
و علوم سياسي، دوره  247- 266، صفحات1389 زمستان،4، شمارة40 فصلنامه حقوق، مجلة دانشكده حقوق

و كاركردها: قرارداديومسئوليت قهري  تفاوتها

∗محسن صفري

و علوم سياسي دانشگاه تهران و اسالمي دانشكده حقوق  استاديار گروه حقوق خصوصي

 حسن پاك طينت
و علوم سياسي اسالميوحقوق خصوصيدكتري دانشجوي  دانشگاه تهراندانشكده حقوق

)19/5/1389:يخ تصويبتار- 18/11/1388:تاريخ دريافت(

:چكيده
هرگاه فردي متعهد به جبران خسارت وارده به ديگري شود، گفته مي شود كه در برابر وي

 فعل زيانبار، ورود ضرر، رابطه سببيت،-با تحقق شرايط مسئوليت. دارد"مسئوليت مدني"

م-تقصير و زيان ديده بوجود را رابطه ديني ويژه بين عامل ورود زيان ي آيد كه زيان ديده

و موضوع اين رابطه جبران خسارت است و عامل ورود زيان را بدهكار مي نمايد در. طلبكار

 از اوائل قرن نوزدهم به منشا.اين تعريف از منشا مسئوليت سخني به ميان نيامده است

و تحت تاثير ديدگاه اخير مسئوليت مدني به دو شعبه قهربسيارمسئوليت توجه و شد ي

و مفهوم خاص خود را پيدا كردند و به تدريج هر كدام شرايط قراردادي انشعاب پيدا كرد
 هدف اين مقاله تبيين مفهوم.با انتقاداتي مواجه بوده است بندي اين تقسيم)تعدد مسئوليت(

و كاركردهاي آن است و تفاوتها .اين دو مسئوليت

:واژگان كليدي
 انتخاب مسئوليت وحدت مسئوليت، تعدد مسئوليت، يت قراردادي،مسئوليت قهري، مسئول
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.اين مقاله نگاه كنيد پاياني از اين نويسنده در همين مجله، به صفحه شدهبراي اطالع از ديگر مقاالت منتشر
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 مقدمه
خسبه نامشروع عامل ورود زيانتكليف مسئوليت مدني عبارت است از ارت وارد جبران

مي.به زيان ديده به( در مباحث غصب، اتالف توان مسئوليت مدني را عمدتاًاز لحاظ تاريخي

و)يبمباشرت يا تسب و، استيفا، عقتعدي قاعده فقه نيزدر. ود اماني مشاهده كردتفريط در

و هيچ. حاكم است-اس مسلطون علي االموالهمالن- بر قاعده تسليط الضرار في االسالم الضرر

و اركان مسئوليت را ازو دانديكسان نمي در منابع فوق الذكر فقيهي شرايط منابع فوق اعم

و قراردادي اند را.قهري و قراردادي تقسيم امروزه، مسئوليت وبه دو شق قهري آثار كرده

دبسيار اي كه اگر زيان ديده رابطه قراردادي با عامل، به گونهكنندميو نوع مسئوليت بار بر اين

 مطالب ذكر شده.دهدورود زيان داشته باشد، گاه حق استناد به مسئوليت قهري را از دست مي

امروزه.گيرندمي هم مورد بحث قرار"مسئوليتتعدد"يا"وحدت مسئوليت" تحت دو عنوان

به تعدد و قراردادي مي شودانتقاداتي نسبت دو سيستم كامن، اما نظر به اينكه مسئوليت قهري

و رومي و در حقوق ايران گاه از اين تفكيك يادژرمني اين تمايز را پذيرفته-ال بهمي اند شود،

ونظر مي . كاركردهاي آنها همچنان مفتوح باشدرسد باب بررسي تطبيقي تمايزات

 مسئوليت قرارداديشرايط-1
 وجود قرارداد نافذ-1-1

بر،بنابراين. استبين طرفين، وجود قراردادي نافذنخستين شرط  اگر عمل زيانبار مقدم

ازعقد باشد، مثالً  ايجاب، مسئوليت اغواي طرف در جريان مذاكرات عقد يا عدول نابجا

 در صورتي كه عمل زيانبار است همچنين.)55، 1375، صفري،72، 1386كاتوزيان،(تسقراردادي ني

كه قبل از اما.)30، 1387، باديني،15، 1370حسيني نژاد،(دپس از اتمام قرارداد باش نقض شروط بنايي

مي به مسئوليت قراردادي و نه قهريانعقاد قرارداد مورد توافق قرار گرفته است منتج به. شود

و قولrepresentation)( در حقوق آمريكا بين اظهاراتهمين دليل  تمايز قائل promise)(و تعهد

و صرفاً راشده  شرايط تضميني يا اظهاراتي است كه بر اساسيكه اظهاراتمورددوم

ميموجود، ، قراردادي تلقي آن راقصد تضمين انجام معامله بيانگاردتوانسته است طرف مقابل

ثالث در تقصير قراردادي، مسئوليت همچنين معاونت يا شركت.)prosser,1984,655( كنندمي

در.)17، حسيني نژاد، همان منبع، 677كاتوزيان، همان منبع،(كندرا قراردادي نمياو البته مسئوليت متعهد

 تعهد بيمه گر در قبال زيانديده،اينربناب. نيز قراردادي است قرارداددر نفعذيثالث برابر 

در حقوق فرانسه نيز مسئوليت قهري.)16، 1384سنهوري،( به نفع ثالث استقراردادي تعهدينوع

ق1382از اعمال مواد  مي. به بعد كه مسئوليت قراردادي در اثر نقضم نشات گيرد، در حالي
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و منبع آن ماده در نتيجه.terre,2005,855(1(. باشدمي1147يك تعهد قراردادي بوجود آمده

ميم  خوانده بوسيلهكه ترك فعل خارج از چهارچوب قرارداد توان به فعل يا سئوليت قهري را

به بارميانجام مي و خسارتي را يا: تعريف كرد،آورد كه مورد حمايت قانون استشود فعل

در.مسئوليت قهري=خطا+ رابطه سببيت+منفعت مورد حمايت به خسارت+ ترك فعل اما

ميم مفقودبعضي موارد علي رغ شود كه به بودن عنصر تقصير يا خطا، مسئوليت قهري ايجاد

، صفري،12، 1367، شيوائي كجوري،21، 1386قاسم زاده،()strict liability(گويندمي آن مسئوليت محض

1379 ،57(.

 نقض قرارداد-2-1
مي نقض ا: شودقرارداد به طرق مختلف انجام عدم تعهدونجام تعهد، تاخير در انجام عدم

به صورت ترك فعل.)643، 1382جعفري لنگرودي،( انجام تعهد مطابق با شرايط قرارداد گاه تعهد

ميمي همچنين مسئوليت قراردادي ممكن است در اثر. دهدباشد، اما متعهد آن فعل را انجام

كه) مانند تحويل مبيع(نقض تعهد اصلي باشد ح نشده طرفين به آن تصريبوسيلهيا تعهد فرعي

و زمان تسليم( و قانوني عقد باشد) مكان تسليم مصالح ساختماني در محل(يا جز لوازم عرفي

و()ساختمان براي مثال تعهد ايمني.)4، 1383كاتوزيان،؛12، 1383غمامي، به بعد؛ 1389،159شاهنوش، صفري

به آن به فروشنده حتي با وجود جهل .) stark, 1972, 13(تحميل شده

 خسارت ناشي از نقض قرارداد باشد-3-1
در صورت وجود قرارداد، اگر. است2مسئوليت، ورود خسارت ترين عناصريكي از مهم

، 1378قاسم زاده،(خسارت ناشي از آن نباشد، مسئوليت حاصله، مسئوليت خارج از قرارداد است

مي.)52 از. زندبراي مثال، كشتي در تخليه بار به اسكله كنار دريا صدمه خسارت حاصله ناشي

و نقل كاال بوده. قرارداد است، اما از عدم انجام تعهد قراردادي نيست زيرا تعهد متصدي، حمل

كه منبع قراردادي ندارد  كه انجام شده، ولي خسارت حاصله نتيجه تخلف از قراردادي است

.)memetea,1990,43،14، 1386، ژوردن،11، 1359صدري،(

1- elle a decide que les disposition des articles 1384 et suivants sans application lorsquil saَgit 
duَne  facte commise dans leَxecution dune obligation resultant duَn contrat. 

به.2 قـدو الضر خـالف النفـع،:في الصحاحو1417عوايد االيام،چاپ اول، محقق نراقي،:براي ديدن مفهوم ضرر رجوع شود

و ضاره .واالسم بمعني،.ضره
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ن مشتبه بررسي عناوي-2
 حمل رايگان مسافر-1-2

كه آيا قراردادي منعقد شده شود كه نمياين اختالف در جايي مطرح مي توان تشخيص داد

 ضمان متصدي اما اي اعتقاد دارند چون عمل شبيه به قرارداد است،عده است يا خير؟

كه بر اساس اي اعتقدر حقوق فرانسه، عده.)15حسيني نژاد، همان منبع،( قراردادي نيست اد دارند

د صرفا يك در اين مور()contrats de bienfaisance( قرارداد خير خواهانه وجود دارد 1105 ماده

و كه اين روابط بر عكس عده.) transport benevole:نقل خير خواهانه حمل اي اعتقاد دارند

و عرف صرفاً و نزاكت مي.)starck,op.cit,13(استو خارج از قرارداد از روي ادب  رسدبه نظر

و نقل مي به قراردادي بودن اين نوع مسئوليت شد؛ زيرا حتي در اين مورد، حمل توان قائل

و البته با تعهد ايمني انجام مي البته تعهد ايمني از نوع تعهد. دهدكننده حمل مسافر را رايگان

كابه وسيله است، و بدون تعدي يا زيرا طبق قاعده احسان هر گاه كسي ر نيكي انجام دهد

و ضامن نخواهد بود به بار آورد مسئول اما در هر حال مسئوليت راننده طبق.تفريط زياني

تقانون بيمه اجباري مبتني بر مسئوليت محض مي به اثبات و در صورت زيان نيازي قصير باشد

د به نقع زيان و به مسئوليت قهري وي استراننده نيست كه .ناد نمايديده است

و يا شروط ضمني تحميل مي شود-2-2  تعهداتي كه بوسيله قانون، عرف
كه طرفين اصالًاختالف از آنجا ناشي مي كه تعهداتي وجود دارند اندبه آن فكرنكردهشود

براي مثال مكان( كردند كه در صورت انعقاد قراردادبر آنها تحميل شودو حتي گمان نمي

مي) تسليم مورد معامله مي.كنديا اينكه عرف يا شروط ضمني چنين تكاليفي را بار رسد به نظر

مي.ق220زيرا ماده ها، قراردادي است؛يتلاين نوع مسئو  عقود نه فقط متعاملين"داردم اشعار

ميآرا به اجراي چيزي كه در بهن تصريح شده ملزم  نتايجي هم تمامينمايند، بلكه متعاملين

و به موجب عرف ميكه به موجب قانون از عقد حاصل ميعادت يا "باشندشود ملزم
نج؛1383،32؛شهيدي،64، 1386به بعد؛كاتوزيان، 1389،61صفري،شاهنوش،(.م.ق225همچنين ماده في، شيخ

)1414،227، شهيد ثاني، 154، 1365
در واقع امروزه همه قراردادها از تعهدات قبلي كه بوسيله طرفين.1

و شروط قراردادي هميشه مورد توافق طرفين نيستد بوجود نميايجاد شده باش 2آيد

)cooke,2001,21(.

و لم يكن عرف بالتبعيه فالولد للبايع وان لم يشترط.1 .االشهر بل المشهور)علي االظهر(واذا باع الحامل من االنسان او الحيوان

2 -the traditional distinction between tort and contract was that an obligation in contract arose 
from the agreement or will of the parties, whereas an obligation in tort was imposed by law.it 
is no longer possible to maintain this distinction. Not all contracts now arise from prior 
promises made by the parties  and the term a contract are not always agreed by the parties. 
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 مسئوليت آخذ بالسوم-3-2
به كسي اطالق مي شود كه كاال را جهت بازرسي، به منظور خريد دريافت آخذ بالسوم

مي. داردمي كه مال در يد خريدار تلف به وي را مشكل آنجاست و مالك قصد رجوع شود

خبر و متصرف منعقد.ود را دارداي جبران ضرر چه اظهار شده چون قراردادي بين مالك اگر

و قهري نشده است، مسئوليت آخذ   اما،)170، 1385باريكلو،( باشدميبالسوم بالتبع طبق قاعده يد

مي.مبناي التزام گيرنده مال رادر مفاد توافق آنان جستجو كرد ممكن است شود خريدار متعهد

به مالك مسترد داردكه  را. هر گاه تصميم به خريدن مال نكند آن را كه مال پس در صورتي

ن به تعهد خود عمل و به تعهد خود مبني بر استرداد كاال عمل ننمايد و مرتكبكرنخرد  ده

و. تقصير شده است ازاثبا تعهد متصرف تعهدبه نتيجه است  مسئوليت مبرا بات حادثه خارجي

.)97، 1383ان،كاتوزي( شودمي

 ضمان درك-4-2
كه مبيع مال391و390طبق مواد  قانون مدني در صورتي كه بعد از قبض ثمن معلوم شود

و در صورت جهل مشتري به به مشتري بازگرداند ديگري بوده است فروشنده بايد ثمن را

كه مسئوليت فروشنده در قبال. باشدفساد، مسئول خسارت وي مي  اكنون بايد ديد

ميچنين يا قهري؟ ابتداهاي ناشي از بيع فاسد، قراردادي استزيان كه چون عقد رسدبه ذهن

ب براي توجيه قراردادي ولي ود،باطل است مسئوليت ناشي از زيان بيع باطل، قهري خواهد

كه گفتهبودن اين مسئوليت، همان فق ضمني در هر بيعي يك توا)334، 1383كاتوزيان،( اندگونه

به ديگري درآيد طرف خاطي مكلف است  وجود دارد در صورتي كه يكي از عوضين متعلق

را. عوض دريافتي را به طرف مقابل مسترد دارد در اين حالت هر يك از طرفين مالكيت خود

به ديگري قرار. انددر توافق ضمني مزبور تضمين كرده پس در صورتي كه مبيع يا ثمن متعلق

.ف بايد زيان ديگري را جبران كندگيرد، متخل

 وحدت يا تعدد مسئوليت در فقه-تبصره

و قهري در فقه وجود درهر چند اصطالح مسئوليت قراردادي  ندارد، اما منشا مسئوليت

 شيخ صدوق در كتاب المقنع در بحث عاريه بيان،براي مثال. موثر بوده استحكم صدور

ما«دارند مي كه- جز در صورت شرط خالف-ل عاريهمستعير ضامن و نقره نيست مگر در طال

به آنها ضامن است ،(» نسبت رهن« يا عبارت فقيهي ديگر بدين مضمون كه1.)386صدوق، بي تا

» در نزد شيعه غير مضمون بر مرتهن است، اما طبق مذهب شافعي مرتهن ضامن مال رهن است

و الفضه فانهما مضمونان.1 .و ليس علي مستعير ضمان اال ان يشترط، اال الذهب
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)381، 1417مرتضي، سيد(
)1414،172طوسي، شيخ(» مستودع ضامن نيست«كه)ص( يا حديث پيامبر1

 يا2

پس«عبارت قاضي ابن براج كه و ماهيت آن امانت است، در صحت وديعه اختالفي نيست

كه مال وديعه نزد اوست هر گاه مالك مطالبه كند بر او رد مال وديعه واجب مي شود كسي

بر«: يا عبارتي ديگر از همين فقيه.)422، 1406ابن البراج،(» جز در صورت تفريط ضامن نيستو

به آنچه از زرع تلف مي .)21، 1406 ابن البراج،(» شود ضماني نيستمزارع نسبت
 همچنين در عقد3

مي«وكالت گفته شده است كه  زيرا خيانت عليه او ادعا شده؛شودقول وكيل با سوگند مقدم

و اگر قسم بخورد بر امانت است و اصل امانت است كه تلف شده باشد است و اگر مالي باشد

مي.)79، 1411ابن البراج،(» ضماني ندارد كه همچنين ابن ادريس حلي اظهار كساني هستند«دارد

و  و حاكم و وصي و مضارب و شريك و آنها وكيل، مرتهن، مستودع كه ضماني بر آنها نيست

و مستعير و مستاجر و پس اگر مال غير در يد آنه باشند،مي امين ا تلف شود، بدون تعدي

مي.)86، 1410حلي،(» تفريط، ضماني بر آنها نيست مستودع«: دارد شهيد اول در كتاب لمعه اظهار

و تفريط ضماني  و جز در صورت تعدي اگر مال را قبول كرد حفظ آن بر او واجب است

د يعني اماني بودن منشا عدم ضمانت را بايد در مقتضاي اين عقو.)132، 1411شهيد اول،(» ندارد

آنها جستجو كرد؛ زيرا هيچ فقيهي در صورت تلف بر اثر اتالف يا غصب، ترديدي در

ترين تفاوت بين اين دو نوع مسئوليت مهم.كندمسئوليت حتي بدون وجود عنصر تقصير نمي

مي همين .شودجا ظاهر

در انتخاب مبناي حكم(از حيث دادرسي-3 )نقش قاضي
و در بحث مورد ارزياب ي اين است كه آيا قاضي حق باز توصيف امور موضوعي را دارد

صورت لزوم، در صورتي كه طرفين مسئوليت قهري را برگزيده اند، حق دارد بر مبناي قرارداد

ق. حكم دهد  در فرانسه، دكترين بر عدم پذيرش اختيار قاضي نظر داشت.م.د.آ.قبل از اصالح

)viney,1995,206,mazeaud,1932,416(.ق  بند12جديد اختيار قاضي از ماده.م.د.آ.اما با تصويب

مي2و1 بنابراين در صورت درخواست غيرصحيح بر مبناي مسئوليت قهري،.4شود استنباط

 بررسي كنند آيا خوانده بر مبناي قواعد قراردادي مسئول است يا خير؟؛قضات ماهوي مكلفند

كه طرفين توافق كرده با شند در محدوده توصيفات ارائه شده مورد قضاوت البته در صورتي

 
و هو مذهب شافعي: الرهن غير مضمون عندنا.1 .ان الرهن غير مضمون علي المرتهن، فمتي تلف فمن مال الراهن

عم.2 قل: روين شعيب عن ابيه عن جدهو روي و اله .لبس علي المستودع ضمان: ان النبي صلي اهللا عليه

و لـيس عليـه فيهـا.3 و هي امانه، فمن كانت عنده وديعه فطلبها صاحبها وجب ردها عليه ال خالف في صحتها  فجواز الوديعه

.ضمان اال بتفريط
4 - ‹‹le juge tranche  le  litige conformement  aux  regles  de  droit  qui  lui  sont applicable . il  
doit  donner  ou  restituer  leur  exacte  qualification  aux  faits  et actes  litigieux  sans  
saَrreter a la  denomination  que  les  parties  en auraient proposee››. 
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le( شودقرار گيرند، اختيار يا تكليف قاضي سلب مي Tourneau,2002,508(.در حقوق ايران

ميبوسيلهاختيار قاضي را در صورت عدم توصيف موضوعات  بنابراين. توان پذيرفت خواهان

در فقه اسالمي،.)50، 1383شمس،( در صورت توصيف اشتباه، قاضي بايد وي را محكوم نمايد

و حق دارد با علم يا ظن حاصله، در صورتي كه  قاضي محدود به توصيفات ارائه شده نبوده

به نفع وي حكم دهد .)53، 1419نراقي،( وي را محق دانست،

هر يك از دو مبنا-4 بر انتخاب  آثار مترتب
 دار از حيث دادگاه صالحيت-1-4

م و تكليف ميصالحيت حق يه حكم قانون  باشدراجع قضايي در رسيدگي به دعاوي

مي.م.د.آ.ق13به استناد ماده.)435، 1381شمس،( كه قرارداد خواهان تواند به دادگاهي رجوع كند

همچنين بر اساس راي وحدت رويه. در آنجا انجام گيردددر حوزه آن واقع شده يا تعهد باي

رج28/3/59 و ماده ديوان كشور، خواهان حق ،13وع به دادگاه محل اقامت خوانده را دارد

در امور قهري طبق. كندقاعده عمومي صالحيت دادگاه محل اقامت خوانده را نفي نمي

مي.م.د.آ.ق11ماده در حقوق فرانسه نيز. باشد، دادگاه محل اقامت خوانده داراي صالحيت

تحخواهان مي ويل كاال يا محل پرداخت پول رجوع تواند به دادگاه محل ايجاد تعهد يا محل

و محل فعل زيانبار صالح است؛نمايد  اما در امور قهري دادگاه محل اقامت خوانده

)heilly,1954, 128(.در آمريكا نيز دادگاه صالح در امور قهري، محل وقوع فعل زيانبار يا محل

خو باشد، درحالياقامت خوانده مي  ,mm.loubser( انده صالح استكه در قراردادها فقط اقامتگاه
.(11997,133 

 تفاوت اثبات در دو مسئوليت-2-4
باشد كه آن نماياندن وجود آن در حق عالوه بر مرحله ثبوت، داراي مرحله اثبات مي

در مسئوليت قراردادي صرف عدم انجام تعهد.)18، 1386، كريمي،13، 1385امامي،( دادرسي است

متقصير محسوب مي گر تعهد از نوع بوسيله باشد كه طلبكار بايد تقصير عامل ورود زيان شود

است كه بايد تقصير عامل ورود) طلبكار( در مسئوليت قهري نيز اين زيانديده.2را اثبات نمايد

،29، باريكلو، همان،16كاتوزيان، همان،( زيان را اثبات كند مگر در فرض تقصير يا مسئوليت نوعي

شايد بتوان از ديدگاهي. در حقوق فرانسه نيز همين قواعد قابل اعمال است.)32باديني، همان،

به  به دنبال اثبات تعهد سابق، تنها اخالل كه در هر دو مسئوليت، ديگر مساله را مطرح ساخت

 
1- the rule is often that an action in delict may be brought at the place where the delict was 
committed as well as in the court of the defendant domicile , whereas an action for breach of 
contract normally may be brought only in the court of the defendant domicile. 

بهدر مورد تعهدا.2 ص5سيد خوئي،مصباح الفقاهه،جلد:ت به نتيجه يا به وسيله رجوع كنيد . به بعد270،
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به فعل يا ترك فعل بودن مورد تعهد نيز با دائن يا مديون. آن بايد ثابت شود اثبات اخالل بسته

و در تعه. است كه بايد انجام عمل را اثبات كند دات با موضوع مثبت، اين مديون است

بالعكس در تعهدات منفي، دائن بايد ثابت كند مديون كاري را كه متعهد به عدم انجام آن بوده، 

هر.)267، 1385، كاتوزيان،12سنهوري، همان،(انجام داده است كه براي نتيجه گيري بايد اذعان داشت

ميچند مشهور  شود، اما قسمت عمده تعهدات است صرف عدم انجام تعهد تقصير محسوب

از.)obligation de moyens(جامعه از نوع بوسيله است وانگهي قسمت عمده تعهدات به نتيجه

مينوع سلبي مي كه بار اثبات بر دوش دائن قرار  گاه مسئوليت مفروض است.گيردباشد

)responsabilite presume (م درو در سئوليت محض، صرفا دخالت عامل زيان كافي است يا

 چهارچوب،بنابراين. اثبات اركان مسئوليت الزم نيست)absolute liability( مسئوليت مطلق

به اقتضاي موارد ممكن است . تغيير كند،اوليه

 تفاوت درجه خطا-3-4
و به faute lourde (culpa lata) خطاي سنگين-1. طبق اين نظريه خطا سه قسم است

كه حتي شخص مسامحه كار انجام نميخطايي گفته مي  faute خطاي سبك-2؛دهدشود
legere(culpa levis) ميو  خطاي-3؛ دهدشود كه شخص متعارف انجام نميبه خطايي گفته

شود كه شخص بسيارو به خطايي گفته ميfaute tres legere(culpa levissima) بسيار سبك

كه صرفاً براي متعهدله نفع دارد، متعهد.شودكب نميمحتاط مرت طبق همين قاعده، عقودي

كه براي هر دو طرف نفع دارد، متعهد فقط  و عقودي فقط در مورد خطاي سنگين مسئول است

بنابراين در مسئوليت قراردادي، خطاي بسيار سبك باعث.در مورد خطاي سبك مسئول است

 BAU(وليت قهري، خطاي بسيار سبك هم ضمان آور است اما در مسئ. شودمسئوليت نمي

(DOUIN,1973, 130 . كه تقصير بدون 1957 ژانويه23ديوان كشور فرانسه در  نظر داده است

به درجه آن موجب مسئوليت است ص(توجه در حقوق ايران بايد پذيرفت.)75صدري، همان منبع،

ياكه اگرچه شايد درجه بندي خطا در بعضي موارد مم كن است مؤثر باشد، اما براي تحقق

.عدم تحقق مسئوليت مؤثر نيست

 زمان تخمين خسارت در دو مسئوليت-4-4
مساله اين است كه مالك معين در مورد زمان تخمين خسارت، ورود ضرر يا زمان تقديم

و مكان انجاممي. خسارت يا زمان صدور حكم است كه درمورد قراردادها، زمان توان گفت

مي.ق226ماده. عهد، مالك تعيين زمان تخمين خسارت استت . كندم دو حالت را پيش بيني

و آن موعد گذشته است، تاريخ انقضاي زمان در كه موعدي براي انجام تعهد مقرر شده حالتي
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كه موعدي براي انجام تعهد معين نشده. تعيين شده مالك مطالبه خسارت است ،اما در حالتي

ميمتعهدله وق كه اثبات نمايد اختيار موقع انجام تعهد با او بودهتي تواند ادعاي خسارت نمايد

در اين حالت زمان مطالبه انجام تعهد، زمان تخمين خسارت خواهد.و آن را مطالبه كرده است

و. بود اما در الزامات خارج از قرارداد، زمان صدور حكم زمان تخمين خسارت خواهد بود

ارتي بعد از صدور حكم ايجاد شود، متضرر بايد مجدداً دادخواست بدهد درصورتي كه خس

در.)1418،3451نراقي،،175، 1378اميري قائم مقامي،( قانون مسئوليت مدني5مگر درمورد ماده  چه اگر

كه زمان صدور حكم مالك است مورد مسوليت قراردادي نظر قوي .تر آن است

 ارزش ادله در دو مسئوليت-5-4
 preure(اند رخي بين داليلي كه طرفين در زمان ايجاد رابطه حقوقي بدست آوردهب

preconstituee(و داليل ايجاد شده در جريان دادرسي)preure casurllle (و داليل تمايز قائل شده

و دسته دوم را تابع قانون جديد دانسته .)105، 1382كاتوزيان،(انددسته اول را تابع قانون زمان تهيه

مي.م.د.آ.ق196و 195ماده در195 طبق ماده. نمايدتكليف اين وضعيت را روشن  ارزش ادله

 اعمال حقوقي تابع قانون زمان انعقاد است مگر داليلي كه در جريان دادرسي فراهم

. ارزش ادله در وقايع حقوقي تايع زمان طرح دعوا است196 برعكس طبق ماده. شودمي

كه در زمان طرح دعوا اين قابليت را بدست آورند، قابل استنادراين ادلهبناب شمس،( باشندمي اي

1384 ،72(.

 تفاوت ادله در دو مسئوليت-6-4
ميوقايع مادي را به هر وسيله كه بتوان؛دكرتوان اثبات اي  زيرا اين امور، از اموري نيست

مياما اعمال حقوقي را فقط با ادله.دكرمورد آنها دليل مخصوص تهيه از پيش در توان اي

 كريمي،،1385،18امامي،(د كه قانون در موقع پيدايش آن عمل حقوقي معتبر دانسته استكراثبات 

در ).26همان، و وقايع حقوقي است، اما اين قدرت در حقوق مصر، قدرت بينه در اعمال تجاري

بي. حقوق مدني محدود است يزدانيان،( نه مخصوص وقايع حقوقي استدر فرانسه نيز قدرت

بر فرض بقاي مواد حذف شده در مورد شهادت، اثبات اصل تعهد با مشكل مواجه.)245، 1379

در هر حال در مسئوليت قهري اين. شد وگرنه براي نقض تعهد محدوديتي وجود نداشتمي

از.و نداردهمشكل وجود نداشت  لحاظ ادله تفاوتي وجود در نظام كنوني، بين دو نوع مسئوليت

ص1419شهيد ثاني،( شوددر فقه نيز اين تفاوت مشاهده نمي. ندارد ص1404به بعد، آشتياني،5، .)به بعد3،

 فالظاهر اعتبار مكان يتحقق فيـه ضـمان القيمـه، ولواختلفت قيمه العين اوالنما في بلد القبض والتلف اوالدفع،)نظر مخالف(.1

.ويحتمل اعتبار الدون من قيم االمكنه الثالثه لالصل
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)تعارض قوانين( تفاوت قانون حاكم بر دو مسئوليت-7-4
 قانون حاكم بر مسئوليت قراردادي-الف

كه مسئوليت قراردادي تابع كدا .م.ق968م قانون است؟ ماده سوال مطروحه اين است

و مسئوليت ساكت است"تعهدات ناشي از عقود"قانون حاكم بر  است؛ اما در مورد انعقاد

به.)43، 1370الماسي،( برخي بر اين باورند قانون محل عقد، قانون حاكم بر تمام مسائل مربوط

مي.)34، 1352نصيري،( عقد است قهمچنين كه مسائل اجرايي رارداد، تابع قانون محل توان گفت

و چون مسئوليت قراردادي در مرحله اجرا مطرح مي شود پس اين قانون حاكم اجراست

يا. خواهد بود يا چون رابطه ديني مطرح است، قانون حاكم بر سبب دين يا اقامتگاه دائن

مي. باشدمديون صالح مي چه از لحاظ انعقبراي نتيجه كه بهتر است قرارداد و توان گفت اد

چه از لحاظ مسئوليت تابع محل وقوع مي و . باشدتعهدات

 قانون حاكم در مسئوليت قهري-ب

زيرا در اثر؛استقانون حاكم در مسئوليت قهري، قانون حاكم بر محل وقوع فعل

امسئوليت يك رابطه ديني ايجاد مي كه در اين ، قانون مناسب، قانون منشا دينرتباطشود

و.تاس در حقوق آمريكا نيز قانون حاكم در مسئوليت قهري، قانون محل ارتكاب خطا است

ميقانون مناسب، قانون حاكم در مسئوليت قراردادي مي تواند محل انعقاد عقد، محل باشد كه

يدر حقوق انگليس وضع.)mm.loubser,op.cit,133(1اجرا، يا قانون مورد تراضي طرفين باشد

د .)guest,1961,219(2اردمتفاوت وجود

)تعارض قوانين در زمان( قانون الزم االجرا در دو مسئوليت-8-4
 اعمال حقوقي-نخست

درقرارد قراردادها،قانون حاكم برانقاددر كه و شرايط صوري وماهوي آن قانوني است آن اد

 قانون توجه به همينبنابراين اهليت طرفين وشرايط موضوع معامله نيزبا.مت داردزمان حكو

كه چون مسئوليتدر.)197، 1369كاتوزيان،(شودبررسي مي مسئوليت قراردادي، اظهارنظر شده

اما. كند، قانون حاكم بايد قانون زمان ايجاد رابطه ديني باشدقراردادي يك رابطه ديني ايجاد مي

ق ميآثار آينده قرارداد از جمله مسئوليت قراردادي استثنايي بر اصل كلي اثر فوري و انون باشد

 
1- traditionally the proper law of the contract applies to an action in contract whereas the 
place of connission applies to an action in delict .the proper law of the contract is determined 
by factors such as the place of contracting , the place of performance and intention of the 
parties. 
2- in English law, a claim under the tatal accidents acts would probably be characterized as 
tortious, and in the case of foreign contracts for the sale of goods, where a breach of warranty 
merely causes damages in this country, the tendency is said to be to regard the claim as 
contractual. 
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زيرا در غير اين صورت نتيجه حاصله.)242كاتوزيان، همان،(بنابراين تابع قانون زمان ايجاد تعهدات

و سبب تزلزل خاطر آنان مي  ,op.cit,147 .(mazeaud ( شودخارج از پيش بيني طرفين

 وقايع حقوقي-دوم

ميمورد وقايع حقوقي بايد گفت كه چون ضرر با تحقق فعل در به وجود آيد، زيانبار

و يا عوامل  و حدود كه بايد بر شرايط ايجاد مسئوليت قهري بنابراين قانون همين زمان است

مي. موجه آن حكومت كند و فقط مسئوليت زيرا حقوق ديني تابع قانون زمان ايجاد باشد

ك. قراردادي از اين قاعده استثنا شده است ه قانون به همچنين در مسئوليت قهري از آنجا

ميمتضرر حق اخذ خسارت را مي به،بنابراين. تواند اين حق را تغيير دهددهد  تفاوت استناد

كه از شرايط ايجاد مسئوليت. شودمسئوليت قراردادي يا قهري اينجا معين مي زيرا درصورتي

يت صورت عدم اين شرط، مسئول قراردادي فرستادن اظهارنامه قبل از اقامه دعوا باشد، در

به وجود نخواهد آمد به مسئوليت قهري استناد كند،بنابراين. قراردادي كه . نفع زيان ديده است

 ميزان خسارت قابل جبران در دو مسئوليت-9-4
و غير قابل پيش بيني-الف  قابليت پيش بيني

كه چون قابليت پيش بيني ضرر در مسئوليت قراردادي شرط است، نظر مشهور اين است

ليت فقط در حدود خسارات قابل پيش بيني است، در حالي كه در مسئوليت قهري مسئو

در.)owen,2006,46،251، 1383كاتوزيان،(استشخص مسئول هر گونه خسارتي  اشكال بحث

و اين مسئوليت طبق قانون  مسئوليت قهري اين است كه خسارت بنابر ميل طرفين نيست

مي. شودتحميل مي  استدالل كرد كه آنچه بر حسب امور طبيعي از خطاي تواناز لحاظ حقوقي

به فعل شخص نيستيآبه بار مي و امور نامنتظر منسوب به اوست در حقوق فرانسه.د منسوب

مي.م.ق1150نيز ماده  در"» داردمقرر كه  مديون فقط ملزم به جبران مقدار خسارتي است

كه قرارداد را منعقد مي كرده استلحظه بياي ني كرده يا قابل پيش بيني بوده است مگر، پيش

ال نيز اين.)mazeaud, opcit,206(» صورتي كه مديون مرتكب تدليس شده باشد در  در كامن

 foresee(و قابليت پيش بيني)remoteness of damages(بحث تحت عنوان دور بودن خسارات

ability (الاگر چه اين تفاوت سابقاً. گيردقرار مي  وجود داشت اما امروزه اين معيار در كامن

و خطا يكسان.)dowell,1986,286(شودبطور يكسان اعمال مي اما هنوز اين همگوني در قرارداد

كه آيا اين معيار در مسئوليت محض.رسدبه نظر نمي  زيرا هنوز تصميم گرفته نشده است

مي شود يا خير  در)reasonable foresight(دوم اينكه لحظه دورانديشي قابل پيش بيني. اعمال

و قرارداد متفاوت است در الزامات خارج از قرارداد معيار قابليت پيش بيني در زمان خطا. خطا
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نه از تاريخ خطا يعني نقض قرارداد، بلكه از تاريخ)wrong(شودمحسوب مي و در قرارداد

و فقها در فقه نيز قابليت پيش بيني ضرر شرط مسئو.توافق، محسوب خواهد شد ليت است

ميعمدتاً 1كنند در بحث تسبيب از آن ياد
.)610، 1419عالمه حلي،(

 خسارت تنبيهي-ب

به منظور) punitive damages or exemplary damages(خسارت تنبيهي ال در حقوق كامن

مجبران خسارت مورد حكم قرار نمي ازگيرد، بلكه به اقدام نظوراصالح يا بازدارندگي خوانده

در.شودبه اموري است كه باعث خسارت خواهان مي ئوليت قهري قابلمس اين خسارت فقط

كشمطالبه است، اگر ال متفاوت استچه رويه م.ورهاي مختلف كامن دربراي فقط استراليا ثال

و  آن محكوم شوندفقط برخي عامالن خطا ممكن است به در انگليس خاطي عامد

)mm.loubser,op.cit,136(.نيز تلقي شود، مسئوليت قهرين درصورتي كه نقض قرارداد،يهمچن 

به دريافت خسارت تنبيهي او ميخسارت.)guest,op,cit.23(باشدميمحق تواند بيشتر از تنبيهي

و اياالت  خسارت جبران كننده باشد اين خسارت در انگلستان، كشورهاي مشترك المنافع،

و نيوزلند وجود دارد،متحده . ژاپن

 سارت معنويخ-ج

 فقط در دعاوي مسئوليت)moral damages(هاي حقوقي، خسارت معنويدر بسياري از نظام

يا. قهري قابل مطالبه است ال در صورتي كه نقض قرارداد باعث ناراحتي جسمي در كامن

و يا اضطراب شود، ممكن است خسارات معنوي عالوه بر خسارات مادي ناشي از  روحي

در. قرار بگيردقرارداد مورد حكم  و بلژيك، خسارات معنوي بدون تفاوت در سيستم فرانسه

و قهري مورد حكم قرار مي همچنين ديدگاه محدود كننده خسارت.گيردالزامات قراردادي

كه بوسيله مجلس لردان در دعواي معنوي در اختصاص داشتن به دعاوي قهري

Addis.v.gramphone ltd دعواي اتخاذ شده بود در 1909 درJarris.v.swans tours.ltd 1973 در 

  (,2swantone,1999همين نتيجه در كوتاهي وكيل در اقامه دعوي نيز بدست آمده است. رد شد

.اين تفكيك در حقوق ايران جايگاهي ندارد.)66,

.كالحافرو فاتح راس الظرف والمكره علي االتالف اذا كان السبب لتوقع تلك العله،.1
2- damages for vexation and distress were also awarded in a case where a solicitor failed to 
institute proceeding to restrain molestation of the plaintiff by a particular individual, with the 
result that the molestation continued. 
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 تقصير زيانديده-د

خ)contributory negligence(منظور از خطاي اشتراكي كه گاه خطاي ود زيانديده اين است

به او نقش دارد در. در ورود ضرر آيا اين اقدام در مطالبه خسارت نقش خواهد داشت؟

 وي را از مطالبه تمام يا قسمتي از خسارت محروم،كشورهاي حقوق مدون، خطاي خواهان

ميمي و قراردادي اعمال و اين قاعده يكسان در الزامات قهري اما در كشورهاي. شودكند

ك ال علي القاعده تقصير مشترك در موارد قهري يك دفاع از سوي خوانده تلقيحقوق  امن
بر. شود، اما در قرارداد هميشه يك دفاع نيستمي در آفريقاي جنوبي، قواعد خطاي اشتراكي

در34اساس ماده  از.1شود در قرارداد اعمال نمي1956 قانون تقسيم خسارات البته در برخي

ال  كه نقض)انگليس، استراليا، نيوزلند(كشورهاي حقوق كامن  قرارداد يك خطاي در صورتي

مي مستقل را تشكيل به خوانده در چنين مواردي داده در كانادا نيز قاعده. شوددهد، اجازه دفاع

در.)fleming,1985,89(شود خطاي اشتراكي در برخي اياالت براي نقض قرارداد اعمال مي

از( سازدحقوق ايران خطاي زيانديده او را از تمام يا قسمتي از خسارت محروم مي صرف نظر

). مسئوليت قراردادي يا قهري

 تفاوت تضامن در دو مسئوليت-10-4
در زيرا مسئوليت تضامني درقراردادهامعموال به طور مطلق قابل پذيرش نيست؛تضامن اصل

و بر به صرفاً مسئوليت قهريدرصورت توافق طرفين و اصل مسئوليت حكم قانون است

هاي متعدد بدل طبق نظر ايشان ذمه)1420،195شيخ انصاري،،312، 1374كاتوزيان،( مشترك يا نسبي است

و مانند واجب كفايي  مي بر عهده گروهي بدون تعيين فرديكديگر است  گيردقرار

ت.)2،1412،345عاملي( ضامني در زمينه مسئوليت قراردادي وجود ندارد، در فرانسه مسئوليت

و بالعكس، در مسئوليت قهري با توجه به ماده فرانسه.م.ق1202برخالف موضوعات تجارتي،

.)terre,op.cit,845( اصل تضامن است

 شرط عدم مسئوليت در دو مسئوليت-11-4
ليت در مسئوليت هاي بين دو مسئوليت اين است كه شروط عدم مسئويكي ديگر از تفاوت

در؛شوندقراردادي معتبر تلقي مي كه اين شروط به علت مخالفت با نظم عمومي  درحالي

كه قبل از ايجاد ضرر. شوندمسئوليت قهري باطل تلقي مي به شروطي است بحث ما ناظر

و زيانديده منعقد مي كه بنابر اصل حاكميت اراده. شودمسئول جبران آن برخي با اين استدالل

 
1- APPortionment  of  Damages  act  34  of  1956. 

شا.2 . بالقيمه ان لم يجز البيعءولوتلفت العين في يد المشتري كان للمالك الرجوع علي من
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مي؛و آزادي قراردادها، چون تعهد حاصل از اراده طرفين است توان تعهد را به حدود پس

و تكامل تجارت در گرو پذيرش.)delestraint,1975,95(دلخواه محدود كرد عالوه بر اين توسعه

مياين كه چون ابرا. باشدگونه شروط كه موجود نيست امكانءالبته برخي اعتقاد دارند  ديني

به علت موجود نبودن آن در هنگام اسقاط اثر نداردندارد 1شرط عدم مسئوليت
، 1419شهيد ثاني،(

همچنين به دليل ارتباط.)393، سيد خوئي، بي تا، 345، 1371، براي ديدن نظر مخالف ميرزاي قمي، 250

به.)644جعفري لنگرودي، همان،( مسئوليت با نظم عمومي، اسقاط آن امكان ندارد انتقادات در پاسخ

و ارتباط اينءور بايد گفت كه وجود سبب براي اسقاط يا ابرازبم ونه شروط با نظمگ كافي بوده

 گونه شروط را جابجايي بار اثبات دليل در فرانسه ابتدا اثر اين.استعمومي محل ترديد

ميمي و متعهدله در.بايست تقصير متعهد رابراي دريافت خسارت اثبات نمايددانستند اما

م ازنهايت اثر كامل اين شروط يعني را عاف شدن در.پذيرفتند مسئوليت صورت ارتكاب اين

يا تقصير .)425، 1375صفايي،(تقصير سنگين موثر نخواهد بود عمدي

 limitation  of  action  or  statutes  of  limitation  and( تفاوت در مرور زمان-12-4
prescription))  periods(

مي علي القاعده آن لذا.شودمرور زمان از لحظه سبب دعوا شروع در دعواي شروع

ومسئوليت  . زمان نقض قرارداد استاز در مسئوليت قراردادي،قهري از لحظه ورود خسارت

بي احتياطي ) negligent act(در دعواي مسئوليت قهري، خسارت ممكن است حتي بعد از عمل

م و در قراردادها  (2charles,1987,226مكن است بعد از نقض قرارداد رخ دهد رخ دهد

Abraham, 1982, 444,(.مرور 1939در حقوق انگليس قبل از تصويب قانون مرور زمان ،

ميزمان و قهري اعمال م2)1(اما ماده.شدهاي متفاوت براي دعاوي قراردادي ورزب از قانون

ت اريخي كه سبب دعوا رخ داده است دعوا قابل مقرر داشت كه بعد از انقضاء شش سال از

كه دارايمي از طرفي ديگر مشكل زماني پيچيده.اقامه نخواهد بود شود كه براي مثال زميني

به هر خريدار،. شودمي هاي مختلف منتقلساختار معيوب است، به دست سبب آيا نسبت

ميدعواي جديد  به طور نامحدود مدت مرور دهدرخ مجلس. زمان نامشخص استو بنابراين

 1983 در سال inpirelli General cable works ltd.v.oscar faber & partnersلردان در دعواي 

ق. چنين اعتقادي نداشت هاي متفاوت در دعاوي مسئوليت قرارداديم فرانسه مرور زمان.در

كه از تاريخ شود، درحالي كه در دعاوي مسئوليت قهري مرور زمان ده سال است اعمال مي

 
.اسباب الظمان فال تعليل اسقاط قبل وقوعه،النه كالبرائه مما لم يجب)اي التعدي وتفريط(حتمل عدم صحه الشرط النهماي.1

2- the normal rule applied by the courts in cases involving limitation periods is that time runs 
from the moment the cause of action arises. In a claim for negligence in a tort action this 
relevant point in time is when the damage is done. In contract law, however, the time runs 
froms the moment the breach of contract occurs. 
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 همچنين اگر فعل زيانبار يك تخلف كيفري باشد1.شودورود خسارت يا تشديد آن شروع مي

كه علي االصول در مورد مرور زمان دعواي قهري تابع مرور زمان كيفري خواهد بود، امري

توجه به نظريه در حقوق ايران نيز با stark ,1993, 654).(مسئوليت قراردادي وجود ندارد 

وشو  بحث مرور زمان منتفي شده است1379تصويب قانون آئين دادرسي در سال راي نگهبان

.و از اين لحاظ تفاوتي بين اين دو نوع مسئوليت وجود ندارد

 مالك ارزيابي خسارت-13-4
به طوري كه هدف هر مالك ارزيابي خسارت در و قراردادي يكسان است  مسئوليت قهري

د دو، كهر قرار دادن خواهان مع.دادآن وضعيت وجود داشت اگر خطا رخ نميوضعيتي است

نه وارد نشد هذا در كه جبران مورد قرارداد، خطا نقض قرارداد است ن در قرارداد؛بدين معني

كهبايد مبلغي باشد كه خواهان را در وضعيتي خسارات  قرارداد اجرا اگر قرار بدهد

در،رفتگميقرارآن وضعيتدراوشدمي قرار» وضعيت پيش قراردادي«به جاي اينكه او را

-pre(بايد خواهان را در يك وضعيت پيش از خطا قرار دهد جبران خسارات خطاها،در.بدهد

tort(.ك و قراردادي تداخل بنابراين در جايي سب كند، كدام ارزيابي مناميه مسئوليت قهري

د ارزيچهار راه برايخواهد بود؟ در اين مورد :وجود داردابي خسارت

جايي كه خسارت در)expectation or loss of bargain damage( خسارات مورد انتظار-1

 خسارات مورد استرداد-2.شودميناشي ازعدم دريافت سودومنفعت مورد انتظارجبران 

restitution) damages(:كه دادگاه خوانده را مجبور به پس دادن نفعي كمي در جايي ه كند

جبران)reliance damage(اعتماد خسارات مورد-3. خوانده از خواهان دريافت كرده است

كهخسارات ناشي از به ضرر خودش اقداماتي انجام خواهان به جهت اعتماد به رفتار خوانده

جايي كه خواهان براي برخي خسارات:)indemnity damages( خسارات جبراني-4.داده است

كه يقيناً در به او وارد شده يا برخي هزينهواقعي كه خوانده متحمل شده، جبران فعل نتيجه ها

منافع چهارگانه مورد حمايت هاي چهارگانه ارزيابي به عنواناين روش. شودخسارت مي

كو. شخص توصيف شده است به علت تاهي در رعايت كردن يك مسئوليت قهري علي القاعده

و و خسارات به منظور باز رخ مي)active  misfeasance(ارتكاب عمل خالف تعهد منفي دهد

در اينجا هدف جبران خسارت واقعي. گيرد مورد حكم قرار مي2گرداندن به وضع موجود

 وضعيت قبل از ارتكاب خطا)out-of-pocket( از جيب شخص درآمدهء هزينه؛خواهان است

1- art. 2270-1.c .civ, red . L 5 juill . 1985. 
2- status  quo  ante  or  restitution  in  intergrum. 
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گفدر خسارت خواهان اگر اما.SWANTON, JANE, opcit ,  P 62)(1 برگردد به تار اثر اعتماد

مييا رفتار خوانده حاصل   Reliance( نيز توصيف شود»اعتماد مقدار« تواند با عبارت بشود

measure(ميزان« د، شيوه ارزيابي خسارت با عنواناز برخي اعمال مثبت ناشي شده باش اگرو؛

بته اين تمايزات امروزه در حال نابودال.)( indemnity  measureشودمي توصيف»جبران خسارت

در واقع پذيرفته شده است كه در يك قرارداد منافع مورد انتظار هميشه مناسب. شدن است

كه خسارت استرداد يا اعتماد يا جبران خسارت  و خواهان ممكن است يا مجبور باشد نيست

 .anglia television ltd .v در دعواي1972براي مثال دادگاه تجديدنظر در سال. را مطالبه كند

reedمورد( هاي تلف شده اعالم كرد كه خواهان حق انتخاب بين ادعاي مورد انتظار يا هزينه

حق. البته اين معيار مورد انتقاد است swanton, opcit,p 63)( را دارد) اعتماد زيرا بر اساس مبناي

كه قرارداد چيز ايانتخاب خواهان، اگر نشان داده شود و بدون سود براي خواهان بي رزش

و اگر قرارداد اجرا مي ميبوده است شد ارزيابي خسارت بر مبناي اعتماد يا شد متحمل ضرر

ميحقوق خطاها كه بر اساس آن هزينه  باالتريكند منتج به حكمهاي از دست رفته را مطالبه

كه مع هذا پرونده هاي اقتصادي در حقو.2شوداز خسارت مورد انتظار مي ق خطاها وجود دارد

بهبه نظر مي رسد ارزيابي حكم دادن به جبران خسارت برمبناي تضمين منافع مورد انتظار

به خسارت واقعي مي  Junior Booksو Ross.v.counters 1980براي مثال. باشدجاي حكم دادن

ltd v.veithici 1983 يك سقفكه در دعواي اولي خسارات براي شكست از انتظار دريافت

و در دعواي دومي خسارات براي ضرر ميراثي  كردكه او دريافت مي (loss  of  legacy)سالم

ميدر. اگر تقصير مشورت خوانده نبود مورد حكم قرار گرفت كه توان اثبات حقيقت جايي

هاي نفع خود موقعيت خوانده از ديگربوسيله كرد كه خواهان در اعتماد به اظهارات ايراد شده 

شم پوشي كرده است، مقدار خسارت مورد اعتماد او را در وضعيت بهتر از خسارت موردچ

كه مرسوم است در هر صورت آن3.دهدانتظار قرار مي به گونه، در حقوق.گونه اي خطاها

كه خواهان را در وضعيت قبل از خطا قرار بدهد هميشه درست جبران خسارت مي شود

وج. نيست و مطالبه كردزيرا مواردي از خطا . ود دارد كه بتوان منافع مورد انتظار را دريافت

1- tortious liability generally derives from a failure to observe a negative obligation to refrain 
from inflicting positive injury to the plaintiff person, property or reputation. Liability is 
normally imposed for active misfeasance and damages are said to be designed to restore the 
status quo ante,that is to compensate the plaintiff for out-of- pocket losses and put him in the 
position he was in before the torts was committed. 

و.2 را زيرا قرارداد سودي ندارد در حالي كه اگر خـسارت. گيردمطرح كند خسارتي به او تعلق نمياگر خسارت مورد انتظار

و ايـن اعتماد را مطرح كند مي تواند در يك وضعيت بهتر قرار بگيرد، چون در اثر اين اسعتماد هزينه  هـايي انجـام داده اسـت

.ها قابل مطالبه استهزينه

كر.3 ده است، درحالي كه بر اثر انتظار صرفاً نفع مورد معاملـه را زيرا در اثر اعتماد موقعيت هاي زيادي از نفع را چشم پوشي

.بردمي
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و خطا B بهAاگر: گونه استاين يك مثال واضح براي تفاوت ارزيابي خسارت در قرارداد

به قيمت پنج هزار دالر بفروشد در حالي كه قيمت آن چهار هزار دالر است، اما  بهAماشيني

كه قيمت آن شش  تفاوت بين آنB خسارت قراردادي.هزار دالر استفروشنده اظهار دارد

به اين مقدار چيزي است كه ماشين مي و آنچه منجر شده است كه اعتقاد پيدا كند كه آن ارزد

دومي كه او را در وضعيت قبل ازBاما خسارت قهري. دالررازه ارزد، يعني به مقداري است

بادر حقوق اير.خطا قرار دهد يعني يك هزار دالر كه به ان اظهار نظر شده است توجه

كه ماده  كه براساس نفع مثبت يا نفع منفي.م.ق2اختياراتي به قاضي داده است اختيار دارد 1م

مي به نظر مي)100شيوائي كجوري، همان منبع،(.ميزان خسارت را تعيين كند توان تصور كرد كه رسد

ب و مورد اعتماد به خسارت مورد انتظار .ه طور همزمان در يك دعوا محكوم شودخوانده

 نتيجه
. توان مسئوليت قهري را از قراردادي باز شناختبا توجه به مطالب ارائه شده براحتي مي

در واقع در صورتي كه خسارت ناشي از نقض قراردادي صحيح باشد، به شرط اينكه خسارت

نه اينكه صرفاً داد باشد، مسئوليت قراردادي ناشي از قرارناشي از تعهدات قراردادي باشد

مبوجود مي به هر يك از اركان و در صورت خلل  باعث ور، خسارت حاصله صرفاًزبآيد

و راه حل مناسب را ارائه،از طرف ديگر. مسئوليت قهري است  عناوين مشتبه را مطرح كرده

و اين ميسر نشد جز با تعيين گستره تعهدات قرارداديكر تع. ديم يين نقش قاضي را در

كه بتواند با  و اين اختيار را از قاضي سلب نموديم محدوده توصيفات ارائه شده تبيين نموده

با. توصيف مجدد امور موضوعي مطروحه، راه زيان ديده را در رسيدن به نتيجه هموار نمايد

به رسميت ارائه تفاوت و قراردادي، تعدد مسئوليت را بگونه ضمني هاي مسئوليت قهري

و اگرچه گرايش حقوق.ديمكر حتي اعتقاد به انشعاب دو مسئوليت را در فقه اثبات شناخته

و سوي وحدت مسئوليت پيش مي به سمت كه منشا جديد و استدالل گروه اخير اين است رود

و تفاوتمسئوليت نبايد در ايجاد تفاوت هاي هاي بين اين دو نوع مسئوليت موثر واقع شود

مذكر شده صرفاً و از تفاوتصالح قانون بر اساس هاي ماهوي بين آنها گذاران وضع شده

و اوامر قانوننشات نمي .گذار صحبت كردگيرد، اما نبايد فارغ از مقتضيات زماني

مي.1 و به همين علت منظور از نفع مثبت نفعي است كه در صورت اجراي تعهد بر طبق قرارداد عايد خواهان  آن را نفع شود

و دارايي فرضي او در صـورتو منظور از نفع منفي تفاوت بين دارايي) مورد انتظار(اجراي تعهد يا نفع مثبت گويند  متعهدله

منعقـد به عبارت اخري كاهش دارايي متعهدله درنتيجه انعقاد معامله است، به نحوي كه اگـر معاملـه. عدم انعقاد قرارداد است

مي.شدشد چنين خسارتي متوجه متعهدله نمينمي .)اعتماد(نامند به همين علت آن را نفع منفي يا نفع عدم انعقاد معامله
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: از اين نويسنده تاكنون مقاالت زير در همين مجله منتشر شده است
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