دعوای گروهی در آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی با تاکید بر فنالند؛ تجربهای برای ایران
چکیده

در حالی که ایاالت متحده آمریکا نهاد دعوای گروهی را در زمینه مو ضوعات گ ستردهای پذیرفته و اجرای خ صو صی با نظارت
دادگاه را بر اجرای عمومی ترجیح داده و همچنین در خصووووع دعاوی گروهی روش خروج محور را الزامی کرده و به جز دعاوی
مطالبه خ سارت در سایر دعاوی حق خروج اع ضاء از گروه سلب شده  ،اما برخی از ک شورهای اروپایی دارای نظام حقوقی نو شته از
جمله فنالند ،ن سبت به ن سخه آمریکایی دعوای گروهی ،با احتیاط کامل برخورد کرده و با بدبینی و تو سل به ا ستداللهای منتقدان،
تالش نمودهاند که ضوومن شووناسووایی دعوای گروهی در قوانین خود ،موضووو ها و حوزه مورد اِعمال را تا حد ممکن کاهش دهند .از
سوی دیگر ،برخی از این ک شورها ،روش ورود محور را ا صل قرار داده و اجرای عمومی را بر اجرای خ صو صی مرجح دان ستهاند .در
مقابل ،موافقان نسخه آمریکایی ،معتقدند که مخالفان هیج استدالل تجربی و عملی برای بدبینی خود ارائه نداده و مهمترین دلیل عدم
پذیرش این نهاد به سبک آمریکایی ،البیگری و سازشهای پشت پرده خواندگان بالقوه ،یعنی صاحبان صنایع بزرگ با مقامات دولتی
و قانونگذاران بوده اسووت .آمارهای موجود از قلت دعاوی گروهی مطروحه در این کشووورهای اروپایی و نتایج نه دندان مو ر از این
دعاوی ،میتواند حاکی از عدم کارایی مطلوب روش اتخاذی آنان باشد.
واژگان کلیدی

دعوای گروهی ،روش ورود محور ،روش خروج محور ،اجرای عمومی ،اجرای خصوصی.
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Class action litigation in the United States and some European Countries with an
emphasis on Finland, an experience for Iran
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Abstract
The United States has adopted the Class Action litigation (CAL) on a wide range of issues and has
preferred private enforcement with court supervision over public enforcement, and has applied the Opt-out
system on the CAL without the right for the members to leave the group, except for litigation on any
damages claims. Some European countries with civil law systems, including Finland have had a pessimistic
and critical view towards the American version of the CAL. They have tried to enact the CAL, to the extent
possible, to the limited issues and scope of the application. On the other hand, some of these countries have
adopted the Opt-in system and have a preference for public enforcement rather than private enforcement.
On the contrary, supporters of the American version believe that the opponents have not provided any
empirical and practical arguments for their pessimism. The supporters of the American model believe that
the main reason for not accepting this model is because of the lobbying and the compromises made by the
potential defendants, namely the owners of large corporations and industries on one hand and government
officials and legislators on the other. Statistics show only a small number of such claims filed in these
European countries' courts. The outcome of these limited requests show the ineffectiveness of the chosen
method.

Keywords: Class action, Opt-out system, Opt-in system, Public enforcement, Private
enforcement.
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مقدمه
دادخواهی انفرادی ،شیوه رایج و اولیه پیگیری ت ضییع حق در نظامهای حقوقی مختلف ا ست ،اما در مواردی که این شیوه برای
احقاق حق یا ف صل خ صومت سریع و عادالنه کارایی ندا شته با شد ،به نادار بای ستی شیوههای دیگری برای ت ضمین حقوق ماهوی
اتخاذ نمود .ویژگی اصوولی جامعه سووازمانیافته امروزی تولید انبوه ،تبلیغات گسووترده و مصوور انبوه اسووت .تولید و فروش انبوه یک
مح صول معیوب ،بالقوه میتواند به همه م صر کنندگان این مح صول آ سیب و یا زیان وارد کند .تبلیغات عجیب و غریب تو سط یک
شرکت بزرگ ،میتواند تا یرات ملی دا شته با شد .آلودگیهای سطحی در رودخانههای محیط اطرا  ،ممکن ا ست در طول یک دوره
طوالنی ،افراد بیشو و ماری را آلوده کرده و ت حت تا یر قرار د هد .تق لب های پیچ یده در مورد اوراق ب هادار ،تبعیض در اسوووت خدام،
اعتصووابهای غیرقانونی و بسوویاری از رفتارهای غیرقانونی دیگر ،تأ یرهای مسووتقی و غیرمسووتقی برای همه جامعه دارند و به دنبال

وقو دنین سوءرفتارهایی ،یک شخص منفرد ،اغلب قادر نیست یا تمایلی ندارد که به تنهایی علیه خاطی به معارضه برخاسته و اقامه
دعوا نماید1.اگر تعداد خواهانها زیاد و هزینه دادر سی بی شتر از ارزش خوا سته هر فرد با شد ،انگیزهای برای طرح دعوا وجود نخواهد
داشت و ممکن است اکثر خواهانها ،از اقامه دعوا صر نظر نمایند ،در نتیجه خوانده بالقوهای که بر خال قانون و به ناحق ،به حقوق
افراد زیادی لطمه وارد کرده ،م سوولیت خطای خود را بر دوش نمیک شد و سود سر شاری را به ناحق بد ست خواهد آورد2.دنانچه در
قوانین آیین دادر سی ،مقرراتی برای جبران خ سارت تعداد زیادی خواهان به شیوه دعوای گروهی پیشبینی ن شود ،انگیزۀ الزم برای
اقامه دعوا وجود ندا شته و در نتیجه ممکن ا ست متخلف در ارتکاب تخلفات م شابه و مکرر ،جری شود ،درا که دادخواهی انفرادی بر
مبنای معیار هزینه -فایده ،توجیه اقتصووادی نخواهد داشووت .برای مقابله با این موانع اقتصووادی ،نهاد دعوای گروهی ،با جمع کردن
ادعاهای افراد متعدد در یک دعوا ،راهحلی را برای احقاق حق و جبران خسوووارات وارده از طریق کاهش هزینه ها و افزایش کارایی
دادر سی و همچنین ا ستفاده بهینه از زمان و سرمایه سی ست ق ضایی ایجاد میکند3.هد از شنا سایی دعوای گروهی ،رعایت اقت صاد

قضایی ،دسترسی به عدالت و اصالح رفتار خاطیان و تحذیر و بازدارندگی

است4.

 .1تعریف
دعوای گروهی شوویوهای از رسوویدگی جمعی اسووت که در آن یک یا دند شووخص ذینفع در دعوا ،اع از حقیقی و یا حقوقی بر
ا ساس اختیاری که تو سط قانونگذار اعطاء گردیده ،به نمایندگی از سوی گروهی از خواهانهای بالقوه (که صرفاً تو صیف می شوند)،
ادعاهای اعضای گروه را که از لحاظ موضوعی و حکمی مشابه هستند در قالب یک دعوای واحد در دادگاه صالحه مطرح می نمایند و
نتیجه رسیدگی و رأی دادگاه برای گروه و کلیه اعضای آن و خوانده یا خواندگان الزام آور بوده و مشمول قاعده اعتبار امر مختومه می
با شد .با ا ستفاده از این شیوه ،امکان ر سیدگی به ادعاهای تعداد زیادی از ا شخاع علیه خوانده واحد در یک دادر سی فراه میگردد.
به عبارت دیگر ،در دعوای گروهی ،یک یا دند نفر (موسوووم به خواهان نماینده) 5از طر خود و نیز به نمایندگی از تعدادی اشووخاع

1- Issacharoff, Samuel, collective action and class action, New York University School of Law, Sep. 2017, pp. 1.
2- see: Rubenstein, William B., ″Why Enable Litigation? A Positive Externalities Theory of the Small Claims
ClassAction″, 20 UMKC Law Review, No. 10, 2006, pp. 1-21.
3- Silver, Charles, Class Action- Representation Proceeding, in 5 Encyclopedia of Law & Economics, Boudewijn
Bouckaert & Gerrit De Geest eds, 2000, p. 194.
4- Issacharoff, Samuel, op.cit.

5- Representative Plaintiff
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دیگر (گروه) 6که ادعای خسوارت برای یک عمل غیرقانونی یکسوانی را دارند (دعوای مشوتر ) ،7طرح دعوا مینمایند و در نهایت رأی
صادر شده نیز در مورد تمامی اعضای گروه الزامآور است8.در این دعاوی ،فقط خواهان یا خواهانهای نماینده ،طر دعوی میباشند
و معموالً اع ضای گروه به عنوان طر دعوی شناخته نمی شوند ،بلکه صرفاً به عنوان گروه تو صیف میگردند9.دعوای گروهی با این
سبک با ا صولی نظیر ا صل دادخواهی به طور شخ صی ،ا صل رعایت حقوق دفاعی یا ا صل تناظر 1و ا صل ا ستقالل دعاوی تعارض
دارد.
دعاوی گروهی ممکن ا ست از نو دعاوی گروهی خواندهبا1شد؛ در این د سته از دعاوی که به ندرت اتفاق میافتد ،یک خواهان
علیه گروهی از خواندگان که نماینده دادخواهی هسووتند ،اقامه دعوی مینماید و در صووورتی که خواهان در یک دعوای گروهی علیه
خواندگان متعدد پیروز گردد ،دادگاه تمامی خواندگانی را که در قالب گروه میگنجند ،مشووومول حک خود قرار میدهد1 .اما به علت

کثرت دعاوی گروهی خواهانها ،این گونه دعاوی بیشووتر مورد توجه بوده و لذا در اکثر کتب و مقاالت ،دعوای گروهی به طور مطلق،
به معنای دعوای گروهی خواهان مورد استفاده قرار گرفته است.

1

 .2روش ورود محور و روش خروج محور
برای تعیین اعضای گروه در دعاوی گروهی دو روش ورود محور و خروج محور متصور است .در روش ورود محور ذینفعان بالقوه گروه
باید تقا ضای ورود خود را به دعوا به صراحت اعالم نمایند تا ع ضو گروه مح سوب و در دادر سی وارد شوند ولی به عکس در روش
خروج محور ذینفعان بالقوه که به عنوان عضو گروه توصیف می شوند داخل در گروه و وارد در دادرسی مفروض هستند مگر اینکه به
صراحت عدم ر ضایت خود را برای ورود به دعوا ابراز نمایند .هر یک از این دو روش موافقین و مخالفینی دارد .بطور خال صه موافقین
روش خروج محور اظهار می دارند که این روش برای وکال انگیزه مهمی در مطرح کردن دعوای گروهی ایجاد میکند تا دعوا را با
تعداد اعضووای زیاد اقامه نمایند و حق الوکاله قابل توجهی نصوویب آنان شووود و در نتیج اقامه متعدد دعاوی گروهی ،مزیت های این

دعاوی از جمله بازدارندگی و تحذیر برای خاطیان بالقوه و جبران خسووارت های گسووترده به منصووه ظهور میرسووند .در مقابل موافقین
روش ورود محور اسوتدالل میکنند که این روش با اصوول دادرسوی سوازگارتر اسوت و افراد غائب را که در دعوا هیا اراده و نقشوی
نداشتهاند ملتزم به نتایج حاصل از دادرسی نمیکند .به همین دلیل است که کشورهای حقوق نوشته غالباً این روش را برگزیدهاند .در
حقوق ایاالت متحده امریکا (به استثنای دعاوی ذیل قانون استانداردهای عادالنه کار که ورود محور هستند) اصوالً دعاوی گروهی را
مبتنی بر روش خروج محور و همچنین عدم حق خروج قرار داده ا ند ولی هر گاه الزامی بودن عدم حق خروج منجر به ن تایج
ناعادالنهای گردد ،حق خروج را برای اعضووا قائل شوودهاند .از جمله در دعاوی گروهی جبران خسووارت1 ،این حق برای اعضووایی که
6- The Class
7- Common Issues
 -8برای تحلیل مفاهی گروه ،وکیل ،موکل و رابطه میان آنها در دعوای گروهی بنگرید به:
Alexandra D. Lahav, Two view of the class action, 79 Fordham L. Rev, 2011, pp. 1939-1963.
9- Mulheren, Rechael, The Class Action in Common Law Legal System: A Comparative Perspective, 2004, p. 3.
 - 10برای مطالعه بیشتر بنگرید :شمس ،عبدهللا ،اصل تناظر ،مجله تحقیقات حقوقی ،1381 ،شماره .36-35
11
- Defendant Class Action

11
- X.Shen, Fransis, "The Overlooked Utility of The Defendant Class Action", Denver University Law Review,
2010, p. 4, http://www.law.du.edu
13
- N. Ancheta, Angelo, "Defendant Class Action & Federal Civil Right Litigation", UCLA Law Review, Vol 33,
1985-1986, pp. 288-289.
 - 14بند  3قسمت ) (bماده  23قانون آ.د.م فدرال
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معتقدند دعوای فردی بهتر حقوق آنان را تا مین مینماید در نظر گرفته شده همچنین در دعاوی جبران خسارت که با سازش خاتمه می
یابند حق خروج انویه برای کسانی که از ابتدا و در زمان مقرر اعالم خروج نکردهاند بعد از اتمام سازش و تایید شدن توافقات و حل و
فصل دعوا در نظر گرفته شده است1 .بدین ترتیب منافع افراد متضرر از شبه جرم در معرض خطر قرار نمیگیرد و انگیزه انجام سازش
هایی بر خال منافع اعضای غایب توسط وکال و خوانده حتی االمکان منتفی میگردد.
 .3اجرای خصوصی در تقابل با اجرای عمومی
به رغ انتقادهایی که از دادخواهی به روش دعوای گروهی مطرح بوده است(امکان سوء استفاده خواهان ها،تضییع حق اعضای
گروه برای اقامه دعاوی فردی ،تعارض بالقوه میان منافع گروه و منافع وکالی گروه)1 ،در حال حاضووور این موضوووو که آیا جامعه

نیازمند تدوین مقررات شکلی برای جبران جمعی یا گروهی ا ست یا خیر ،محل بحث و مناق شه نی ست؛ بلکه مو ضو مورد مناق شه و
بحث برانگیز این اسووت که آیا وظیفه پاسووداری و پیگیری برای جبران جمعی یا گروهی ،باید توسووط نهادهای دولتی و عمومی و از
طریق اجرای عمومی 1انجام شووود یا این منفعت عمومی را باید به اجرای خصوووصووی 1و با نظارت دادگاه واگذار کرد .به عبارت دیگر،
اختالفی در مورد نیاز به جبران جمعی نیست ،بلکه در مورد اتخاذ شیوه اجرای آن به صورت خصوصی یا عمومی (از طریق بازرسان و
دستگاههای نظارتی دولتی) اختال است .دعوای گروهی به روش اجرای خصوصی ،یک روش جایگزین در اختیار دولت قرار میدهد،
بدون این که دولت در این شیوه ،مجبور به پا سخگویی و جلب ر ضایت سیا سی مردم در یک جامعه دموکراتیک با شد1 .در بع ضی
ک شورها ،آمبودزمان 1به عنوان یک نهاد عمومی این نقش را بر عهده دا شته و اجرای عمومی ترجیح داده شده ا ست؛ 2اما در بع ضی
دیگر از ک شورها ،اجرای خ صو صی نقش ا صلی را بر عهده دارد .ک شورهای اخیر نیز شیوههای متفاوتی را اتخاذ کردهاند؛ برخی به
نهادهای خصوووصووی مثل انجمنهای حمایت از مصوور کنندگان ،این اختیار را دادهاند که به نمایندگی از خواهانهای زیاندیده ،به

دنبال ا ستیفای حقوق آنان از خواندگان با شند و در مقابل ،برخی دیگر از ک شورها مثل آمریکا و کانادا ،نظام دعوای گروهی 1را ترجیح
دادهاند.

1

 .4کاربرد دعوای گروهی برای جبران ضرر جمعی در مسئولیت مدنی

 - 15بند  4قسمت ) (eماده  23قانون آ.د.م فدرال
- Bronsteen, John; Fiss, Owen, "The Class Action Rule", Notre Dame Law Review, Vol. 78, No. 5, 2003, p. 1420.
See also: D. Blank, Joshua, A. Zacks, Eric, Dismissing the Class: A Practical Approach to the Class Action
Ristriction on the Legal Services Corporation, Penn State Law Review, Vol. 110, 2005.
17
- public enforcement
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18
- private enforcement
19
- Issacharoff, Samuel, Ibid, p. 2.
11
- ombudsman
2 - Solomon, Louis M., ″European
1
Dis-Union in Collective Redress Actions: A Failed Experiment- So Far″,
International Financial Law Review, October, 2010, pp. 28-29.
11
- Class Action

13
- Ibid, p. 3.
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حقوق جمعی در مقابل حقوق فردی اسووت که به یک کل تعلق دارد نه صوورفاً به یک فرد 1و به تبع آن ،در صووورت نقض این
حقوق ،فرد به عنوان ذیحق و از جانب خودش به تنهایی ،نمیتواند توقف نقض را مطالبه کند و یا بدواً درخواست خسارت نماید ،بلکه
مطالبه این حقوق منوط به درخواست نماینده یا نمایندگانی از آن کل است .حق پاکی هوا ،پاکی آب رودخانه ،صداقت در تبلیغات و یا
سال بودن مح صوالت تولیدی که به بازار عر ضه می شوند ،نمونههایی از حقوق جمعی ه ستند1 .این مفهوم در ا صطالح اقت صادی ،به
منافع عمومی مربوط می شود ،از این رو ،این حق در نیمه راه ،بین حقوق عمومی و حقوق خ صو صی قرار دارد .ت صدیق و تایید مفهوم
حقوق جمعی ،یکی از تکاملهای مه در قانون آمریکا بشوومار میرود1 .حقوقدانان کشووورهای دارای نظام حقوقی نوشووته معتقدند که
حق باید به فرد یا افراد معینی تعلق دا شته با شد و اخت صاع و تعلق حق به گروه را قابل دفا نمیدانند در حالی که در نظام کامن ال
این حق به خوبی جایگاه خود را پیدا کرده اسووت .بهدنبال شووناسووایی مفهوم حق جمعی ،نیاز به ضوومانت اجراهای کافی و مو ر برای

صیانت و حفاظت از این حقوق و جبران ضرر و خ سارت وارده به گروه یا جمع نمایان می شود ،در این را ستا مکانیزم دعاوی گروهی
می تواند مفید و کارآمد با شد .دعوای گروهی در مورد حقوق جمعی یا فرافردی ،دعوایی ا ست که تو سط خواهان به نمایندگی از جمع
و در جهت حفاظت از حقی که به یک جمع تعلق دارد1 ،طرح می شود و حک صادرشده ،تمامی گروه را شامل خواهد شد .پس عناصر
اساسی دعوای گروهی ،وجود یک خواهان به نمایندگی (قانونی نه قراردادی) از جمع ،حفظ حقوق یک گروه به عنوان موضو دعوی،
یعنی بسنده بودن نمایندگی و تا یر فراگیر بودن رأی صادره نسبت به کل اعضای گروه میباشد.

1

 .5دعوای گروهی در آمریکا
در حقوق آمریکا اولین مرحله از دعاوی گروهی مدرن با تصویب ماده  13قانون فدرال آمریکا در سال  1966شرو شد .هر دند
تصوووویب و بازنگری ماده  ،13از همان ابتدا مورد انتقاد بسووویاری از حقوقدانان آمریکایی قرار گرفت 3و عدهای این نهاد را مخالف

پیشرفتهای اقتصادی یا حتی بر خال منافع مصر کننده میدانستند .آنها معتقد بودند که دعاوی گروهی ،هزینههای غیرضروری
را بر تولیدکنندگان تحمیل مینماید 1که در نهایت ،با باال بردن قیمت تو سط تولیدکننده ،این هزینه ا ضافی بر دوش م صر کننده قرار
میگیرد؛ در نتیجه ،دنین قانونگذاری مانع از هر گونه نوآوری در صوونعت شووده و به زیان بازارهای مالی تمام میشووود و همه این

 - 14برای تبیین بیشتر مفهوم حق جمعی بنگرید :دکترانصاری ،باقر ،مفهوم و ماهیت حقوق جمعی ،مجله تحقیقات حقوقی ،شماره  ،61صص  471تا
 ،511بهار .1391
 - 15بنگرید :مولودی ،محمد؛ حاجی عزیزی ،بیژن؛ صوووفری ،ناهید ،مطالعه حقوق فرافردی :مبنایی برای دعاوی جمعی ،فصووولنامه تحقیقات حقوقی،
شماره  ،75صص .185-181
16
- Gidi, Antonio, "Class Action in Brazil A Model for Civil Law Countries", The American Journal of Comparative
Law, Vol. 51, 2003, p. 43.

17
- Collective Standing
18
- Object of The Suit
19
- Gidi, Antonio, op.cit, p. 334.
31
- Chris, H. Miller, The Adaptive American Judiciary: From Classical Adjudication to Class Action Litigation,
Albany Law Review, Vol 72, 2009, pp. 132-133.
31
- Hazard, Geoffrey C.; Taruffo, Michele, American Civil Procedure: An Introduction, New Haven and London:
Yale University Press, 1993, p. 162.
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1

عوامل ،اقتصوواد آمریکا را مورد تهدید قرار میدهد3 .اما همین مرحله از پیدایش دعوای گروهی مدرن ،خود توانسووت سوورمشووقی برای
سوویسووت های حقوقی کشووورهای دیگر قرار گیرد .برای مثال ،در حالی که در دهه  71میالدی ،این نهاد همچنان با انتقاد بسوویار زیاد
صاحبنظران آمریکایی مواجه بود ،ا ستان کبک کانادا در سال  ،1978با الگوبرداری از ماده  13قانون فدرال آمریکا ،شرو به تدوین
قوانین در خصوووع دعوای گروهی نمود و در سووال  ،1981با انتشووار گزارش کمیسوویون اصووالحات قانون انتاریو3 ،مکانیزم دعوای
گروهی مورد بازنگری قرار گرفت و تمام این تالش ها ،در جهت نزدیکتر کردن قواعد دعاوی گروهی در کانادا به ماده  13قانون
فدرال آمریکا مصوب  1966صورت پذیرفت .مثالهایی از این قبیل ،نمایانگر این م ساله میباشد که درا حقوقدانان و صاحبنظران،
ماده  13قانون فدرال آمریکا را سووورآمد آغازی نوین در مورد نهاد دعوای گروهی میدانند3 .آمریکا در سوووال  ،1115قانون منصوووفانه
دعاوی گروهی 3را به منظور کاهش ایرادات ماده  13و جلوگیری از سوووءاسووتفادههای مطروحه نسووبت به دعاوی گروهی تصووویب

کرد.

3

مطابق ماده  13قانون آییندادر سی مدنی فدرال3 ،وجود  4شرط ا صلی برای دعاوی گروهی ضروری ا ست« :فقطدر صورتی
یک یا دند نفر از اع ضای گروه میتوانند به عنوان طر های نماینده از سوی تمام اع ضا اقامه دعوا کنند یا مورد دعوا واقع شوند که:
 -1اعضووای گروه به حدی پر جمعیت و کثیر باشووند که اجتما و حضووور همه آنها در یک دادرسووی ،غیرعملی و ناممکن باشوود-1 .
جهات حکمی یا مو ضوعی م شترکی برای گروه وجود دا شته با شد -3 .ادعاها و دفاعیات طر های نماینده ،نوعاً م شابه دفاعیات و
ادعاهای اعضای گروه باشد -4 .طر های نماینده ،به طور مناسب و کافی از منافع گروه حمایت نمایند».
دعوای گروهی عالوه بر مطابقت با تمامی شرایط مذکور در بند اول ماده  13قانون آییندادرسی فدرال ،میبایست در قالب یکی
از اقسام دعوای گروهی مطرح در بند دوم این ماده نیز بگنجد .در این بند ،دعاوی گروهی به سه دسته تقسی شدهاند و مطابق قانون،
یک دعوای گروهی عالوه بر شرایط عمومی ،میبایست با یکی از شرایط ذیل نیز مطابقت داشته باشد:

 -1پیگیری دعاوی مجزا توسط اع ضای گروه یا علیه آنها با این خطر مواجه باشد که :الف) آرای قضایی گوناگون و نامتناسبی
در ارتباط با اعضای گروه صادر شود که منجر به استقرار استانداردهای نامتناسب رفتاری در خصوع طر مقابل گروه شود 3و یا ب)
صدور آرای ق ضایی در مورد افراد به صورت جداگانه ،موجب محرومیت حق افرادی که م شمول دادر سی نبودهاند ،می شود یا این که
اساساً منجر به ایجاد موانعی برای حمایت از منافعشان میشود.

3

-1طر مقابل گروه ،مرتکب انجام فعل یا تر فعلی شده باشد که همه اعضای گروه را تحت تا یر قرار دهد ،بهطوریکه قرار
منع نهایی 4یا حک اعالمی متناظر با دعوی ،متناسب با گروه به عنوان یک کل (مجموعه) باشد.

31
- F. Sherman, Edward, Consumer Class Actions: Decline and Fall? ABA journal, Vol 51, 2007, p. 2.
33
- The Ontario Law Reform Commission
34
- Issacharoff, Samuel, op.cit, pp. 2-3.
35
- Class Action Fairness Act
36
- F.Sherman, Edward, op.cit, p.4.
37
- The US Federal Rules of Civil Procedure
38
- Incompatible Result Classes
39
- Limited Fund Classes
41
- Injunctive Classes
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 -3دادگاه احراز کند که جهات حکمی و موضوووعی مشووتر اعضووای گروه ،بر هر جهتی که صوورفاً بر اعضووای انفرادی گروه
تا یرگذار است ،غلبه داشته و دعوای گروهی برای احقاق حق ،نسبت به هر روش ممکن دیگری ارجحیت و تفوق داشته باشد.
در بین موارد ذکر شده ،معمولترین حالت این است که خواهان از طر طبقه مذکور ،مطالبه خسارت میکند که در این صورت،
مفاد بند  3قسوومت ( )bماده  13اعمال شووده و به موجب آن ،طرح دعوا به صووورت گروهی به علت غلبه داشووتن جهات حکمی یا
موضوعی مشتر  ،بر هر روش دیگر اقامه دعوی و حل اختال  ،برتری خواهد داشت.
هر گاه دعوای گروهی برای مطالبه خ سارت با شد ،در ق سمت ب  3ماده  ،29دو شرط دیگر یعنی غلبه م سائل م شتر
دادرسووی بر مسووائل انفرادی آن 4و برتری دعوای گروهی برای حل اختال 4بر دیگر شوویوهها باید احراز گردد ،بنابراین در دعاوی
مطالبه غرامت ،هنگامی از دعوای گروهی استفاده می شود که مسائل مشتر دعاوی خواهانها ،بر موضوعات اختصاصی آن غالب

با شد وگرنه ،ت صدیق دعوای گروهی منتفی ا ست .افزون بر این ،الزم ا ست دعوای گروهی برای حل اختال  ،بر دیگر شیوههای
دادرسی ،داوری یا سایر روشهای مسالمتآمیز حل اختال  ،برتری داشته باشد و در نتیجه ،هر گاه بتوان با شیوههای دیگر ،دعوا را
به نحو مطلوبی ر سیدگی کرد ،دعوای گروهی ت صدیق نمی شود .به این ترتیب ،میتوان گفت که دعوای گروهی ،نقش فرعی و
علیالبدل دارد و هنگامی مورد استفاده قرار میگیرد که دیگر شیوههای حلوفصل اختال  ،نتیجه مثبتی در پی نداشته باشد .اگر این
نو دعوای گروهی احراز گردد ،اخطاریهای به اع ضای غایب ع ضو طبقه ار سال می شود تا شاید بخواهند خود را از شمول دعوا خارج
کنند4 .اما اگر خواسته ا صلی مطروحه در دادخواست گروهی ،تحصیل قرار منع دای و حک اعالمی متناظر با دعوا در خ صوع فعل یا
تر فعل خوانده باشد ،مفاد بند  1قسمت ( )bاین ماده حاک خواهد بود که بهموجب آن ،باید نشان داده شود که خوانده مرتکب فعل
یا تر فعلی شده است که قرار منع نهایی یا حک اعالمی ،متناسب همه اعضای گروه خواهد بود .در این صورت ،قرار منع نهایی باید
اولین خواسته دعوا باشد و مطالبه خسارت باید در ضمن این خواسته مطرح گردد.

با توجه به موارد ذکر شده ،پس از طرح دعوا تو سط خواهانهای نماینده ،نوبت به پذیرش دعوا تو سط دادگاه میر سد که شاید
مهمترین بخش دعاوی گروهی قلمداد گردد؛ زیرا با تصدیق و تایید دادگاه ،ارزش این نو دعاوی باال میرود و فشار بر خوانده دعوی
برای حلوف صل یا سازش بی شتر میگردد .دادگاه با برر سی و احراز شرایط عمومی و موردی مذکور در ماده  13قانون آیین دادر سی
فدرال ،اقدام به تایید و ت صدیق دعوای گروهی مینماید .پس از پذیرش دعوای گروهی ،مطابق بند  1ق سمت ( )Cماده  ،13اع ضای
گروه می بایسووت از وجود دنین دعوای گروهی ،تا یر آن بر حقوق قانونی خود و حق انتخاب برای حفاظت از منافعشووان مطلع شوووند،
بنابر این ابالغها به اعضای بالقوه گروه که نامشان از طرق مختلف متناسب با موضو دعوی جمعآوری شده ،مثل اطالعات بت نام
خریداران محصوالت ،خودروها و اطالعات بیماران ،ارسال میگردد .روشهای ابالغ نیز میتواند شامل ایمیل ،داپ آگهی در روزنامه،
تبلیغات رادیو و تلویزیون ،وب سایتها و سایر روشهای متناسب باشد.

4

برای دعاوی گروهی که مطابق بند  1و  1ق سمت ( )bماده  13قانون آیین دادر سی فدرال اقامه میگردند ،دادگاه باید ابالغهای
منا سب و مقت ضیرا 4ار سال نماید ،اما در مورد بند  3ق سمت (( )bدعاوی جبران خ سارت) ،دادگاه باید بهترین ابالغ متنا سب با شرایط

41
- predominance
41
- Superiority
43
- Opt-out
44
- Anderson, Brian; Trask, Andrew, The Class Action Playbook, Oxford University Press, 2010, pp. 22-28.
45
- Appropriate Notice
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را برای همه اعضای گروه که از طریق تالش منطقی قابل شناسایی هستند ،اقدام نماید تا اگر تصمی به خروج از دعوا گرفتند ،بتوانند
به موقع از حق خروج خود ا ستفاده کنند و اگر در این گونه دعاوی ،ابالغها به در ستی به اع ضای گروه صورت نگیرد ،اع ضای غایب
گروه با ادعای عدم رعایت تشریفات صحیح قانونی ،میتوانند خواهان عدم التزام به نتیجه دادرسی گردند.
دادگاه پس از طی نمودن مراحل فوق ،وارد رسووویدگی ماهیتی دعوا میشوووود و با توجه به دالیل ،مدار و دفاعیات خوانده در
صورت وارد دانستن دعوا ،حک شایسته صادر و آن را ابالغ مینماید .البته باید ذکر نمود که تعداد کمی از دعاوی گروهی ،در دادگاهها
مورد رسوویدگی قرار میگیرند ،درا که در اکثر پروندهها و بعد از تایید دعوای گروهی توسووط دادگاه ،طر مقابل تصوومی به سووازش
میگیرد و لذا دعاوی از این طریق خاتمه مییابد .البته در صوولح و سووازش دعاوی گروهی ،به خطر افتادن منافع اعضووای غایب گروه
بیشووتر امکان دارد ،بنابر این در حقوق آمریکا ،برای اجتناب از سووازشهای دسوویسووهآمیز ،مقررات زیادی تدوین شووده که بر مذاکرات

طرفین و نتیجه دعوا ا ر زیادی دارد .برای مثال ،مداخله و نظارت ق ضایی بر سازش به عمل آمده ضروری و الزم میبا شد و دادگاه
پس از اطمینان از منصووفانه و منطقی بودن سووازش ،حک تایید آن را صووادر مینماید .اما برخی حقوقدانان معتقدند ،نگرانی حمایت از
منافع اع ضای غایب در سازشها ،صرفاً با نظارت و تایید دادگاه مرتفع نخواهد شد و به همین علت ،خود م ساله سازش و برر سی
مقررات موجود و پیشبینی سازوکارهای کارآمدتر در این خصوع ،از موضو های بسیار مه در این گونه دعاوی تلقی میگردد.
در آخر ه نوبت به توزیع محکومٌبه و یا مالال صلح میان اع ضای گروه میر سد که زیر نظر دادگاه و از طریق توزیع م ستقی یا
غیرم ستقی  ،به اع ضای گروه پرداخت می شود .با وجود رویههای قبلی در قلمرو دعاوی گروهی ،خواهانها از منفعت اندکی بهرهمند
می شدند و دعاوی گروهی نمیتوان ست به خوبی ر سالت خود را انجام دهد .وکالی گروه در سازشهای خود ،با پرداخت کوپنهای
بیارزش ،تنها سود کالنی را نصیب خود میکردند و خسارت اعضای گروه به شکل مناسبی جبران نمیشد ،از این رو قانون کافا سعی
بر ا صالح این کا ستیها دا شت عالوه بر تمام موارد ذکر شده ،بعد از ت صویب قانون کافا در سال  1115نیز ا صالحاتی در زمینه طرح

دعاوی گروهی صورت گرفت .در مقدمه قانون کافا ،هد از تصویب این قانون توسط مجلس سنا و مجلس نمایندگان ایاالت متحده،
اصالح رویههایی که در خصوع دعاوی گروهی بین ایالتی اعمال می شود و تضمین نتایج منصفانهتر برای اعضای گروه و خواندگان
بیان شده است و این اصالحات را به نوعی پاسخ و راهحلی در مقابل سوءاستفادههایی که در طی سالیان نسبت به دعاوی گروهی رخ
داده ،دانسته است.

4

 .6دعوای گروهی در فنالند
مطابق پاراگرا اول قانون دعاوی گروهی فنالند ،این قانون صووورفاً میتواند در دادرسوووی های مدنی ،در پرونده های میان
م صر کنندگان و واحدهای تجاری اعمال گردد .به عالوه ،سازمان حمایت از م صر کنندگان4 ،تنها طرفی ا ست که میتواند از طر
م صر کنندگان اقامه دعوی نماید .افزون بر این ،پاراگرا اول بیان میکند که این قانون در خ صوع دعاوی «اوراق بهادار» اعمال
نمی شود (مالکان اوراق بهادار ،م صر کننده مح سوب نمی شوند) .اگر پروندهای گ شوده شود ،سازمان حمایت از م صر کنندگان
(د ستگاه نظارتی) باید به همه ا شخا صی که میتوانند بالقوه ع ضو گروه مح سوب شوند ،اطال ر سانی نماید .سپس ،هر شخص باید
قبولی کتبی را به سازمان حمایت از م صر کنندگان ت سلی کند ،مبنی بر این که او میخواهد ع ضوی از گروه شکایتکننده با شد

46
- Cooper Alexander, Janet, An Introduction to Class Action Procedure in the United States, Presented Conference:
Debate Over Group Litigation in Comparative Perspective, Geneva, Switzerland, 2000, p. 17-18.
47
- ombudsman
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(روش ورود محور)4 .بطور خالصوووه ،قانون دعاوی گروهی فنالند ،حداقل سوووه محدودیت عمده را در حوزه اعمال آن قانون معرفی و
ارائه مینماید:
 -1دعوا باید میان مصر کنندگان و فروشندگان (تجارت و کسب و کارها) باشد؛ به ویژه ،دعاوی اوراق بهادار مجاز نیست.
 -1تنها طرفی که میتواند از سوی م صر کنندگان دعوای ق ضایی مطرح کند ،سازمان حمایت از م صر کنندگان(د ستگاه
نظارت) میباشد.
 -3مصر کنندگان اگر بخواهند که ع ضوی از دعوای گروهی باشند ،باید قبولیهای کتبی را به سازمان حمایت از مصر کننده
تسلی نمایند (ورود محور).
هد همه این محدودیتها بی شتر «جبران خ سارت» ا ست تا اهدا پی شگیرانه .این محدودیتها زمانی معنا میدهند که قرار

با شد قانون ،در وهله اول از منافع عینی و شخ صی ا شخاع دفا کند .این محدودیتها ،قانونی را ایجاد میکند که برای مهند سی
اجتماعی از طریق ابزارهای خصوووصووی ،ابزار نامناسووبی اسووت .به عبارت دیگر ،فنالند هنوز بر روی اجرای عمومی تکیه میکند تا بر
اجرای خصوصی.

4

پارلمان فنالند در فوریه  ،1117قانون جدیدی را راجع به دعاوی گروهی ت صویب کرد که در اول ژانویه  1118اجرایی شد .اگر
ده عنوان این قانون با عنوان «قانون عمومی دعاوی گروهی» است ،اما صرفاً نسبت به دعاوی مصر کننده اعمال میشود؛ جایی که
بازرس یا دسووتگاه نظارت دولتی راجع به مصوور کننده ،به عنوان نماینده راهبر 5عمل مینماید .سووالها قبل ،اولین طرح پیشوونهادی
قانونی ،حوزۀ اِعمال وسوویعتری داشووت اما حقوقدان فنالندی میکو والیماکی 5ادعا کرده اسووت که از زمان البی کردن میان خواندگان
بالقوه (صاحبان صنایع) و خواهانهای بالقوه (نمایندگیهای مصر کنندگان و غیره) حوزه اعمال قانون ،محدود شده و آشکار شد که
سازش بزرگی رخ داده ا ست .در حقیقت اهدا و محتویات قانون پی شنهادی دندین بار در طول این سالها تغییر کرد .دگونه فرآیند

قانونگذاری فنالند با خروجی خاصی به پایان رسید؟ استدالل شده است که نه دالیل اقتصادی مستدل و نه دالیل تجربی ،هیا نقش
مرتبط و مو ری نداشوووتهاند .در عوض ،دعاوی حزبی در پرونده های دعوای گروهی در ایاالت متحده و پیامدهای بالقوه نسوووبت به
شورکتها ،به عنوان یک اسوتدالل قوی برای محدود کردن حوزه اعمال آن قانون بهکار رفته اسوت .اسوناد تهیه شوده رسومی ،هیا
مطالعهای بر روی تجارب ایاالت متحده ارائه نمیکرد .هیا مدر تجربی غیرمتعصوووبانهای از کاربرد دعاوی گروهی وجود نداشوووت،
مگر از سووووئد .آیا به راسوووتی یک نفر میتواند همان گونه که در طول فرآیند قانونگذاری در فنالند انجام شوووده ،ادعا کند که دیگر
کشووورها آن گاه که حوزه اعمال دعاوی گروهی را محدود نکردند ،اشووتباهات جدی مرتکب شوودهاند؟ آیا قانون دعوای گروهی برای
سوءاستفاده از این نظام از طریق دعاوی پوچ و بیهوده ،درهایی را باز میکند؟ آیا دعاویگروهی برای نظامهای حقوقی اروپای قارهای،
ابزاری کامالً خارجی ا ست؟ میکو والیماکی این نوی سنده آگاه نتیجهگیری میکند که این ادعاها ا سا ساً مبتنی بر عقاید متع صبانه بوده
است ،نه مبتنی بر مطالعات مستدل .مثالهایی از دیگر کشورهای شمال اروپا ،نشان میدهد که هیا دیز غیرمعمول در اجرای دعاوی

48
-

Jurgen G. Backhaus & others, The Law & Economics of Class Action in Europe: lessons from America,
published by Edward Elgar publishing limited, UK, 2012, pp. 327.
49
- Ibid, p. 328.
lead counsel
Valimaki
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گروهی در نظام حقوقی یک کشوووور اروپای شووومالی وجود ندارد .در مجمو  ،تعداد نامعلومی از دعاوی در فنالند مورد قضووواوت قرار
نمیگیرند به خاطر این که حوزه اعمال قانون محدود شده است.

5

فنالند و سوئد اولین کشورهای اروپای شمالی بودند که در اوایل دهه  1991میالدی بررسی قانونگذاری دعوای گروهی را آغاز
کردند .اولین بررسوویهای اولیه و مقدماتی که در سووال  1991منتشوور شوود ،نتیجه میگرفت که معرفی دعاوی گروهی در فنالند ،به
تبعیت از مدل ایاالت متحده امکانپذیر است .وزارت دادگستری کمیتهای را سازماندهی کرد که این کمیته در سال  ،1995متن طرح
قانونی را که برای قانون دعوای گروهی حوزه اعمال وسیعتری در نظر گرفته بود ،منتشر کرد .این کمیته متشکل از یک استاد حقوق،
تعدادی کارمند دولت ،اع ضایی از قوه ق ضاییه و سازمان حمایت از م صر کنندگان بود ،ولی هیا نمایندهای از صنعت ح ضور ندا شت.
طرح این گروه ،شرو دعوای گروهی را در هر دعوای عملی بر ا ساس قانون فنالند امکانپذیر می ساخت .هر کس میتوان ست نقش

خواهان را با وک یل انت خابیاش رهبری ک ند .عضوووو یت گروه مبتنی بر قا عده خروج محور 5بود .به خاطر افزایش انت قاد از سووووی
نمایندگان صوونایع ،اولین متن هرگز به عنوان یک طرح قانونی رسوومی در مجلس ارائه نشوود؛ در عوض ،یک کارگروه جدید ،این بار
شامل نمایندگان صنایع ،متن جدید پیشنهادی را با برخی محدودیتها در حوزه اعمال در سال  1997منتشر کرد .به جهت البی قوی
از سوی صاحبان صنایع ،این طرح پی شنهادی محدود شده نیز به پیش نرفت .در همین حال ،سوئد قانونی را راجع به دعوای گروهی
تصویب نمود که در سال  1113به اجرا در آمد .به خاطر حفظ قاعده ورود محور ،قانون سوئد در حوزه اعمالش هیا محدودیت مربوط
به آن را نداشووت .نروژ و دانمار که در دهه  1991فعال نبودند ،سووریعاً طرحهای قانونی خودشووان مبتنی بر نمونه سوووئدی را دنبال
کردند و به پیش رفتند .مطابق این طرح ،سازمانهای خ صو صی از قبیل اتحادیههای کارگری ،خواهان مح سوب نمی شدند؛ ع ضویت
گروه مبتنی بر قاعده ورود محور بود و امکان شکایت راجع به موضوعات خاصی نظیر نقض قرارداد وجود نداشت.
وزارت دادگ ستری فنالند در سال  1114گروه کاری دولتی بعدی را سازماندهی کرد که در سال  1115یافتههای مقدماتی خود

را منت شر کرد .عالوه بر کارمندان دولتی و اع ضایی از قوه ق ضاییه ،دو ع ضو از صنایع ،دو ع ضو از نمایندگان حمایتکننده از منافع
مصور کنندگان ،یک نفر از حامیان محیط زیسوت ،یک نفر از اتحادیه کارگری و یک نفر وکیل دادگسوتری حضوور داشوتند .به رغ
مخالفت های نمایندگان صنایع ،در نهایت کار در قالب یک طرح قانونی رسمی در سال بعدی نتیجه داد .اولین مشکل اساسی با سند
گروه ،ای ن بود که به صورت تجربی نیازهای دعاوی گروهی را در مرحله اول شنا سایی نکرده بود .آن سند هیا گونه اطالعاتی راجع
به انوا دعاوی گروهی در ایاالت متحده یا دیگر کشوووورهایی که نظام دعوای گروهی ،برای دندین دهه دارای کاربرد عملی بوده
ا ست ،ارائه نکرده بود .تنها اطالعات تجربی از سوئد بود ،جایی که دعاوی گروهی تازه معرفی شده بود و این اطالعات تهیه شده نیز
به خوبی روشوون و کارگشووا نبود .از میان تمامی شووش پرونده در طول سووه سووال اول ،فقط یک پرونده توسووط سووازمان حمایت از
مصر کنندگان سوئد مدیریت و رهبری شد .هیچکدام از آن پروندهها با موضوعات محیط زیستی تالقی نکرده بود که کارگروه نیز به
دالیل نامعلومی ،تو ضیحی ن سبت به آن ارائه نکرد یا نیازی به انجام برر سی جامع در مورد آن را ت شخیص نداد و صرفاً پروندههای
مصوور کنندگان و محیط زیسووتی بیشووتر به عنوان حوزههای کاربردی مورد بحث قرار گرفتند .اسووتداللهای واقعی که برای محدود
کردن حوزۀ قانون به کار رفت ،نسبتاً نظری بود .پیشنهاد شد که حمایت از مصر کننده ،حوزه و موضو کاربردی اصلی باشد زیرا:
 -1به طور بالقوه ،تعداد رو به افزایشی از گروههای مصر کننده با دعاوی کودک مشابه وجود داشت.
 -1در عرصه رو به تکامل و مستمر حمایت از مصر کنندگان ،عملکرد بازدارندگی با اهمیت است.
pp. 329-330.

51
- Ibid,

53
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 -3حوزه کاربرد قانون حمایت از مصر کننده ،به طور واضحی محدود شده است.
 -4دسووتگاه نظارت و بازرسووی در امور مصوور کنندگان ،هیأتها و فرآیندهای حلوفصوول اختیاری اختالفات وجود دارد که به
معنای این است که دعوای قضایی ،فقط بعد از این که دیگر راهحلهای حلوفصل تعارضات به شکست منجر شود ،عملی میشود.
در جهت تقویت مو ضوعات محیط زی ستی ،دلیل آورده می شد ،درا که انگیزهها و محر ها توجیهپذیرتر بودند .به این علت که
کارگروه رویکردی متمرکز بر یک بخش را برای دعاوی گروهی پذیرفته بود ،هیا گونه اسوووتداللی له یا علیه دیگر حوزههای حقوقی
ارائه ن شد .وزارت دادگ ستری ،بیش از  41اظهارنظر ن سبت به متن قانونی دریافت کرد .تنها ک سانی که عقیده دا شتند هیا محدودیتی
در حوزه اِعمال قانون نباید اعمال شود ،سه ا ستاد حقوق آیین دادر سی از دان شگاه و یک گروه حمایت از منافع م صر کنندگان بودند.
این اساتید به دالیل شکلی اشاره و به مثالهایی از دیگر کشورهای اروپای شمالی ارجا دادند .دو اتحادیه کارگری نیز از گسترش و

توسوووعه حوزۀ اعمال در مورد دعاوی اسوووتخدامی پشوووتیبانی کردند .اکثر نظردهندگان ،بهراحتی با اعمال محدودیت در مورد دعاوی
م صر کننده موافقت نمودند ،اما در مورد مو ضوعات محیط زی ستی ،ه به دالیل شکلی و ه به دالیل ماهوی ،ب سیار محتاط بودند.
نمایندگان صنایع ادامه دادند که ا سا ساً مخالف نهاد دعاوی گروهی میبا شند .بر ا ساس این نتایج ،وزارت دادگ ستری ت صمی گرفت
قبل از این که این طرح به صورت رسمی به پارلمان پیشنهاد شود ،موضوعات محیط زیستی را از حوزه اعمال حذ کند .حوزه اعمال
قانون در فرآیند قانونگذاری در مجلس تغییر نکرد.

5

مشکل عمده دیگر با سند گروه  ،1115این بود که در آغاز سند تاکید شده بود «کارگروه هیا گونه تجزیه و تحلیل اقتصادی از
تأ یرات دعاوی گروهی در دسترس نداشته است» .کارگروه در خصوع ادعاهای متعدد درباره تأ یرات اقتصادی منفی دعاوی گروهی
در ایاالت متحده مدار مستندی در اختیار نداشت تنها منبع مستند اظهارات شفاهی و توجیه کتبی از «نوکیا» بود.
به نقل از مقالهای در مجله اقتصوووادی فنالندی «اوج جنگ علیه قانون گذاری دعوای گروهی ،فقط زمانی بود که مدیر نوکیا

اظهاراتش را راجع به گروه کاری در وزارت دادگ ستری بیان نمود و شش بار تکرار کرد که هیا دلیل یا احتیاجی وجود ندارد که رویه
جاری تغییر کند !...استیمسون دندین مثال از دعاوی گروهی در ایاالت متحده را به گروه کاری گوشزد کرد .طبق گفته او ،کسانی که
از این سیست حقوقی سود میبرند ،وکالیی هستند که میلیونها دالر دستمزدهای وکال را تقسی و تسهی میکنند .متقاضیان صرفاً
مبالغ کمی از پول یا دیگر منافع را دریافت کردهاند».
گروههای صوونعتی دیگر اسووتدالل کردند که اگر دعاوی گروهی به صووورت نامحدود امکانپذیر گردند ،فنالند سوورمایهگذاری
خارجی را از دست خواهد داد .وزارت دادگستری در پاسخ متذکر شد ،ادعاهای راجع به تأ یرات اقتصادی منفی ،صرفاً نظری و تئوریک
هستند .برای نمونه هیا قرینهای وجود ندارد که قانون دعاوی گروهی سوئد ،تأ یری بر سرمایهگذاری داخلی سوئد داشته است .هیا
مح صول بیمهای جدید در بازار معرفی ن شده و حق بیمهها نیز افزایش ندا شته ا ست .هیا سندی در د سترس نی ست که شرکتهای
دندملیتی فنالند ،صرفاً به خاطر وجود قانون دعاوی گروهی ،از شرکت در بازارهای سوئدی و حتی آمریکایی پرهیز دا شتهاند و یا به
این دلیل که سووازمان حمایت بر مصوور کنندگان تنها مقام صووالح برای اقامه دعوای گروهی بوده ،امکان واقعی برای طرح دعاوی
فریبکارانه وجود نداشته است.
متن قانونی بیش از  41نقد و نظریه دریافت کرد که جالبترین آنها ،نظری راجع به تأ یرات اقتصوووادی متعلق به موسوووسوووه
تحقیقات اقتصادی بود .این موسسه ابتدا به درستی متذکر شد که اکثر ادعاها بر له و علیه تأ یرات اقتصادی خاصی از دعاوی گروهی،
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مبتنی بر نتایج تئوریک یا گمان محض بوده است ولی متاسفانه به دام همان استداللهای غلط افتاد که در ابتدا مورد انتقاد واقع شده
بود و هیا مدر تجربی یا اقتصوووادی یا حتی ارجاعات نسو و بت به دعاوی گروهی را ارائه نکرد و دنین ادامه داد« :اگر پروندههای
احتمالی درباره ادعاهای کودک جبران خ سارت با شد ،شفا نی ست ده منافعی از دعوای گروهی حا صل خواهد شد .در این صورت،
بی شترین تأ یر مه بر روی شرکتها ،افزایش گردش مالی مو س سات حقوقی خواهد بود ».به عالوه ،آن نظر به طور خا صی ،دعاوی
گروهی محیط زیستی را فقط با این استدالل که سازمانهای دارای منابع کافی (برای مثال سازمان صلح سبز) میتوانند با زمینههای
ضعیف علیه شرکتهای جنگلی و انرژی فنالند مرافعه نمایند ،رد کرد .این دعاوی لزوماً پذیرفته نخواهند شد ،اما شرکتهای بزرگ را
به محاکمات طوالنی گره میزنند و در عین حال میتوانند به پیمانکاران فرعی این شرکتهای بزرگ صدمه بزنند.
طرح قانونی رسمی که به پارلمان تسلی شد ،نظری راجع به ادعاهای این موسسات ارائه نداد ،اگر ده موضوعات محیط زیستی

از حوزه اعمال آن کنار گذا شته شدند .شاید قویترین ا ستدالل علیه نظریه دعاوی فریبکارانه ،قانون آیین دادر سی ا ست که طر
بازنده ،م سوول پرداخت هزینههای قانونی طر برنده میبا شد .برای مثال ،اگر سازمان حمایت از م صر کنندگان فنالند پروندهای را
ببازد ،جایی که او از طر مصر کنندۀ شخصی علیه یک بنگاه صنعتی بزرگ اقامه دعوا کرده است ،غیرمعمول و عجیب نیست که
دادگاه بخش فنالند ،بیش از  111.111یورو از هزینههای قانونی خوانده را از سوووازمان حمایت از مصووور کننده دریافت و به خوانده
پرداخت کند .تحت این شرایط ،قابل در خواهد بود که هیا پروندهای تشکیل نخواهد شد ،مگر این که پیروزی در آن تقریباً قطعی
و مطمئن باشد .وکیل سازمان حمایت از مصر کننده در  15جون  1117اعالم کرد که این سازمان ،فقط  11.111یورو برای دعاوی
گروهی بالقوه در سال  1118ذخیره کرده است .بنابر این ،به احتمال بسیار زیاد ،در آیندۀ نزدیک هیا پرونده دعوای گروهی در فنالند
تشکیل نخواهد شد.

5

توماس ویلم سون پروف سور حقوق فنالند ،بر ا ساس دالیل اجتماعی و اقت صادی ،به نفع دعاوی گروهی ا ستدالل کرده ا ست .او

ن شا ن داده که عملکردهای حقوق م سوولیت باید شامل تنظی  ،نظارت بر خدمات و عملکردهای امنیت اجتماعی با شد .او ا ستدالل
میکند که دعاوی گروهی می تواند به عنوان یک ابزار سیاسی خرد ،در اقتصاد بازار کشورهای اروپای شمالی و به منظور افزایش این
اهدا مدرن ،در مورد حقوق مسوولیت به کار رود.
مشکالت اصلی در شکست فرآیند قانونگذاری فنالند به شرح زیر بودهاند:
 -1فقدان اطالعات تجربی از نیازهای متنو دعاوی گروهی
 -1فقدان تجزیه و تحلیل تأ یرات متنو اقتصادی در خصوع دعاوی گروهی
 .6امکان اقامه دعوای گروهی بر اساس قوانین فعلی ایران
اقامه دعوای گروهی در حقوق ایران علی الظاهر با موانعی مواجه است .عده ای معتقدند که این شیوه با مقررات مربوط به ابالغ،
اصل استقالل و اصل شخصی بودن دعاوی ،اصل نسبی بودن رای ،رعایت حقوق دفاعی و اصل تناظر در دادرسی که از مجمو مواد
آیین دادرسی مدنی خصوصاً مواد  414 ،359 ،318استنباط می شود ،در تعارض است .ولی باید گفت که ماهیت منحصر به فرد دعوای
گروهی نیازمند ا صولی خاع ا ست که گرده ممکن ا ست با برخی ا صول سنتی دادر سی در تعارض با شند ولی هم سو با هد و ضع
قوانین دادرسی برای دسترسی به عدالت قضایی و تحذیر خاطیان پیش بینی شدهاند و مقررات مربوط به شرایط اقامه دعوای گروهی

pp. 333-335.
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اغلب ایرادات و نقایص ناشی از عدم رعایت اصول سنتی را پوشش میدهد ضمن اینکه دعوای گروهی ابزاری فرعی و آخرین راه حل
است و صرفاً زمانی توسط دادگاه تایید میشود که دیگر روشهای دادرسی کارآیی الزم را نداشته باشند.
به هر روی در نظام حقوقی و قوانین دادر سی ایران به طور عام ،نهاد دعوای گروهی پیشبینی ن شده ،هر دند در سالهای اخیر
مکانیزمهای م شابهی جهت طرح دعاوی به صورت جمعی و در حمایت از حقوق م صر کنندگان تو سط برخی سازمانها ،آن ه به
صورت ب سیار اند و محدود ،و ضع شده ا ست5 .قانون تجارت الکترونیکی م صوب  ،1381/11/17به طور خاع اجازه اقامه دعوا از
سوووی خواهانها را اعطا نموده اسووت .ماده  48این قانون مقرر میدارد« :سووازمانهای قانونی و مدنی حمایت از مصوور کنندگان
میتوانند به عنوان شوواکی اقامه دعوی نمایند .ترتیب آن به موجب آییننامهای خواهد بود که به پیشوونهاد وزارت بازرگانی و تصووویب
هیأت وزیران میبا شد5 ».طبق بند «الف» آییننامه ماده  48م صوب  1384/5/1هیأت وزیران ،سازمانهای قانونی و مدنی حمایت از

مصوور کننده ،اع از هر مؤسووسووه ،شوورکت یا انجمنی اسووت که مطابق قانون یا در اجرای آن ،با هد حمایت از مصوور کننده در
زمینههایی از قبیل قیمت کاال و خدمات اع از تولیدی و وارداتی ،سیست های مربوط به توزیع تا مرحله مصر  ،ضرر و زیان کاالهای
مصرفی و خدماتی ،ایجاد و یا بت شده یا می شوند .همچنین ماده  1این آییننامه ،به سازمان اختیار طرح شکایت را اعطا نموده و در
ماده  4مقرر داشته که در صورت عدم طرح شکایت ظر مهلت یک ماه ،سازمان باید پاسخ مناسبی را به درخواستکننده ارایه کند.
صر نظر از این بحث که قانون مذکور یک قانون خاع ا ست و آیا قابلیت ت سری به سایر موارد را دارد یا خیر ،مالحظه می شود که
این مقررات فاقد مکانی س اجرایی کافی و منا سب ا ست .به هر حال م سیر قانونگذاری در خ صوع حمایت از م صر کننده ،ن شان از
پی بردن مقنن به اهمیت این موضووو دارد .عالوه بر منابع حقوقی عام برای جبران خسووارت که در قانون مدنی و قانون مسووئولیت
مدنی ذکر شده ،قوانین و مقررات خا صی نظیر قانون تعزیرات حکومتی ،قانون نظام صنفی،قانون حمایت از م صر کنندگان خودرو،
قانون موسووسووه اسووتاندارد و تحقیقات صوونعتی ایران و قانون حمایت از مصوور کنندگان نیز در این زمینه به تصووویب رسوویدهاسووت.

قانونگذار در خصوع دعاوی مربوط به حوزه محیط زیست ،غالباً از جرائ زیست محیطی و ضمانت کیفری صحبت کرده در حالی که
نهاد دعوای گروهی در این زمینه میتواند نقش مه و کارآمدتری را ایفا نماید .برای مثال در مواردی نظیر زیان های محیط زیسووتی
که دولت م سوول زیان های وارده با شد و در عین حال ،مراجع دولتی نظیر سازمان محیط زی ست باید در مقام خواهان اقدام نمایند،
معلوم نیست روش رسیدگی دگونه خواهد بود .شایان ذکر است که آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای غیر دولتی مصوب
مرداد ماه  1384هیات وزیران در بند «چ» ق سمت  1ماده  4و در ماده  16به سازمان های غیر دولتی نیز اجازه می دهد تا ن سبت به
حق دادخواهی و به منظور حمایت از منافع عمومی در مراجع قضووایی و شووبه قضووایی اقامه دعوی نمایند ولی به هر حال این مقررات
دارای ابهامات عدیده بوده و فاقد کارآیی کافی و مناسب است.
نتیجهگیری
امروزه با گسترش روزافزون عل و صنعت ،تولیدات انبوه ،جهانی شدن تجارت ،وجود شرکتهای دندملیتی و فراملیتی،آگهیها
و تبلیغات بسیار گسترده ،مصر کنندگان پراکنده با تعداد بسیار زیاد ،آسیبها و تعرضات متنو به محیط زیست و دیگر حقوق جمعی،
 -57مح سنی ،ح سن؛ غفاری فار سانی ،بهنام؛ شو شی ن سب ،نفی سه ،دعاوی جمعی و نقش آنها در احقاق حق حقوق م صرفکنندگان ،ف صلنامه
پژوهش حقوق خصوصی ،سال اول ،شماره  ،1پاییز  ،1391صص .181-157
 -58مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،قابل مشاهده در پایگاه http://rc.majlis.ir/fa/law/show/93997
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محرز شووده اسووت که دادرسووی فردی به سووبک سوونتی ،کارایی الزم برای اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم را ندارد .از طر دیگر،
ا صول دادر سی سنتی قواعدی تغییرناپذیر نی ستند؛ این ا صول با پیشفرض تأمین عدالت ق ضایی ،در زمان خود پدیدار شدهاند و برای
تامین عدالت ،طریقیت دارند و نه مو ضوعیت ،بنابراین اگر در شرایط کنونی اجرای بیدون و درای ا صولی نظیر ا صل دادخواهی به
طور شخصی ،اصل رعایت حقوق دفاعی یا اصل تناظر و اصل استقالل دعاوی در برخی موارد نتیجه معکوس بدهد ،الجرم الزم است
با صر نظر کردن و یا تغییر برخی از این اصول ،شیوهای کارآمد و مو ر برگزید .شاهد مثال مواردی است که در دهه اخیر در قوانین و
مقررات مصوور کننده و قانون تجارت الکترونیکی در قوانین ایران اعمال شووده اسووت .به نظر میرسوود نهاد دعوای گروهی در شووکل
گ سترده خود ،میتواند تامینکننده اقت صاد ق ضایی ،حقوق جمعی مردم و حقوق فردی خواهانهای با تعداد زیاد با شد و ا صالح رفتار
خاطیان و بازدارندگی از ارتکاب و تکرار را در پی داشته باشد .سیاستهای تقنینی در اغلب کشورها اع از حقوق نوشته و عرفی ،نشان

از این دارد که شنا سایی نهاد دعوای گروهی در قوانین دادر سی ،امری پ سندیده و ضروری ا ست؛ اما اختال در جزییات شیوه اجرا
میباشد .برخی روش ورود محور و بعضی روش خروج محور و یا ترکیبی از آن را ترجیح دادهاند .بعضی از ک شورها ،اجرای خ صو صی
اما تحت نظارت دقیق دادگاه را داره مشکل دانسته و برخی اجرای عمومی را راهگشا میدانند .بررسیها نشان میدهد که در وضعیت
فعلی ،شیوه ایاالت متحده با همه انتقاداتی که بر آن وارد است ،روش مو رتری ا ست و منافع آن بر مضارش غلبه دارد .به مرور زمان
و با استفاده از نتایج حاصله از اجرای این شیوه در ایران ،سایر نکات منفی آن روشن می شود و به تناسب میتوان نسبت به اصالح و
ارتقای این مقررات اقدام نمود .تدوین مقررات ناقص و ناکارآمد ،آن دنان که تاکنون در برخی از کشوووورهای اروپایی دارای حقوق
نو شته اجرا شده ،نمیتواند کارگ شا باشد .تجربیات ن شان داده که صر اجرای عمومی توسط سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی
غیردولتی در احقاق حقوق مصر کنندگان و حقوق جمعی و فرافردی مردم ،ناکارآمد بوده و تأ یر فقدان اجرای خصوصی با انگیزههای
قوی و کاهش ریسک بازنده شدن در این دعاوی ،این بوده که هر روز بر تعداد تجاوزکنندگان به حقوق جمعی مردم و نیز حقوق بعضاً

اند ولی با تعداد ب سیار زیاد ،افزوده می شود و تجری در این زمینهها بی شتر شده ا ست .شرکتهای بزرگ به پ شتوانه سرمایه و
البیگریهای خود ،همواره از تحمل م سوولیت کامل طفره رفتهاند و در این میان ،مت ضرران واقعی ،مردم بیدفا و ناتوان از پیگیری
حقوق خود بوده ا ست .صر دا شتن نظام حقوقی نو شته یا عرفی ،نمیتواند متمایزکننده اتخاذ شیوههای متفاوت کنونی با شد .باید با
ارائه تحلیل اقت صادی کافی ،مقرراتی هم سو برای تامین اهدا دعاوی گروهی ،در قوانین ایران پیشبینی شود .هیا ا ستدالل قوی
وجود ندارد که کاربرد دعوای گروهی را فقط به دعاوی م صر کنندگان محدود کنی و دیگر حوزههای مه از قبیل م سوولیت مدنی،
محیط زیست ،امور بانکی و پولی و سایر خدمات را لحاظ نکنی .
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