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 چكيده 
بحث از ريشة مسئوليت قهري و قراردادي و وحدت يا تعدد ميان آنها، يكي از 

اي بين دو حوزة قراردادها و الزامات خارج از  ترين و پراثرترين مباحث مقايسه مهم
قرارداد است؛ امري كه همچون حقوق ايران، در بسياري از كشورها، توسط 

راه را براي راهنمايي دكترين و  ي مورد قضاوت قرار نگرفته ودرست بهگذار،  قانون
هاي  روية قضايي هموار كرده است. اما نه رويه قضايي و نه ديدگاه حقوقدانان نظام

نويسندة شهير » تنك«مختلف حقوقي، در اين زمينه يكنواخت نيست. در اين ميان، 
ترين حقوقدانان حوزة مسئوليت  عنوان يكي از برجسته المللي فرانسه به چهره بين

هاي مختلف حقوقي،  ي و مطالعات تطبيقي، ضمن بررسي موضوع در نظاممدن
 و »كامن ال«تالش كرده است همراه با بيان موضع سردمداران دو نظام مهم حقوقي 

ترين ايرادها و توجيهات اعتقاد به افتراق اين دو مسئوليت،  ژرمني و عمده -رمي
رسد، با بررسي وضعيت موضوع  ديدگاه خود را در اين زمينه بيان نمايد. به نظر مي

در قانون مدني ايران، ديدگاه انديشمند يادشده مبني بر دوگانگي مسئوليت قراردادي 
ميان آنها، در حقوق ايران نيز قابليت تعميم حال وحدت عملي  و قهري و درعين

 دارد.

 واژگان كليدي
  آندره تنك، تعهد،قانون مدني، مسئوليت مدني، مسئوليت قراردادي 
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 مقدمه 

ترين سؤاالت  اي از ريشهها  آن مبناي مسئوليت قهري و قراردادي و وحدت يا تعدد ميان
هاي  . گرچه تفاوتاستراردادههاي خارج از ق حاكم بر دو قلمرو قراردادها و الزام

ظاهري در قوانين ماهوي و شكلي كشورهاي مختلف در اين دو حوزه قابل انكار 
ها را دليل بر تعدد مبناي اين دو مسئوليت  اي از حقوقدانان، اين تفاوت نيست، اما، عده

امري اند؛  گذار دانسته سنجي عملي قانون را غيرذاتي و ناشي از مصلحتها  آن اي و عده
تواند آثار فراواني داشته باشد. صريح نبودن قضاوت بسياري از  كه تشخيص آن مي

هاي مختلف حقوقي، راه را براي اظهارنظر حقوقدانان در  گذاران در نظام قانون
 هاي مختلف گشوده است. كشور

مقاله حاضر سعي دارد، ديدگاه يكي از اين حقوقدانان را با قانون مدني ايران مورد 
يسه قرار دهد. علت اهميت داشتن ديدگاه پروفسور تنك، براي محوريت چنين مقا

ترين حقوقدانان عصر  ي، چند نكتة مهم است: نخست اينكه وي از برجستها مطالعه
ترين  عنوان يكي از صائب هاي ايشان به حاضر فرانسه است. ديگر اينكه ديدگاه

ايشان  عالوه، به ؛بوده و هستهاي حوزه مسئوليت مدني هميشه مورد استناد  نظريه
ها  شوند و مدت ترين استادان حوزة مطالعات تطبيقي شناخته مي عنوان يكي از برجسته به

، مدير تدوين مجموعة براي مثال ؛اند هاي علمي قابل توجهي داشته در اين حوزه، سمت
اند. در  بوده 2المللي مطالعات تطبيقي و سردبير فصلنامه بين 1حقوقي مطالعات تطبيقي

كه ضمن بررسي بل موضوع حاضر نيز، ياد شده تنها به بررسي حقوق فرانسه نپرداخته
گذار حقوقي، عالوه بر تالش در روشن نمودن  هاي تأثير ها و كشور موضوع در نظام

، آنچه است؛ بنابراين هادوضعيت موضوع در آنها، تحليلي فراملي از موضوع ارائه د
تواند عصاره دكترين و  اي جامع است كه مي اند، مبتني بر مطالعه ايشان نتيجه گرفته
در حوزة حقوق تلقي گردد؛ امري كه محقق يادشده با  نام صاحبتجربة كشورهاي 

هاي جديد مبتني بر اين نظريه، عملي شدن آن را  گذاري هايي از قانون آوردن نمونه
 نمودار ساخته است.

ي مختلف حقوقي و ها در نظامهاي موجود  ها و رويه نوشتار، ابتدا ديدگاهدر اين 
از ديدگاه نويسنده ياد شده (بخش نخست) و ها  آن بندي و نظر نهايي راجع به جمع



 135   ... مبناي مسئوليت مدني و قراردادي در خصوص» آندره تنك«تطبيق ديدگاه 

سپس نظر قابل برداشت از قانون مدني ايران و ميزان انطباق آن با ديدگاه يادشده 
 (بخش دوم) مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

 وضعيت مبناي دو مسئوليت از ديدگاه آندره تنك .1

از مجموعه مطالعات حقوقي تطبيقي، ابتدا به طرح  3»مسئوليت مدني«نويسنده در كتاب 
موضوع اختالف بر سر وحدت يا دوگانگي مبناي مسئوليت قهري و قراردادي و بيان 

) و سپس به رويه و دكترين در كشورهاي فرانسه، انگلستان و آمريكا پرداخته (الف
گيري و نحوه برخورد   بندي در خصوص ماهيت اين دو مسئوليت و سپس نتيجه جمع

 عملي با موضوع پرداخته است (ب).

 . طرح موضوع و بيان رويكرد كشورهاي مختلف1-1

 . طرح موضوع اختالف1-1-1

رسد، اما  با اينكه در ابتدا، تمايز قائل شدن ميان دو مسئوليت منطقي و ساده به نظر مي 
موضوع به اين سادگي نيست. مسئوليت قهري، تكليف به جبران خسارتي است كه 

اي پيش از ورود  اي قراردادي ايجاد شده است و طرفين دعوي اصوالً رابطه بدون رابطه
ديده و  اي قراردادي ميان زيان يت قراردادي مبتني بر رابطهاند. اما مسئول خسارت نداشته

عامل زيان است. مسئوليت مرتكب در اين مورد مبتني بر تخلف از تعهدي است كه 
 پيشتر خود وي آزادانه آن را به عهده گرفته اما عمالً بدان وفادار نمانده است 

)Tunc, 1981, p.32( كاهد؛  ز سادگي موضوع ميمشكالت ناشي از تفكيك، ا ،همه بااين؛
ال معيار دقيقي براي شناسايي  ويژه در نظام حقوقي كامن از سويي، در برخي كشورها به

مرز اين دو وجود ندارد و از سوي ديگر، تفكيك يادشده در كشورهاي مختلف نتايج 
 )؛Tunc, 1981 :المعارف حقوق تطبيقي، به نقل از ، دايره4آورد (وير ناهمگوني به بار مي

اينكه آيا با وجود شرايط الزم، امكان طرح دعوي با هر دو مبنا وجود دارد يا خير در 
 برخي حقوقدانان با تعريفي موسععالوه،  ؛ بهكشورهاي مختلف پاسخ يكساني ندارد

اند. از نظر ايشان تقصير، تجاوز از هر  عمالً اين تفكيك را بيهوده ساخته» تقصير«از  
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ارت موجود باشد. با اين تعريف نيازي به شناسايي منبع تعهدي است كه قبل از خس
 ).Tunc, 1981, pp.33-34(تعهد اوليه نيست و دليلي بر اين تقسيم نيز باقي نخواهد ماند 

 . رويكرد كشورهاي مختلف1-1-2

اي  يك. فرانسه: در حقوق فرانسه، تفكيك ميان مسئوليت قراردادي و قهري سابقه
گرفته است. اما مطالعات جديد،  سنتي اين تمايز صورت ميطور  طوالني دارد و به

، 5حاكي از ترديدهاي جدي در ميان نويسندگان جديد حقوقي اين كشور است (هوه
همه، موضوع  بااين؛ )Tunc, 1981به نقل از: مسئوليت قراردادي و خارج از قرارداد، 

در اين خصوص  ساله ههمهنوز از جذابيت برخوردار است و عالوه بر آراي فراواني كه 
اي از مباحث  شود، نويسندگان بزرگي مثل مازوها، بخش قابل مالحظه صادر مي

دهند. علت اين مسئله، تشخيص  مسئوليت مدني خود را به اين موضوع اختصاص مي
اصل اينكه  براي مثال، ؛يادشده مقتضي آنهاستحوزه نكات ظريفي است كه تفكيك دو 

برقرار بوده است يا خير؟ در صورت  ديده زياناي قراردادي ميان عامل زيان و  آيا رابطه
زماني بوده است؟ شروط ضمن عقد چنين آنچه  وجود اين رابطه زمان شروع و پايان

توافقي چه بوده است؟ و آيا شخص ثالثي نيز در آن ذينفع شده است؟ و... و تعدد و 
هايي در نظام مبتني بر تفكيك دو  يري پاسخ به چنين پرسشناپذ اجتنابناهمگوني و 
طلبد. اما آيا اين امر  هايي دقيق مي طور طبيعي زمان قابل توجه و تحليل مسئوليت به

هايي متفاوت  هاي حقوقي يا مبتني بر سنت نتيجه اختالفي انديشيده شده با ساير سيستم
 . )Tunc, 1981, pp.34-35(است 

تعدد دو مسئوليت در حقوق فرانسه نهادينه شده است، اما كم قاعدة هرچند 
هاي حقوقي  نيستند حقوقداناني كه اين امر را بيش از داليل عقلي، مبتني بر سنت

مازوها چنين  همچنان كهدانند. پالنيول جزء اين دسته از حقوقدانان است،  گذشتگان مي
اي نيز  نين تفاوتي موجود باشد. عدهدر عمل چهرچند دانند،   تفكيكي را ماهوي نمي
اند كه معنايي جز پذيرش وحدت  نتايجي معتقد شده عمالً بهبدون قضاوتي صريح، 

 :ساواتيه، دوره مفصل مسئوليت مدني، به نقل از( بنيادي ميان اين دو مسئوليت ندارد
Tunc, 1981(  . 
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هاي  نگاهي به ديدگاهاي قانوني  دو. انگلستان: در حقوق انگلستان، در نبود قاعده
تواند نمايانگر وضعيت حاكم بر اين كشور باشد. به  كننده موضوع، مي حقوقدانان بررسي

اعتقاد برخي حقوقدانان، اختالف ميان اين دو حوزه قابل انكار نيست؛ در مسئوليت 
قراردادي ريشة مسئوليت در ارادة طرفين است و در مسئوليت قهري، نظام حقوقي 

شود. ضمن آنكه تعهد در مسئوليت قراردادي تنها نسبت  ايجاد تعهد مي است كه باعث
يله وس بهاست اما در دومي تعهدي نسبت به عموم مردم است (سالمون،  ديده زيانبه 

شود كه  يادآور مي ،همه بااين ؛ )Tunc, 1981, p.35 :هوستن، مسئوليت مدني، به نقل از
موارد بسياري هم وجود دارند كه تفكيك اين دو حوزه سخت است چون بسيار محتمل 

 است كه تعهداتي عمومي در قرارداد نيز مورد توافق قرار گيرند.
گذاران،  هاي قانون كيد بر ارتباط متقابل عقد و خواستهأحقوقدانان ديگري ضمن ت

كنند. از نظر ايشان، عالوه بر اينكه دخالت  ناپذيري اين دو حوزه تاكيد مي بر تفكيك
شده است، از سوي ديگر  روزافزونگيري خصوصي   نهادهاي عمومي در حوزه تصميم

تكاليفي عمومي توسط  عنوان محتواي بسياري از تعهدات نيز پيش از توافق افراد به
تمايل فعلي قضات، بر كنار نهادن عالوه،  ؛ بهاند قرار گرفتهبيني  پيش گذار مورد قانون

به نقل از: وسيله روجرز،  چنين تفكيكي است (وينفيلد و جولويز، مسئوليت مدني، به
Tunc, 1981, p.36 8و هادن 7، پولتون6). همين رويكرد توسط حقوقداناني همچون گست 

داده در حقوق انگلستان،  يروبا تحوالت  ؛ بنابراين،نيز مورد تأييد قرار گرفته است
توان معتقد به افول اعتقاد پيشين مبتني بر جدايي مسئوليت قراردادي و قهري در اين  مي

 ). Tunc, 1981, p.48( كشور بود
سه. اياالت متحده آمريكا: تفكيك ميان مسئوليت قهري و قراردادي، در حقوق 
اياالت متحده با رويكردهاي مختلف حقوقدانان مواجه شده است. از سويي 
نويسندگاني مثل هارپر و جيمز با مفروض دانستن وحدت ميان اين دو حوزه، فقط از 

كه  اند، درحالي وليت سخن گفتهآثار اين وحدت همچون امكان انتخاب ميان دو نوع مسئ
برخي ديگر ضمن ضعيف دانستن رويكرد دكترين حاكم بر حقوق انگليس، اين تفكيك 

اند؛ از ديدگاه ايشان، مسئوليت قراردادي راهي براي اجراي  را الزم و مفيد تلقي كرده
كه مسئوليت مدني نتيجه  مفاد قرارداد و احترام به اصل حاكميت اراده است درحالي
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يادشدگان نيز اقرار همه،  ؛ بااينجبران بماند بي جاوز به حقوق مشروع است كه نبايدت
   ).Tunc, 1981, p.40(اند كه تعيين حدود دو نظام بسيار مشكل است  نموده

 . اشكاالت ناشي از تفكيك و ديدگاه منتخب نويسنده1-2

، ابتدا به شده اشاره ويژه در سه كشور هاي موجود، به پروفسور تنك پس از بيان ديدگاه
شرح مشكالت عملي تفكيك ميان دو حوزه مسئوليت پرداخته، سپس ديدگاه منتخب 

 دارد. خود را به همراه رهنمود عملي به كارگيري آن بيان مي

 . مشكالت ناشي از تفكيك دو حوزه1-2-1

مشكالتي به عمالً ها  آن اعتقاد به تعدد مبناي دو مسئوليت و تفكيك ميان آثار و احكام
 به قرار زير است: ها  آن ترين آورد كه عمده همراه مي

اند به آساني ميسر  اوالً، تعيين خساراتي كه به علت قرارداد و در اثر آن ايجاد شده
براي  ؛آورد ثانياً، دوگانگي احكام دو نوع مسئوليت، نتايج نامعقولي به همراه مي؛ نيست
صورت دوگانگي نظام آيين دادرسي اين دو، اگر شود در  چنين تفكيكي باعث مي مثال،

ي نوع مسئوليت صحيح، با استناد به مسئوليت ديگري اقامه شود، رد جا بهاشتباهاً دعوي 
 آن را با توصيف ديگري طرح نمايد. بايد دوبارهشده و خواهان 

شود كه  وقتي در يك حادثه و طي يك سبب، خساراتي وارد ميكه تر اين مهم
نسبت به يك فرد قابليت فرض قرارداد دارد و نسبت به ديگري قهري محسوب 

؛ براي ي قابل توجيه استسخت بهشود، جدا شدن احكام اجرايي نسبت به اين دو  مي
ازنده) نسبت ، در مورد آسيب ناشي از عيب ساختمان، نوع مسئوليت پيمانكار (سنمونه

(كه قراردادي با پيمانكار  ديگرانخواهد بود و نسبت به نوعي  به به مالك ساختمان
ديگر. همچنين مسئوليت مؤسسات مسئول نسبت به نگهداري اطفال نوعي  به )اند نداشته

(كه قراردادي با موسسه ندارند)  ديگران(مثل كودكستان و...) نسبت به والدين كودك و 
 قابليت مطالبه غرامت در صورت ورود خسارت به طفل،  از حيث زمان و

كه حادثه نسبت به همه يكسان بوده است. همين مسئله در  متفاوت خواهد بود، درحالي
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بحث عيوب توليد، نسبت به خريداران مستقيم و غيرمستقيم نيز وجود خواهد داشت 
)Tunc, 1981, pp.41-42 .( 

مسئوليت كه تفاوت مبناي به وجود آورنده ثالثاً، توجيه سنتي جدايي دو نوع 
هاي  آنچه در نوشته بر اساست بوده است امروزه تشخيص دشوارتري دارد؛ يمسئول

شد، مسئوليتي قراردادي است كه ناشي از اراده طرفين و مبتني  متقدمين بر آن تاكيد مي
گذار  انونبر توافقي ميان طرفين باشد و مسئوليت قهري، مسئوليتي مبتني بر اراده ق

هاي مختلف در حوزه قراردادي، حتي توسط  كه امروزه دخالت دولت است. درحالي
اي كه بسياري از تعهدات  گونه هاي غيرسوسياليست رو به افزايش است، به دولت

شناسايي بنابراين، قراردادي طرفين در قالب تعهدات قانوني نيز قابل تعريف هستند و 
سازند. از جمله مصاديق اين گفته، عمدة  ه مينوع مسئوليت را با مشكل مواج

، مسئوليت پزشك يا جراح ؛ براي نمونهاي است هاي صاحبان مشاغل حرفه فعاليت
نسبت به بيمار، در صورت بروز حادثه، عمدتاً همان است كه بدون حادثه و طي يك 

 مصاديق اندكي در ساير وظايف، پزشك قانوناً همان و بجزشود  قرارداد معين مي
حال  رساند و درعين  نميها  آن تعهداتي را به عهده دارد كه نبودن قرارداد هم آسيبي به

ي ها اشكالآنچه از  . )Tunc, 1981, p.41(ممكن است در قراردادها بر آن تاكيد شود 
تفكيك ميان دو حوزه قراردادي و قهري بيان شد، طبعاً همانند ساير موضوعات اين 

تفكيك،  اشكاالتمسائلي است كه توسط پروفسور تنك بيان شده است و اال ، بخش
، به اعتقاد حقوقدانان، جدايي اين دو ؛ براي نمونهتنها محدود به سه مورد يادشده نيست

تواند در مسائل متعددي مثل امكان انتخاب يا جمع مسئوليت قراردادي و  حوزه مي
ها  كه در صورت وحدت، امكان جمع ميان مسئوليت قهري نيز موثر واقع شود؛ درحالي

جديد تواند با عنوان مسئوليت  يميه عل محكوم رسد در حالت تعدد، يرممكن به نظر ميغ
طرح دعوي نمايد. شبيه همين موضوع در بحث  دوبارهو به علت تفاوت ماهيتي آن دو، 

كه در صورت پذيرش تعدد، امكان  انتخاب ميان دو مسئوليت نيز وجود دارد و درحالي
توان ميان اين دو  وحدت مينظرية  رسد، در ها صحيح به نظر مي انتخاب ميان مسئوليت

مين خاطر است كه مسئله جمع و انتخاب ميان اين دو نوع قائل به انتخاب بود. به ه
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هايي است كه قائل به تعدد اين دو نوع  مسئوليت نيز از مباحث مشكل در نظام
 مسئوليت هستند.

 . ديدگاه منتخب و راهكار پيشنهادي1-2-2

توان منكر تفاوت و تعدد ميان مسئوليت مدني و قراردادي  ي ميسخت بهاز ديدگاه تنك، 
اما راهكاري بايد  ؛رسانند داليل متعددي دوگانگي اين دو حوزه را به اثبات ميشد. 

  .انديشيده شود تا ضمن احترام به واقعيات، بتوان از مشكالت تفكيك نيز در امان ماند

 . داليل تعدد دو مسئوليت1-2-2-1

سازگاري اند منكر دوگانگي دو مسئوليت شوند با واقعيت  اي خواسته يك. اينكه عده
توان اين  ندارد. حتي با فرض قبول دخالت نهادهاي عمومي در حوزه قراردادها نمي

اند و برخي ديگر  طور آشكار قراردادي واقعيت را زير پا گذاشت كه برخي روابط، به
، عدم تسليم كاال توسط فروشنده و عدم تسليم ؛ براي نمونههيچ ارتباطي به اراده ندارند

كه  شوند، درحالي اند و ناشي از اراده محسوب مي خلفي قرارداديثمن توسط خريدار ت
تصادف يك راننده با عابر پياده كه قبالً با او هيچ مالقات و توافقي نداشته، طبيعتي 

 خارج از قرارداد دارد.
اي  دو. اين واقعيت قابل انكار نيست كه هميشه در مسئوليت قراردادي رابطه

ديده وجود دارد و تعهدي قبل از هر نوع تخلف و  انپيشيني ميان عامل زيان و زي
كه در مسئوليت قهري، تكليف تنها پس از  شود درحالي ديده ميها  آن مسئوليت بين

دهد. همين مسئله ضرورتاً داللت بر ارتباطي  بروز حادثه و ايجاد مسئوليت روي مي
 صوري باطل است.ميان اراده و مسئوليت قراردادي دارد كه در مسئوليت قهري چنين ت

سه. تفاوت عمده ديگر، در هدف ايجاد اين دو نوع مسئوليت است. به تعبير 
هاي انساني مثل  ها و ارزش ، مسئوليت قراردادي براي ادامه يافتن و ارتقاء داشته»وير«

هاي معنوي انساني ايجاد شده است و خالصه،  تماميت جسمي، اموال و ثروت و داشته
كه مسئوليت قهري ضمانت اجرايي  ضع موجود است، درحاليجهت توليد و بهبود و

هاي موجود است. مسئوليت قراردادي با هدف  براي بازداشتن افراد از لطمه به داشته
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كه مسئوليت مدني به دنبال حفظ  توليد و تعالي وضع موجود طراحي شده است درحالي
المللي،  المعارف بينةايرهاي فعلي و جلوگيري از ضرر رساندن به آنهاست (وير، د داشته

 . )Tunc, 1981, p.44 :به نقل از
تخلف از «را » مسئوليت«اند  چهار. اينكه حقوقدانان بزرگي مثل پالنيول خواسته

ترتيب تفاوت ميان تعهدات پيشيني  اين بدانند و به» تعهدي كه از قبل وجود داشته
طرفين را منكر شوند، قابل قبول نيست. عدم تفاوت ميان اين دو نوع تعهد حكم يك 

مند ميان متعهد  ي، صحبت از تكليفي معين و ضابطهمغالطه را دارد؛ در مسئوليت قرارداد
كه در مسئوليت قهري،  با ديگري است. همانند تعهد نسبت به طرف عقد بيع، درحالي

تعهد، تكليفي عمومي است نسبت به همگان راجع به مراقبت و احتياط. مثل تعهدي كه 
ين دو تعهد، حتي در اي دارد. ا ديده يانزيك راننده در نتيجه حادثه رانندگي نسبت به 

قابل  »Devoir«عنوان اصطالحي نيز نبايد يكسان تعبير شوند. تكليف عمومي با واژه 
ناميده شود » Obligation«كه تعهد به معناي دقيق حقوقي بايد  گذاري است درحالي نام
)Tunc, 1981, p.44(. 

 . نتيجه نهايي1-2-2-2

هاي فراوان صورت گرفته، تعدد  ، پروفسور تنك، با وجود مخالفتشده ارائهبا مطالب 
داند. از ديدگاه وي، عالوه بر تعدد اهداف  دو مسئوليت را از حيث نظري گريزناپذير مي

آفريني مثل  اين دو نهاد و دوگانگي مبناي به وجود آورنده آنها، توجيهات وحدت
هاي خصوصي و ساير داليل  فقيكساني تعهد سابق و دخالت نهادهاي عمومي در توا

همه، وي قبول دارد كه آثار  بااين ؛ي كافي برخوردار نيستندكنندگ اقناعكدام از  نيز هيچ
ي عمومي كنندگ اقناععملي منفي ناشي از تفكيك دو حوزه نيز، هم عقالً و هم از جهت 

ئوليت پيشنهاد نهايي ايشان، وحدت عملي دو نظام مس ؛ بنابراين،قابل توجيه نيستند
 هاي ناشي از تعدد، بدون انكار تفاوت نظري ميان اين دو حوزه است. براي رفع اشكال
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 . مبناي دو مسئوليت از ديدگاه حقوق مدني ايران2

حال،  تنك مبني بر تفاوت ماهوي اين دو مسئوليت و درعيننظرية  براي اينكه بتوان
نويسنده همان رويكرد در عمل را (كه به نظر ها  آن مطلوبيت واحد تلقي كردن

گذار ايران است) با وضعيت حاكم بر حقوق مدني ايران مقايسه كرد، بايد داليل  قانون
را ها  آن حال بر خورد عملي يكسان با كننده جدايي ماهوي و درعين عقلي و نقلي اثبات
 تدليل و تبيين نمود.

 . داليل تعدد ماهوي مسئوليت مدني و قراردادي2-1

 قانوني (نقلي). داليل 2-1-1

و چنانچه قانون مالك تشخيص موضوع قرار گيرد، اثبات جدايي مسئوليت مدني 
(ق.م) در اين  221همه، نقش ماده  بااين ؛امر چندان دشواري نخواهد بود ،يقرارداد

زمينه، نقشي متفاوت و برجسته است. پيش از بررسي تأثير اين ماده در مباحث مرتبط 
بيني  پيش اده يادشده دريافت خسارت قراردادي را منوط بهالزم است يادآوري شود م

در عقد، يا داللت عرف و قانون نموده است. مشابه اين ماده نه تنها در حقوق فرانسه 
كه بل قوانين موضوع بحث از حيث شكل و غالباً محتوا بوده است وجود ندارد منشأكه 

 ،4ج ،1376ظير است (كاتوزيان، ن يبهاي حقوقي هم  به اذعان حقوقدانان در ساير نظام
) و همين امر سبب شگفتي و گاه اعتراض حقوقدانان شده است (صفايي و 307ص

همه، نه تنها مطالب  بااين ؛)306ص ،4ج ،1376كاتوزيان،  ؛95، ص1389رحيمي، 
 دهد كه اين ماده كامالً حائز اهميت نظري و عملي است مندرج در ادامه بحث نشان مي

اين ماده در عداد مطالب بيني  پيش فقهي موضوع نيز حاكي از داليلي برايكه بررسي بل
تواند نشانگر ضرورت ارتباط  ، عالوه بر اينكه اين ماده مي؛ براي نمونهمرتبط است

طرفين باشد، گفته شده است كه چون در فقه، مبناي عمومي  ارادهخسارت قراردادي با 
 يادشده قاعدة  اتالف و تسبيب است وقاعدة  مسئوليت نسبت به جبران خسارت،

نيز نسبت به عدم النفع شموليت ندارد، لذا خسارات قراردادي كه نوعاً ناشي از عدم 
جبران نمانند (محقق داماد و ديگران،  بي اند تا النفع هستند، به اراده نسبت داده شده

 ). 35ص ،1381
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شده در قانون  بيني شپيمقررات  منشأدر هر حال چون موضوع بحث، بيش از آنكه 
باشد آثار مقررات يادشده در وضع موجود است، لذا، ابتدا به دو برآيند مهم اين ماده و 

 سپس قرائن ديگر در اثبات تعدد دو حوزه مسئوليت اشاره خواهد شد:

 قانون مدني 221ماده  بر اساس. تفاوت مبناي دو مسئوليت 2-1-1-1

كه به بحث قواعد » طوركلي عقود و تعهدات به«قانون مدني در قسمت دوم، در بيان 
 قرار دادهپردازد، در فصل سوم، آثار معامالت را مورد بررسي  عمومي قراردادها مي

گذار به بيان شرايط مسئوليت متخلف از  ، قانون221است. در اين بخش، در ماده مهم 
اير مقررات راجع به دريافت غرامت قراردادي را نيز اجراي تعهد قراردادي پرداخته، س
، جبران 228در مبحث بعدي در ماده ؛ براي نمونه، منوط به رعايت آن دانسته است

رعايت ماده «خسارت حاصله از تأخير تأديه دين در مورد تعهد تأديه وجه نقد منوط به 
تأخير تأديه در اين  شده است تا گمان نرود اشاره به قابل مطالبه بودن خسارت» 221

 است. 221عمومي مقرر در ماده قاعدة  ماده به معناي معافيت آن از حكومت
اگر كسي تعهد اقدام به امري را بكند يا تعهد نمايد كه «(ق.م):  221ماده  بر اساس

مسئول خسارت طرف مقابل است  ،از انجام امري خودداري كند، در صورت تخلف
ت تصريح شده و يا تعهد عرفاً به منزله تصريح باشد و يا مشروط بر اينكه جبران خسار

 ».برحسب قانون موجب ضمان باشد
منطوق ماده حاضر، فقط در سه صورت امكان مطالبه خسارت قراردادي  بر اساس

شده را  بيني پيشوجود دارد و طبعاً مفهوم اين ماده، مطالبه غرامت در وراي حاالت 
داند. بر اين اساس، يا طرفين بايد در حين قرارداد به نتيجه تخلف احتمالي  مردود مي

وجه التزام) يا قانوني بيني  پيش (همانند يي قرار داده باشندازاانديشيده و براي آن ما به 
داللت بر اين تكليف نمايد و يا عرف مسلمي جايگزين تصريح طرفين شود. به عبارت 

گر مسئوليت در حوزه قراردادهاست، توافق طرفين است؛ خواه توافقي  ه توجيهبهتر، آنچ
صريح باشد، خواه ضمني (مدلول قانوني يا عرفي عقد) (محقق داماد سيد مصطفي و 

هاي طرفين قرارداد امري  ). مبتني بودن شروط ضمني بر اراده39، ص1381ديگران، 
، 2ج، 1378طباطبايي،  ؛19، ص1367، 24ج، 1367است كه هم در فقه (نجفي، 
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) مورد 158، ص1382صفايي،  ؛548ش ،3ج ،1376 ) و هم حقوق (كاتوزيان،117ص
تأييد قرار گرفته است. علت اين مسئله نيز روشن است؛ طرفين قرارداد اصوالً بر نتايج 

ها  آن ، پس فرض بر اين است كه با توجه و رغبت نسبت بهاند واقفعقاليي عقد خود 
توان انكار كرد كه الفاظ و عبارات  اند. همچنين اين نكته را نمي به انعقاد قرارداد پرداخته

ن قراردادي ترسيم كرده، يدر قرارداد در محيطي كه عرف يا قانون براي چن كاررفته به
توان در تعيين مفاد قرارداد تنها به ظواهر اكتفا كرد و  قابل فهم و تفسير است. پس نمي

اند  فين كه محاسبات خود را بر پايه فهم عرف يا قانون مبتني ساختهبه نيت طر
 تفاوت بود. يب

اند كه همه آنچه  ) انتقاد كرده95، ص1389برخي از حقوقدانان (صفايي و رحيمي، 
آمده است، الزاماً به معناي ناشي شدن مسئوليت قراردادي از اراده طرفين  221در ماده 

اند كه گاه طرفين نسبت  نيست و در اين راه عمدتاً به مدلول عرفي قرارداد ايراد گرفته
). اما 9ق.م 356ماده ( گذار باز هم آن را منشأ اثر دانسته است وناما قان اند جاهلبه آن 

، 1391برخي از حقوقدانان (بهرامي،  همچنان كهپاسخ نمانده است.  يباين ايراد 
: اند كردهيزدي نقل  محمدكاظم يدسبه نقل از فقهاي بزرگي همچون )، 95-94صص
كه اهل  كساني؛ زيرا دانستتوان ناشي از اراده  اثري كه ناشي از عرف است را مي«

همين مسئله نسبت » نمايند. عرفند بدون اينكه خود متوجه باشند مطابق عرف اراده مي
شود،  به مدلوالت قانوني عقود نيز جاري است و چون كسي جاهل به قانون فرض نمي

 لذا لوازم قانوني عقود نيز در حكم خواست متعاقدين است. 
است، ارزش نظري و تدليل چرايي مسئوليت  حائز اهميت 221آنچه در ماده 

و اال محتواي ) داند قراردادي است (كه آن را ناشي از اراده صريح يا ضمني طرفين مي
عمالً همه » قانون«و گاه » عرف«اي است كه حقوقدانان گاه با تعميم دايره  ماده به گونه

 ،1376(كاتوزيان،  اند كردهخسارات ناشي از تخلف قراردادي را قابل مطالبه معرفي 
 ).828ش، 44ج

را تفاوت ذاتي  221گيري تفاوتي ندارد كه دليل وضع ماده   همچنين در اين نتيجه
بودن مسئوليت قراردادي با مسئوليت قهري بدانيم يا همچون برخي  ناپذير و جمع
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 حقوقدانان، آن را ناشي از عدم قابليت انطباق خسارات ناشي از عدم اجراي قراردادها با
 و بعد). 189ص، ص1388قواعد اتالف و تسبيب تلقي كنيم (وحدتي شبيري، 

 و قوانين مرتبط 221ماده  بر اساسپذيري ضرر بيني  پيش . تفاوت ضرورت2-1-1-2

حقوقدانان طرفدار تعدد ماهوي مسئوليت قراردادي و قهري از جمله داليل خود، به 
اند و  مسئوليت قراردادي را الزم شمردهضرر در بيني  پيش اند كه قوانيني استناد نموده

ها  آن همزمان فقدان چنين مقرراتي در حوزه ضمان قهري را به معني تفاوت ميان
به  1150نمونه، قانون مدني فرانسه در ماده راي ب ؛)513ش ،1998اند (سنهوري،  گرفته

اليا و ايت 1225بودن خسارت قراردادي تصريح كرده است. مواد بيني  پيش ضرورت قابل
 74ماده  همچنان كه)؛ 6ش ،1383ژاپن نيز چنين مفهومي دارد (غمامي،  416

المللي كاال نيز مطلبي با همين مفهوم دارد. در حقوق ايران نيز موادي  كنوانسيون بيع بين
قانون  221ترين اين مواد، ماده بحث شده  داللت بر همين وضعيت دارند. هرچند مهم

و... هم براي اثبات اين  23011 632،10ديگري همچون ماده مدني است، اما مواد 
، حقوقداني، عدم امكان حكم به وجه التزام ؛ براي نمونهاند موضوع به كار گرفته شده

 قانون مدني) را ناشي از عدم 230شده در ماده  بيني پيشبيشتر از وجه مقرر در قرارداد (
از  221همه، ماده  بااين ؛)25ش ،1383آن توسط طرفين دانسته است (غمامي، بيني  پيش

تر است كه در بخش قواعد عمومي و جزء آثار كلي قراردادها آمده  آن جهت قابل توجه
 است و شامل حكمي كلي راجع به تمامي خسارات قراردادي است. طبيعي است كه

پذيري خسارت در قرارداد، يا از راه تصريح بدان از ناحيه طرفين يا عرف يا بيني  پيش
اي مشابه ماده  مستندي قانوني ميسر است. لذا حقوقدانان، مقررة فوق را حاوي نتيجه

 ،1383غمامي،  ؛92، ص1389اند (صفايي و رحيمي،  دانسته 12قانون مدني فرانسه 1150
 ).812ش ،4، ج1376، كاتوزيان، 26ش

در  221اي مشابه با مادة  با اينكه در قانون مدني يا ساير قوانين مرتبط، مقرره
ضرر را شرط مسئوليت بيني  پيش خصوص مسئوليت مدني وجود ندارد(كه قابليت

را جزء وجوه مشترك هر بيني  پيش اند ضرورت اي از حقوقدانان تالش كرده بداند)، عده
اي با توجيه ضرورت اخالقي بودن مسئوليت مدني به اين نتيجه  دو حوزه بدانند. عده
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و ضرورت وجود آن » رابطه سببيت«اي ديگر  ده) و ع55ش ،1383اند (غمامي،  رسيده
 ،1، ج1387اند (كاتوزيان،  اي دانسته بار را مستلزم چنين نتيجه ميان ضرر و فعل زيان

 ).295، ص1386يزداني،  ؛116-115ص، ص1389صفايي و رحيمي،  ؛135ش
ضرر در هر دو حوزه) به نظر بيني  پيش (نيازمندي به قابليت هشد اما نتيجه حاصل

نه تنها در قوانين مدني و كه رسد. چند دليل مثبت اين ادعاست: نخست اين  صحيح نمي
مسئوليت مدني و ساير قوانين مرتبط، چنين شرطي در خصوص ضمان قهري وجود 

؛ براي كنندة نتيجه معكوس است ، وجود برخي قوانين صريح، اثباتعكس برندارد بلكه 
بار صغير و مجنون  اي عمومي، نتايج افعال زيان قانون مدني، در مقرره 1216، ماده نمونه

. پرسش اينجاست كه آيا صغير غيرمميز 13است قرار دادهو سفيه را بر عهده خود ايشان 
نمايند؟ با چه بيني  پيش آميز خود را توانند نتيجه رفتارهاي خسارت و مجنون مي

خسارت، همخوان نمود؟ بيني  پيش ا با ضرورت قابليتتوان اين مسئوليت ر توجيهي مي
اي تعريف نموده است كه شامل  گونه اتالف را به 14قانون مدني 328همچنين ماده 

بيني  پيش تمامي خسارات مستقيم است، اعم از آنكه عامل، عمد، كوتاهي يا تقصير يا
ام حقوقدانان است. فقه، مورد اجماع تم تبع بهضرر داشته يا نداشته باشد؛ موضوعي كه 

) و 319همين وضعيت در قانون مجازات اسالمي، در خصوص مسئوليت پزشك (ماده 
) مورد 323يدن در خواب و سبب مرگ ديگري شدن (ماده غلتمسئوليتي كه در نتيجه 

 صادق است. ،رعايت قرار داده
 تواند موضوعيت داشته مي» تسبيب«استدالل يادشده، تنها در خصوص كه ديگر اين

هاي طرفداران آن ديدگاه نيز ناظر به همين مصاديق است. عالوه بر  باشد و عمده مثال
خسارت، كافي به مقصود نيست (چون بيني  پيش اين ايراد كه نيازمندي تسبيب به

بيني  پيش مسئوليت مدني تنها تسبيب نيست)، حتي پذيرش همين ميزان از ضرورت
ي براي ساز سبباقعيت اين است كه خسارت نيز، با ترديد جدي مواجه است؛ و

داراي » تقصير«كه مبتني دانستن تسبيب بر بل ضرر نيستبيني  پيش خسارت، نيازمند
 لذا از )؛ 292، ص1386يزدانيان،  ؛227، ص1391چنين اقتضايي است (بهرامي، 

 دانند  ديدگاه كساني كه مسئوليت مدني در نظام حقوقي ايران را مبتني بر تقصير نمي
 كنند،  بار را شرط ايجاد مسئوليت معرفي مي قابليت انتساب ضرر به فعل زيان كهبل
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 ، 1390بهرامي،  ؛79، ص1385چنين شرطي مورد پذيرش نخواهد بود (باريكلو، 
 ). 127، ص1390خدابخشي،  ؛1625ش ،1367لنگرودي،  ؛72-71صص

 شده حقوقدانان در خصوص ضرورت يانبنگاهي به داليل كه نكته آخر اين
) نشان 169-163ص، ص1384قاسمي،  ك.هاي قراردادي (ر ضرر در مسئوليتبيني  پيش
ي برخوردار كنندگ اقناعكدام از اين داليل، در مورد مسئوليت قهري از  دهد كه هيچ مي

در ضمان قهري وجود دارد كه چنين » اصل حاكميت اراده«، نه ؛ براي نمونهنيستند
كه در حوزه قراردادها مطرح » لزوم رعايت حسن نيت«ضرورتي را ايجاب نمايد، نه 

در ضمان قهري مطرح است » عدالت معاوضي«است در اين حوزه قابل طرح است، نه 
 در اين زمينه قابل استنادند. شده ارائهو نه ساير توجيهات 

اعالم دارند كه  صراحت بهاند تا برخي از بزرگان حقوق،  همين عوامل سبب شده
چون منشأ اصلي مسئوليت قراردادي، اصل حاكميت اراده است، در نتيجه، حدود 

وسيله متعهد به هنگام قرارداد است و  آن بهبيني  پيش مسئوليت قراردادي تابع قابليت
كس را  لعقود تابعه للقصود) است، لذا هيچتبعيت عقد از قصد (اقاعدة  اين از آثار

كه در  بوده ملزم ساخت. درحاليبيني  پيش توان به بيش از آنچه در عقد برايش قابل نمي
مسئوليت غيرقراردادي، اصوالً محدوديت وجود ندارد، حتي اگر زيان وارده براي عامل 

 ).37ش ،1386نبوده باشد (شهيدي، بيني  پيش قابل

 جايگاه قرارگيري مواد مربوط به جبران خسارت قراردادي. 2-1-1-3

» اثر معامالت«را در ذيل عنوان » خسارات حاصله از عدم اجراي تعهدات«قانون مدني، 
كه  221آورده است. از جمله مواد مهم كليدي در بحث جبران خسارت يعني ماده 

ح قانوني و يا مالزمه آن در قرارداد، يا تصريبيني  پيش شرط قابليت مطالبه غرامت را
عرفي دانسته است نيز در ذيل همين عنوان قرار گرفته است. نتيجه طبيعي اين 

بندي، داللت آن بر منتج شدن جبران خسارت قراردادي از اصل حاكميت اراده  يمتقس
، قاعدتاً نبايد ؛ بنابراينچراكه آثار قراردادها، ناشي از توافق و اراده طرفين هستند ؛است

 هاي قهري تلقي نمود كه حتي بدون اين نوع خسارات را در زمره ضمان جبران
 گيرند. يا اراده طرفين نيز منشأ مسئوليت قرار ميبيني  پيش
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اند كه مسئوليت قراردادي نيز ارتباطي به اراده و اصل حاكميت اراده  برخي مدعي
گيرد و فقط تعهد   ميندارد چون اين مسئوليت در قرارداد نيامده و مورد توافق نيز قرار ن

شود ناشي از اراده است. اما اين  قراردادي كه در قرارداد مورد توافق واقع مي
دهد كه مسئوليت مدني نيز جزء آثار قراردادهاست نه خواست  بندي نشان مي تقسيم
 گذار.  قانون

 . تفكيك مباحث مسئوليت قراردادي و قهري در قانون مدني 2-1-1-4

كشورهاي قائل به تفكيك ميان مسئوليت مدني و مسئوليت قهري همانند همچنان كه در 
 براي مثال،اند ( طور جداگانه مورد بحث قرار داده فرانسه، ضوابط اين دو مسئوليت را به

به مباحث مسئوليت ناشي از عدم انجام  1156تا  1146در قانون مدني فرانسه مواد 
هاي خارج از قرارداد  ه مباحث الزامب 1386تا  1382تعهدات قراردادي و مواد 

اختصاص يافته است)، قانون مدني ايران نيز در دو بخش جداگانه به تحليل شرايط و 
قانون مدني، تحت عنوان  230تا  226اقسام و آثار اين دو پرداخته است. مواد 

طور ويژه، نتايج تخلف از تعهدات  به» خسارات حاصله از عدم اجراي تعهدات«
، در »شوند الزاماتي كه بدون قرارداد حاصل مي«كه  ي را بيان كرده است، درحاليقرارداد

 ينهماند.  بررسي شده 337تا  301باب دوم و پس از مباحث قراردادها، در خالل مواد 
اند جداگانه  گذار اين دو مسئوليت را كه هر دو، برآيند تخلف از تعهدي پيشيني قانون كه

چنان كه پالنيول  دارد وگرنه اگر آنها  آن ز تفاوت ميانبررسي كرده است، حكايت ا
استاد بزرگ فرانسوي معتقد است، مسئوليت، تكليف به جبران خسارت ناشي از تعهد 

)، 39ش ،1، ج1387آنكه مهم باشد تعهد اوليه از كجا آمده است (كاتوزيان،  يببود، 
تر بود، پس از بيان  طقيرا جداگانه بررسي كند و منها  آن گذار دليلي نداشت قانون

تكاليف و تعهدات ناشي از عقد و قانون، سپس در مبحثي واحد، به بررسي نتايج ناشي 
 پرداخت. از تخلف از آن تعهدات مي
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 . داليل عقلي2-1-2

 . تفاوت از حيث هدف و علت وجودي2-1-2-1

ت ترين نيازهاي مطالعا بررسي هدف به وجود آورنده حقوق و تكاليف، از اساسي 
ويژه در زمينه مقايسه ميان نهادهاي مختلف حقوقي است. ميان هدف به  حقوقي، به

وجود آورنده مسئوليت و مبناي آن، چنان در هم تنيدگي وجود دارد كه به اعتقاد 
ي آن، تعيين ها هدفپردازان حوزه مسئوليت، بدون مشخص نمودن  يهنظربسياري از 

). بر 57، ص1383باديني، به نقل از: استنفورد،  مبنا نيز ناممكن است (دانشنامه فلسفه،
همين اساس براي آنكه بتوان تشخيص داد كه آيا مباني مسئوليت مدني و قراردادي 

عقالً، عالوه،  ؛ بهمتعددند يا واحد، گزيري از پرداختن به اهداف اين دو مسئوليت نيست
چرخد و  آورنده آن مي تعيين اركان، شرايط و آثار مسئوليت نيز بر مدار هدف به وجود

توان  سختي مي چنانچه اهداف به وجود آورنده مسئوليت در دو حوزه مختلف باشد، به
 انتظار حكومت مقرراتي واحد بر آن قلمروها را داشت.

حال، دقت نظر برخي از انديشمندان حقوقي همچون تنك و وير (كه در بخش 
داف بنيادين مسئوليت قراردادي و كند كه ميان اه قبل اشاره شد) بيشتر جلب توجه مي

اند؛ هرچند هدف كلي تمامي قواعد حقوقي، نيل به سعادت  قهري قائل به تفكيك شده
هاي مادي و  هاي معنوي، ثروت بشري است كه اين امر مستلزم احترام و رشد داشته

هاي قهري و قراردادي، براي تأمين  سالمت جسمي است، اما هر يك از مسئوليت
حقوق در بخش قراردادها و از جمله كه  اند؛ درحالي ين نيازها طراحي شدهبخشي از ا

ي خود را براي رشد و تعالي و ارتقاء ابزارهاكوشد تمام  يم» مسئوليت قراردادي«در 
وضع موجود به كار گيرد، تالش مسئوليت مدني، پيگيري ضمانت اجراها براي اقدامات 

). عقالً براي آنكه 72، ص1414ند (سراج، ا كساني است كه وضع موجود را بدتر كرده
پيشرفتي حاصل شود، ابتدا بايد وضع موجود بدتر نشود و سپس تالش شود وضع 

كند هدف نخستين را تأمين نمايد و  يمي ايجاد گردد. مسئوليت مدني تالش تر مطلوب
يجادشده در وضع اهاي  تدابير مناسب، ضمن جبران رخنهبيني  پيش با وضع مقررات و

هاي معنوي اشخاص، قصد ايجاد  هاي وارده به جان يا مال و داشته وجود و آسيبم
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احتياطي عاملين بالقوه خسارات را از بين ببرد. اما  يبخسارت يا احتمال كوتاهي و 
حقوق قراردادها و از جمله مسئوليت قراردادي به دنبال بهبود وضع موجود از طريق 

مي و هنري و ارتقاء سالمت جسمي و روحي توليد ثروت، توليد فرهنگ و آثار عل
كوشد، ابتدا با طراحي قواعد عمومي و  ؛ اين رشته مي)Fleming, 1985, p.88(است 

تدابير مناسب براي اجراي تعهدات قراردادي به بيني  پيش اختصاصي اين امر و سپس
 اين هدف نائل آيد. 
هاي سنتي مسئوليت مدني، كه حقوقدانان، آن را  نظريه بر اساسبنابراين، چه 

دانند و وظيفه نظام مسئوليت مدني را تعيين  كننده زيان مي و وارد ديده زيانمشكل ميان 
حقوق «اي خالص از  شمارند و آن را شاكله ضمانت اجراي حقوق و تكاليف آن دو مي

جديد كه مسئوليت مدني هاي ابزارگرايانه  كنند و چه در نظريه تلقي مي» خصوصي
عنوان ابزاري عمدتاً اقتصادي براي نيل به اهدافي همچون توزيع عادالنه خطرها و  به

هاي  شود و عمالً جزء شاخه سرشكن شدن خسارات ميان اعضاي جامعه و ... تلقي مي
اي، بهترين وجه  يشهرگيرد، اين نكته مشترك است كه هدف  قرار مي» حقوق عمومي«

آن، جامعه است. هدفي كه با علت بنيادين  تبع بهوارد به شخص و  جبران خسارت
مسئوليت قراردادي يعني تضمين تعالي و توسعه تعهد شده، متفاوت است. توجه به 

هاي ميان مسئوليت قهري و  اي، فهم چرايي بسياري از تفاوت يشهرهمين تفاوت 
ن خسارت و جلب توجه ، آنجا كه هدف، جبرا؛ براي نمونهكند قراردادي را آسان مي
گيري   مباالتي، يا عمد در ايجاد زيان باشد، سخت يباحتياطي و  يباشخاص به پرهيز از 

دهد مسئوليت ميان عوامل متعدد زيان  گذار به خود اجازه مي نيز ناروا نيست؛ پس قانون
يا و  اند نابالغقرار دهد يا مسئوليت را بر دوش كساني نهد كه مجنون يا » تضامني«را 

كه در  را نيز باعث مسئوليت معرفي نمايد، درحاليبيني  پيش نتيجه يك عمل غيرقابل
مسئوليت ميان  براي مثال،حوزه قراردادها قاعدتاً احكام موارد يادشده متفاوت است، 

 امكان جبران دارند. بيني  پيش عوامل متعدد، اشتراكي است و تنها خسارات قابل
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 مبناي دو مسئوليت. تفاوت از حيث 2-1-2-2

ديدگاه قابل تأييد بسياري از حقوقدانان، مبناي مسئوليت قراردادي و قهري  بر اساس 
روش توجيه اين تفاوت يكسان نيست؛ به بيان برخي از همه،  ؛ بااينمتفاوت است

ايشان، مبناي مسئوليت قهري، قانون و مبناي مسئوليت قراردادي، اراده طرفين قرارداد 
كه ممكن است مسئوليت جبران خسارات ناشي از تخلف از مفاد قرارداد، است. با اين

در ضمن عقد نيامده و صريحاً مورد توافق قرار نگرفته باشد، اما تفاوتي هم با آن ندارد، 
چون در واقع ادامه همان و دنباله و بدل تعهد اصلي است لذا بايد آن را از آثار قرارداد 

توان  نميهرچند اي ديگر،  از ديدگاه عده .)Viney, 1995, n. 166(محسوب كرد 
قدر از  ينهممسئوليت قراردادي را جزء مفاد عقد يا ادامه و بدل آن تلقي كرد، اما 

ارتباط كافي است كه متعهد با بستن قرارداد، تعهدي خاص بر عهده گرفته است و 
تخلف از همين تعهد باعث مسئوليت وي شده است، لذا مسئوليت ريشه در قرارداد 

). Starck et al., 1999, n. 1752(داشت   دارد چون اگر عقد نبود، مسئوليت هم وجود نمي
هاي قراردادي نيز  دانان، ضمن پاسخ به اين ايراد كه مسئوليتاما گروه ديگري از حقوق

اند، توجيه متفاوتي براي ناشي شدن مسئوليت  گذار ايجاد شده قانونبيني  پيش دليل به
منبع مستقيم و هرچند اند. به اعتقاد ايشان،  ابراز داشته» اراده طرفين«قراردادي از 

دي، قانون است، اما چون حكم قانون بر واسطه مسئوليت، در حوزه مسئوليت قراردا يب
توان قرارداد را منبع غيرمستقيم آن دانست  مبناي تضمين قرارداد است، به اين اعتبار مي

و برخالف الزامات كه در آن، هدف تأمين نظم عمومي و جلوگيري از اضرار به غير 
ست كه است، در مسئوليت قراردادي، هدف تأمين حاكميت عقد است. به همين علت ا

قانون مدني نيز خسارات ناشي از عدم انجام تعهد قراردادي را از الزامات جدا ساخته و 
در شمار آثار عقد آورده و در اين مواد هيچ سخني از تقصير  230تا  226ضمن مواد 

نيز تعيين خسارات  230به ميان نيامده و همه جا گفتگو از تخلف از تعهد است و ماده 
 ). 37ش ،2، ج1387كند (كاتوزيان،  ف واگذار ميرا به توافق دو طر

ها و رفتار دو  از ديدگاه اين دسته از حقوقدانان، در حوزه قراردادها آنچه از گفته
در  بايدكردند،  شد به آن حكم مي شود كه هرگاه در قرارداد طرح مي طرف استنباط مي

طور ضمني بر آن توافق شده است. معني قرارداد اين است  زمره اموري قرار گيرد كه به
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كه متعهد كاري را كه بر عهده گرفته است انجام دهد وگرنه نتايج متعارف آن را (جبران 
). پس در اين 37ش ،1، ج1387كاتوزيان، به نقل از: ضرر) متحمل شود (هومز، 
ارتباط با تعهدات  صرف بهنه بدل تعهد اصلي است و نه  ديدگاه، مسئوليت قراردادي،
كه جزء مفاد ضمني هر قراردادي است كه متعهد، در بل شود اوليه عقد، بدان منتسب مي

كولن و كاپيتان و  ؛136، ص4صورت تخلف، بايد آن را بپردازد (ابري و رو، ج
 ).19، ص1992مرقس،  ؛93، ص1390بهرامي، به نقل از:  1042ش ،2الموراندير، ج

 . تفاوت ماهيت تعهدات يا تكاليف تخلف شده2-1-2-3

هرچند بحث از مسئوليت مدني، امري است متفاوت از تعهد پيشيني تخلف شده كه 
اند  يدهكوشحقوقداناني مثل پالنيول  همه، ؛ بااينشود باعث تكليف به جبران خسارت مي

چون هر دو مسئوليتي هستند هر دو مسئوليت قهري و قراردادي را، يكسان بدانند، 
مبتني بر تخلف از يك تعهد قبلي. از ديدگاه ايشان، مهم نيست كه تعهد قبلي، چگونه 
ايجاد شده و چه مبنايي داشته است؛ در تكليف به جبران خسارت، اين نكته مهم است 
كه حتماً تعهدي وجود داشته، زير پا گذاشته شده و منجر به خسارتي شده باشد. نقطه 

ها  شود و نبايد در تعيين ماهيت اين مسئوليت يمت مسئوليت مدني از اينجا آغاز ميعز
 ).29-28ص، ص1992بها داد (مرقس، ها  آن به تعهدات اوليه و منشأ

هاي پيشين آمد، مثل تفاوت در هدف و  هايي شبيه آنچه در شماره گرچه، استدالل
ر مسئوليت به جبران خسارتي را يشي است كه هاند سادهدهد كه اين يك  مبنا، نشان مي

، به اين استدالل نيز ايراد وارد شده است كه همه ؛ بااينبا ديگر انواع آن يكسان انگاريم
تخلف شده است، در يك رده ها  آن بتوان در مسئوليت قهري و قراردادي، آنچه را كه از

در حوزه قراردادها، آنچه قبل از  .)Tunc, 1981, p.44(بناميم » تعهد«را ها  آن ،قرار داده
اي  توان آن را رابطه واقعي است؛ يعني مي» تعهدي«مسئوليت قراردادي وجود دارد، 

دهنده ميان دو شخص تلقي كرد كه يكي از ايشان را در مقابل ديگري متعهد به  پيوند
 فعلي ساخته است.

ه تسليم مبيع عنوان نمونه، تكليف به پرداخت ثمن توسط مشتري يا تكليف ب به
تعهدات ناشي از نكاح براي  همچنان كهتوسط بايع، داراي چنين خصوصيتي است، 
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زوجين يا عقد اجاره براي موجر و مستأجر چنين وضعيتي به همراه دارد. اما ترديد در 
باعث مسئوليت قهري ها  آن تكاليف عمومي، ناشي از قوانين است كه تخلف از

 ها اينت از اشياء يا حيوانات تحت مالكيت براي آنكه شوند. آيا تكليف به مراقب مي
باعث ايجاد خسارتي احتمالي به ديگران نشوند نيز واجد چنان خصوصيتي هستند؟ آيا 

اي براي يك راننده در مقابل تمامي  وظيفه مراقبت و احتياط در رانندگي كه وظيفه
نشود نيز واجد همان خصوصيات تعهد يك ها  آن كه احياناً باعث زياني به هاست انسان

بايع در مقابل مشتري هست؟ همين وضعيت در خصوص وظيفه هر شخص به 
بازگرداندن اموالي كه ممكن است بدون جهت از محل دارايي ديگران دارا شده باشد 

همچون تعهدات طرفين يك عقد » تعهدي«توان  را هم مي ها اينوجود دارد. آيا 
 رسد اين نتيجه صحيح باشد.   دانست؟ به نظر نمي
تر  به معناي دقيق حقوقي بدانيم و بناميم، منطقي» تعهد«ي آنكه جا بهگروه دوم را 

تواند در پي  آفرين مي» تعهد«اجتماعي تلقي كنيم كه اثري » بايدي«يا » وظيفه«است 
» هديتع«، حتي اگر مسئوليت به جبران خسارت، با زير پا گذاشتن ؛ بنابراينداشته باشد

آنكه تشخيص مبناي آن تعهد مهم باشد، بازهم بايد بين مسئوليت  يبشروع شود 
بودن  القول متفقي يادشده به معني ها استداللبود. قائل قراردادي و قهري، تفاوت 

كه نويسنده بل حقوقدانان داخلي و خارجي در تعدد مسئوليت قراردادي و قهري نيست
همچنين جلوگيري از اطاله و پراكندگي مطالب، به اقتضاي رعايت حجم نوشتار و 

هم در ميان حقوقدانان  ؛ بنابراين،مجبور بوده است ديدگاه مرجح خود را بيان نمايد
) و هم در 94، ص1389  ايراني، وحدت مسئوليت طرفداراني دارد (صفايي و رحيمي،

فقه نيز،  ). در372ش  ،2مازوها، حقوق مدني، ج رك.ميان نويسندگان حقوقي خارجي (
 همه، ؛ بااينصورت شفاف و تحت عناوين امروزي بحث نشده است با اينكه موضوع به

ن هر دو برداشت اتفاق افتاده است. برخي مجموع مطالب فقه را مويد تعدد ه آراجع ب
) و برخي وحدت نظام را استنباط 196-185صص، 1385دانسته (وحدتي شبيري، 

 ). 95ص ،1389اند (صفايي و رحيمي،  نموده
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 . وحدت عملي ميان مسئوليت قهري و قراردادي2-2

هاي وحدت يا تعدد مسئوليت قهري و قراردادي، داراي  انتخاب هر كدام از ديدگاه
دوگانه تلقي شده است، وضعيت  ها اينهايي كه ماهيت  آثاري متفاوت است. در نظام

هايي  رويه عملي حاكم بر سرنوشت و آيين دادرسي دعاوي مرتبط، متفاوت از نظام
هاي طرفدار تعدد، الجرم بايد روشن شود كه  اند؛ در نظام را واحد دانستهها  آن است كه

آيا مسئوليت برآيند تخلف از يك قرارداد بوده است يا خير؟ در صورت حتميت وجود 
طور  رارداد، زمان ابتدا و انتهاي آن كجاست؟ آيا در قرارداد منعقده، شروطي نيز بهق

ضمني وجود داشته و يا پاي ذينفع ثالثي نيز در ميان بوده است؟ همچنين قضاوت 
عنوان نمونه، مسئله  صورت گرفته، پاسخ بسياري از سؤاالت را در دل خود دارد؛ به

قهري و قراردادي، وابستگي مستقيمي به اين انتخاب ميان مسئوليت » جمع«يا » انتخاب«
اند، اصوالً پرسش از جمع يا  ها را پذيرفته هايي كه وحدت ميان مسئوليت دارد. در نظام

 ).68، ص1391ينت، ط پاكانتخاب وجهي نخواهد داشت (ايزانلو و 
، اين سؤال بسيار جدي است و اصوالً »تعدد«هاي مبتني بر  كه در نظام درحالي

وجود )؛ 771، ص1999اجازه انتخاب نيز امري خالف اصل است (تره، سيملر ولكت، 
هاي عملي باعث شده است تا حقوقدانان و رويه قضايي در كشورهاي  همين اختالف

ها  يتمسئولقائل به تفكيك مثل فرانسه تالش نمايند تا مانع به هم ريختن قلمرو ميان 
 ).38-13ص، ص1386 ،ژوردن نمونه آراء:؛ 61، ص1385شوند (ژوردن، 

يني تفكيك دو حوزه باعث آفر مشكلهمچنان كه تنك نيز متذكر شده،  ،همه بااين
ي يكنواخت سو بهها و حقوقدانان قائل به تفكيك نيز، در عمل  گرديده است حتي نظام

 كم تاآنجاكه مشكالت عملي را به حداقل رساند) حركت نمايند. سازي مقررات (دست
المللي نيز مشاهده  هاي بين اي و كنوانسيون هاي منطقه در توافقهمين وضعيت 

در مورد حوادث رانندگي در  1985ژوئيه سال  5، در فرانسه، قانون ؛ براي نمونهشود مي
المللي حمل و نقل،  هاي بين همچنين اغلب كنوانسيون، خود چنين اقدامي نموده 1ماده 

دانسته، دعواي مسئوليت عليه متصدي  مسئوليت متصدي حمل و نقل را تابع يك نظام
داراي  ديده زيانحمل و نقل را خواه از سوي طرف قرارداد و خواه از سوي ثالث 

اند. همين رويه در خصوص مسئوليت ناشي از عيب توليد،  شرايط يكسان دانسته
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 اتحاديه اروپا تكرار شده است  1985ژوئيه  25موجب دستورالعمل مورخ  به
)Veney, 1995, p.451.( 

گذار به  اما در حقوق ايران، نكته قابل توجه اين است كه ضمن اعتقاد قانون
اي  گونه جداسازي مسئوليت قهري و قراردادي از جهت ماهيت و مبنا، عمالً به

گذاري شده است كه رويكردهاي فعلي مسئوليت در حركت به سمت وحدت  قانون
ف حقوق فرانسه، شرط عدم مسئوليت و ، برخالبراي مثالعملي با مانعي مواجه نيست؛ 

، 1386وجه التزام در زمينه قهري و قراردادي تفاوتي با يكديگر ندارند (ايزانلو، 
). همچنين، برخالف بسياري كشورها، تفاوتي از حيث نوع مسئوليت چند 234ص

» مسئوليت تضامني«اصل تلقي شده و » مسئوليت اشتراكي«عامل وجود ندارد و همه جا 
ضرر بيني  پيش هايي مثل قابليت اصل است. همين وضعيت در خصوص تفاوتخالف 

هاي معتقد به تفكيك دو مسئوليت، در  در دو حوزه قابل مشاهده است كه برخالف نظام
 برخورد كرد.ها  آن نحو واحد با توان عمالً به حقوق ايران مي

هاي  مسئوليت ترين دليل قانوني جدايي تر توضيح داده شد، اصلي همچنان كه پيش
قانون مدني است. اين ماده، هم  221قراردادي و قهري در حقوق ايران، ماده 

ضرر در دو بيني  پيش دهنده تفاوت مبناي دو مسئوليت و هم اختالف از جهت نشان
اي تدوين يافته است كه ضمن داللت كامل بر  گونه همه، اين ماده به بااين ؛حوزه است

گذار در جدايي نظري و مبنايي دو موضوع، عمالً راه را براي جبران  ديدگاه قانون
ضررهاي قراردادي، حتي آنجا كه دريافت خسارت از قرارداد قابل استنباط نيست نيز 

خسارت قراردادي، بر تصريح در عقد، يا داللت  اين ماده، جبران بر اساسگذارد.  باز مي
موضوع در قانون مشروط است. با بيني  پيش عرفي بر ضرورت جبران خسارت و يا

اينكه نتيجه اين ماده، عدم داللت عقد بر مسئوليت ناشي از تخلف از آن است و لذا 
ي موجود ها ، حقوقدانان با استفاده از ظرفيتهمه ؛ بااينمشروط به شرايطي شده است

اند كه هر تخلفي از مفاد قرارداد بتواند همچون  اي تفسير كرده گونه در ماده، آن را به
اتفاق افتاده » عرف«حوزه مسئوليت مدني، تعهدآفرين گردد؛ گاهي اين تالش با تعميم 

است. بدين معني كه گفته شده است در عرف كنوني، متعهد را مسئول خساراتي 
توان  ي ميدشوار بهو در اجراي قرارداد حاصل شده است و دانند كه از تخلف ا مي
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اي آورد كه نقض عهد بشود و عرف، مديون را مسئول خسارت تلقي نكند  نمونه
به نتيجه رسيده » قانون«). گاهي نيز موضوع با تعميم محدوده 220، ص1382(صفايي، 

ن قهري هاي موجود در مواد مربوط به بخش ضما است. برخي حقوقدانان، ظرفيت
قانون مسئوليت مدني را مناسب چنين  1و همچنين ماده » تسبيب«ويژه  قانون مدني و به

). از ديدگاه ايشان، ازآنجاكه مقرراتي 308، ص4، ج1376اند (كاتوزيان،  تفسيري ديده
طور مطلق، هر كسي را كه سبب تلف مالي شود، ضامن جبران  به 331همچون ماده 

عنوان تسبيب در ورود خسارت،  متخلف قراردادي به اند، پس هر خسارت دانسته
 مسئول جبران زيان خواهد بود. 

اي است كه از  گونه در نتيجه، وضعيت قوانين مرتبط با موضوع، در حقوق ايران به
گذار مواجه  هاي ميان مسئوليت قهري و قراردادي با سكوت قانون سويي، برخي تفاوت

نحوي  سازد به ار در جدايي اين دو را آشكار ميگذ شده و برخي ديگر كه موضع قانون
تدوين يافته است كه در عمل، راه را براي استفاده همزمان از مقررات دو حوزه در 

اي كه تنك، پس از تحقيق و  نتيجه ؛كند  يكديگر، براي رفع مشكالت عملي سد نمي
 ه است.عنوان برآيند مطالعات تطبيقي خود بدان نائل شد بررسي حول موضوع، به

 بندي  جمع

بحث از وحدت يا تعدد مسئوليت قهري و مسئوليت قراردادي، يكي از مباحث مهم 
راجع به جبران خسارت است كه انتخاب هر كدام از اين دو ديدگاه، نظام حقوقي را به 

كند. پروفسور تنك، در كتاب ارزشمند مسئوليت مدني با  مسيرهاي متفاوتي هدايت مي
ها، به داليل متعدد،  در اين نظام شده مطرحوضوع، ضمن بيان مواضع نگاهي تطبيقي به م

يني آفر مشكلوي به علت  ،همه بااين ؛را مرجح دانسته استها  آن اختالف ماهوي ميان
در ها  آن اعتقاد به چنين تفاوتي، عمالً از رويكرد به وجود آمده در واحد تلقي شدن

بررسي وضعيت تقنيني حاكم بر موضوع  كند. هاي مختلف حمايت مي كشورها و نظام
گذار ايران نيز به داليل شكلي و ماهوي متعدد،  در حقوق ايران نيز نشان داد كه قانون

داليل عقلي نيز مويد همين  همچنان كهقائل به دوگانگي اين دو مسئوليت بوده است، 
اي است كه عمالً توصيه  گذاري موضوع به شيوه وضعيت قانونهمه،  ؛ بااينديدگاه است
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پذير و  پروفسور تنك براي تحقق وحدت عملي ميان جبران خسارت در دو حوزه امكان
 گذار هم بوده است. شايد مد نظر قانون

نظام حقوقي ايران بر اساس آنچه در قانون مدني آمده است، ضمن احترام بنابراين، 
بار آن نيز  تواند از نتايج زيان زه كه متضمن توجيه نظري است، ميبه جدايي اين دو حو

بيان شد، اگر مسئوليت جبران خسارت، اعم از  همچنان كه، ؛ براي نمونهمصون بماند
يكي انگاشته شود، توجيه خسارت ناشي از عدم اجراي قرارداد و   قهري و قراردادي،

گذار  ي در فقه مشكل است. اما قانونعدم النفع ناشي از آن با قواعد عمومي ضمان قهر
هاي قهري و مبتني ساختن آن بر اراده  با جدا ساختن نظري اين نوع خسارت از ضمان

طرفين (اصل حاكميت اراده) توانسته است توجيه مناسب براي مطالبه آن را فراهم 
ي همه چون در عمل و واقعيت، هميشه، خسارات ناشي از تخلفات قرارداد يناآورد. با 

اي بيان شده  گونه گيرد، لذا انتساب مسئوليت به اراده طرفين، به  مد نظر طرفين قرار نمي
گذار، وجود عرف يا قانون دال بر  جبران نماند؛ قانون بي است كه در عمل هيچ خسارتي

ضرورت جبران خسارت را نيز دليل بر خواست و اراده طرفين قلمداد كرده است، 
هذا مقنن توانسته است  يعلدانان امروزه، هميشه قابل احرازند. امري كه از ديدگاه حقوق

ضمن احترام به مباني حقوقي كشور و فقه اسالمي، راهكاري براي رفع مشكالت عملي 
هاي  جبران ماندن خسارات بيابد كه رويكرد حقوقدانان بزرگ و نظام بي و همچنين

 مترقي حقوقي است. 
                                                           

1. Collection ÈtudJutidique Comparative 
2. Revue International de Droit Comparé 
3. La Responsibility Civil 
4. Weir 
5. Huet 
6. Guest 
7. Poullton 
8. Hadden 

حسب عرف و عادت جزء يا از توابع مبيع شمرده شود يا ق.م: هر چيزي كه بر  356. ماده 9
قرائن داللت بر دخول آن در مبيع نمايد، داخل در بيع و متعلق به مشتري است؛ اگر چه در 

 تصريح ذكر نشده باشد و اگر چه متعاملين جاهل بر عرف باشند. عقد به
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ها نسبت به اشياء و  ل آنق.م: كاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامي و امثا 632ماده  .10
ها ايداع شده باشد و يا  باشند كه اشياء و اسباب يا البسه نزد آن البسه واردين وقتي مسئول مي

 اينكه بر طبق عرف بلَد، در حكم ايداع باشد.
ق.م: اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف، متخلف مبلغي  230ماده  .11

مايد، حاكم نمي تواند او را به بيشتر يا كمتر از آنچه ملزم شده است عنوان خسارت تأديه ن به
 محكوم كند.

بيني  ق.م. فرانسه: متعهد تنها مسئول خساراتي است كه در زمان قرارداد پيش 1150ماده  .12
اند، مشروط بر اينكه عدم اجراي تعهد، ناشي از تقلب و  بيني بوده شده است يا قابل پيش

 عمد نباشد.
 ق.م: هر گاه صغير يا مجنون يا غير رشيد باعث ضرر شود ضامن است. 1216ده ما .13
ق.م: هر كس مال غير را تلف كند، ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را  328ماده  .14

بدهد؛ اعم از اينكه از روي عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و اعم از اينكه عين باشد يا 
 ا معيوب كند، ضامن نقص قيمت آن مال است.منفعت و اگر آن را ناقص ي
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