمال    4. قابل اعمال خواهد بود    3صورت نگيرد، قانون محل تحقق خسارت     
 مقـرره در    رو  ازايـن . بخـشي نـدارد    رضـايت وليت غيرقراردادي نتايج    ئتحقق زيان در اقسام مس    

 در  9 تا   5مواد  . اي پرداخت   عقدها به وضع قواعد جداگانه     شبههاي خاص و      جرم  خصوص شبه 
ناشي از  وليت  ئمس از   اند  عبارتدارد كه   اختصاص  هاي خاص     جرم شبه به   2 رم رةمقربخش دوم   

، نقض حقـوق مالكيـت فكـري و اعتـصاب           محيطي  زيستتوليد، رقابت غيرمنصفانه، خسارت     
عقدها شـامل دارا شـدن    شبهدر بخش سوم در خصوص نيز  13 تا 10مواد ). اي  اتحاديه(صنفي  

سؤال اين است كـه     . شده است  تدوينقراردادي   پيشتعهدات  فضولي مال غير و      ةادارناعادالنه،  
دليل تمايز اين قسم از تعهدات از ساير تعهدات غيرقراردادي چيست؟ در خصوص هريك چه               

 مطالـب ايـن     رو  نيازاحل تعارض جاري است و چه استثنائي در اعمال آن وجود دارد؟              ةقاعد
 قواعد حل تعارض قابـل اعمـال و ارزيـابي    عقدها به بيان ها و شبه جرم مقاله در دو قسمت شبه   

  .پردازد آنها با نظر به حقوق ايران مي
  

  ها جرم شبهناشي از مسئوليت تعين قانون حاكم بر . 2
هاي خاص در سه  جرم شبه در خصوص 2 رممقررة 9 تا 5ترتيب اهم مواد  بهدر اين گفتار 
 .شود ميقسمت تحليل 

  

                                                            
1. Regulation (EC) No.864/2007 of European Parliament and of the Council of 11 July 2007 
on the Law Applicable to Non- Contractual Obligations (Rome II). 

  .2 مقررة رم14مادة  1بند  .2
3. Lex loci damni 

 باشد، كشور يك طرفين عادي قامتا محل چنانچه است؛ گريز شرط يك و استثنا يك داراي ماده اين. 2رم مقررة 4 مادة. 4
 ارتباط مدني مسئوليت كه باشد معلوم مورد و احوال اوضاع  تمام از كه در موردي و) 2 بند (گردد مي اعمال كشور همان قانون
بند  (گردد اعمال بايد كشور آن قانون باشد، داشته شده ذكر 2 و 1 بندهاي در كه كشوري از غير كشوري با تري نزديك آشكار

3.(  
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 ناشي از توليدمسئوليت . 2.1

 مناسبي ةناشي از توليد، قاعدوليت ئمسحل تحقق خسارت در موضوعات مربوط به م ةقاعد
تواند به حكومت قانوني منجر شود كه تنها ارتباط   محل تحقق خسارت ميةقاعد. نيست
 يك ةليوس به كه خسارت  استيوقتمصداق چنين موردي . اي و ضعيف با دعوا دارد حاشيه

فر در كشورهاي مختلف به مصرف رسيده است محصول پزشكي ايجاد شود كه در طول س
(Garciamartin, 2007: 84) .  

 هماداين . خارج از قرارداد ناشي از توليد اختصاص داردوليت ئمس به 2 رممقررة 5 مادة
در » ترين ارتباط قانون نزديك« و شرط گريز 4 مادة 2در بند » طرفين اقامتگاه مشترك«ة قاعد
 ,Hay (كند اين ماده را با تنظيم سه شق اصالح مي 1بند  ةقاعدد، اما كن  را ابقا مي4 مادة 3بند 

ناشي از توليد قانون محل اقامت مشترك وليت ئمسبا اين حساب، در دعواي . 145 :2007)
اين ماده اگر دعوا ارتباط نزديك  2طبق بند . طرفين بر قانون هر كشور ديگري مقدم است

 مادة 2در حقيقت بند . دشوانون همان كشور بايد اعمال آشكاري با كشور ديگر داشته باشد، ق
كلي ي استثنا يك 5 مادةدهد كه  اين امر نشان مي.  نيست4 مادة 3 چيزي جز تكرار بند 5

  . آن استثنا وارد كرده است1 بلكه صرفاً نسبت به بند ، نيست4 مادةنسبت به 
 يك كشور باشد، قانون آن كشور شان در ، چنانچه طرفين اقامتگاه دائمي5 مادة 1بنابر بند 
از ترتيب  بهاعمال قانون كشوري است كه   در غير اين صورت، قانون قابل. دشوبايد اعمال 

  :دشو  يكي از شقوق زير تعيين ميطريق
 ديده زيان قانون كشوري كه در زمان وقوع خسارت، اقامتگاه - دهيد انيزمحل اقامت . 1- 1

.  باشددادوستدكه محصول توليدي در بازار آن كشور مورد مشروط بر اين. در آن كشور باشد
  در غير اين صورت،

مشروط بر .  قانون كشوري كه كاال در آن تحصيل شده است-محل تحصيل كاال. 2- 1
  در غير اين صورت،. اينكه محصول توليدي در بازار آن كشور مورد دادوستد باشد

كه محصول توليدي در بازار آن  مشروط بر اين-قانون كشور محل تحقق خسارت. 3- 1
 .كشور مورد دادوستد باشد

دليل استفاده از كاالي معيوبي كه از مصر  بهبراي مثال اگر يك آلماني در كشور هند 
مدني، وليت ئمساعمال در صورت طرح دعواي   ، مجروح شود، قانون قابلدهكرخريداري 

در غير اين صورت .  مورد دادوستد باشدشرطي كه كاال در آلمان نيز به ،قانون آلمان خواهد بود
در غير اين صورت، .  باشددادوستدشرطي كه كاال در مصر مورد  به ،شود ميقانون مصر حاكم 

  .  واقع شوددادوستدشرطي اينكه كاال در آنجا مورد  به ،قانون هند بر دعوا حكومت خواهد كرد



  
  1399، زمستان 4، شمارة 50                    فصلنامه مطالعات حقوق خصوصي، دورة                  748 

 علت به را كاالها توليد از يناش مدني مسئوليت اصوالً نويسندگان برخي ايران حقوق در
 و اند دانسته جزايي مسئوليت شبيه عمومي نظم بر آن تأثير و ملي مصالح با آن بودن مرتبط
 مسئوليت ةمقايس با توان مي ديگر، طرف از .اند كرده توصيه را دادگاه مقر قانون اعمال همواره
 مسئوليت وقوع قانون تابع را كاال از ناشي مسئوليت بر حاكم قانون جزايي مسئوليت با مدني
 دشواري با اخير ةنظري  پذيرش.)178 :1375 جعفري تبار،( كرد تلقي حادثه وقوع محل يا مدني
 ادعو طرفين اگر رو  ازاين.ندارد قانوني مبناي حادثه وقوع محل قانون اعمال زيرا ،روست هروب

 ايران قانون مدني قانون 5 مادة استناد به توان مي ،باشند داشته سكونت ايران در مدني مسئوليت
 در طرفين سكونت عدم صورت در .كرد اعمال هستند، ايران ةسكن طرفين اينكه عنوان به را

 ةقاعد يك طبق زيرا، نباشد مناسب قانون اگرچه شد، خواهد اعمال دادگاه مقر قانون ايران
 نداشته وجود هيف متنازع ةمسئل بر حكومت براي قانوني گاه هر خصوصي الملل بين حقوق
 ي كه دعاورفتي پذتوان مين .)131-132 :1379 غريبه،( شود مي اعمال دادگاه مقر قانون ،باشد
 رايز،  داردكننده رسيدگي كشور متبوع دادگاه ي با نظم عمومي ارتباط تنگاتنگي مدنتيمسئول

 ديده زيان جبران خسارت يفري كتي مسئولبرخالف ي مدنمسئوليت حقوق يهدف و مبنا
 قابل اجرا دانستن قانون مقر گر،ياز طرف د . و مجازات بزهكارانياست نه حفظ نظم اجتماع

 كه طبق قانون مقر دادگاه متخلف شناخته ي كسبسا چه كه شود مي مواجه رادي انيدادگاه با ا
 سي در انگلراني از اتباع اي كسآنكه مانند ، به موجب قانون محل حادثه مسئول نباشد،شود مي

 كرده و موجب ي در همان سمت رانندگ، در آنجا از سمت چپ مجاز استيانندگكه ر
 تقاضا شود كه راني شده باشد و در اي وي و بروز خسارت براگري ديراني اليتصادف با اتومب
 هاي مسئوليت ةدربار نانيبه نظر ا . مسئول شناخته شودراني براساس قانون اياو به گناه رانندگ

  حادثه حكم باشداي قانون محل وقوع رخداد دي باراني انيل قوان مشمورخدادهاي يناش
  .)388-  393 :1377 ،يسلجوق(

  
  رقابت آزادمحدودكنندة  رقابت غيرمنصفانه و اعمال .2.2

  رقابت غيرمنصفانه .2.2.1
اين مفهوم شامل اعمالي همچون تبليغات فريبنده، ممانعت از تحويل كاال توسط رقبا، معامله به 

 مقررة  6 مادة 2 و 1 هايبند. شود مي كردن مشتري و گمراههاي تجاري  ري، تهمتنام ديگ
  : ندك  قانون حاكم بر اين دسته از تعهدات غيرقراردادي را معين مي2رم

قانون حاكم بر الزامات قهري ناشي از رقابت غيرمنصفانه، قانون كشوري خواهد بود كه . 1«
گرفته يا خواهد   قرارتأثيركنندگان تحت   جمعي مصرفدر آنجا روابط تجاري رقبا و يا منافع

  .گرفت
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دهد،   قرار ميتأثيردر جايي كه رقابت غيرمنصفانه صرفاً منافع رقيب خاصي را تحت . 2
گاه اقدامي از جانب خوانده منافع بيش از يك  اين ماده، هر بر  بن.» اعمال خواهد شد4 مادة

 يعني قانون كشوري ، خواهد بود6 مادة 1ول بند  قرار دهد، موضوع مشمتأثيررقيب را تحت 
طور  كنندگان به بر دعوا حاكم خواهد شد كه در آنجا روابط تجاري رقبا يا منافع جمعي مصرف

خاص در مواردي است كه  ةقاعدشامل يك  2بند .  واقع شودتأثيربالقوه يا بالفعل تحت 
اني با كارمندان شركت رقيب، افشاي  مانند تب،گيرد  را هدف مييرقابت مكارانه، رقيب مشخص

 ةضربگونه موارد  در اين. كننده به نقض قرارداد با رقيب اسرار تجاري رقيب، تشويق مصرف
  دهد  قرار ميتأثيرطور غيرمستقيم بازار را تحت  آيد و تنها به مستقيم به منافع شخص وارد مي

(Garciamartin, 2007: 86) .يعني قانون محل تحقق 4 مادة عام ةقاعدموجب اين بند،   به 
نتيجه، قانون  در. است حاكم ،شده   واقعتأثيرخسارت كه معموالً همان مكان بازار تحت 

، در صورت 1 استثنا و شرط گريزعنوان بهترين ارتباط نيز  اقامتگاه مشترك طرفين و نزديك
ورود سبب ها بايد توجه داشت كه اگر عمل خوانده تن. وجود شرايط آن اعمال خواهند شد

كننده براي خريد كاال،  تدليس يك مصرفبراي مثال  شود، يواحد ةكنند مصرفخسارت بر 
 :Dickinson, 2008( دشو  بر آن حاكم مي4 مادة كلي ة خارج و قاعد6 مادةموضوع از قلمرو 

408.( 
  
  
  رقابت آزادمحدودكنندة  اعمال .2.2.2

 ةاتحادي ةدهند ليتشك است كه  معاهدات اصل رقابت بازرگاني آزاد، يكي از اصول اساسي
منظور از ايجاد محدوديت در رقابت آزاد، انجام اقداماتي . توجه قرارگرفته است اروپا مورد

ايجاد  موجب ها تيفعال گونه نيا .ندك ن تجاري سلب مياست كه آزادي عمل را از فعاال
 اين اقدامات و توافقات رو  ازاين.ندشو ميمحدوديت در رقابت و موجد مسئوليت مدني تلقي 

 ميرحسيني،(  دشو ميتعيين  6 مادة 3نامشروع و قانون حاكم بر مسئوليت ناشي از آن براساس بند 
سوءاستفاده از :  تعدادي از مصاديق آن را برشمرده است2 رممقررة ةمقدم 23 بند ).100 :1393

هاي صنفي و  اديهموقعيت تجاري ممتاز، توافقات ميان مؤسسات تجاري، تصميمات اتح
  . نددارهاي گروهي كه اثر مخرب در رقابت آزاد  فعاليت

                                                            
دارد كه قانون قابل اعمال بر يك   مقرر مي4 مادة 1عنوان يك قاعدة كلي بند  در مورد شرط گريز شايان توضيح است كه به. 1

نظر از  نظر از محلي كه موجب بروز خسارت شده و صرف آيد، صرف بار مي جرم قانون كشوري است كه خسارت در آنجا به
دارد كه وقتي طرفين عادتاً در  عنوان استثنا بر اين امر مقرر مي  به4 مادة 2بند . افتد ياي كه اتفاق م تبعات غيرمستقيم واقعه
با . افتد ساكن باشند، قانون محل سكونت معمولي مشترك آنها اعمال خواهد شد كه جرم اتفاق مي كشور مشتركي در زماني

آيد كه جرم آشكارا ارتباط   اوضاع و احوال قضيه برميارد كه وقتي از د عنوان شرط گريز مقرر مي  به4 مادة 3وجود اين بند 
  . دارد، قانون آن كشور اعمال خواهد شد2 و 1شده در بندهاي  نزديكي با كشوري غير از كشورهاي اشاره
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قانون حاكم بر الزامات قهري ناشي از محدود كردن رقابت، ، 6  مادة 3به موجب بند  
در رقابت . گرفته يا خواهد گرفت  قرارتأثيرقانون كشوري خواهد بود كه در آنجا بازار تحت 

اشاره شده، اما اين بند از بازار يك كشور ) كشور خاصي(يي غيرمنصفانه به سرزمين جغرافيا
. گرفته باشد ممكن است شمول اين بازار كشورهاي مختلفي را فرارو  ازاين. نام برده است

كه در اثر توافقات غيرقانوني چند شركت، خسارت در بيش از ده كشور رخ  زمانيبراي مثال 
، يعني اعمال قوانين 1نه موارد اعمال اصل موزائيكگو در اين. (Garciamartin, 2007: 86) دهد

 »ب«به همين دليل بند . داده در هر كشور كار دشواري خواهد بود متعدد به ازاي خسارت روي
 ،دهد خواهان مبناي دعواي خود را قانون مقر دادگاه قرار دهد  اجازه مي6 مادة 3از بند 

 ثانياً كشور مقر دادگاه از ؛گاه اقامت داشته باشدمشروط بر اينكه اوالً، خوانده در كشور مقر داد
 خواندگان كه درصورتي. واقع شود تأثيرطور مستقيم و اساسي تحت  كشورهايي باشد كه به

 مشروط بر اينكه اوالً، مطابق قواعد ،تواند به همين قاعده استناد كند  خواهان مي،متعدد باشند
 ؛ندكليه تمامي آنها در يك دادگاه طرح دعوا صالحيتي مقر دادگاه خواهان مجاز باشد كه ع

 قرار داده تأثير مستقيم و اساسي بازار مقر دادگاه را تحت طور بهثانياً، فعل هريك از خواندگان 
 از عدول امكان طرفين 2 رم مقررة 6 مادة 4 بند براساس .Garciamartin, 2007: 86)(باشد 
  .داشت نخواهند 14 مادة داستنا به قراردادي توافق با را مذكور شرايط
  

  نقض حقوق مالكيت فكري. 2 .3
 علمي، ةمالكيت فكري حقي است كه شخص حقيقي يا حقوقي مكتشف يا مبتكر يك ايد

تواند از حقوق و منافع  كند و مي يا ادبي، نسبت به حاصل انديشه يا ابداع خود پيدا مي هنري
سازي و يا  دهد كه عليه هر نوع شبيه حق امكان مي اين حقوق به فرد ذي. دشوآن برخوردار 

   ).95: 1377 مرادي،(كند المللي طرح دعوا   ملي و بينهاي دادگاهبرداري بدون مجوز در  كپي
 بهترين به كه باشند قانوني كردن حاكم و اعمالدر پي  بايد ها دادگاه ايران حقوق در
 ناشي نتايج و آثار به وجهت لذا،.است سازگار فكري هاي مالكيت حقوق جهاني ةچهر با صورت

 تنوير در دتوان مي ديگر عامل هر از بيش خواهان حقوق و منافع در خوانده زيانبار اقدام از
 منافع خوانده عمل اثر در كه نمايند بررسي بايد ها دادگاه ،رو نيازا.باشد مؤثر قاضي ذهن

 مورد كشور كدام در جا هر از بيش اثر به نسبت او معنوي و مادي حقوق و ديده زيان شخص
ميرحسيني، (  ندك اعمال را كشور همان قانون اساس اين بر و ودش واقع تضييع يا انكار و هجمه

1393: 274 -273(.   

                                                            
1. Mosaic principle    
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 در اين موارد با معرفي دو معيار، قانون صالح بر دعاوي ناشي از نقض 2 رممقررة 8 مادة
  :ندك حقوق مالكيت فكري را مشخص مي

  
   1يت از اثر قانون محل حما.2 .4

اعمال بر الزامات قهري ناشي از نقض حق   قانون قابل «2 رم مقررة 8 مادة 1 مطابق بند 
مالكيت . » شده است مالكيت فكري عبارت است از قانون كشوري كه از آن درخواست حمايت

 پس ،شود ميها به اشخاص اعطا   است كه اين حق گاهي توسط دولتي حق غيرملموس،فكري
مدني ناشي از نقض اين حق حاكم وليت ئمس كه قانون همان كشور نيز بر دعواي بديهي است

حقوق . محل حمايت از حق با به توجه نوع اثر متفاوت خواهد بود ).Geller, 2004: 328( باشد
  :شود ميمالكيت فكري به دو شاخه تقسيم 

هاي  ق طرححقوق مالكيت صنعتي و تجاري مانند حق اختراع، حق عالئم تجاري، ح. 1- 1
د كه اثر در آنجا به ثبت رسيده شو صنعتي كه در صورت نقض هريك، قانون كشوري حاكم مي

محل ثبت اثر مكاني است كه حقوق انحصاري مالك شناسايي و تحت حمايت قرار . باشد
 آلماني، از ةلهستاني بدون اجازه از توليدكنند ةتوليدكنندبنابراين، چنانچه يك . گرفته است
 براي تبليغات فروش محصوالت خود ،جاري او كه در آلمان به ثبت رسيده استعالمت ت

، قانون محل ثبت اثر يعني قانون آلمان )در آلمان يا لهستان(كننده  استفاده كند، دادگاه رسيدگي
   ).87 :1393 ميرحسيني،( دكررا بر دعوا حاكم خواهد 

 ، كه متضمن ثبت اثر نيستند ،2ثرهاي ادبي، هنري يا حقوق انحصاري ا حقوق آفرينش. 2- 1
قانون حاكم بر نقض اين حقوق .  حق استفاده از پاداش جايزه ومانند حق نشر، حق ترجمه

 ،قانون كشور محل پيدايش اثر خواهد بود و اگر محل نقض متفاوت از محل پيدايش اثر باشد
   .دشو قانون همان كشور محل نقض حاكم مي

 هاي مالكيتدر مورد الزامات قهري ناشي از نقض آن دسته از « :دارد  بيان مي8 مادة 2بند 
وجود آمده است و در اسناد  بهاروپا  ةاتحادي يكپارچه در قالب حقوق صورت بهفكري كه 

اعمال قانون كشوري است كه عمل نقض در آن   اي وجود ندارد، قانون قابل مربوط به آن مقرره
خاص در مورد آن دسته از حقوق مالكيت  ةقاعدبنابراين، به موجب اين . »روي داده است

 ةاتحادي و مبتكر آنها خود يستخصوصي ن هفكري كه مرجع مبدع آن، كشور يا كشورهاي ب
اي به لحاظ  كه اعمال قانون محل حمايت نتيجه آنجا ند، ازهستربط آن  هاي ذي اروپا و سازمان

دار حاكم بر دعوا  يت قانون صالح،كشور خاصي ندارد، قانون محل نقض كردنمشخص 

                                                            
1. Lex loci Protection 
2. Copyright 
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اين اسناد حق واحدي را در ابعاد جغرافيايي كل كشورهاي ). Boschiero, 2007: 101( خواهد بود
  . قوانين ملي متفاوت است از طريق اعطاشدهكنند كه با حقوق  اتحاديه اعطا مي

. )14 دةما( كند مي امري است و با توافق طرفين  تغيير نهماد، مفاد اين 8 مادة 3بنابر بند 
 3بند (ترين ارتباط  و شرط گريز قانون نزديك) 4 مادة 2بند ( اقامتگاه مشترك طرفين ياستثنا
منجر حتي اگر نقض اين حقوق به دارا شدن ناعادالنه . تأثير است  بيهمادنيز بر اين ) 4 مادة
 قانون راني ايدر نظام حقوق .10 مادةد نه شو  تعيين مي8 مادةاعمال در پرتو   د، قانون قابلشو

 1348 و مصنفان و هنرمندان مورخ مؤلفان از حقوق تي قانون حما22 مادة برابر تيمحل حما
 ة از آن سابقشي اجرا شده باشد و پاي نشر اي چاپ رانيبار در ا نينخست ي كه برايدر مورد اثر

ستثنائا در ا. دشو مي اعمال ، را نداشته باشديگري كشور دچي اجرا در هاي نشر اي پخش ايچاپ 
 به لحاظ ،ستي نراني اني اجرا در سرزماي نشر اي پخش اي كه ثابت شود محل چاپ يموارد
  .در خارج از ايران قانون ايران حاكم نخواهد شد  نقض اثريروني جلوه و صورت باينكه
  

 عقدها شبهناشي از مسئوليت قانون حاكم بر . 3

ند ا ارادي مشروعي ةواقععقدها  شبه. دارد به اين موضوع اختصاص 2 رممقررةمواد بخش سوم  
 امور غير، ة مانند ادار،شوند كه سبب ايجاد تعهدي ناخواسته براي شخص، در مقابل ديگري مي

 يكجانبه يا ةعنصر مشترك در همگي آنها، تعهد ناشي از اراد. دارا شدن بالجهت و ايفاي ناروا
گيري خود اراده  قوع آنها و چگونگي شكل اراده در وتأثيرآنكه بتوان گفت  بيدوجانبه است، 

به همين دليل اين قسم خاص، . كه بر اثر آن ايقاع يا عقدي صورت گرفته است است اي گونه به
عقد مانند  شبهتعهد ناشي از . گيرد نه قراردادها  ارتباط تعهدات غيرقراردادي جاي ميةدر دست

وصف  .يگري بهره برده استتعهد كسي است كه بدون سبب مشروع از مال متعلق به د
جرم شده  شبه در وقوع آنها موجب تمايز آنها از تعهدات ناشي از جرم و مؤثر ةمشروعيت اراد

 .عقد درنظر گرفته نشده است در قانون مدني عنوان خاصي براي تعهدات ناشي از شبه .است
 منشأ .شود يم ديده 337 و 336 و بخشي ديگر در مواد 307 تا 301 در موادبخشي از آنها 

 ارادي مشروعي است كه موجب ايجاد تعهدي ناخواسته براي ةعقد واقع شبهتعهدات ناشي از 
 آن را عاملي مناسب در تعيين جايگاه توان مي رو ازاين. شخص در برابر ديگري شده است

 گونه نياموجد تعهد در  ةواقعاز منظر نظام حقوقي ايران، قانون محل . عيني تعهد دانست
 يفاياست اموال ديگري يا ة اداردر خصوص محل مال در مورد موضوعات ةات با قاعدتعهد

   ).397-398 :1389 سلجوقي،( استاجراي هر دو قاعده يكي  ةنتيج و رهمسويغمنفعت از مال 
  .شود ميبررسي  در اين زمينه 2 رممقررةدر سه قسمت رويكرد در زير 
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   دارا شدن ناعادالنه.3 .1
 شخص ديگر بدون علت مشروع ةدالنه به معناي دارا شدن يك شخص به هزين دارا شدن ناعا
و هم  استاين معنا از دارا شدن بدون علت بسيار گسترده . )Webb, 2009: 216(و قانوني است 
 مانند غاصب و سارق، و ،مال غير را در اختيار آورد سببكه كسي بدون  دشو شامل فرضي مي

 ي مانند ايفا، حقوقي از پيش موجود باشدةدن ناشي از رابطهم شامل حالتي است كه دارا ش
دهد و براي   تنها قسم اخير را پوشش مي10 مادة در 2 رممقررة  )280 :1388جعفري لنگرودي، ( ناروا

  :تعيين قانون حاكم چهار معيار را درنظر گرفته است
  

   پيشينة قانون حاكم بر رابط.3 .2
وليت غيرقراردادي ناشي از دارا شدن ناعادالنه مانند ايفا ئ مسكه هنگامي «10 مادة 1بنابر بند 

 ةواقعقبلي موجود بين طرفين باشد، مانند تعهد ناشي از عقد يا يك  ةرابطناروا، متكي به يك 
گردد، در اين صورت قانون  نزديك با دارا شدن ناعادالنه مي ةرابطبار كه باعث ايجاد يك  زيان

 قانون حاكم بر دارا شدن ناعادالنه تعيين عنوان بهبل موجود،  حقوقي از قةحاكم بر رابط
ايجاد تعهد  سبب كه اين امر ستدارا شدن ناعادالنه، ايفاي ناروا ةعمديكي از موارد . »گردد مي

 ديني ة دين به غيرمديون يا تأدية مانند تأدي، كه مالي را به ناروا گرفته استشود ميبراي كسي 
قانون حاكم بر ضمان ناشي از اين  رو ازاينين وجود دين مفروض است، بنابرا. كه وجود ندارد

براي مثال اگر بين يك انگليسي و .  ناروا، قانون كشوري است كه بر دين حاكم استيايفا
، شودكه در آن قانون كشور انگليس بر قرارداد حاكم د شوفرانسوي قرارداد فروشي منعقد 

، قانون حاكم بر بپردازداشتباه به شخص ثالثي در آلمان به چنانچه خريدار فرانسوي مبلغ را 
وليت مدني ناشي از پرداخت ناروا، قانون انگليس خواهد بود نه قانون آلمان يا ئدعواي مس

  . فرانسه
 يا ها جرم شبه شامل قراردادها بر عالوه موجود، پيش از ةرابط مفهوم كه داشت توجه بايد

 مثال براي. است شده ذكر مقرره دوم بخش در آنچه مانند ،شود مي نيز غيرقراردادي وليتئمس
 همان اخير، دعواي بر حاكم قانون گيرد، صورت ناروايي پرداخت اي مكارانه رقابت طي اگر

 يا رقبا تجاري روابط آن در كه مكاني يعني بود، خواهد غيرمنصفانه رقابت بر حاكم قانون
 مربوط هاي وضعيت ةهم كه امر اين. است هشد واقع تأثير تحت كنندگان مصرف جمعي منافع

 تشخيص به مربوط مشكالت و مسائل گيرد، قرار قانون يك حكومت تحت حقوقي امر يك به
 ,Garciamartin(دهد مي كاهش را حقوقي هاي سيستم ميان انطباق و رسيدگي حقوقي، ةرابط نوع

2007: 88 (.  
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    قانون محل اقامت مشترك طرفين.3 .3
اعمال را نتوان بر مبناي بند اول تعيين نمود،   گاه قانون قابل هر «10 ادةم 2طبق بند 
كه اقامتگاه طرفين در زمان وقوع فعل دارا شدن ناعادالنه مشترك باشد، قانون همين  درصورتي
 ةقاعدبا اين تفاوت كه  است، 4 مادة 2 مفاد اين بند مشابه بند .»اجرا خواهد بود  كشور قابل

 ،كند  محل ايجاد زيان عمل ميةي بر قاعدي استثناعنوان به 4 مادةك طرفين در اقامتگاه مشتر
 2 اما در بند ،دشو ، اعمال مي)اقامتگاه مشترك در زمان حادثه(تحقق شرايط آن محض  بهيعني 
براي مثال چنانچه مفاد قانون . است 1 مندرج در بند ة، منوط به عدم امكان اعمال قاعد10 مادة

اعمال نباشد و   دليل تعارض با نظم عمومي كشور مقر دادگاه قابل به پيشين ةحاكم بر رابط
طرفين در زمان وقوع دارا شدن ناعادالنه در يك كشور اقامت داشته باشند، قانون همان كشور 

  .اعمال خواهد شد
  
  قانون محل وقوع دارا شدن ناعادالنه  .3 .4

اعمال را تعيين نمود، قانون    قانون قابل2و1گاه نتوان بر مبناي بند  هر «10 مادة 3به موجب بند
براي مثال اگر در اثر . »گردد كشوري كه دارا شدن ناعادالنه در آن واقع شده است، حاكم مي

 پرداخت گردد سيسوئدار بانكي در پاريس، مبلغي به  حساب شخصي در بانك  اشتباه صندوق
 قابل اجرا نباشند، قانون محل دارا شدن 10 مادة 2و  1 يها بند»ب«و به هر علتي مفاد 

كنندگان  ، تدوينشود ميطوركه مالحظه  همان. اجرا خواهد بود   قابلسيسوئبالجهت، يعني 
) محل كاسته شدن دارايي(را بر قانون محل زيان ) محل دارا شدن(قانون محل وقوع فعل 

منفي دارد و ظهور و ة جنب كاسته شدن دارايي  ولي،مثبت ةجنب زيرا دارا شدن ،اند ترجيح داده
بنابراين محل دارا شدن، . تجلي دارا شدن از نظر خارجي بيش از كاسته شدن دارايي است

عالوه اين دارا شدن است كه  هب. دهد تعيين قانون حاكم را تشكيل مي منظور بهعنصر اساسي 
  ). 314:  1389 اشوري،ع(مال، به بازپرداخت آن است  ةگيرندمنشأ الزام و تعهد 

 و 336 و 306 تا 301 مواد در رعادالنهيغ شدن دارا ةنظري كه گفت بايد ايران حقوق نظر از
 دهد ينم اجازه ايران حقوق كه دشو مي استنباط مواد اين تلفيق از. دارد وجود مدني قانون 337

 تحصيل را يمنافع يا دهد افزايش حق غير من را خود ييدارا ديگر شخص زيان به شخصي
 تعهدات ةهم شامل كه يا قاعده هرچند غيرقراردادي يها الزام مورد در .)108 :1365 شيرازي،( كند
 در و تلف يا عين بر استيالي محل بر حاكم قانون به توان مي غصب در ولي ،ندارد وجود شود

 از تفادهاس محل قانون به نامشروع يفاياست در و خسارت وقوع محل قانون به مدني مسئوليت
  .)65 :1376 كاتوزيان،( كرد استناد عهد به وفاي مكان
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  ترين ارتباط قانون نزديك. 3 .5
در فرض عدم امكان اعمال (ند شو مراتبي اعمال مي سلسلهصورت  برخالف دو بند پيشين كه به

 و  گاه جميع اوضاع هر «:ي بر هريك از قواعد ذكرشده استي استثنا10 مادة 4، بند )بند قبل
 ةرابطغيرقراردادي ناشي از دارا شدن ناعادالنه، وليت ئمساحوال و شرايط ايجاب كند كه 

 ذكر شد داشته باشد، قانون همان 3و1،2نزديك آشكاري با كشوري غير از آنچه در بندهاي 
  . »كشور اعمال خواهد شد

  
  فضولي مال غير ةادار .4

امور  ةادار، به معناي شود ميي گفته اين نهاد كه در حقوق انگليس به آن نمايندگي اختيار
فضول  ةكنند اداره بدون داشتن اذن و در غياب آنهاست كه در صورت وجود شرايط، 1ديگران

  .گرفته است و نه پاداش هاي صورت تنها مستحق دريافت هزينه
 زيرا، ندارد قراردادي ةريش غير اموال فضولي ةادار از ناشي تعهدات ايران حقوق در
 در را فضولي مدير گذار قانون .ندارد وجود مالك و كننده اداره بين نمايندگي ةرابط گونه هيچ
 موجب ديگري مصالح و نيست طرفين بين تراضي حكم اين مبناي ولي ،شمرده وكيل حكم
 306 مادة اساس اين بر .كند تعهد ايجاد آنان براي قهري طور به مدير فضولي عمل تا شده
 .است آمده قرارداد بدون الزامات عنوان زير در غير اموال فضولي ةادار مورد در مدني قانون
 دليل همين به .ندارد آن از گريزي مدير كه كند يم تحميل فضولي مدير بر را الزاماتي مقنن

 .)513- 516 :1362كاتوزيان، ( است شده ناميده قرارداد از خارج الزامات اقدام اين از ناشي تعهدات
 گفت كه در الزامات خارج از قرارداد نيز الزامات توان مي قانون مدني 968 ةمادبا اخذ مالك از 

حتي اگر محل ؛ قهري ناشي از افعال زيانبار تابع قانون محل وقوع فعل مادي زيانبار است
 :1393ميرحسيني، ( وقوع و بروز خارجي زيان در مكاني غير از مكان وقوع فعل زيانبار قرار گيرد

  .)234ص 
رود؛ اول دعواي مستقيم،  يعني دعواي جبران  احتمال طرح دو دعوا ميه زمين   در اين

 دوم دعواي متقابل ؛ فضولي به اصيل وارد آيدةكنند ضرري كه ممكن است از قصور اداره
 جبران مخارج سبب تواند عليه اصيل به كه با جمع بودن شرايط مي) اذن  بيةدعواي نمايند(

 ة با اينكه هر دو دعوا تنها پيامدهاي ادار).Rable, 1960: 371( ندكزمان تصدي خود اقامه 

                                                            
 امور مالي اسـت  ة فضولي ويژةآيد كه ادار از ظاهر اين ماده برمي    . است قانون مدني ايران به بيان اين نهاد پرداخته          306مادة  . 1

رسـد قلمـرو ايـن نهـاد را نبايـد       نظر مي اما به. دشو  اجرا نمي،دگير و احكام آن در موردي كه خدمتي به سود ديگران انجام مي      
ـ              طريق    بلكه به  ، اموال نمود  ةمحدود به ادار   حمايـت حقـوقي قـرار گيـرد         د مـورد  اولي حفظ جـان، شـرافت و آزادي نيـز باي

  ).82: 2 ج،1383 كاتوزيان،(
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حل تعارض  ةقاعدرسد كه اين ماده تنها  نظر مي به 11 مادةند، با توجه به عبارات ا فضولي
حال اگر دعوا . و دعواي متقابل تابع قانون محل اقامت اصيل باشد كنددعواي مستقيم را تعيين 

المللي پيدا كند، قانون كدام كشور بر دعواي    بينةي جنبدليل وجود عامل ارتباط خارج به
، چهار معيار را 10 مادة نيز مانند 2 رممقررة 11 مادة.  خسارت حاكم خواهد بودةمطالب
  :بيني كرده است پيش

  
   پيشينةقانون حاكم بر رابط .4 .1

نجام داده كه تعهد غيرقراردادي ناشي از فعلي باشد كه شخص بدون مجوز مقتضي ا  هنگامي
 ةقبلي موجود بين طرفين باشد، مانند تعهد ناشي از عقد يا يك واقع ةرابطاست و متكي به 

 ة نزديكي با آن تعهد غيرقراردادي دارد، در اين صورت قانون حاكم بر رابطةزيانبار كه رابط
ند موردي  مان؛)11 مادة 1بند (د شو  قانون حاكم بر آن تعيين ميعنوان بهحقوقي از قبل موجود، 

اما وكيل . دهد كه يك فرانسوي به شخصي در آلمان براي انجام امور شركت خود وكالت مي
و اتفاقاً در اثر عمل او زياني به اموال موكل وارد  كند ميآلماني از حدود اذن موكل تجاوز 

خسارت ة مطالب در دعواي ،در اين صورت همان قانوني كه بر عقد وكالت حاكم است. آيد مي
  ).12 :1387مهر،  الماسي و افضلي( ز صالح خواهد بودني

  
  قانون محل اقامت مشترك طرفين .4 .2 

تعيين نمود،  1اعمال را نتوان بر مبناي بند   گاه قانون قابل هر «11 مادة 2برحسب بند 
 اقامتگاه طرفين در زمان وقوع فعل منجر به خسارت يكسان باشد، قانون همين كه درصورتي
 قبل، استثنا مادة 2بايد توجه داشت كه اين بند نيز مانند بند . »اعمال خواهد بود  كشور قابل

 براي مثال. قابليت اجرا نداشته باشد 1 كه بند شود مي بلكه در صورتي اعمال ،نيست
 مال غير، متكي به هيچ قرارداد قبلي نباشد؛ يعني شخص ةكه فعل زيانبار ناشي از ادار درصورتي

 در اين صورت، اگر ،دام به نگهداري اموال ديگري كند و مرتكب خسارت گرددفضول رأساً اق
جا بر دعوا حاكم خواهد  محل اقامت هر دو هنگام ارتكاب فعل يك كشور باشد، قانون همان

  .بود
  

   اموال غيرةانون محل ادارق  .4 .3
ل وقوع فعل زيانبار  قانون مح،اعمال نباشند   اگر مفاد دو بند قبل قابل11 مادة 3براساس بند 

محل اقامت طرفين كشورهاي مختلفي باشد، قانون اگر ، مذكوربنابراين، در مثال . شود ميحاكم 
دليل ترجيح .  مال ديگري كرده استة كه فضول در آن مبادرت به ادارشود ميمحلي حاكم 
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اذن به  بيه قانون محل اداره بر قانون محل وقوع مال اين است كه منشأ التزام و تعهد نمايند
باشد كه او در اين راستا انجام   اموال و فعل مادي ميةجبران خسارات وارده به اصيل، عمل ادار

  ).14 :1387مهر،  الماسي و افضلي( داده است
  

  ترين ارتباط  قانون نزديك.4.4
 در موردي كه از«براي مثال  . متضمن يك شرط گريز است4 مادة 3 نيز مانند بند 11 مادة 4بند 

احوال مورد مشخص باشد كه تعهد غير قراردادي ناشي از فعل ارتكابي بدون  و  تمام اوضاع
تري با كشوري غير از   آشكار نزديكة، رابط)عمل فضولي( مجوز در رابطه با كار شخص ديگر

قاضي  .» ذكر شد داشته باشد، قانون آن كشور بايد اعمال گردد3 و 2،1هاي آنچه در بند
 و ضوابط مشخص با تفحص در عوامل ارهايمع از بين ديبا ه موضوع اختالف  بكننده رسيدگي

 مقررة ةمقدم 14بند   براساس.دكن پيوند و ارتباط نيتر كينزد مبادرت به تعيين قانون ربط يذ
 جرم يا بزه آشكارا شبه كي كه شود مي از جميع اوضاع و احوال و شرايط هر قضيه معلوم 2رم 
  .دام كشور دارد با كيتر كينزد ةرابط

 بتوانند با لحاظ روح قوانين ايران و توجه به  ترسيم ها دادگاه رسد يمنظر  بهدر حقوق ايران 
 ارتباط يا نيتر كينزد استفاده از مفهوم گذار قانون حل تعارض قوانين از سوي يها وهيش

سپس به تعيين و كنند  ارتباط يا مركز ثقل پايگاه تعهدات غيرقراردادي را تعيين نيتر يواقع
  .ندورزقانون صالح مبادرت 

  
  قراردادي پيش نقض تعهدات .5
 ةناشي از فعل زيانباري كه در طول دوروليت ئمسقراردادي عبارت است از  وليت پيشئمس

دهد؛ هرچند اثر اين زيان ممكن است بعد از تشكيل قرارداد  گيري يك قرارداد رخ مي شكل
 30 و عبارات بند 2 رم مقررة 12 مادةبراساس عنوان . )Hage_chahine, 2012: 452(بروز كند 

 طرفي رو ازاين. تقصير است ةنظري، مبتني بر وليتئمستوان نتيجه گرفت كه اين  مي آن ةمقدم
نيت عمل كند و با رفتار قابل سرزنش از نهايي شدن  حسنكه در روند بستن قرارداد برخالف 
 زيان ديگري ةآن در آينده را فراهم كند، بايد از عهداعتباري  قرارداد جلوگيري كند يا سبب بي

 اگر در اثر ).154 :1388 طالب احمدي،( برآيد ،كه به بسته شدن قراردادي معتبر اميدوار بوده است
تعارض  ةمسئلالمللي خسارتي رخ دهد، با  تقصير يكي از طرفين مذاكرات در يك قرارداد بين

د مقيم فرانسه شروع به مذاكره براي فروش كاال با شخص براي مثال فر. شويم قوانين مواجه مي
چند هفته بعد از مذاكرات ناگهان طرف انگليسي بدون دليلي به آن خاتمه . ندك انگليسي مي

دعواي  ةاقامشده عليه طرف انگليسي  متحملهاي  طرف فرانسوي براي جبران هزينه. دهد مي
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كه آيا قانون فرانسه كه در صورت لغو موضوع اين است . ندك قراردادي مي وليت پيشئمس
 بايد اعمال شود يا قانون انگليس كه ،دهد دليل سوءنيت به جبران خسارت حكم مي بهمذاكرات 

 خوانده از ةتبرئ سببكند و در نتيجه  نيت در طول مذاكرات را تحميل نمي  حسنةوظيف
  . )Hage_chahine, 2012: 454(  بايد بر اين موضوع حاكم شود؟شود ميوليت ئمس

 شده گفته ،شده بسته ايجاب ةدربار كه قراردادي پيش از تخلف مورد در نيز ايران حقوق در
 عهد نقض از ناشي مسئوليت اين. آورد يم وجود به مدني مسئوليت آن ةگويند براي كهاست 
 معاف كننده جابيا تقصير اثبات از ايجاب طرف دليل همين به .دارد قراردادي ةجنب و است
 جبران ةوسيل عنوان به و لزوم صورت در تواند يم مورد اين در اجبار داشتن بدون دادگاه .تاس

 پس قبول كه شود سبب و ببرد بين از را ايجاب از عدول و بدهد قرارداد انعقاد به حكم ضرر
 قانون مدني كه 968 مادة با وحدت مالك از .)323 :1364كاتوزيان، ( سازد واقع را عقد نيز آن از

 كه الزامات رسد يمنظر  به ،تعهدات ناشي از عقود را تابع قانون محل وقوع عقد قرار داده است
 تابع قانون محل اصوالً خارج از قرارداد با توجه به روح قانون يها تيمسئولغيرقراردادي يا 

  .)255 :1389عاشوري، ( ندهستوقوع 
كميلي، قانون صالح را در اين  تةكلي و سه قاعد ةقاعد با بيان يك 2 رممقررة 12 مادة

  :ندك خصوص معين مي
  

  1قانون حاكم بر قرارداد .5 .1
 از ناشي غيرقراردادي تعهد يك بر اعمال  قابل قانون «2 رم مقررة 12 مادة 1به موجب بند 

 خواهد قانوني خير، يا گرديده منعقد واقعاً قرارداد اينكه از نظر صرف نقض مذاكرات مقدماتي،
بنابراين، اگر . »گرديد مي اعمال آن بر شدن منعقد صورت در يا شود مي اعمال قرارداد بر كه بود

گيرد زياني وارد آيد، قانون حاكم  قراردادي صورت مي پيشاز نقض تعهداتي كه در مذاكرات 
 تعيين قانون حاكم بر قرارداد را ةنحو. شود مي غيرقراردادي نيز حاكم ةبر همان قرارداد بر جنب

 جايگزين آن 2008 مورخ 1 رممقررةد كه بعدها كر  رم معين مي1980 اين كنوانسيون پيش از
 عام ةتر از اجراي قاعد سو آسان  برگزيدن قانون حاكم بر قرارداد چند مزيت دارد؛ از يك. شد

 در اين دسته ارتباط خاص ،دهد  زيرا تعيين محلي كه خسارت رخ مي،محل خسارت است
مدني ارتباط نزديكي با اين امر دارد كه آيا وليت ئمس ةمسئلاغلب  ،راز سوي ديگ. دشوار است

  . (Garciamartin, 2007: 89) قرارداد منعقد شده است يا نه
 قانون مدني نقض تعهدات ناشي از مذاكرات 968 مادة با توجه به توان ميدر حقوق ايران 

  . قرارداد قرار داد از خود قرارداد تابع قانون حاكم بريتأسقراردادي را به  پيش

                                                            
1. Lex contractus 
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   قواعد تكميلي.5 .2
جايگزين  1پردازد كه در صورت عدم امكان اجراي بند   راهكارهايي مية به ارائ12 مادة 2بند 
 :قانون حاكم بايد كرد، معين 1اعمال را نتوان براساس بند   در موردي كه قانون قابل.شوند مي

نظر از كشوري كه   است، صرفقانون كشوري باشد كه خسارت در آن روي داده) الف(
نظر از كشور يا كشورهايي كه نتايج  منجر به خسارت در آن اتفاق افتاده و صرف ةحادث

   يا؛غيرمستقيم حادثه در آن ايجاد شده است
 منجر به خسارت، در يك ةدر موردي كه اقامتگاه معمولي طرفين در زمان وقوع حادث) ب(

  د؛ ياشو كشور باشد، قانون آن كشور اعمال مي
احوال مورد مشخص باشد كه تعهد غيرقراردادي ناشي  و  در موردي كه از تمام اوضاع) ج(

تري با كشوري غير از آنچه در   آشكار نزديكةاز نقض مذاكرات پيش از انعقاد قرارداد، رابط
. دشو داشته باشد، قانون آن كشور ديگر اعمال مياست،  ذكر شده »ب« و »الف«شق 
 يجا به است و معلوم نيست بر چه اساس 4 مادة اين بند مشابه ،شود مي مالحظه كه گونه همان

  استفادهكه بين هر شق  »يا«عالوه عبارت  هب. ارجاع به اين ماده مجدداً مفاد آن تكرار شده است
معلوم نيست آيا قانون محل اقامت مشترك طرفين در اولويت . كننده است  مبهم و گمراه،شده

گذشته از اينها . اند شده  محل تحقق خسارت، زيرا هر دو به موازات هم تبيين است يا قانون
قراردادي  پيشوليت ئمس زيرا ،تكميلي توجيه صريحي ندارد ةقاعد يك عنوان بهوجود اين بند 
گيرد و در هر صورت راهي براي تعيين قانون حاكم بر  يك قرارداد شكل مي در خصوص

  .قرارداد وجود دارد
 

  گيري هنتيج. 6
 ةقاعد در تعيين قانون حاكم در مسائل خاص تعهدات غيرقراردادي تنها به بيان يك 2 رممقررة

 اكتفا نكرده، بلكه در هر مورد نظامي چندگانه از قواعد حل تعارض را ناپذير خشك و  انعطاف
 منطقي  و ايجاد توازنيريپذ انعطافبيني،  براي دستيابي به بهترين نتيجه به لحاظ قابليت پيش

ترتيب قانون  وليت ناشي از توليد، بهئچنانكه مالحظه شد، در مس. بين طرفين ايجاد كرده است
، محل تحصيل كاال و محل اقامت مشترك ديده زيانمحل اقامت دائمي طرفين، محل اقامت 

 رقابت آزاد، ةمحدودكننددر رقابت غيرمنصفانه و اعمال . طرفين، قانون قابل اعمال خواهد بود
.  شد حاكم خواهد، واقع شودتأثير يا بازار تحت كنندگان مصرفانون كشوري كه منافع رقبا و ق

ناشي از نقض حقوق وليت ئمسقانون محل حمايت از اثر يا قانون محل نقض حسب مورد در 
 فضولي مال غير ةدر خصوص دارا شدن ناعادالنه و ادار .دشو مالكيت فكري بر دعوا حاكم مي

پيشين و قانون محل  ةرابطبر درنظر داشتن قانون حاكم بر  عالوهقراردادي  و تعهدات پيش
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ترين ارتباط، حسب مورد قانون محل وقوع دارا شدن  اقامت مشترك طرفين و قانون نزديك
  . اموال غير و قانون حاكم بر قرارداد مالك عمل خواهد بودةناعادالنه، قانون محل ادار

ال قانون واحد در مورد الزامات غيرقراردادي صحبت به  از اعمتوان ميدر حقوق ايران ن
 در ،تعهدات غيرقراردادي باشد تماميحل تعارضي كه شامل  ةقاعد اينكه ژهيو به ،ميان آورد

 دقيق مشخص طور بهبلكه در هر مورد بايد ابتدا محل وقوع اين الزامات را ، قانون وجود ندارد
بر هر مورد را با درنظر گرفتن اوضاع و احوال و  قانون مناسب حاكم ها دادگاهكرد و سپس 

در خصوص الزامات  .ندكن مرتبط تعيين يكشورهاعوامل ارتباط دعوا از ميان قوانين 
 دانسته يراراديغغيرقراردادي اين قبيل الزامات بيشتر تابع قانون حاكم بر محل وقوع تعهدات 

 گذار قانون مورد اشاره ي مدنتيمسئول قانون حاكم بر راني حقوق اگر،دري دانيبه ب. شده است
 در ي مقررات قانون مدنجز به،  به آن اختصاص داده نشده استيقرار نگرفته و قواعد خاص

 قواعد 1339 مصوب ي مدنتيو مقررات مسئول) 337 تا 301مواد (الزامات بدون قرارداد 
 ي قاضن،يرابناب.  وجود ندارد2 همچون مقررات خاص رميرانيخاص حل تعارض متناظر ا

 و ي عوامل ارتباط منطقيجوو  خارج از قرارداد در هر مورد با جستاي ي در الزامات قهرديبا
  . بپردازددار تيصالح قانون نيي به تعربط يذ

  
  منابع
  فارسي) الف

 ص ،67ش  ،دمفي نامه مجلة ،»قوانين تعارض در عقد  شبه بر حاكم قانون« . )1387 (مهر، مرضيه افضلي نجادعلي؛ الماسي، .1
26 -3.  

 .دادگستر: تهران اول، چ ،كاال فروشندگان و سازندگان مدني مسئوليت .)1375( حسن تبار، جعفري .2
 .دانش گنج ةكتابخان ودوم، بيست چ حقوق، رمينولوژيت .)1388( محمدجعفر لنگرودي، جعفري .3
 .دادگستر: تهران اول، چ نين،قوا تعارض دوم، ،جلدخصوصي الملل بين حقوق.  )1377 (محمود سلجوقي، .4
  .ميزان: تهران، چ دوازدهم، الملل خصوصي هاي حقوق بين بايسته .)1389( -----------  .5
 مجلة حقوقي ،»الملل  در حقوق ايران، آمريكا و بينرعادالنهيغمروري اجمالي بر تئوري دارا شدن «). 1365(شيرازي، اكبر . 6

  .5، ش 5، دورة يالملل نيب
، 3، دور اول، ش مجلة مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز، »مقدماتي گفتگوهاي در تقصير«). 1388(احمدي، حبيب  طالب. 7

 .153- 181ص 
  .)ع( دانشگاه امام صادق: تهران، چ اول،وليت خارج از قراردادئتعارض قوانين در مس .)1389(عاشوري، مهدي  .8
 مجموعه نخست، ،ي در مقاالت حقوق،»يالملل ني بي مدنتيبر مسئولدادگاه صالح و قانون حاكم «. )1379 (ي علبه،يغر.9

 .119-  132 فروزش، ص :تهران
 .بهنشر :تهران اول، چ ،مدني مسئوليت - قهري ضمان مدني، حقوق. )1362 (ناصر كاتوزيان، .10
 .بهنشر :تهران اول، چ ،1 ج قراردادها، عمومي قواعد مدني، حقوق. )1364 (----------  .11
  .بهنشر: تهران اول، چ  ،4 ج ،قراردادها عمومي قواعد مدني، حقوق. )1376 (----------  .12
سسه انتشارات و چاپ مؤ: تهران، چ دوم، )ضمان قهري( هاي خارج از قرارداد حقوق مدني الزام. )1383 (----------  .13

  .ندانشگاه تهرا



  
 761  روپا و حقوق ايران                   اتحادية ا2تحليلي بر اعمال قواعد خاص حل تعارض در مقررة رم 

 ص ،11 و 10 ش ، حقـوق قـضايي  هـاي  ديـدگاه  مجلة، »وينكاتي در خصوص حقوق مالكيت معن«. )1377 (حسن مرادي. 14  
104-95.  

ـ      ئمباني تعيين قانون حاكم بر مس     . )1393(ميرحسيني، مجيد    .15 : تهـران ، چ اول،     اروپـا و ايـران     ةوليت مدني  در حقوق اتحادي
  .شركت سهامي انتشار

 

  خارجي)   ب
16. Boschiero, Nerina (2007). Infringement of Intellectual Property Rights, Yearbook of 

Private International Law, Vol IX, European Law Publisher, Swiss Institut of Comparative 
Law.  

17. Dickinson, Andrew (2008). "The Rome II Regulation on the Law Applicable to Non-
Contractual Obligations", London, Oxford University Press. 

18. Garcimartín Alférez, Francisco J (2007). "The Rome II Regulation: On the Way Towards 
a European Private International Law Code", The European Legal Forum, 7th year, pp 77 – 
91. 

19. Geller, Paul Edward (2004). "Conflicts of Laws in Copyright Cases :Infringement and 
Ownership Issues", Journal Copyright Society of the U.S.A. pp 315-394. 

20. Hage-chahine, Najib (2012). "Culpa in Contrahendo in European Private International 
Law: Another Look at Article 12 of the Rome II Regulation", Northwestern Journal of 
International Law & Business, Vol. 32, Issue 3, pp. 451-540. 

21. Hay, Peter (2007). "Contemporary Approaches to Non-Contractual Obligations In Private 
International Law (Conflict of Laws) and the European Community Rome II Regulation", 
Emory University, The European Legal Forum, 7th year, pp 137 – 152. 

22. Rable, Ernest (1960), The Conflict of Laws,A Comparative Study,Second Edition< Vol 
2,Foreign Corporations:Torts:Contracts in General,University of Michigan. 

23. Roland, H. Et Boyer, Laurent. (1985). Expressions Latines Du Droit Francai,. Lyon: 
L’Hermes. 

24. Webb, Charlie (2009). "What is Unjust Enrichment?", Oxford Journal of Legal Studies, 
Vol 29, pp 215-243. 


