تحلیل وحدت بنیادی مسئولیت قراردادی و خارج از قرارداد
مجید حبیب زاده
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چكیده
هر مسئولیتي ناشي از نقض تعهد پیشین است ،لیكن اين مسئولیت همیشه دارای منبع واحدی نیست بلكه مسئولیت
قراردادی ناشي از عدم اجرا يا اجرای بد قرارداد به وجود ميآيد در حالي که مسئولیت قهری دارای منبع قانوني
است .بر اين اساس در نظام حقوقي فرانسه مثل بسیاری از نظامها مدتها بین اين دو مسئولیت تفكیک قائل بودند .ا
ما بايد ديد اين دوگانگي واقعا" وجود دارد يا خیر؟ موضوع مقاله حاضر بررسي همین موضوع است که آيا تفاوت
بنیادی و اساسي بین دو نظام مسئولیت وجود دارد يا خیر زيرا هرگاه تفاوتهايي که مطرح شده غیر واقعي باشد،
دي گر تعیین دامنه خاص هر يک از دو مسئولیت و يا مسأله حق انتخاب يا عدم انتخاب بین دو مسئولیت بيمعنا و
بيفايده خواهد شد .بدون شک در قرن1۱میالدی در طرح تفاوتهای بین دو مسئولیت اغراق شده بود .متعاقبا"
نظريه جديدی در مقابل نظريه حاکم (تفكیک)شكل گرفت که مبتني بر اتحاد بین دو نظام مسئولیت بود .از طرفي با
توسعه علوم و صنايع ،اجرای تفاوت بین دو مسئولیت ديگر ساده نیست ،به خصوص زمانيکه مسئولیت ناشي از
تعهدات تبعي قراردادی باشد که اين تعهدات را ميتوان مسئولیت قانوني نیز دانست .به طور مثال در مورد تعهدات
مربوط به حمل و نقل اشخاص هرگاه فرد در حین حمل فوت نمايد نبايد تفاوتي در حق ورثه او در صورت وجود
قرارداد يا عدم وجود آن ايجاد شود .امروزه گرايش به وحدت بین مسئولیت قراردادی و خارج از قرارداد با توجه به
ديدگاههای حقوقي و کنوانسیونهای بینالمللي ايجاد شده است که نشانه آن را ميتوان در دستورالعمل اتحاديه
اروپا مالحظه کرد .بنابر اين تفاوتي که مدتها بین دو مسئولیت قراردادی و خارج از قرارداد مطرح شده بود رو به
زوال و نابودی است.
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 -1كارشناس ارشد حقوق ثبت اسناد و امالک دانشگاه تهران

مقدمه
از ديرباز مسأ له جدايي (تفكیک مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد )و آثار مترتب بر آن در حقوق
اروپا به ويژه حقوق فرانسه مطرح بوده است  .از حدود سالهای  1۱91تاکنون بیشتر کتب مهم حقوقي راجع به مسأله
مسئولیت مدني به حل اين تعا رض بسیار مهم پرداخته اند .بیشتر اين نوشته ها با اصل تفكیک اين دو مسئولیت
موافقند .در فقه امامیه نیز برخي از فقها به اين دو مسئولیت توجه کرده اند برخي گفته اند اگر مسئولیت مدني
(ضمان) را به معنای تعهدات مالي در مقابل تعهدات غیرمالي تفسیر کنیم مي توانیم آنرا به ضمان عقدی و ضمان
ناشي ار عدم انجام معامله و ضمان قهری (اتالف و تسبیب) تعمیم دهیم.
در حقوق ايران نیز بیشتر حقوق دانان در کتب مربوط به قواعد عمومي و تعهدات و کتب مسئولیت مدني بحثي را
هم در مورد وحدت يا تعدد مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری مطرح کرده اند و اکثر آنان تفكیک بین مسئولیت
قهری و قراردادی را بعنوان پیش فرض پذيرفته اند.
بدين ترتیب مالحظه مي شود مسأله تفكیک و يا وحدت اين دو مسئولیت دارای سابقه و جايگاه مهمي است زيرا
تعیین ماهیت اين دو مسئولیت و بررسي تفاوتهای آنها تأثیر زيادی در حق زيان ديده دارد .از ديد گاه نظری اين
سوال اساسي مطرح است که آيا واقعاً مبنای مسئولیت قراردادی از مسئولیت قهری مجزا است يا اينكه بنیاد هر دو
مسئولیت (ضمان) يكي است .مدتهای مديدی است که حقوقدانان و محاکم در پي آنند که بدانند آيا اين دو
مسئولیت دارای ماهیت و مبنای واحدی هستند يا خیر؟بنابراين مصاديق و زمینه های حقوقي بسیاری وجود دارد که
مورد مناقشه است .در اين مقاله سعي بر اين است که ابتدا منبع تعهد را تشريح و سپس با آشنايي با مفهوم هر دو
مسئولیت و معرفي نظريه های تفكیک و وحدت و آثار هر يک به يک نتیجه گیری مناسب رسیده و در پايان ،راه
حلي بعنوان پیشنهاد ارائه گردد.
-1منبع تعهد
منظور از «منبع تعهد» دانستن اين سوال است که چگونه و چرا يک شخص در مقابل ديگری از نظر حقوقي متعهد
مي شود .منبع ،امری است که سبب ايجاد دين بر ذمه و به عبارتي موجب ايجاد تعهد مي شود .به عنوان مثال تعهد به
دادن ثمن ناشي از عقد در بیع .در قانون مدني ايران گاه سبب به معنای منبع تعهد است( .ماده  6۱2ق .م يا ماده 2۱1
ق .م) تعهد که برای نخستین بار در قرن  19در سال  1691در ادبیات حقوقي فرانسه وارد شد صرف نظر از منشاء
ايجاد آن عبارت است از رابطه حقوقي ،مالي و شخصي بین يک يا چند شخص که بر مبنای آن يک طرف بتواند
طرف ديگر را وادار به انجام کار يا ترك کار يا تسلیم چیزی کند  .در اين معنا منظور از تعهد اعم از تعهدات

قراردادی وغیرقراردی است .مطالعه قانون مدني نشان مي دهد که نفوذ حقوق امامیه در قسمت تعهدات غیر
قراردادی بیشتر از نفوذ حقوق فرانسه است ولي در تعهدات قراردادی نفوذ حقوق فرانسه بیشتر بوده است .در قسمت
تعهدات قراردادی مانند حقوق فرانسه عقد سرچشمه تعهد بوده است که اگرماده  189ق  .م با ماده  1111ق .م .ف
مقايسه شوند هر دو عقد عهدی را تعريف کرده اند که نفوذ حقوق رم و فرانسه در ماده  189در تعريف عقد
هويداست .در قسمت تعهدات غیر قراردادی قانون مدني با توجه به حقوق فرانسه تحت تاثیر فقه امامیه از عناويني
استفاده کرده که فقها تحت عنوان اسباب ضمان مطرح کرده اند.
در خصوص منبع تعهد دو ديدگاه کلي وجود دارد :از يک منظر منبع همه تعهدات قرارداد است .اين ديدگاه به
نظريه «روسو» بسیار نزديک است که معتقد بود منشاء تمام الزامات و قوانین قرارداد اجتماعي است .ديدگاه ديگر
منبع تمام تعهدات را قانون مي داند در مقام داوری بین اين دو ديدگاه بايد اذعان داشت که هر دو نظريه به افراط و
تفريط گرايش پی دا کرده اند زيرا از يک سو همه تعهدات فقط از عقد ناشي نمي شود مانند تعهد به جبران ضرری
که بر مجنون يا صغیر بر مي گردد(.ماده  1612ق .م) از سوی ديگر نمي توان گفت که منبع انحصاری همه تعهدات
قانون است زيرا گاه تكالیفي هست که ابتدا بايد اراده يا خطي از سوی شخص وجود داشته باشد تا قانون تكلیفي بار
کند .مانند نفقه زوجه بنابراين ارجاع تقسیم بندی منبع تعهد به قانون يا قرارداد نوعي کلي گويي است که هیچ ثمری
بر آن بار نیست با اين توضیح روشن است که توجه به منبع تعهد عامل اصلي در تعدد يا وحدت مسئولیت قراردادی
و غیرقراردادی در حقوق داخلي است.
-6مقصود از مسئولیت در اصطالح مسئولیت مدني
اصطالح مسئولیت مدني اعم است از مسئولیت مدني قهری يا غیر قراردادی و مسئولیت مدني قراردادی که اختصارا
مسئولیت قراردادی نیز بدان گفته مي شود .ما نیز در تبعیت از اين تقسیم بطور جداگانه دو اصطالح مسئولیت
قراردادی و مسئولیت قهری را ذيالً بــررسي مي کنیم:
 1-6مفهوم و ماهیت مسئولیت در مسئولیت قراردادی
مسئولیت قراردادی عبارت است از مسئولیت متعهد متخلف از قرارداد در برابر متعهد له نسبت به پرداخت خسارت.
لذا آنچه که ابتدائاً حائز اهمیت است اين است که نبايد تعهد و مسئولیت هر يک از طرفین قرارداد را برابر يكديگر
نسبت به انجام مفاد تعهد ،با مسئولیت متعهد در صورت نقض قرارداد خلط نمود ،مفاد مسئولیت قراردای خسارت
است ولي مسئولیت اصلي طرفین قرارداد همان تعهدات قراردادی است لذا در مورد مفهوم و معنای مسئولیت در
مسئولیت قراردادی بايد گفت با توجه به اينكه موضوع آن همواره پرداخت خسارت مي باشد لذا مسئولیت که واجد

حكم تكلیفي الزام به پرداخت خسارت و حكم وضعي مديونیت است در آن مدنظر است لذا مسئولیت قراردادی را
نبايد با تعهد قراردادی اشتباده نمود زيرا تعهد قراردادی ريشه در اراده انشايي داشته و مولد اراده و خواست طرفین
است در حالي که مسئولیت قراردادی جزای عهد شكني بوده و بخشي از مسئولیت مدني است که اراده انشايي اراده
آن را ايجاد نمي کند بلكه نقض يک تعهد که عملي غیر انشايي است سبب تحقق آن به شمار مي رود .از اين
روست که با توجه به منشاء پیدايش اين مسئولیت که به نوعي با قرارداد در ارتباط است آن را مسئولیت قراردادی
مي گويند.
 6-6مفهوم و ماهیت مسئولیت در مسئولیت قهری
صحت تشخیص معنا و مفهوم مسئولیت در مسئولیت قهری الزم است شیوه های جبران ضرر مورد بررسي قرار
گرفته و در هر يک معنای مسئولیت مورد استنباط قرار گیرد .البته برخي از نويسندگان و حقوقدانان فرانسوی ،جبران
خسارت تحقق يافته در معنای خاص خود را جز از راه پرداختن مبلغي پول و به عنوان معادل آنچه از دست رفته
است ممكن نمي دانند .در فرض انحصار جبران ضرر در مسئولیت قهری به پرداخت پول يا وجه نقد يا هر مال کلي
معنای مسئولیت همانند مسئولیت قراردادی خواهد بود .ولي در نظام حقوقي ايران و با عنايت به مواد قانوني در
روشهای جبران خسارت و متون فقهي نظريه فوق پذيرفته نشده است بلكه آنچه در حقوق اسالمي حاکم است اصل
برگرداندن وضع زيان ديده به صورت پیشین خود است .برای مثال در باب غصب وفق مقررات قانون مدني و طبق
نظر فقهای امامیه اگر عین مال مغصوب نزد غاصب باقي بماند و تلف نشده باشد غاصب مسئول است که عین مزبور
را به مالک مسترد دارد و در فرض تلف نیز بايد بدل آن اعم از مثل يا قیمت به مالک تسلیم نمايد  .لذا در ضمان
قهری يامسئولیت خارج از قرارداد قصد متعهد در ايجاد ضمان موثر نیست و معنای ضمان حكم قانون است .
مسئ ولیت غیر قراردادی يا الزامهای خارج از قرارداد يعني مسئولیتي که بدون اينكه بین طرفین قراردادی وجودداشته
باشد ،قانون فرد را به دلیل اينكه با کار نامشروع خود به ديگران ضرر ناروايي وارد کرده باشد ملزم مي کند تا
خسارت را جبران کند .يعني کار نامشروع ايجاد التزام مي کند که به اين مسئولیت ،مسئولیت قهری نیز مي گويند .
حقوقدانان بر اين عقیده هستند که الزام به جبران خسارت در مسئولیت قهری منطبق با وقايع حقوقي مي باشد که در
دسته بندی اسباب ايجاد تعهد از آن نام برده شده و مشتمل بر رويدادهايي که اثر آن به حكم قانون معین مي شود.
چنانچه در قانون مدني به اثر اين وقايع تحت عنوان الزامات خارج از قرارداد (ضمان قهری) اشاره شده است  .از اين
رو برخي معتقدند که «هیچ اصطالحي همانند وقايع حقوقي نمي تواند اسباب پراکنده و گوناگون تعهدات قهری را
در خود جمع کند و بر اين اساس استدالل مي کنند(.کاتوزيان)111 .19۱1 .
-9نظريه تعدد نظام مسئولیت

علیرغم عدم انكار موارد مشترك مسئولیتهای قراردادی و خارج از قرارداد بعضي از حقوقدانان با بیان دالئل خود به
دفاع از نظريه تفكیک اين دو مسئولیت پرداخته اند لذا به صورت کامال خالصه به داليل مربوطه اشاره مي گردد:
الف) هدف از مسئولیت قراردادی تنها اجرای صحیح قرارداد و حمايت از انتظارات طرفین قرارداد است،اما در
مسئولیت خارج ار قرارداد هدف ايجاد نظم در جامعه و تامین نظم عمومي و جلوگیری از اضرار به غیر
است(.کاتوزيان )119 -1982
ب) يكي ديگر از دالئل اين حقوقدانان اين است که شرط عدم مسئولیت به طور کلي در مسئولیت قراردادی
برخالف مسئولیت قهری جايز است.
ج) ديگر اينكه در مسئولیت قراردادی در صورت تعدد مسئولیت اصل بر اين است که هر مسئولي بايد به اندازه سهم
خودش جبران خسارت نمايد .ولي در مسئولیت خارج از قرارداد در صورت تعدد مسئولین ورود ضرر ،اصل بر
تضامن است .لذا در مسئولیت قراردادی فقط با توافق طرفین قرارداد تضامن بوجود مي آيد در حالي که در
مسئولیت قهری تضامن منشاء قانوني دارد.
لذا اين حقوقدانان با اعتقاد به تفاوت در مبنای اين دو مسئولیت اعالم مي نمايند که در مسئولیت قهری تكالیف به
موجب قانون مشخص مي شود .حال آنكه در قرارداد تكالیف را خود طرفین معین مي کنند .در عقیده سنتي
مسئولیت در مسئولیت قهری ناشي از نقض الزامي است که آن الزام ناشي از قانون است اما مسئولیت قراردادی نتیجه
نقض تعه د ناشي از اراده طرفین است .تفاوت در ماهیت اين دو مسئولیت دکترين نسبي بودن اثر قراردادها را بوجود
آورده و مقرر ساخته است که تكلیف قراردادی صرفاًنسبت به طرفین آن الزام آور مي باشد ولي در مسئولیت قهری
چنین قاعده ای بدين علت که قبالً قراردادی بین دو طرف وجود نداشته تا نوبت به قاعده نسبي بودن اثر آن
برسد،جايگاهي ندارد.
1-9تعدد يا وحدت مبنای مسئولیت قهری و قراردادی در فقه اسالمي
اينكه موضوع اين مقاله در فقه اسالمي آيا در ذات و ماهیت از هم جدا بوده يا از وحدت برخوردارند بايستي میان
فقهای اهل سنت و امامیه قايل به تفكیک شده و گفت که:
) 1در نظر فقهای اهل سنت مسئولیت قراردادی بر مبنای اراده طرفین است و میزان آن تابع قرارداد بین آنها است و
امكان کاهش يا افزايش دارد و حتي در صورت توافق ،وضع به گونه ای است که مي توان مسئولیت را به کلي از
بین برد ولي ضمان قهری تابع عین تالف بوده و نیازمند تراضي قبلي نمي باشد(.سراج 1111 ،ق)21 ،

 ) 6در فقه امامیه نیز مسئولیت به دو قسم قهری و قراردادی قابل تقسیم است اما در کالم اکثر فقهای اين گروه
مسئولیت متعهد قراردادی همان مسئولیت قهری دانسته شده است و بر اين مبنا گفته مي شود در فقه اسالمي اين دو
مسئولیت ،واحد محسوب مي شوند (.باريكلو )91 ،19۱2-
-1آثار منفي تفكیک مسئولیت قراردادی و خارج از قرارداد
تفكیک بین دو مسئولیت ،دارای آثار منفي بسیار زيادی است وبه لحاظ نظری و عملي تأثیرات منفي زيادی بر
حقوق زيان ديده مي گذارد و او را در مطالبه حقش سرگردان مي کند مهمترين اثر منفي تفكیک بین دو مسئولیت
اين است که زيان ديده را در انتخاب مبنای طرح دعوی دچار اشكال و اشتباه مي کند بويژه اين که امروزه
مسئولیتهايي وجود داردکه معلوم نیست در کدام محدوده جا مي گیرد .از طرفي امروزه مشاغلي به وجود آمده است
که صاحبان آنها بايد مسئول اعمال و تولیدات خود باشند و نوع فعالیت آنها مسئولیت آور است و تفاوت نمي کند
که زيان ديده با وی دارای قرارداد باشد يا خیر؟ مثل مسئولیت متصديان حمل و نقل،مسئولیت پزشكان و غیره
خوشبختانه قوانین در برخي موارد به حل اين مشكل کمک کرده و در بسیاری از مسئولیتهای مذکور تصريح کرده
اند که تفاوتي در وجود قرارداد يا عدم وجود آن بین صاحبان اين مشاغل و زيان ديده نیست .
با توجه به مطالبي که در قسمت آثار منفي نظريه تفكیک آورده شد،ذکرتوضیحاتي راجع به حق زيان ديده در
انتخاب نظام مسئولیت ضروری مي باشد.
1-1حق انتخاب و داليل آن
يكي از نظريات ارائه شده اين است که در صورت جمع شرايط تحقق مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی ،زيان
ديده اختیار دارد که بر اساس يكي از اين دو مبنا طرح دعوی کند:
اختیار خواهان در تعیین مبنای دعوی
يكساني نقش خسارتهای پرداخت شده به زيان ديده به واسطه عدم اجرای مفاد تعهد و نقش خسارتها در مسئولیت
قهری بر اثر نقض و ناديده گرفتن تكالیف قانوني موجب گرديده که گفته شود که در هر دو نظريه مقصود ،صرفاً
جبران خسارت است .اگر قائل به يک هدف مشترك برای هر دو نوع مسئولیت يعني جبران ضرر باشیم پس چرا
جبران ضرر را با عنواني که زيان ديده برای آن انتخاب مي نمايد واگذار نكنیم وبه او حق انتخاب ندهیم .بنابراين
وقتي برای مسئولیت قراردادی و قهری متعهد به هدف واحد باشیم انتخاب يكي از اين دو به رغم تفاوت در آثار
،شرايط ايجاد و قلمرو متمايز هر يک قابل توجیه است.

يادآ ور مي شويم که لحاظ اين حق برای زيان ديده خصوصاً در جايي است که توسل به قواعد مسئولیت قراردادی
مانع از استیفای کامل حقوق وی بوده است و بر اين اساس متمايل به انصراف از اين موقعیت و توسل به مكانیسم
های مربوط به ضمانات قهری است.
داليل موافقان نظريه حق انتخاب
بیشتر کساني که معتقد به وحدت مسئولیت قهری و قرادادی اند برای خواهان اين حق را قائل شده اند که به هر يک
از دو مسئولیت به دلخواه خويش استناد جويد .بر مبنای اين نظريه اگر چه قواعد راجع به مسئولیت قهری قائم به نظم
عمومي بوده و از اين حیث توافق بر انصراف يا تحديد آن جايز نمي باشد اما اين امر به معنای محدود نمودن طرف
ذينفع قرارداد جهت انصراف از مسئولیت قراردادی و تمسک به مسئولیت خارج از قرارداد نمي باشد .از اين رو اگر
ضمن تخلف از يک قرارداد ،متعهد مرتكب تقصیری هم شود زيان ديده که با اعمال مسئولیت قراردادی نتوانسته به
حق خود برسد مي تواند با تمسک به قواعد تسبیب به جبران کامل خسارت خود برسد( .کاتوزيان )191 -1982
همچنین عقیده دارند که قواعد مسئولیت قراردادی در طول قواعد ضمان قهری قرار دارد .لذا نمي توان شخص را به
اين بهانه که طرف قرارداد بوده از حمايتي که قانون از او کرده است محروم و به تحمل خسارت ناچار نمود مضاف
بر اينكه قواعد مربوط به ضمان قهری با نظم عمومي مرتبط است و در درجه باالتر قرارداد .لذا بنظر اينجانب مسأله
ای که مي توان طرح کرد اين است که ضمان قهری نسبت به ضمان قراردادی عام است و ضمان قراردادی را هم
شامل مي شود.
اين نظريه در حقوق و رويه قضايي ديگر کشورها نیز مورد حمايت قرار گرفته است .چنانكه در حقوق آلمان
حقوقدانان و قضات آن کشور بعنوان يک اصل برای متضرر از يک قرارداد اين حق را به رسمیت شناخته و به وی
اجازه داده اند که در طرح دعوی خسارت قواعد راجع به مسئولیت خود را انتخاب کند .عالوه بر کشور آلمان در
نظام حقوقي کشور ايتالیا نیز به زيان ديده اختیار انتخاب مبنای دعوی خود داده شده است .لیكن اين نظريه در
حقوق داخلي ما قابل پذيرش نبوده و با انتقاداتي مواجه است:
اوالً  :وقتي طرفین ،قراردادی منعقد مي کنند روابط حقوقي بین خودرا معین کرده و نظام مسئولیت قراردادی حاکم
بر رابطه خود را ساخته اند .با اين توضیح استناد به قواعد ضمان قهری بر خالف توافق طرفین مي باشد.که به نظر،
اين دلیل مخالفان داخلي به اين علت که توافق طرفین صرفا مختص به تعهدات قراردادی مي باشد قابل ايراد است.
ثانیاً :از لحاظ اثبات بین دو نظام مسئولیت ،تفاوت وجود دارد.

ثالثاً قانون الزم االجرا نیز در هر يک از مسئولیتها مانعي برای انتخاب زيان ديده به شماره مي رود.
رابعاً :در مسئولیت قهری حق انتخاب قانون حاکم بر دعوی با آنچه در مسئولیت قراردادی وجود دارد متفاوت است.
لذا به نظر مي رسد با توجه به مطالب ذکر شده در موافقت با نظريه حق انتخاب خواهان و اينكه ضمان قهری نسبت
به ضمان قراردادی عام مي باشد ،انتقادات مذکور با چالشي جدی مواجه شده و بايد تعديل گردند که بحث آن
خارج از موضوع اين مقاله است.
6-1نظريه عدم اختیار خواهان
يكي ديگر از نظريات ارائه شده اين است که در صورت جمع شرايط تحقق مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی
زيان ديده اختیار حق انتخاب ندارد که بر اساس يكي از دو نظام طرح دعوی کند.
الف) مبنای نظريه عدم اختیار خواهان
بر مبنای اين نظريه متعهدله يک قرارداد حق ندارد با جمع تمام شرايط الزم برای تحقق مسئولیت قراردادی به قواعد
مسئولیت قهری استناد نمايد چرا که محل توسل به مسئولیت نوع اخیر ،در جايي است که قراردادی وجود ندارد ،بر
اين اساس:
 -1متعهدله ،متعهد را فقط از طريق عقد مي شناسد ،پس هر رابطه ای که میان آنها بر پايه عقد به وجود آمده تحت
حاکمیت عقد قرار مي گیرد و وقتي متعهد از اجرای مفاد تعهد سرباز مي زند چیزی جز قواعد دعوی مسئولیت
قراردادی در برابر خواهان نخواهد داشت و نمي تواند به مسئولیت مبتني بر تقصیر استناد جويد( .الماسي،19۱2،
)1۱1
 -6اين امر با اراده ی قانونگذار مبني بر جدايي نظام مسئولیت ها در تنافي است و قانونگذار تمايل به جدايي اين
روابط و تبعیت هر رابطه ای با قواعد ويژه مرتبط با خود دارد( .کاتوزيان)1۱1 ،1982 ،
 -9وقتي که طرفین نسبت به میزان مسئولیت ناشي از تخلف از اجرای تعهد تصمیم گرفته و آن را محدود ساخته اند
نمي توان با استناد به قواعد عمومي اتالف و تسبیب ،دامنه مسئولیت را گسترش داد چه در غیر اين صورت اصل
حاکمیت اراده زير سوال مي رود و نیز تعادل قراردادی به هم مي خورد( .همان)192 ،
ب )انتقادات وارد بر نظريه عدم حق انتخاب

با اينكه نظريه عدم حق انتخاب در حقوق برخي کشورها پذيرفته شده و بعضي از مولفین نیز از آن دفاع کرده اند .اما
گاه اوضاع و احوال به گونه ای است که توسل به قواعد ضمان قهری با قلمرو توافق دو طرف و نیز اراده قانونگذار
سازگار نیست .در جايي که فروشنده قبل از تحويل بیع عمداً آن را از بین مي برد نمي توان خريدار را مجبور ساخت
که مطابق مسئولیت قراردادی به ثمن قراردادی اکتفا کند .زيرا قانونگذار که فروشنده را در قبال تلف مبیع تا میزان
ثمن قراردادی مسئول دانسته در فرضي بوده است که کاالی فروخته شده ،خود به خود از بین برود نه در جايي که
فروشنده عمداً آن را تلف کرده باشد .با اين فرض مي توان اصوالً برای فروشنده دو تعهد جداگانه در نظر گرفت:
تعهد اول که ناظر بر تحويل مبیع به صورت سالم است و در غیر اين صورت او در برابر خريدار تا میزان ثمن
قراردادی ،مسئولیت خواهد داشت و تعهد دوم ناظر بر موردی است که قانوناً مكلف است که در برخورد با مال
ديگران با احتیاط رفتار کند و چون در اين خصوص به تعهد قانوني خود عمل نكرده پس دارای تعهد به دادن قیمت
مثل آن خواهد بود .بنابراين چون دو تعهد در اينجا نقض شده است پس زيان ديده مي تواند به هر يک به نحو
دلخواه استناد کند .در اين حالت اگر قیمت قراردادی بیش از قیمت بازار باشد به مسئولیت قراردادی و اگر کمتر از
قیمت باشد به قواعد عمومي اتالف و تسبیب حق استناد دارد( .کاتوزيان)1۱2 ،19۱1 ،
-1نظريه وحدت مسئولیت قراردادی و قهری
در مسئولیت قهری بنا بر ضرورتهای نظم عمومي ،قانون ،کسي را که موجب زيان به ديگری شده را مسئول مي
شناسد به بیان ديگر منبع تعهد قانون است و شرايط و آثار مسئولیت را قانون مقرر مي کند با اين توضیح که عالوه بر
تفاوتهای ناشي از ضرورتهای عملي،از جمله قرائني که انديشه تفكیک تئوريكي مسئولیت قراردادی و مسئولیت
قهر ی را از حیث مبنای آنها به ويژه در نظام حقوقي آنگلوساکسون تقويت مي کند پذيرش بعضي از انواع خسارت
که در ضمان قهری ( )TOnقابل صدور حكم بوده ولي نمي توانند در دعاوی ناشي از نقض قرارداد مطالبه شوند.
توجه به نظم عمومي در فلسفه وجودی اين خسارات آشكار است و اينكه چرا اين خسارات نمي توانند در دعاوی
قراردادی مطالبه شوند ممكن است جايي از تفاوت در تبیین تئوريكي اين دو شعبه مسئولیت باشد .در مورد ضمان
قهری وجدان عمومي عامل اصلي در تجويز اين نوع خسارت است .نكته عجیب در مورد اين نوع ضمان اين است
که در عین اينكه عنصر خدشه دار شدن وجدان عمومي را که اصوالً از توجهات حقوق کیفری وارد حقوق مدني
مي کند در عین حال بر همین اساس مقدار خسارت پرداختي به زيان ديده را با استناد به ضمان قهری بیش از
خسارات واقعي او تعیین مي کند ولي همانطوری که از عنوان آن آشكار است نوعي از خسارت است و نه جريمه و
لذا به زيان ديده پرداخت مي شود  .تمايل امروزين بر اين اساس است که به لحاظ همین ويژگي ،دامنه شمول
خسارت تنبیهي را در ضمان قهری در حقوق انگلیس محدود نمايند ولي به هر حال اين پديده از مختصات مسئولیت

قهری در حقوق آنگلوساکسون است( .برای اطالع بیشتر رك Heuston & Chambers. Op- Cie.
)Pp. 498- 500در نظريه وحدت مسئولیت قراردادی و قهری سخن اين است که مبنای مسئولیت در هر دو
مسئولیت ،قانون است،چرا که بدون قانون اثری بر اراده قراردادی مترتب نیست و بنابراين منشاء و منبع نهايي تعهد
مسئولیت قراردادی نیز قانون است و نه اراده طرفین ،مضاف بر آن گفته مي شود که مسئولیت ناشي از عدم اجرای
تعهد قراردادی تعهد مستقلي است که از عدم اجرای تعهد ناشي مي شود و نمي توان آن را از آثار تعهد اصلي
شمرد .با اين توضیح روشن است که توجه به منبع تعهد مشخص کننده وحدت يا تعدد بنیاد و مبنای مسئولیت
قراردادی و خارج از قرارداد مي باشد.
-2مسأله وحدت يا تعدد مسئولیت قراردادی و خارج از قرارداد در حقوق فرانسه
مدتها بود که در حقوق کشورهای اروپايي بويژه حقوق فرانسه اصل تفكیک امری مسلم و بديهي بود اين تفكیک
بر اين مبنا استوار بود که مسئولیت قراردادی همیشه نتیجه تجاوز و نقض قرارداد است و از آنجا که زيان ديده و
مسئول به وسیله قرارداد با هم ارتباط دارند "اجرا نشدن تعهدی که از قرارداد ناشي شده موجب مسئولیت قراردادی
مي شود .در حالي که در مسئولیت خارج از قرارداد،طرفین از قبل هیچ ارتباطي با هم ندارند و در صورت ورود
خسارت ،اين قانون است که کسي را که به ديگری ضرری وارد ساخته مسئول مي شناسد بنابراين اين دو مسئولیت
دارای دو ماهیت و دو منبع و مبنا مي باشد اولي ناشي از نقض قرارداد و دومي ناشي از نقض قانون است.
اما از اواخر قرن  1۱میالدی ترديدها و اشكاالت زيادی توسط حقوقدانان در کشورهای فرانسه ،انگلیس و آمريكا
به نظريه تفكیک وارد شده برخي از حقوقدانان فرانسوی مسئولیت مدني را چه قراردادی و چه قهری بر مبنای تقصیر
نهادند و تقصیر را نقض يک تعهد پیشین (قرارداد) نامیدند .همچنان که مسئولیت خارج از قرارداد نیز نقض يک
تعهد قبلي (تكلیف قانوني به رعايت احتیاط و مراقبت) است .اين انتقادات کم کم بر تمام آثار اختالف بین دو
مسئولیت وارد شد و نظريه تفكیک را دچار چالش جدی نمود.در خصوص تفكیک سنتي بین مسئولیت قراردادی و
خارج از قرارداد بايد گفت امروزه با توجه به انتقادات بي شمار و تحوالت بسیار زياد در مسئولیت مدني نظريه
تفكیک قدرت خود را از دست داده است .زيرا امروزه اعتقاد بر اين است که جبران خسارتي که ناشي از عدم
اجرای قرارداد است يک تعهد مستقل است و شبیه به مسئولیت قهری است و ديگر مهم نیست از چه ريشه ای ناشي
مي شود بلكه مهم اين است که خسارت بايد جبران شود(.ژوردن  ،19۱9ص )12
در حقوق فرانسه دوما و پوتیه از بانیان نظريه تفكیک بین مسئولیت قراردادی و قهری بودند .به نظر ايشان عدم اجرای
قرارداد سبب ايحاد تعهد جديد نیست ،بلكه خود قرارداد اگر به مرحله اجرا در نیايد سبب ايجاد خسارت و
محرومیت از منافع است.

-1انتقاد به نظريه تفكیک
بدون شک تعهدات ناشي از اعمال حقوقي از نوع عقود و قراردادی مي باشند.در مقابل مسئولیت قهری در زمره
وقايع حقوقي قرار دارد،زيرا آثار آن توسط طرفین تعیین نمي شود .اما بايد گفت که عنوان قراردادی در مسئولیت
قراردادی نبايد سبب اشتبا ه گردد در تحقق مسئولیت قراردادی اراده انشايي تاثیری ندارد بلكه اراده انشايي سبب
تعهد قراردادی مي گردد و نه مسئولیت قراردادی ،اين نقض تعهد است که سبب مسئولیت قراردادی مي گردد .لذا
حتي اگر متعهد قصد عهد شكني و عدم انجام تعهد را داشته باشد اين قصد و اراده در عالم اعتبار اثری به وجود نمي
آورد و اراده انشايي نیست .بلكه اين قانون است که به محض عهد شكني برای عهد شكن مسئولیت ايجاد مي کند.
اما برخي معتقدند که منشاء مسئولیت قراردادی ناشي از عمل حقوقي و عقد است و مسئولیت قهری ناشي از واقعه
حقوقي است و همین مقدار کفايت مي کند تا اين دو را از هم جدا بدانیم ( جعفری لنگرودی ،19۱6، ،ص )9تنها به
اين علت که منبع تعهد در مسئولیت قراردادی ،قرارداد است ،در حالي که در مسئولیت قهری چنین نیست،بنابراين
بايد آن دو را از هم تفكیک نمايیم لیكن اين تفكیک بین دو مسئولیت قابل انتقاد است ،زيرا چنانچه اشاره شد
مسئولیت قراردادی از آثار عقد نیست ،بلكه نتیجه تخلف از اجرای تعهد و پیمان شكني است و به اين اعتبار به مانند
مسئولیت قهری در زمره وقايع حقوقي است لذا ماهیت حقوقي دو مسئولیت يكي و غیر قابل تفكیک است.
 -8آيا رأی وحدت رويه شماره  91مورخ  1929/1۱/11هیأت عمومي ديوان عالي کشور با نظريه وحدت بنیادی دو
نوع مسولیت در تعارض است؟
در اين رأی وحدت رويه آمده است که «نظر به اينكه صالحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول و موضوع ماده 69
قانون آيین دادرسي مدني (در دعاوی راجع به غیر منقول اعم از دعوی مالكیت وساير حقوق راجع به آن)حتي در
صورت مقیم نبودن مدعي و مدعي علیه در حوزه محل وقوع مال غیرمنقول استثنايي براصل صالحیت دادگاه محل
اقامت خوانده موضوع ماده  61قانون فوق االشعار مي باشد و با عنايت به اينكه با تعاريفي که از مواد  16الي 66
قانون مدني به عمل آمده از ماده  61آن چنین استنباط مي شود که قانونگذار بین دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیر
منقول ناشي از عقود و قراردادها و دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول و نیز اجرت المثل آن در غیر مورد عقود
و قراردادها قائل به تفصیل شده و دعاوی قسم اول را منطوقاً از حیث صالحیت محاکم در حكم منقول و دعاوی
قسم دوم را مفهوماً از دعاوی راجع به غیر منقول دانسته است که نتیجتاً دعاوی اخیرالذکر تحت شمول حكم ماده
 69قانون آيین دادرسي مدني قرار مي گیرد».لذا در اين رأی هیأت عمومي ديوان عالي کشور دعاوی مطالبه وجوه
ناشي از عقود و قراردادها را از حیث منقول و غیر منقول بودن و در نتیجه صالحیت محاکم رسیدگي را از دعاوی
مطالبه وجوه ناشي از ضمان قهری تفكیک نموده است .اين رأی هیچ گونه خللي به نظريه وحدت بنیادی دو

مسئولیت وارد ننموده و دو مقوله جداگانه هستند و اينكه اين نظريه وحدت به وجود آمدن هر دو نوع مسولیت را
قانون مي داند ولیكن هر زمان به حكم قانون اين مسئولیتها به وجود آمدند آثار و نحوه اعمال اين مسولیتها متفاوت
مي باشد و اين رأی کاربردی هیأت عمومي ديوان عالي کشور مربوط به نحوه رسیدگي به مسولیت به وجود آمده
است و نه بنیاد اين نوع مسولیت ،مسلما مسولیت مدني دو نوع است مسولیت مدني قراردادی و غیر قراردادی ولیكن
هر دو ناشي از حكم قانون است ودارای وحدت بنیادی هستند.از ديد نظری اين سوال اساسي مطرح است که آيا
واقعاً مبنای مسئولیت قراردادی از مسئولیت قهری متفاوت است يا اينكه بنیاد هر دو مسئولیت يكي است نظريه تعدد
مبنای قرارداد و قهری مشعر بر اين است که مسئولیت قراردادی ازآثار تعهد قراردادی است لذا در اين نوع از
مسئولیت اراده طرفین منشاء اصلي مسئولیت بوده و شرايط مسئولیت و آثار عدم اجرای تعهد به تبع اراده طرفین مقرر
مي گردد .در حالي که در مسئولیت قهری بنا به ضرورتهای نظم عمومي  ،قانون کسي را که موجب زيان به ديگری
شده است مسئول مي شناسد .به بیان ديگر  ،منشاء تعهد قانون است و شرايط و آثار مسئولیت را قانون مقرر مي کند.
در نظريه وحدت مسئولیت قراردادی و قهری سخن اين است که مبنای مسئولیت در هر دو قسم مسئولیت قانون است
چرا که بدون قانون اثری بر اراده قراردادی مترتب نیست .و بنابراين منشاء نهايي مسئولیت قراردادی نیز قانون است و
نه اراده طرفین  .مضاف بر آن  ،گفته مي شود که مسئولیت ناشي از عدم اجرای تعهد قراردادی تعهد مستقلي است
که از عدم اجرای تعهد ناشي شود و نمي توان آن را ز آثار تعهد اصلي شمرد.
-۱نتیجه گیری
با توجه به مطالب ذکر شده به نظر مي رسد که امروزه ماهیت تكلیف قراردادی نیز توسط قانون تعیین مي شود و بر
عكس برخي تعهدات در زمینه مسئولیت قهری مي تواند موضوع توافق طرفین قرار گیرد و گاه مرز بین برخي از
تعهدات قراردادی و خارج از قرارداد برداشته مي شود .پس دارای ماهیت واحدی هستند و بالتبع مي توانند دارای
رژيم و نظام مشترکي باشند .به نظر مي رسد بايد مسئولیت قراردادی به نفع مسئولیت قهری کنار برود و در واقع
اصالت با مسئولیت قهری است .مثالً در زمینه ی خسارتهای جسمي بايد مبنای خارج از قرارداد مطرح شود .در واقع
بر مبنای اين نظر بايد اقدام به قراردداد زدايي کرد و حتي اگر در اثر عدم اجرای تعهد قراردادی يا اجرای نامناسب
آن به متعهد خسارتي وارد شود مواد مرتبط با مسئولیت قهری بطور انحصاری صالحیت اجرا دارند بدين ترتیب زيان
ديده چه طر ف قرارداد باشد چه نباشد اصولي که برای جبران خسارت او اجرا مي شود يكسان است و بايد مقررات
مسئولیت قهری را بايد به نحوی تنظیم کنیم که کلیه مسايل مسئولیت قراردادی را شامل شود .لذا با توجه به اينكه
قانون گذار قدرت ايجاد مسئولیت دارد بايد مسئولیتهای قانوني ايجاد کند تا ديگر الزم نباشد برای رعايت طبقه
بندی بین مسئولیت قراردادی و قهری دچار مشكل و اشتباه شويم .بر اين اساس بايد نظام واحد مسئولیت قانوني

ايجاد کرد اين نظام بايد صرفنظر از مسئولیت قراردادی و قهری مقررات واحد وضع کند که بر طرفین قرارداد و
اشخاص ثالث قابل اجرا باشد که اين مورد در پايان اين مقاله بعنوان يک پیشنهاد مطرح مي گردد .نكته قابل تذکر
در پايان اين است که هدف اين مقاله بررسي بنیاد و ماهیت اين دو نوع مسئولیت مي باشد نه شرايط رسیدگي به آنها
در محاکم با اين توضیح که در مسئولیت قراردای و قهری اثبات ضرر و اثبات رابطه سببیت يكسان است يعني
خواهان بايد وجود ضرر و رابطه سببیت را به اثبات رساند .اما بر اساس نظريه تقصیر در شیوه اثبات تقصیر تفاوت
هست .در مسئولیت قهری ،خواهان خسارت الزم است تقصیر خوانده را اثبات کند اما در مسئولیت قراردادی برای
اثبات تقصیر اثبات عدم اجرای عقد کافي است و خوانده بايد عدم تقصیر خود را در انجام ندادن قرارداد توجیه کند
و دلیل قانع کننده حقوقي بیاورد .اين تفاوت اساسي نیست ،زيرا با اثبات قرارداد،تعهد مثبتي بر عهده متعهد قرار مي
گیرد و متعهد بايد برائت ذمه خودر ا اثبات کند حال آنكه در مسئولیت قهری ،تعهد منفي بر عهده طرف است ،تعهد
مبني بر عدم اضرار به ديگری ،لذا زيان ديده بايد تخلف متعهد را به اثبات برساند برای اثبات اين تخلف او بايد
خسارت وارد بر خود را اثبات کند.
-11پیشنهادات
باتوجه به سكوت قانونگذار اينكه امروزه تعهدات و مسئولیت های جديدی به وجود آمده که حتي قواعد عام
مسئولیت قهری نیر نمي تواند جوابگوی آنان باشد بنابراين اين گونه مسئولیتها از محدوده مسئولیت قراردادی و
خارج از قرارداد خارج بوده و تابع رژيم مستقلي است که اين رژيم مستقل مي تواند توسط قانون تعیین شود هر چند
اين مسئولیتهای ويژه در قانون ايران نیز ديده مي شود ولي کافي نبوده و بايد با جديت گسترش يابد.
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