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 دهیچک
 مباحو   ها بوود  و دانمسئولیت مدنی و انواع آن، موضوعی است که از دیرباز مورد توجه حقوق

 ف،یتعر خصوص در یینظرها اختالف هنوز با وجود این، است. گرفته شکل آن رامونیپ یمختلف
. وجوود دارد  یقورارداد  تیمسئول به نسبت ردادیمسئولیت خارج قرا تعدد ای وحدت و قیمصاد

 راموون یپ جانبوه هموه  و قیو دق ۀمطالعو  عدم در شهیر یادیز حد تا ییهااختالف نیچن شیدایپ
 خصووص  در نظر اختالف به هم که یاضابطه. دارد تیمسئول دو نیا کیتفک و صیتشخ ۀضابط
 هوا آن راموون یپ یادیو ز ۀمطالع که یدیجد قیمصاد مورد در هم و دهد انیپا قیمصاد از یبعض

 را هوا موال   یبعضو  توانیم موجود یهافیتأل ۀمطالع با هرچند. کند فیتکل نییتع ،است نشد 
 هوا، آن تیو مانع و تیو جامع عودم  و هوا موال   نیا از هرکدام بر وارد ینقدها یول ،کرد استخراج

 ،مقالوه  نیو ا در. سوازد یم انینما را مشخص یاضابطه ۀارائ شتریب هرچه تیاهم که است یلیدل
 شونهاد یپ مسئولیت خارج قراردادی و تمییو  آن از قوراردادی   قلمرو نییتع ۀضابط عنوانبه اراد 

 دارد، وجوود  آن از یناش قرارداد و اراد خصوص  در معموالً که ینیع یکردیرو برخالف. شودیم
 دیو با اراد  منظور،  نیو ا از. پردازدیم ضابطه عنوانبه میمفاه نیا یذهن وجه تبیین به مقاله نیا

 در کوه  اسوت  ممکون  یتعهدات به اراد  تعلقِ فرضِ ،همچنین. باشد طرفین ابتکار حاصل و لیاص
 عنووان بوه  اوصواف ایون   بوا  اراد  گرفتن درنظر ۀجینت. باشد قرارداد ییغا کارکرد و هدف یراستا
موجوود و   گفتوه یشپو  ۀعقود، اراد  ابیو گا  در غ که است نیا یقهر ضمان قلمرو نییتع ۀضابط

 واجود  نْیطورف  از سووی ابرازشود   ۀ رغوم وجوود قورارداد، اراد   بوه گوا    ن،ی. همچناستمنشأ اثر 
از طورف دیرور، بعضوی     .باشد یقرارداد تیمسئول یبرا ییمبنا تواندینم ،نبود  الزم یهایژگیو

تخفیوف  های موجود در خصوص می ان جبران خسارت قراردادی و خارج قراردادی مانند تفاوت
 شود.یا تشدید آن، ریشه در این ضابطه دارد که در همین مقاله به آن پرداخته می

 کلیدی واژگان
 اراد ، تخفیف خسارت، خسارت تنبیهی، مسئولیت خارج قراردادی، مسئولیت قراردادی.
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 مقدمه
با وجود مباح  مختلفی که پیرامون مسئولیت خارج قراردادی و قراردادی مطرح شود ، توالش   

ای بورای تشوخیص و تفکیوک ایون دو مسوئولیت از یکودیرر       ندانی در راستای معرفی ضابطهچ
دلیل مسئولیت قراردادی جلوگیری کرد  و هم از گسترش بی صورت نپذیرفته است. این ضابطه

توان ای را میهم در موارد تردید به کمک آمد  است. حال پرسش مهم این است که چه ضابطه
عنوان یک معیوار  تواند بهعنصری است که می« اراد »رسد نظر مین کرد؟ بهبه این منظور تعیی

عمل کند. اراد  با قرارداد متفاوت بود ، ل وماً مالزم بوا آن نیسوت. گوا  بوا وجوود قورارداد، ارادۀ       
تواند محملی برای ایجواد مسوئولیت قوراردادی    اشخاص به موضوعی تعلق نررفته، درنتیجه نمی

شوود کوه بعضوی احکوام و آثوار مسوئولیت       رض فقدان آن، وجود اراد  باع  میباشد و گا  در ف
حال، اراد  در اینجا باید اف ون بور وصوف اصوالت و ابتکوار، در     اینقراردادی بر طرفین بار شود. با

راستای هدف نهایی توافق اشخاص باشد. این اوصاف، را  را بر ورود تعداد زیادی از قواعد عرفوی  
دهد که هوم از صوافی ارادۀ اصویل    هایی اجازۀ ورود میبندند و تنها به آنرارداد میو قانونی به ق

 داستان باشند.اشخاص گذشته و هم با هدف نهایی و اصلی قرارداد هم
ها در می ان جبران خسوارت در  ها، باع  بروز بعضی تفاوتدرنظر گرفتن اراد  با این ویژگی

شود؛ به این شکل که اف ایش یا کاهش خسوارت  هری میهای قراردادی و قهرکدام از مسئولیت
پذیر نیست. ایون مقالوه ضومن تبیوین اراد  و     در بعضی موارد به دلیل دخالت عنصر اراد  امکان

عنوان ضابطۀ تمای  میان مسئولیت قراردادی و خارج قراردادی، به تأثیر آن بور  های آن بهویژگی
 پردازد.تخفیف یا تشدید خسارت در هرکدام نی  می

 

 در قئراردادی  خئارج  و قئراردادی  مسئئولیت  تمییز ضابطۀ ؛«اراده». 1
 فرانسه و ایران حقوق

هوا بوا   با مطالعۀ تعاریف موجود پیرامون مسوئولیت قوراردادی و خوارج قوراردادی و مقایسوۀ آن     
اد  شود. البته اردو در ارادۀ اشخاص دخیل خالصه می آید که عامل تمای  میان آنیکدیرر برمی

 پردازیم.در اینجا باید دارای بعضی اوصاف باشد که در ادامه به بررسی آن می
 

 در قراردادی خارج و قراردادی مسئولیت تمییز ضابطۀ عنوانبه اراده تبیین. 1. 1
 فرانسه و ایران حقوق

ل تعاریفی که در مورد مسئولیت خارج قراردادی در حقوق ایران و فرانسه وجود دارد، عموماً حو
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که برخی مسئولیت را در فرضی که اشخاص بدون داشتن هوی   محور فقدان قرارداد است؛ چنان
اند عنوان تعریف مسئولیت خارج قراردادی بیان کرد کنند بهپیمانی به یکدیرر خسارت وارد می

رو، مصداق اجوالی ضومان قهوری در    این(؛ ازMauclair, 2011, p. 8؛ ۰1، ص 1911)کاتوزیان، 
کند که هی  قراردادی در میان نباشد. در تأیید این موضوع بایود گفوت کوه    بروز پیدا میفرضی 
ها شرط ایجاد مسئولیت قراردادی را در وهلۀ نخست وجود قوراردادی صوحیو و نافوذ    دانحقوق

(. ایون امور اصووالً دو    ۰۰، ص 1911؛ شوهیدی،  ۰2دانند )کاتوزیان، همان، ص میان طرفین می
دارد. نخست آنکه صرف وجود قرارداد عاملی بورای ایجواد مسوئولیت قوراردادی     همرا  نتیجه به

رغوم وجوود قورارداد، در موورد ورود بعضوی شوروط و       شود و این درحالی است که گوا  علوی  می
به دلیل عدم تعلوق ارادۀ طورفین بوه آن     اشخاص، جهل فرض در خصوصاًتعهدات به حوزۀ آن، 

که نتوان تعهدی را بوه قورارداد منتسوا دانسوت، تخلوف      نیتردید وجود دارد. در این فرض، زما
توان محملی برای ایجاد مسئولیت قراردادی درنظور گرفوت. دوم اینکوه    نسبت به آن را هم نمی

موجا این رویکرد، تعهدات منتسا به قرارداد تا زمان حیات قرارداد وجود داشته، بوا خاتموۀ   به
. به بیان دیرر، با پایان قورارداد، تعهودات آن نیو     (Freleteau, 2015, p. 189) روندآن ازبین می

ماند. به سوخن دیرور،   پایان یافته، دیرر مجالی برای درنظر گرفتن مسئولیت قراردادی باقی نمی
در این ضابطه بیش از آنکه به ارادۀ واقعی افراد و مفهوم شخصی آن توجه شود، به مفهوم عینی 

آور عقد را بیش از خواستۀ درونی اشخاص، بر نیروی ال امو تالقی ظاهری آن توجه شد  است و 
طوور ظواهری   کوه گوا  بوه   (. درحوالی  27، ص 1911داند )کاتوزیان، ها متکی میاعالم ارادۀ آن

رود، ولی تالقوی واقعوی ارادۀ طورفین موجوود اسوت. بعضوی       قراردادی وجود ندارد یا ازمیان می
که پوس از پایوان قورارداد نیو  همچنوان برعهودۀ        تعهدات مانند حفظ محرمانری یا عدم رقابت

طرفین باقی است، از جملۀ این مووارد هسوتند. در ایون فورض، قورارداد و تالقوی ظواهری ارادۀ        
ها مبنی بور التو ام بوه بعضوی تعهودات      اشخاص به دلیلی ازبین رفته است، ولی توافق واقعی آن

شد  پس از انحالل عقد نیو   های ایجادرو ممکن است بعضی مسئولیتاینهمچنان ادامه دارد. از
شود کوه  از نوع قراردادی دانسته شود. بنابراین، باید دید وجود کدام ویژگی در قرارداد باع  می

عنووان  تعهدات و سپس مسئولیت ناشی از آن متفاوت از سایر مووارد باشود توا بتووان آن را بوه     
 ظر گرفت.ضابطۀ تمیی  مسئولیت قراردادی از خارج قراردادی درن

های اساسی ایجاد عقد، توافق دو یا چنود  آید که یکی از شرطقانون مدنی برمی 119از مادۀ 
( و ۰۰، ص 19۰۴(. اراد ، رکن اساسی یک قرارداد )امامی، 1۴، ص 1911اراد  است )کاتوزیان، 

رسومیت شوناختن عرصوۀ    اندازد. بوه ممی ی است که میان آن و هر چی ی غیر از آن فاصله می
هوا  گذار بیشتر از باب اختصاص محملی برای ارادۀ اشخاص اسوت توا آن  راردادی از سوی قانونق

شدۀ قانون، مظروفِ ارادۀ خود را در ظرفِ قراردادهای های ازپیش تعیینبتوانند فارغ از چارچوب
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هایی متعدد ب نند. تجلی این اراد  هم در خصوص تعهدات گوناگون ریخته، دست به خلق پیکر 
اردادی و هم مسئولیت ناشی از آن قابل مشاهد  است. به عبارت دیرر، ازآنجا که تنهوا عامول   قر

ایجاد قرارداد اراد  است )امامی، هموان(، هور آن چیو ی کوه زاییودۀ ایون نهواد اسوت ازجملوه          
مسئولیت نی  ناگ یر باید ناشی از آن باشد. درواقع، طرفین با استفاد  از قالا قورارداد، تکوالیفی   

گذارنود. بنوابراین، ارادۀ طورفین و در    اتر از قانون را برعهد  گرفته یا بر دوش طرف دیرر موی فر
بخشد و ج  در این مورد، ها است که به تعهدات قراردادی حیات میمرحلۀ باالتر توافق ارادۀ آن

عهودات و  عنوان محوک ت توان اراد  را بهها نسبت داد. بنابراین، مینباید وصف قراردادی را به آن
مسئولیت قراردادی از غیر آن درنظر گرفت. هرکجا پوای اراد  و توافوق ارادۀ اشوخاص در میوان     

 شود.نباشد، اصوالً عرصۀ ضمان قهری نمایان می
از طرفی، تعیین گسترۀ این اراد  نی  مهم است. اراد  گا  به صورت صریو و گا  ضمنی بیان 

تواند محمل ایجواد مسوئولیت قوراردادی    ها مین اراد یک از ایشود. برای بررسی اینکه کداممی
قانون مدنی که به شکلی به تعیین گسترۀ قرارداد پرداخته اسوت،   221شود، الزم است به مادۀ 
عنوان مبنایی برای دوگانری مسئولیت قراردادی و خارج قراردادی درنظر توجه شود. این ماد  به

های مختلف این ماد  از منظر ظاهری نای قسمت(. مع11۰، ص 191۰شود )شبیری، گرفته می
تا حدی روشن است. قسمت نخست بیانرر این است که هرگا  جبران خسارت در صورت تأخیر 
یا تخلف از یک تعهد در عقد ذکر شد  باشد، متخلف مکلف به جبران خسارت از باب مسوئولیت  

در عقد ذکر شد ، خووا  تعیوین   قراردادی خواهد بود؛ خوا  می ان خسارت به صورت وجه الت ام 
عنوان داور واگذار شد  باشد و خوا  به علت سوکوت طورفین از سووی دادگوا      آن به شخصی به

 (.  911و  211، ص 1911تعیین شود )امامی، 
شود که اصوالً عرف، شخصی را کوه در انجوام تعهود    در مورد قسمت دوم این ماد  گفته می

کند. حال اگر طرفین صوراحتی در خصووص   ل قلمداد میخود تأخیر یا تخلف کرد  است، مسئو
جبران یا عدم جبران خسارت ناشی از عهدشکنی نداشته باشند، این سوکوت کاشوف از جریوان    

(. 211، ص 1917باغ، من لۀ مسئولیت قراردادی است )امامی، همان؛ حائری شا حکم عرف و به
حتی در صورت جهول طورفین نیو  بور      دانند کهای عرف موضوع این ماد  را عرف نوعی میعد 
(؛ به همین دلیل اگر طرفین به حکوم عورف   1۰، ص 1911شود )صفایی و رحیمی، ها بار میآن

هوا نیو    در مورد انتساب بعضی از تعهدات به قرارداد و ل وم جبران خسارت ناشی از تخلف از آن
باب مسوئولیت قوراردادی    ها مسموع نبود  و گری ی از جبران خسارت ازواقف نباشند، جهل آن

دانوان خسوارت   قانون مدنی نی  در نظر بعضوی از حقووق   221نیست. مصداق قسمت سوم مادۀ 
(. درمجمووع  91۰، ص 1972؛ جعفوری لنرورودی،   1۰تأخیر تأدیوه اسوت )اموامی، هموان، ص     

قانون مدنی تعریفی گسترد  از مسئولیت قراردادی ارائوه کورد  کوه     221توان گفت که مادۀ می
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هوا قورار گرفتوه    طور مشخص مورد گفتروی آنهای صریو طرفین و مواردی که بهنها به توافقت
 گیرد. بر میطور ضمنی درشود و احکام عرفی و قانونی را نی  بهاست، محدود نمی

تووان تموامی تعهودات و    ولی چنین تعریفی خالی از اشوکال نیسوت. درسوت اسوت کوه نموی      
شود به توافق صوریو طورفین نسوبت داد، ولوی     رارداد ایجاد میمسئولیتی را که در خصوص یک ق

علت پافشاری بر مرتبط کردن تمام تعهدات ضمنی به قرارداد و توافق طرفین مشوخص نیسوت. از   
آیود کوه هرگوا  تعهودی بوه      دست میگفته در خصوص مادۀ یادشد  این نتیجه بهتوضیحات پیش

طوور ضومنی باشود،    بران خسوارت آن نیو  بوه   صورت ضمنی به قرارداد منسوب شود و حکم به ج
 زموان هوم  بوودن  یضمن که است یدرحال نیاشد  در اثر نقض آن، قراردادی است. مسئولیت ایجاد

 کوه  دارد نیطورف  ۀاراد با یاندک ارتباط یقدربه آن نقض از یناش خسارت جبران و یقرارداد تعهد
دوری ایون   .رسود ینمو  نظور بوه  ویصوح  ،موجود ۀرابط بودن دور لیدل به آن کردن یتلق یقرارداد

یاد بیاوریم که قرارداد نی  تنها محودود بوه نووع کتبوی     شود که بهارتباط زمانی بیشتر مشخص می
(. اگور دلیول   71، ص 1911کند )ژوردت، طور ضمنی و شفاهی نی  کفایت مینیست و انعقاد آن به

در مسوئولیت قوراردادی اسوت، بور      رنگ کردن نقش تقصیر و ادعای عدم ل وم اثبات تقصیرآن کم
فرض صحت، در کشور ما به دلیل وجود نهادهایی مانند اتالف که نیازمنود تقصویر نیسوت، چنوین     

شوود تعهوداتِ   (. مرر نه اینکه گفتوه موی  ۰27، ص 1917رسد )کریمی، نظر نمیدلیلی منطقی به
می و اخوالق حسونه   شد  گا  از نوع قوراردادی اسوت و گوا  قوانونی و مورتبط بوا نظوم عموو        نقض

طوور  (، پس دیرر چه نیازی است کوه تعهودات دسوتۀ دوم را نیو  بوه     21، ص 197۰تبار، )جعفری
های ارتباطی نه چندان قوی به ارادۀ طورفین و درنهایوت قورارداد مورتبط     موجا حلقهضمنی و به

اعود عموومی   آیود، بوا قو  وجود موی هایی که در نتیجۀ تخلف از قرارداد بهکنیم؟ بسیاری از خسارت
ضمان قهری قابل جبران است و دیرر نیازی به رجوع به مسئولیت قراردادی نیست. این عقید  بوه  

بورد  شود  در فقوه واجود جنبوۀ      شود: نخست آنکه اسباب ضمان قهری نوام چند دلیل تقویت می
قانون مودنی و   221مادۀ مشابه (، و دوم آنکه 297، ص1917حصری نیستند )کریمی و همکاران، 

(، قواعود دیروری   ۰1، ص191۰نبود  )بیردلی، قابل مشاهد  نی  در فقه  بح  مسئولیت قراردادی
   .1اندهای ناشی از عقد درنظر گرفته شد چون اتالف یا تسبیا، مبنای جبران خسارت

                                                           
 سوازند   و نجوار  مثول  ،شووند یمو  یبررس ریاج قالا تحت که یاشخاص از یاریبس تیمسئول ینمونه در فقه، برا یبرا. 1

 یقورارداد  خوارج  نهواد  کیو  که اتالف ۀقاعد از شود،یممنعقد  یقرارداد یانشانها و مشترآن انیم که امروز  اصوالً
 الغظواء  کاشوف  مکتبوه : جایب ،نخست جلد الفقاهه، انوار ،(تایالغطاء، حسن )بفاشک .)ر.  است شد  استفاد  است

 یالکالم فو (، جواهر19۰2) محمدحسن ،یجواهر ینجفیت پ شک، ر. . . همچنین در مورد مسئول(92 ص العامه،
 نیالود جموال  ،یخوانسار  یو ن ۴۰۴ص  ،یالتراث العرب اءی: دار احروتی، چاپ هفتم، ب۴9االسالم، جلد  عیشرح شرا

 .  (9۰1ص  ه،یجلد نخست، چاپ دوم، قم: مدرسه رضو ه،یالروضه البه یعل قاتی(، التعل19۰۴)
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عنوان یکوی  عنوان کارکرد اصلی خود، ولی بهاف ون بر این، اصل حاکمیت اراد  هرچند نه به
گیرد، بیانرر این است کوه الو ام و التو ام قوراردادی بایود      ه از اراد  سرچشمه میاز موضوعاتی ک

صورت نسبت دادن غیر این(، در9، ص1911ناشی از ارادۀ واقعی طرفین باشد )داوودی لیمونی، 
وصف قراردادی به آن صحیو نیست. حال، هرگا  اراد  به تعهدی تعلق نریرد، ممکن است تعهد 

ها خارج شوود.  ا عرف یا قانون بر طرفین بار شد ، یا اصوالً از دایرۀ تکالیف آنموجیادشد  یا به
تر قلمرو ضمان قهری و قوراردادی، ضومن پرهیو  از انتسواب هور      رو، با بررسی هرچه دقیقایناز

موجا منبعی شود که مواردی که ناشی از این انتساب نیست آیا بهتعهدی به اراد ، مشخص می
 گیرد یا نه.قرار می یا قانون بر دوش اشخاص دیرر همچون عرف

 

 خئئارج و قئئراردادی مسئئئولیت تمییئئز ضئئابطۀ عنئئوانبئئه «اراده» وصئئف .2. 1
 فرانسه و ایران حقوق در قراردادی

پس از پذیرش این نکته که تعهدات و مسئولیت قراردادی به ارادۀ طرفین متکی است، نوبت بوه  
توانود ماهیوت یوک تعهود یوا مسوئولیت را بوه        ای که موی رسد. اراد بررسی وصف این اراد  می

 شود.هایی باشد که در ادامه به آن پرداخته میمبدل کند، باید دارای ویژگی« قراردادی»
 

 ابتکاری و اصیل «اراده». 1. 2. 1
آورد. بوه دیرور سوخن،    وجوود  ای است که اصالتاً و ابتدائاً تعهدی را بهمد نظر ضابطه، اراد  ارادۀ

شود که از آزادی کامول برخووردار بوود ،    رادۀ طرفین زمانی ممی  تعهد قراردادی از غیر آن میا
موجا منبعی دیرر مثل قانون ال امی شد  است درپیش بریرد. ای متفاوت با آنچه بهبتواند رویه

، ص 1911ای که خالق امری باشد و نظم حقوقی پیش از آن را دگرگون سازد )کاتوزیوان،  اراد 
صورت فاقد اصالت و ابتکار بود ، دلیلی برای قراردادی تلقی کردن تعهودی کوه   غیر این(؛ در1۴

. مشابه این موضووع در  (Rouviere, 2010, p. 13) تر در منبعی دیرر آمد  بود، وجود نداردپیش
توان در شرط کردن بعضی اموری که مقتضای ذات عقد هستند، یافوت.  فقه و حقوق ایران را می

؛ چراکه حتوی اگور در عقود    1(2۰2ق، ص 1۴29شروط اثری ج  تأکید ندارند )عالمه حلی،  این
 آور بودند.شدند، باز برای طرفین ال امهم ذکر نمی

                                                           
ما کان من مقتضی عقد الرهنِ، مثل أن یُشترط کونه علی ید المرتهن او علی یود عودل....أو أن ییبیعوه    . فالصحیحه 1

این موضوع در خصووص سوایر   « العقدِ؛ لِأنّها تأکید لِما اقتضا ...العدلُ عند حلولِ الحقُّ...فهذا الشروطُ ال تؤثّر فی
الفقهوا، جلود   ق(، توذکر  1۴29 . عالمه حلی )عقود هم گفته شد  است. برای نمونه در خصوص عقد قرض، ر.

 (.111السالم ألحیاء التراث:، ص ، قم: مؤسسۀ آل البیت علیهم19



 297  مطالعۀ تطبیقی ضابطۀ تمییز مسئولیت قراردادی و خارج قراردادی...

 

شد  در حقوق کشور فرانسه نی  قابل مشواهد   رد پای این استدالل در بعضی مباح  مطرح
در حقوق این  (Les devoirs)« کلیفت»و ( les Obligations)« تعهد»است. شاید تمیی  دو واژۀ 

کوه اغلوا در ایون معنوا بوا پسووند       « تعهدات»کشور ناشی از همین موضوع باشد. توضیو آنکه 
شووند؛  شود، مولود ارادۀ متعهد و متعهدلوه بوود ، مسوتقیماً از آن ناشوی موی     قراردادی ذکر می

وند پویش از آنکوه بوه ارادۀ    شو که در این معنا با پسوند قانونی آورد  موی « تکالیف»که  درحالی
. همچنوین   (Brigyova, 1998, p. 14)1االجرا هسوتند موجا قانون الزمطرفین مرتبط باشند، به

نیت در تموام طوول قورارداد بور دوش متعهود      مانند حسن« تکلیف»شود الت ام به یک گفته می
شوود. بوه هموین    اصوالً در مقطع خاصی از عقود الزم موی  « تعهد»که اجرای یک است؛ درحالی 

ای از قورارداد، متعهود را از اجورای مجودد آن در     در مرحلوه « تکالیف قوانونی »دلیل هم اجرای 
بوار انجوام آن در مرحلوۀ    معمووالً بوا یوک   « تعهود »کند، ولی ال ام یوک  نیاز نمیمراحل دیرر بی

  .(Freleteau, Op. Cit: 189)شود موردنظر مرتفع می
موجوا قووانین   شود که وصف قانونی تکالیفی که بهخالصه میثمرۀ بح  باال در این جمله 

هوا مقودم اسوت؛ حتوی اگور طورفین در       برعهدۀ اشخاص گذاشته شد ، بر وصوف قوراردادی آن  
تر ها توافق کرد  باشند. درواقع اگر طرفین برخی از تکالیفی را که پیشخصوص ل وم رعایت آن

رادۀ خود گذراند ، داخل در قورارداد کورد    ها صحبت کرد  است از صافی اقانون در خصوص آن
ها را دارای وصف قراردادی دانست. برای روشن شودن ایون موضووع الزم اسوت     باشند، نباید آن

 میان قواعد امری و تکمیلی قائل به تفکیک شد.  
 روشن است که توافق خالفِ قواعدْ امری غیرممکن بوود ، طورفین را گ یوری از اجورای آن    

هوا  شوود و تصوریو آن  د حتی اگر در قرارداد ذکر نشد  باشد، بر طرفین بار موی نیست. این قواع
گیری ایون  گذار ندارد. به عبارت دیرر، ارادۀ طرفین نقشی در شکلای ج  تکرار حکم قانونفاید 

نووعی عامول قوراردادی تلقوی شودن تکوالیف اسوت، در        موارد نداشته، گذر از صافی اراد  که به
موجا حکم کند. به همین دلیل باید گفت تکالیفی که بهکامل صدق نمی ها به نحوخصوص آن

شود، هموار  ریشۀ قانونی و خارج قوراردادی داشوته، صورف    آمرانۀ قانون بر اشخاص تحمیل می
 ها ببخشد.تواند رنگ و بوی قراردادی به آندرج در عقد نی  نمی

رفت. در این مورد چند فرض توان موضعی یکسان درپیش گدر خصوص قوانین تکمیلی نمی
توان گفت که هرگا  طرفین خالف قووانین تکمیلوی   عنوان نخستین نکته میقابل تصور است. به

شود  از نووع قوراردادی اسوت؛ چراکوه      توافق کرد ، آن را در قرارداد خود ذکر کنند، تعهدِ ایجاد

                                                           
شوود،  به همین دلیل هم گا  در خصوص ال اماتی که در مرحلۀ پیش از انعقاد قرارداد برعهدۀ طرفین گذاشته می .1

ر این مرحله، اصوالً قراردادی وجود ندارد و ال اموات  شود؛ چراکه دجای واژۀ تعهد، از لفظ تکلیف استفاد  میبه
  .((L’Association Henri Capitant, 2008, p. 15 موجود، ناشی از حکم قانون هستند



 1999، بهار و تابستان 1، شمارۀ 11طبیقی، دورۀ مطالعات حقوق ت    292

 

سوت. بورای نمونوه، تسولیم     پایراهی در قانون ندارد و مستقیماً به توافق و ارادۀ اشخاص متکی ا
مبیع در محل انعقاد عقد بیع ازجمله قواعد تکمیلی است. حال اگور در عقودی کوه در اقامتروا      

صراحت توافق کنند که تسلیم مبیع در محل سوکونت خریودار   فروشند  منعقد شد ، طرفین به
 انجام شود، این توافق از نوع قراردادی است.

ای عنووان قاعود   باال در خصوص محل تسولیم مبیوع بوه   در فرض دوم، اگر طرفین در مثال 
ها بار و مبیع باید در محل انعقاد عقد یا جوایی کوه   بر آن 97۰تکمیلی سکوت کنند، حکم مادۀ 

تسلیم درآید. در اینجا، این تعهودی قوانونی اسوت    موجا عرف و عادت مشخص شد  است، بهبه
تووان در مقوام بیوان ایجواد تعهودی      نموی هوا را  شود و سکوت آنکه بر این اشخاص تحمیل می

قراردادی دانست. چراکه حتی در فرض ناآگاهی آنان از این قاعدۀ تکمیلی و یا مخالفت با آن در 
 (. ۴1، ص 1917صورت آگاهی نی  ناگ یر از تبعیت هستند )کاتوزیان، 

کننود.  یاما فرض سوم زمانی است که طرفین قاعدۀ تکمیلی را عیناً در قرارداد خود ذکور مو  
کنند که مبیع باید در محل انعقاد عقد تسلیم شوود.  صراحت بیان میبرای نمونه در مثال باال به

االجورا نیسوتند، توافوق    حال برای طرفین الزمهرازآنجا که قواعد تکمیلی برخالف قواعد آمر  در
گوذار را  از سووی قوانون   گفتوه ای مشابه قاعودۀ پویش  ها، حتی اگر نتیجهطرفین در خصوص آن

همرا  داشته باشد، باز هم باید ناشی از توافق و ارادۀ افراد تلقی شود. به دیرر سخن، در مثوال  به
عنوان محل تسلیم مبیع درنظور بریرنود، ایون موضووع     باال، هرگا  طرفین محل انعقاد عقد را به

بیان کرد   گذاربسان توافقی مستقل است؛ هرچند نتیجۀ آن مشابه همان چی ی است که قانون
توانند خالف قاعدۀ تکمیلی توافق کنند، این عدم توافوقِ  است. درواقع، ازآنجا که طرفین عقد می

 رود.شمار میای اصیل بهخالف، خود اراد 
 

 قرارداد اصلی کارکرد و هدف راستای در «اراده» .2. 2. 1
شوود کوه وابسوتری    میبه مناسبت یک قرارداد، گا  تکالیف دیرری نی  بر دوش طرفین مستقر 

کنند  و عواملی بورای   ها و درنتیجه قرارداد ندارد. ممکن است قرارداد توجیهچندانی به ارادۀ آن
ها باشوند،  موجا رابطۀ قراردادی خود موظف به انجام آنطرح بعضی از وظایف بود ، طرفین به

نکته توجه داشوت کوه   ها نیست. باید به این ولی این موضوع به معنای قراردادی تلقی شدن آن
گیرد، ولوی در  منظور تحصیل یک هدف نهایی شکل میعنوان یک عمل حقوقی بههر قرارداد به

رو، ایون (. از2۴، ص 1911پنوا ،  این راستا ممکن است مولد آثوار دیروری نیو  باشود )اسوالمی      
گذاشوته   منظور تحقق همان اثر نهایی بر دوش طورفین هایی هستند که بهتعهدات قراردادی آن

 شد  است؛ هرچند تصور آثار دیرری که اثری غیر از اثر نهایی عقد دارند نی  دور از ذهن نیست. 
در حقووق فرانسوه نیو     « تکلیوف »و « تعهود »بندی موجود در خصوص این موضوع در تقسیم
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آیند، عمومواً در راسوتای دسوتیابی    وجود میکه در نتیجۀ ارادۀ اشخاص به« تعهدات»مستتر است. 
صورت، بوا وجوود اسوتقرار بور دوش طورفین مصوداقی از       غیر اینبه هدف اصلی قرارداد هستند؛ در

. البته باید توجه داشت که ایون  (Serageldin, 2014, p. 163&165)روند شمار میتکالیف قانونی به
رگوا   شوود، مصوداق دارد. بنوابراین، ه   طور ضمنی به قرارداد بار میموضوع در مورد تعهداتی که به

طور صوریو توافوق کننود، توافوق     طرفین در خصوص تعهدی غیرمرتبط با موضوع اصلی قرارداد به
همورا  خواهود داشوت؛    شمار رفته، نقض آن مسئولیت قوراردادی را بوه  یادشد  تعهدی قراردادی به

 مانند اینکه خریدار ضمن قرارداد بیع تعهد نماید که فن یا دانشی را به فروشند  آموزش دهد.
طوور  عنوان یکی از تعهداتی که بوه برای روشن شدن این موضوع، وضعیت تعهد به ایمنی به

گیرد. تعهد بوه  شود، مورد مطالعه قرار میضمنی داخل در بسیاری از قراردادها درنظر گرفته می
ایمنی در حقوق فرانسه در خصوص متصدی حمل و نقل مفوروض تلقوی شود  اسوت. درواقوع،      

جوایی سوالم کواال و مسوافر اسوت.      بوه لیۀ اشخاص از متصدی حمل و نقل، جاانتظار طبیعی و او
بنابراین تعهد به ایمنی، مقتضی فعالیت متصدی در راستای هدف اصلی قورارداد و نووعی تعهود    

م بیان داشت که دعاوی ناشی از نقوض  1111قراردادی است. دادگا  تجدیدنظر فرانسه در سال 
 (Starck, 1973, p. 1049) .مل و نقل، از نوع قراردادی اسوت ح هایتعهد ایمنی از سوی شرکت

 «Rodrigue V. Qutobus Lac Frantier Ltd (1957)»همچنین، در رأی صادرشود  در دعووای   
موجا قرارداد در قبال مسافران خوود تعهود بوه ایمنوی داشوته و      گفته شد که رانندۀ اتوبوس به
نووعی موورد پوذیرش    . این موضوع بوه (Mettarlin, 1961, p. 40) مسئول جبران خسارت است 

 .1دادگا  تجدیدنظر استان تهران نی  قرار گرفت 12شعبۀ 
این امر به این معنا نیست که در دیرر مشاغل هی  تعهودی در موورد ایمنوی وجوود نودارد،      

 .Dubé V»بلکه به این مفهوم است که تعهد یادشد  ل وماً قراردادی نیست. برای نمونه، در رأی 

Laurin (1941) »   خاطرنشان شد که صاحا یک رستوران در خصوص حفظ سوالمت مشوتریان
واقع هدف اصلی قورارداد میوان   ، چراکه به(Mettarlin, Op. Cit: 41) خود، تعهد قراردادی ندارد

صاحا رستوران و مشتری، چی ی دیرر غیر از حفظ سالمت مشتری است؛ هرچنود در صوورت   
وانند از منظر قواعد ضمان قهوری خسوارت خوود را مطالبوه کننود.      تبروز خسارت، مشتریان می

کوه  «  Cecchy V. Societe des nouvelles galleries (1966)»همچنوین اسوت در دعووای    

                                                           
برای حمل چنوین کواالیی رعایوت نکوات     : »... 1911شهریور  21مورخ  1111171221211711دادنامۀ شمارۀ  .1

وع از کاالها الزم است ج ء شروط بنوایی و الینفوک حمول آن بورای     نحوی که برای حمل این نفنی و ایمنی به
 .http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgementمنودرج در:  « کنند  متعوارف و معقوول اسوت...   هر حمل

43K0VIZlE9aspx?id=WlhSTm :از نسبت دادن این تعهد به شرط بنایی 1911فروردین  1۰، آخرین بازدید .
 آید که دادگا  مسئولیت را از نوع قراردادی درنظر گرفته است.)که در قراردادها مطرح است( برمی

http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.%20aspx?id=WlhSTm43K0VIZlE9
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.%20aspx?id=WlhSTm43K0VIZlE9
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ای که در نمایشرا  خواند  در مسویر گذاشوته شود  بوود،     خواهان به دلیل افتادن بر روی جعبه
ای به قرارداد )ضمنی( موجود میان او و خواند  دچار آسیا شد، دادگا  در رأی خود هی  اشار 

 .(McMahan, 1973, p. 507)نکرد و مسئولیت ایجادشد  را از نوع خارج قراردادی دانست 
 

 تشئدید  در قئراردادی  خارج و قراردادی مسئولیت تمییز ضابطۀ . اثر2
 فرانسه و ایران حقوق در خسارت تخفیف یا

ان قهری از غیر آن بر مبنای ارادۀ طرفین، امکان کاهش یوا  از آثار قابل بح  در مورد تمای  ضم
اف ایش مسئولیت عامل زیان است. بعضی شواهد موجود مؤید ایون امور اسوت کوه گوا  بنوا بوه        

گردد. حال بایود عوالو  بور    دالیلی، از می ان خسارت قابل جبران کاسته شد  یا بر آن اف ود  می
 ن در حیطۀ قراردادها و غیر آن نی  بپردازیم.آسنجی بررسی صحت این موضوع، به امکان

 

 خسارت تشدید .1. 2
عنوان اب ار افو ایش مسوئولیت، کشوور    خاسترا  خسارت تنبیهی )در مقابل خسارت ترمیمی( به

( بود  و هدف آن، تنبیه عامل زیان اسوت. بوه   122، ص 1911زاد  و همکاران، انرلستان )قاسم
واقعی واردشد  بود  و از ایون منظور از قودرت بوازدارنری      همین دلیل مبلغ آن بیش از خسارت

 (.  19۰، ص 191۰باالتری برخوردار است )آقایی و برومند بارد ، 
خورد و تنها قانونی کوه  چشم نمیای کلی در مورد خسارت تنبیهی بهدر حقوق ایران مقرر 

قوانون صوالحیت   برای نخستین بار به این خسارت رسومیت داد ، مواد  واحودۀ قوانون اصوالح      
هوای خوارجی   دادگستری جمهوری اسالمی ایران برای رسیدگی به دعواوی مودنی علیوه دولوت    

الملل پذیرفته اسوت  که امکان مطالبۀ این خسارت را در روابط بین 1ش است1971مصوب سال 
قوانون   291(. اف ون بر این، بعضی وجه الت ام موضوع مادۀ ۰1، ص 1911زاد  و همکاران، )تقی
زاد  و ؛ قاسوم  1، ص 191۰ی را که اصوالً می انش بیش از خسارت واقعوی اسوت )عابودیان،    مدن

دانند. اف ون بور ایون، نهواد جریموۀ     (، مصداقی از خسارت تنبیهی می197همکاران، همان، ص 
قانون سابق آئین دادرسی مدنی ایران )که امروز  نسخ شد  است( و مادۀ  721اجبار که در مادۀ 

های ج ئی، کارکردی مشابۀ رغم بعضی تفاوتشد ، علیبینیجرای احکام مدنیِ پیشقانون ا ۴7
، 1912حامود و همکواران،    شوود )قاسومی  خسارت تنبیهی داشته، بوه متعهدلوه پرداخوت موی    

                                                           
و تنبیهوی   باتوجه به اصول عمول متقابول، تقوویم خسوارات موادی، معنووی       »دارد که این قانون بیان می ۴مادۀ . 1

 «.  دیدگان، مشابه احکام صادر  از دادگا  خارجی استزیان
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(. به دلیل نبود نص و نی  عدم اشار  به خسارت تنبیهی در متون فقهی، گروهوی حکوم   171ص
ش را تنهوا  1971ایران جوای  ندانسوته، تبصورۀ قوانون مصووب      به این نوع خسارت را در حقوق 
؛ 221و  211، ص 1917داننود )سویمایی صوراف و همکواران،     محدود به دعواوی خوارجی موی   

گوذار، وجوود   (. درمقابل، گروهی ضمن پذیرش سکوت قانون۰2زاد  و همکاران، همان، ص تقی
 (.  19۴، ص 1911یانی و پیرانوند، شمرند )خسروی فارساین نهاد در حقوق ایران را الزم می

 .Couture, 2017, p)بینوی نشود    طور رسمی پیشدر حقوق فرانسه نی  خسارت تنبیهی به

 ,Couture) هایی از این نهاد در قوانین و رویۀ قضایی این کشوور مشوهود اسوت    ، ولی نشانه(25

Op. Cit: 28; Calciu, 2008, p. 136)  صوریو تجووی  ایون نووع      که با بذل توجه به فقدان منوع
طور کلی رأی به عدم مغایرت خسوارت تنبیهوی   توان به، می(Barghetti, 2009, p. 55)خسارت 

 . (Courte, 2005, p. 749)با قانون اساسی این کشور داد 
کوه    قانون مالکیت فکری اسوت  991-1-۴ترین نمونۀ این نهاد در حقوق فرانسه، مادۀ مهم

شوود  دید  پرداخت موی ناشی از نشر غیرقانونی یک اثر، ضبط و به زیانموجا آن تمام عواید به
(Barghetti, Op. Cit: 58)1صراحت نامی از خسوارت تنبیهوی بورد  نشود ،     . هرچند در اینجا به

دید  و نوه دولوت، از بواب جبوران     شد  به زیانولی مشخص است که پرداخت این عایدیِ ضبط
قانون مدنی این کشوور نیو  بوه طلبکوار امکوان       1291-۰همچنین، مادۀ (Ibid). خسارت است 

مطالبۀ خسارتی بیش از تأخیر تأدیه یا کاهش ارزش پول را در فرضی کوه بودهکار بوا سووءنیت     
. ممکن است گفتوه شوود کوه ایون     2دهدمبادرت به تأخیر در پرداخت دین خود کرد  است، می

واقع خسارت بیشوتری بوه بسوتانکار    به داند کهماد  در فرضی مطالبۀ خسارت بیشتر را جای  می
وارد شد  باشد. هرچند این استدالل قابل پذیرش است، ولی باید توجه داشت که این ماد  قیود  
سوءنیت را نی  ذکر کرد  است؛ به این معنا که چنین خسارتی تنها در فرض وجوود سووءنیت از   

مضاعف تنها به ورود زیانِ مضاعف جانا بدهکار قابل جبران است. بنابراین، مطالبۀ این خسارتِ 
توان ادعا کرد عامل به بستانکار منوط نبود ، شرط سوءنیت بدهکار را نی  الزم دارد. بنابراین، می

عنوان یک قید مشدد عمل کرد ، به همورا  عواملی دیرور )ورود خسوارت مضواعف(      سوءنیت به
قوانون   211-19)موادۀ   فشود. همچنین، دو نهاد خسارت مضواع منجر به تشدید مسئولیت می

های مدنی در حقوق فرانسه، ماهیتی شبیه خسارت تنبیهی و جریمه (Ibid, p. 60)بیمۀ فرانسه 
موجوا آن  ای از جریمۀ مدنی هم در قانون تجارت فرانسه قابل مشاهد  است که بهدارند. نمونه

                                                           
1. L 331-1-4: "… La juridiction peut également ordonner la confiscation de tout ou partie des recettes 

procurées par la contrefaçon, l'atteinte à un droit voisin du droit d'auteur ou aux droits du producteur 

de bases de données, qui seront remises à la partie lésée ou à ses ayants droit". 

2. Article 1231-6: "…Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice 

indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire". 
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نووع جریموه از سووی    تواند بوه پرداخوت ایون    تخطی از بعضی قواعد مربوط به حقوق رقابت می
نویس اصوالح قوانون مسوئولیت    پیش 12۰۰. این نهاد در مادۀ (Ibid, p. 61)متخلف منجر شود 

. درست است کوه ایون   (Jean Marie, 2016, p. 306) 1بینی شد  استمدنی این کشور نی  پیش
شود، ولی هدف آن چی ی شبیه خسارت تنبیهوی اسوت. پرداخوت    جریمه به دولت پرداخت می

توجوه بوه    .دنبال داردمبلغ از سوی متخلف از قوانین و مقررات نوعی بازدارندگی و تنبیه به این
توانود  تر در مورد خسارت تنبیهی گفته شود، موی  هایی که پیشاین نکته به همرا  سایر مصداق

ر گذار فرانسه مخالفت چندانی با پرداخت مبلغی مازاد بو این امر را به ذهن متبادر کند که قانون
خسارت واقعی و با هدف بازدارندگی و تنبیه ندارد. از منظر رویۀ قضایی نیو  پرداخوت خسوارت    

 ,Ibid)های خسارت معنوی ناشی از مرگ اشخاص در نتیجۀ تقصیر عامل زیان )بیشتر در پروند 

p. 63   آمیو   کوارگیری کوارگر بنابوه دالیول تبعویض     و نی  عودم بوه(Jean Marie,Op. Cit: 73) ،
شد  و دریافت پذیرش نسوبی خسوارت   هایی از خسارت تنبیهی است. پس از مباح  گفتهنمونه

رسد که خاطرنشان کنیم این نوع خسارت تنها در ضمان قهری قابلیوت  تنبیهی، نوبت به آن می
، 191۰این مسئله در حقوق انرلویس و امریکوا )برومنود،     (Borghetti,Op. Cit: 56). حکم دارد.

نوعی خاسترا  ایون نووع خسوارت هسوتند، پذیرفتوه شود  اسوت و عرصوۀ         ( نی  که به297ص 
دهود.  دست نمیقراردادها مجالی برای درنظر گرفتن خسارتی اضافه با عنوان خسارت تنبیهی به

ای که برای تفکیک مسئولیت قراردادی از خارج از قراردادی نی  گفته شد رسد ضابطهنظر میبه
کنندۀ حودود و ثغوور قورارداد، ارادۀ اشوخاص اسوت و      که تعیینبا این موضوع سازگار باشد؛ چرا

توان از محدودۀ آن پا فراتر گذاشت. این موضوع در خصوص خسارت قراردادیِ قابل مطالبه نمی
 .Marigonal, 2017, p)تواند از محدودۀ ارادۀ طرفین فراتر رود نی  صادق است و می ان آن نمی

التو ام قوراردادی   یو است یا ضمنی. ارادۀ صریو در قالا وجوه  طور صر؛ حال این اراد  یا به(85
کنند که از نقض یک تعهد چه میو ان خسوارت   بینی میکه طرفین پیششود، جایی متبلور می

شد  خسارتی را در ها وارد شود. در این صورت، نقض تعهد ج  خسارتِ توافقممکن است به آن
التو ام باشود. حوال اگور     ن کمتور یوا بیشوتر از وجوه     پی نخواهد داشت، حتی اگر مقدار واقعی آ

ها ایون اسوت   عنوان خسارت توافق نکنند، خواستۀ ضمنی آناشخاص در مورد مبلغ مقطوعی به
رسود کوه اصووالً افوراد     نظور موی  که خسارت واردشد  را به می ان واقعی جبران کنند. بدیهی به

مل م به آن هستند، تمایلی نداشوته باشوند؛   خودیِ خود به پرداخت مبلغی بیش از آنچه واقعاً به
ها نسوبت داد.  توان پرداخت خسارت مازاد یا خسارت تنبیهی را به ارادۀ ضمنی آندرنتیجه نمی

بنابراین، این موضوع با طبیعت مسئولیت قراردادی و نقش موؤثر اراد  در آن، همخووانی نودارد؛    

                                                           
1. Available on : http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Rapport_CA_PARIS_reforme_responsabilite 

_civile.pdf, last visited 2019.11.14. 

http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Rapport_CA_PARIS_reforme_responsabilite_civile.pdf
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Rapport_CA_PARIS_reforme_responsabilite_civile.pdf
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د ، عوضین معموالً معوادل و برابور یکودیرر    خصوصاً آنکه در یک قرارداد به دلیل وجود عنصر ارا
رو هرگا  در صوورت عودم انجوام    اینبود ، از مطلوبیت یکسانی برای طرفین برخوردار هستند. از

تعهد قراردادی حکم به ال ام طرف خاطی به انجام عین آن داد  شوود، حوقِ طورف مقابول ایفوا      
. به بیوان دیرور، در یوک قورارداد     1ودای برخوردار نخواهد بشد ، دیرر خسارت تنبیهی از وجهه

اند که اگر عوض مقابل را دریافت کنند به آنچه مطلوب و مقصود خوود  هریک از طرفین پذیرفته
رو مبنوایی بورای پرداخوت خسوارت تنبیهوی وجوود نودارد. همچنوین در         ایناند. ازبود ، رسید 

توافق کرد ، مبلغوی بیشوتر از    توانند در مورد می ان خسارت قابل پرداختقراردادها، طرفین می
عنوان وجه الت ام درنظر بریرند. در غیاب چنین توافقی شاید بتوان گفت که خسارت واقعی را به

شد  بود، نه وجهی کمتر یا بیشتر. درواقوع در ایون فورض،    ها بر جبرانْ معادل زیان واردارادۀ آن
اند و از خسارت واقعی استفاد  نکرد طرفین قرارداد از فرصت خود مبنی بر تعیین مبلغی بیشتر 

هوا قائول شوود. ایون     دلیلی ندارد که قاضی از رهرذر خسارت تنبیهی، چنین امتیوازی بورای آن  
درحالی است که در فقدان چنین امری در ضمان قهری، حکم به پرداخت خسارت مازاد از بواب  

مونوه، اصووالً توافوق دو نفور بور      نماید. بورای ن تنبیه برای جلوگیری از سوءاستفاد  افراد الزم می
خریوود و فووروش یووک خووودرو بووه آن معناسووت کووه ارزش آن خووودرو بوورای خریوودار بیشووتر از 

ای بود  که حاضر به فروش خودروی خود شد  است. حال در همین فرض، اگر خریدار فروشند 
ود، آن ارزش خودرو را از فروشند  بدزدد و درمقابل، تنها ناگ یر به پرداخت قیمت بازاری آن شو 

باالتری که خودرو برای او داشته و درست به همین دلیل هم طورف مقابول قصود فوروش آن را     
شوود )آقوایی و   پیدا کرد ، ازبین رفته است، درنتیجه فروشند  در این میان متحمول ضورر موی   

گونوه  تووان جلووی ایون   (؛ به همین دلیل با وضع خسارت تنبیهوی موی  1۰2، ص191۰برومند، 
 ها را گرفت.د سوءاستفا

توان گفت این است که به دلیل وجود عنصور اراد  در قراردادهوا و   نکتۀ تکمیلی دیرری که می
درنتیجه صدق عنوان تقصیر بر نقوض تعهودات قوراردادی در بیشوتر مووارد، طورح دعووا از سووی         

ناشوی از  که این موضوع در دعاوی دید  از بعضی جهات با آسانی بیشتری همرا  است؛ درحالیزیان
دید  تاحدی قابل توجه است. حکم بوه خسوارت   ضمان قهری وجود نداشته و ه ینۀ آن برای زیان

دید  در اقامۀ دعوا را باال برد ، از ایون طریوق توا    تواند انری ۀ زیانتنبیهی در دعاوی دستۀ اخیر می
 (.12۴ص  حدی تعادل میان این دو نوع مسئولیت را برقرار سازد )آقایی و برومند، همان،

                                                           
گیرد؛ چراکه این مبلغِ مازاد، خسارت می هایی همچون خسارت تأخیر تأدیه را نی  دربرانجام عین تعهد، خسارت. 1

نبود  و ارزش پولی است که در طول زمان کاهش یافته است )افتخار جهرمی، گودرز و حسینی پویوا، محسون   
، تحقیقوات  «رامون خسارات کاهش ارزش پول پوس از توأخیر در تأدیوه   تحلیل و نقد اقوال فقهی پی»(، 191۴)

 (. 9۰، ص 71حقوقی، شمارۀ 
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 خسارت تخفیف .2. 2
یکی دیرر از مباحثی که در می ان خسارتِ قابل جبران مطرح است، امکوان تخفیوف مسوئولیت    

قوانون مسوئولیت مودنی     ۴و  9ۀ مرتبط با این موضوع در حقوق ایران، مادۀ مادترین است. مهم
دگوا  اشوار  دارد.   به تعیین می ان خسارت با توجه به اوضواع و احووال از سووی دا    9است. مادۀ 

کنود کوه افو ون بور زیوان      این موضوع را به ذهن متبادر می« اوضاع و احوال»استفاد  از عبارت 
واردشد ، مسائل دیرری نی  در تعیین می ان خسارت اثرگذار هستند. این تردیود بوا عنایوت بوه     

آن سوخن   که از تخفیف می ان خسارت و عوامول موؤثر در  شود؛ جاییبه یقین مبدل می ۴مادۀ 
دیود .  آید؛ عواملی همچون مساعدت مؤثر عامل زیان، وضعیت مالی او و تقصیر زیوان میان میبه

قوانون تعهودات    ۴9شود این موضوع که در فقه فاقد سوابقه اسوت، برگردانوی از موادۀ     گفته می
موجا ایون مواد ، قاضوی در    . درواقع به1(11و  1، ص 1912سوئیس است )الشریف و سعیدی، 

توانود میو ان خسوارت پرداختوی از     دید  و می ان تأثیر آن مختار است و میص اقدام زیانتشخی
رسد مصوالحی همچوون تسوهیل جبوران خسوارت و      نظر میسوی عامل زیان را کاهش دهد. به

تواند ازجمله فواید تخفیف خسوارت باشود؛ چراکوه    تمایل بیشتر عامل زیان به انجام این امر می
تواند شد  در قانون میبینیی ان خسارتِ قابل جبران در نتیجۀ عواملِ پیشبرای نمونه، کاهش م
همرا  داشته باشد. از طورف دیرور، امکوان تخفیوف     تر از ناحیۀ مسئول را بهامکان جبران سریع

خسارت از سوی قاضی با تحلیل نقش قاضی در دعاوی مسئولیت مدنی نی  سازگار است؛ چراکه 
( و جنبوۀ  21صرفاً اعالموی نبوود  )الشوریف و سوعیدی، هموان، ص       رأی صادر  در این دعاوی

دید  در مورد جبران تأسیسی نی  داشته است. اعالمی بودن رأی از این جنبه است که حق زیان
خسارتْ پیش از صدور رأی ایجاد شد ، ولی می ان آن از طریق رأی صادرشد  تعیین گشته و از 

 (.11، ص 191۰ولیان، این منظر دارای وصف تأسیسی است )رس
ای کلی در ای ضمن تأکید بر اصل جبران کامل خسارت، فقدان مقرر در حقوق فرانسه عد 

 Leکننود  خصوص امکان کاهش و تخفیف خسارت را به معنای عودم پوذیرش آن قلموداد موی    

Pautremat, 2006, p. 206)ان در (. به باور این گرو ، توجه به اوضاع و احوال در تعیین می ان زی
حقوق این کشور طریقیت دارد نه موضوعیت؛ به این معنا که می ان واقعی خسارت با توجوه بوه   

عنوان یکی از معیارهای همین اوضاع و احوالْ تعیین شد  است و بدون اینکه در کنار آن باشد به

                                                           
1. Article 43: "Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et 

la gravité de la faute". 

قاضی بوا   از سویطور کلی به تعیین نحو  و می ان جبران خسارت به تنها ،گونه که مشخص است در این ماد همان
عوامل تأثیرگذاری که قانون مسئولیت مودنی ایوران بوه     شد  و از سایر توجه به شرایط و سنرینی تقصیر اشار 

 .میان نیامد  استسخنی به ،آن پرداخته
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نی   (. با این استدالل، اصل جبران کامل خسارت19شود )همان، ص مؤثر بر آن درنظر گرفته می
عنوان یک عامل در دل این اصل جای ماند، چرا که اوضاع و احوال خود بهبه قوت خود باقی می

شود که در حقوق شود. همچنین گفته میگرفته، می ان خسارت کامل با توجه به آن ارزیابی می
دید ، دور بوودن  های دیرری همچون دخالت زیاناین کشور اصل جبران کامل خسارت به بهانه

که این   (Le Pautremat, Op. Cit: 207&213)شودنیت زیر پا گذاشته میسبا و یا حتی حسن
پذیری اصل یادشد  است. هرچند مفهوم اوضاع و احوال و شرایط تأثیرگذار خود حاکی از انعطاف

ر طوو هایی از آن را بوه ها نمونهدانحال حقوقاینخوبی در حقوق فرانسه تبیین نشد ، بابر آن به
. ضومن  (David, 1935, p. 70)ها است دید  یکی از این نمونهاند؛ تقصیر زیانپراکند  بیان کرد 

شد  پیرامون این موضوع بیشتر بح  تقسیم مسئولیت را بوه ذهون   اینکه بعضی توضیحات ارائه
کننودۀ  ها بوه شودت واقعوی فعول کموک     ای موارد همچون توجه دادگا کند، ولی پار متبادر می

کند دید  در کنار نقش یا تقصیر او، این امر را تا حدی به بح  تخفیف خسارت ن دیک مینزیا
(Ibid) در این خصوص درجایی گفته شد  که گا  ممکن است دادگا  با وجود ارتکاب تقصیر از .

دید ( با توجه به شدت تقصیر یک طرف، جبران خسارت را سوی هردو طرف )عامل زیان و زیان
تحمیل نماید؛ مانند زمانی که شخصی سیرار خود را ن دیک یک آسیاب پرتاب کند و  تنها به او

صاحا آسیاب با وجود داشتن امکان، اقدامی در خصوص رفع این خطر انجوام ندهود. در اینجوا    
 رو تنهوا بایود حکوم بوه مسوئولیت او داد     ایون تور از اولوی اسوت و از   تقصیر نفر دوم بسیار ب رگ

(Demogue, 1925, p. 514)  همچنین، می ان تأثیر اقدام عامل زیان و شدت و ضعف تقصویر او .
عنوان معیاری در ارزیابی می ان خسارت قابل جبران مورد توجه قرار گیرد. به بیان تواند بهنی  می

همورا  داشوته باشود    توانود تشودید مسوئولیت را بوه    گونه کوه تقصویر سونرین موی    دیرر، همان
(Chauveau, 1979, p. 4)، تواند به تخفیف خسارت بینجامد که تشخیص آن کوچکی آن نی  می

های فرانسه در رأی خود تقصیر رو، غالباً دادگا ایناز .(Demogue, Op. Cit)برعهدۀ قاضی است 
 (۴21، ص 1911فر، نمایند )امینرا توصیف کرد ، شدت و ضعف آن را تعیین می

بوه ضومان قهوری را بوه ذهون متبوادر        سبک و سیاق قانون مسئولیت مدنی اختصواص آن 
عام و ناظر به هردو نوع قوراردادی  « مسئولیت مدنی»توان گفت که اصطالح کند. هرچند میمی

توان یافت که مرتبط با بحو   ای را نمیو خارج قراردادی است، ولی در بین موادِ این قانون ماد 
بود که اختیار قاضوی در تعیوین میو ان     توان بر این عقید رو میاینمسئولیت قراردادی باشد. از

خسارت و تخفیف آن با توجه به اوضاع و احوال تنها در مورد ضومان قهوری قابلیوت اجورا دارد.     
ترین موانع کاهش یوا  شود که اصل جبران کامل خسارت که یکی از مهماف ون بر این، گفته می

ادی داشوته، بوا مسوئولیت خوارج     اف ایش خسارت است، در مورد قراردادها مفهومی کامالً قرارد
، ص 191۴بینی، متفاوت اسوت )رنجبور،   هایی چون قابلیت پیشقراردادی به دلیل وجود مؤلفه
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گونه که گفته شد، اساس قراردادها بر اراد  استوار است و طرفینِ یک قورارداد  (. همان۴۰و  ۴۴
ی از نقوض تعهودات آن   انتظار مشخصی از انعقاد آن دارند و محدودۀ معینی برای خسوارت ناشو  

انود و بوه هموین    نمایند. این افراد به میل خود پا به این عرصه نهاد بینی میدرنظر گرفته، پیش
های خودشان و جلا بیشترین منفعوت بورای   دلیل معموالً در مذاکرات سعی در تحقق خواسته

کوه بوه    خود دارند. به همین دلیل، دخل و تصرف در خسارت واردشود  و خصوصواً کواهش آن   
گیرد، از پایرا  چندانی برخوردار نیست؛ چراکه شاید را نی  درنظر می زیان نحوی مصلحت عامل

بینی چنین موضوعی، متعهدلوه در خصووص عووض و معووض بوا متعهود توافوق        در فرض پیش
له مذاکرات خود را بر این پایه استوار کورد  اسوت کوه در    کرد. به بیان دیرر، متعهدمتفاوتی می

رو تعادل قراردادی برقورار  اینت نقض تعهد، متعهد مبلغ واقعی خسارت را پرداخت کند و ازصور
داد، بورای جلوا منفعوت بیشوتر     که اگر امکان کواهش خسوارت کمتوری را موی    گردد. درحالی

برد. متعهد با ارادۀ خود انجام تعهدی را برعهد  گرفته اسوت  میمذاکرات را به شکلی دیرر پیش
رو، حمایت از او و اعطای اینقض آن باید خسارت این عهدشکنی را جبران کند. ازو در صورت ن

تخفیف به بهانۀ وجود عواملی همچون وضعیت مالی یا شدت و ضعف تقصیر او، نباید راهوی بوه   
می ان مسئولیت و جبران خسارت پیدا کند. وضعیت متعهدی کوه بوا ارادۀ خوود پوا بوه عرصوه       

ست در مورد پیامدهای نقض عهد خود تأمل الزم را بکند، با شخصی که قرارداد گذاشته و الزم ا
داند کند، متفاوت است. نفر اول از همان ابتدا میآگهی به دیرری زیانی وارد میبدون هی  پیش

بینی است که در صورت عدول از تعهدی که برعهد  گرفتوه، چوه   کم برای او قابل پیشیا دست
مین دلیل، ارفاق یا تخفیف مسئولیت او از جایرا  زیادی برخووردار  چی ی در انتظار اوست؛ به ه

رسد که باید امکان تخفیف خسارت را به ضمان قهری محودود  نظر مینیست. به همین سبا به
 قراردادها وقعی به آن ننهاد.کرد و در حوزۀ 

 

 نتیجه
ین گام در را  پایوان  تواند نخستتبیین مرز دقیق میان مسئولیت قراردادی و خارج قراردادی می

دادن به اختالفات گوناگونی باشد که در خصوص تعریف، مصادیق و مباحثی ازجمله وحودت یوا   
دلیول مسوئولیت   ها، از گسوترش بوی  تعدد مسئولیت بود ، با تعیین گسترۀ هرکدام از مسئولیت

لیت قراردادی ای است که مرز مسئوو نه صرف قرارداد، ضابطه« اراد »قراردادی جلوگیری نماید. 
کند. اراد  در این معنا باید اصیل بود ، حاصول ابتکوار طورفین    از خارج قراردادی را مشخص می

قرارداد باشد. همچنین باید به تعهداتی تعلق بریرد که در راستای هدف و کارکرد نهایی قرارداد 
 د مدنظر باشد. تواند موجِد وصف قراردادی برای مسئولیت و تعهصورت نمیغیر اینباشند؛ در

هوای  کند کوه قسومت  بینی تبدیل میای قابل پیشل وم وجود این اراد ، قرارداد را به عرصه
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رو، مطالبوۀ خسوارت   اینقدر غیرمتعارف برای طرفین غیرقابل انتظار باشد. ازمختلف آن نباید به
رمقابول،  تنبیهی در خصوص نقض تعهدات قراردادی اصوالً نبایود موورد پوذیرش قورار گیورد. د     

کاهش می ان خسارت به دلیل اوضاع و احوال حاکم بر نقض تعهدات قراردادی نی  قابل پذیرش 
نیست، چراکه ارادۀ طرفین به این امر تعلق نررفته است. این درحوالی اسوت کوه هوردوی ایون      

بینوی و انتظوار طورفین در ایون     موارد در عرصۀ خارج قراردادی قابل اعمال هستند، زیورا پویش  
ها، می ان خسوارت قابول   نقش چندانی بازی نکرد  و قاضی است که در غیاب توافق آن خصوص

 نماید.جبران را تعیین می
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