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بررسی تعهدات طبیعی در حقوق ایران؛
با رویکرد حقوقی و تحلیل اقتصادی
مجيد اكبرپور
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خديجه نظري
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چكيده

یک�ی از انواع تعهدات ک�ه در خصوص مبنا و ماهی�ت آن ،دیدگاههای متفاوتي
متعهدله ،قانون ًا ح�ق مطالبه
وج�ود دارد ،تعه�دات طبیعی اس�ت؛ تعهداتی ک�ه ب�رای
ٌ

نمیباش�د ،اما اگر متعهد به میل و ارادهي خود ،این تعهد را ایفا نماید ،دعوای اس�ترداد
او مس�موع نخواهد بود .موضوع این نوشتار ،ماهیت حقوقی و مصادیق تعهدات طبیعی

اس�ت .همچنین میخواهیم بدانیم در خصوص این گونه تعهدات ،کدام قاعدهي حقوقی
از نظر اصول اقتصادی کارآتر و مطلوبتر است؟

با اس�تفاده از مبان�ی فقهی ،حقوق�ی و اقتصادی ،ميتوان گف�ت قاعدهي منع

دارا ش�دن بالجهت یا منع اکل مال به باطل ،بهترین تأس�یس حقوقی اس�ت که مبنا و

ماهی�ت تعهدات طبیعی را تبیی�ن مینماید؛ افزون بر اين ،دیون مش�مول مرور زمان و
قرارداد ارفاقی ،دین انکار ش�ده با س�وگند ،دین مش�مول اعتبار قضی�هي محکومٌبها و

نفقهي گذش�تهی اقارب را ميتوان به عنوان مصادیق عمدهي تعهدات طبیعی برشمرد؛
همچنین با لحاظ مقول�هي هزینههای اجتماعی ،مقررات مادهي  266قانون مدنی مبني
بر فقدان قابليت استماع دعواي استرداد مديوني كه دين واقعي را پرداخت نموده است،

به عنوان منبع قانونی تعهدات طبیعی از حیث اقتصادی نیز کارآمد میباشد.
واژگان کلیدی:

تعه�دات طبیع�ی ،تعه�دات اخالق�ی ،کارآیی اقتص�ادی ،قاعدهي دارا ش�دن

بالجهت ،ایقاع.

 .1دانشجوي دكتري حقوق بينالملل دانشگاه شهيد بهشتي ،معاون قضایی رییس کل دادگستری استان قزوين.
 .2دادرس دادگاه عمومی بويین زهرا ،كارشناس ارشد حقوق اقتصادي.
 .3كارشناس ارشد حقوق اقتصادي.
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درآمد
در تمامی نظامه��ای حقوقی ،مبانی و اصول اخالق��ی ،مهمترین منبع قواعد
حقوقی تلقي ش��ده و نقش تعیینکنندهای در تدوين قواني��ن و مقررات ایفا میکند.
برآیند اصولی وجود مبانی اخالقی در سیستمهای قضایی نیز مفهوم متعالی «عدالت»
اس��ت که نظم ،انصاف و برابری را در جوامع مختلف تضمین مینماید .در این راس��تا
و همگام با س��ایر قانونگذاران ،مقنن ایرانی نیز در پس وضع مقررات گوناگون ،همواره
ملک��هي عدالت را در نظر داش��ته اس��ت .یک��ی از موادی که به ج��رأت میتوان تنها
فلس��فهي وجودی آن را همین مهم دانس��ت ،مادهي  266قانون مدنی ایران اس��ت؛
آنجا که قانونگذار ایرانی در مسیر پیروی از حق و انصاف ،دعوای استرداد مدیونی که
دین واقعی خود را به رغبت پرداخت نموده ،مس��موع ندانسته و بدینترتیب گامی در
مخالفت با دارا شدن بالجهت برداشته است.
دي��ن موضوع مادهي  266قانون مدني از مصاديق تعهدات طبيعي محس��وب
ميش��ود؛ به رغم اینکه تعهدات مذکور در حقوق ایران پيشينهاي تقريباً هشتاد ساله
دارد ،این تعه��دات همچنان با متون فقهی ،حقوقی و رویهي قضایی مأنوس نگردیده
اس��ت؛ آنگونهكه گس��ترهي قانونی آن از مادهي  266قانون مدنی فراتر نرفته است؛
ضم��ن آنكه در خصوص ماهیت حقوقی و مصادیق چنين تعهداتي ،آنچنان که باید
تحقیق نشده است؛ به نحويكه همچنان در خصوص ،ماهيت حقوقي تعهدات طبيعي
و مصاديق آن ،ابهام و گاه اختالف اس��ت ،همچنین اين پرس��ش بدون پاس��خ مانده
اس��ت كه كدام قاعدهي حقوقي از نظر اصول اقتصادي ،در خصوص اينگونه تعهدات
مطلوبتر است؟
بنابراین و با تأکید بر این که بیان دیدگاههای نوعاً متعارض میتواند در وضع
بهترین قوانین و اصالح مقررات نامطلوب و صدور کارآترین احکام راهگش��ا باش��د ،در
نوشتار حاضر تالش شده اس��ت ضمن بررسی مفهوم «تعهدات طبیعی» و ارتباط آن
ب��ا تعهدات اخالق��ی ،نظریات مختلف در خصوص ماهیت و مبن��ای اینگونه تعهدات
بررسی شده ،پس از انتخاب دیدگاه موافق با اصول ،مصادیق مهم آن تبيين و سرانجام
پس از تحلیل اقتصادی موضوع ،کارآترین قاعده معرفی گردد؛ نوش��تار حاضر در س��ه
بخش تنظيم شده است؛ ابتدا با تبيين مفهوم تعهدات طبيعي ،اين تعهدات با تعهدات
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قانوني مقايسه شده؛ آن گاه مبناي تعهدات طبيعي بررسي شده و در پايان با بررسي
حكم مادهي  266قانون مدني از منظر تحليل اقتصادي ،نتيجهي حاصل از اين نوشتار
آورده ميشود.
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 .1مفهوم تعهدات طبیعی
یکی از مقرراتی که در نگاه اول ،هر خوانندهای را به تأمل واداش��ته و او را به
یافتن مبنا ،علت و فلسفهي قانونی وضع آن راغب میسازد ،مادهي  266قانون مدنی
متعهدله قانوناً حق مطالبه
است .در این مقرره آمده است« :در مورد تعهداتی که برای
ٌ
نمیباشد ،اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید ،دعوی استرداد او مسموع نخواهد
ب��ود» .حكم اين ماده با معادالت اولیهي مدنی و اصول شناختهش��دهي آن همخواني
چنداني ندارد؛ چه اینکه مطابق اولیات حقوق مدنی ،هرگاه دین قابل مطالبه باش��د،
میتوان بدهكار را به پرداخت آن و مآالً جبران خسارات الزام کرد؛ بر اين اساس پس
از تأدیهي دین ،بدهكار حق استرداد آن را نخواهد داشت .مفهوم مخالف قاعدهي فوق
این است که به موجب قاعدهي ایفای ناروا و یا قواعد ديگر ،مدیون حق استرداد وجوه
و اموال تأدیه و تسلیم شده بابت پرداخت دینی که از آن حمایت قانونی نمیشود ،را
خواهد داشت .به بیان سادهتر ،دین و بدهی و مآالً الزام و تعهد وجود دارد و یا آنكه
وج��ود ندارد؛ در فرض وجود ،دين باید ادا ش��ود و پس از تأدیه ،دعوای اس��ترداد آن
مزاح��ی بیش نیس��ت؛ اما در فرض فقدان دين ،پرداخ��ت آن معنایی نمييابد؛ لذا در
صورت تأديه و تسليم وجه یا مالی تحت اصول و قواعد مسلم مدنی ،مانند ایفای ناروا
و یا اکل مال به باطل ،باز پسگیری آن عقالنی ،حقوقی و موافق انصاف و عدالت است.
قانونگذار ایران در مادهی مذکور صرفاً به نحو اجمال حکم مصداقی از تعهدات
طبیعی و ویژگیها و آثار اینگونه تعهدات را آورده اس��ت؛ بدون آنکه حتی برای این
نهاد مهم نام و عنوانی اختیار کند.
بر خالف دیدگاه برخي نویسندگان حقوق که اوصاف مشترک تمام تعهدهای
طبیعی را نداش��تن حق مطالبه برای متعهدٌله و مس��موع نبودن دعوای استرداد پس
از پرداخت پنداش��تهاند (کاتوزیان ،)500 :1385 ،بای��د تعهدهای طبیعی را متضمن
س��ه ویژگی دانست؛ نخست آنكه ،تعهد بما هو تعهد اس��ت؛ ديگر آنكه ،قانوناً برای
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متعهدله حق مطالبه وجود ندارد و س��رانجام اينكه ،دعوای اس��ترداد پس از تأدیهي
ٌ
داوطلبانهي دین از جانب مدیون ،قابل استماع و پذیرش نمیباشد.
به بیان دیگر در این قس��م از تعهدات ،وجود ،اس��تمرار و صحت دین از جمله
ارکان و ش��رایط قانونی تحقق تأس��یس حقوقی میباش��د؛ زیرا ،همان گونه که قانون
مدن��ی در ای��ن خصوص تأکید دارد و ب��ه صراحت از واژهي «تعهد» اس��تفاده نموده
اس��ت ،اگ��ر معتقد به عدم وج��ود تعهد به معنای اخص و بما هو تعهد و چه بس��ا در
معنای قانونی آن در این موضوع نباش��یم ،اس��تعمال عبارت «تعهدات طبیعی» لغوی
بیش نیست .نادیده انگاشتن عنصر اساسی دین ما را با اشکالي جدی مواجه میسازد.
در تبيي��ن این موض��وع میتوان از عنصر اختالف و تفاوت ماهیت «دین» و «التزام به
1
تأدیه» سخن گفت .قانونگذار نیز تفاوت نهادهای مزبور را در مادهي  699قانون مدني
به روشنی پذیرفته است.
گذش��ته از وج��ود دیدگاههای نظری گاه متع��ارض در این خصوص ،در مقام
تعریف تعهدات طبیعی میتوان گفت« :تعهدات قانوناً غیرقابل مطالبهای هس��تند که
در صورت پرداخت داوطلبانه توسط متعهد ،قابل استرداد نخواهند بود».
اين تعریف تمامی ارکان و ش��رایط مندرج در مادهي  266قانون مدنی را در
برمیگی��رد؛ هرچند در تفس��یر واژهها و عبارات آن رعای��ت حداکثر تیزبینی حقوقی
الزامی است .به عنوان نمونه و در صورت بروز اختالف و طرح دعوا در محاکم ،دادرس
بايد به نحوهي پرداخت دین و تأدیهي آن توجه داشته و ایفای آگاهانه و داوطلبانهي
متعهد را براي ضمانت اجرای قسمت اخیر مادهي  266قانون مدنی احراز نماید.
ظاهر واژگان مادهي  266مذكور ،ممکن اس��ت خواننده را به سمت «تعهدات
متعهدله
مؤجل» رهنمون س��ازد؛ گویی مقصود قانونگذار از «تعهداتی که قانوناً برای
ٌ
حق مطالبه نمیباش��د» ،همان تعهدات مؤجل یا مدتدار اس��ت؛ اما با تأمل بيش��تر
درمییابی��م که تعهدات موضوع اي��ن ماده ،تعهداتی غیر از تعه��دات مؤجلاند؛ زیرا،
هرچن��د اصل طلب ،هم در تعهدات مؤجل و هم در تعه��دات طبیعی وجود دارد؛ اما
موضوع واجد اهميت «حق مطالبه» اس��ت؛ امري که در تعهدات مؤجل به طور موقت
مفقود است ،اما در تعهدات طبیعی اساساً وجود ندارد و این در حالی است که مادهي
« .1تعلي��ق در ضم��ان مثل اينكه ضامن قيد كند كه اگر مديون نداد من ضامنم باطل اس��ت ولي التزام به تأديه
ممكن است معلق باشد».
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 .1-1مقایسهي تعهدات طبیعی و تعهدات قانونی
بررسی اجمالی و مقایسهي اوصاف و ویژگیهای تعهدات قانونی و طبیعی ،در
شناخت بهتر تعهدات اخیر مفيد و مؤثر است.
 .1-1-1وجوه اشتراک تعهدات طبیعی و قانونی
ال��ف) بر خ�لاف برخی نظریات مرس��وم (کاتوزی��ان ،)483 :1385 ،در تعهد
طبیعی نيز به مانند تعهد قانونی ،رابطهي حقوقی به نحو تمام و کمال وجود دارد .به
« .1اگر براي اداي قرض به وجه ملزمي اجلي معين شده باشد مقترض نميتواند قبل از انقضای مدت ،طلب خود
را مطالبه كند».
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 266قان��ون مدني که در مقام بیان میباش��د ،به نحو مطلق از تعهداتی س��خن گفته
متعهدله اساس��اً (و نه به طور موقت) حق مطالبهای متصور نیس��ت .بنابراین،
که برای
ٌ
تعهدات مؤجل از ش��مول اين ماده خروج موضوعی دارد .ديگر آنكه ،مقررات مادهي
 266قانون مدني از حیث مس��موع نبودن دعوای اس��ترداد ،نسبت به تعهدات مؤجل
قابل اعمال نمیباش��د؛ زیرا مستفاد از مادهي  651قانون مدنی 1،یک طلب مؤجل در
معن��ای ت��ام و کامل خود از پیوند دو رکن طلب و حق مطالب��ه (ناظر بر حلول اجل)
تش��کیل میش��ود .بنابراین ،چنانچه مدیون یک دین مؤجل ،پيش از حلول اجل دین
خود را ایفا نماید ،مانع قانونی برای اس��تماع دعوای استرداد وی مفقود است .به بیان
دیگر عبارت «مقترض نمیتواند قبل از انقضاء مدت طلب خود را مطالبه کند» ،مذکور
در ای��ن ماده ناظر بر نداش��تن حق مطالبهي داین پي��ش از حلول اجل دین ،در عین
وجود اصل دین است .بدینترتیب در صورت ایفای دین با وصف فقدان یکی از ارکان
متشکلهي «طلب مؤجل» ،مدیون حق استرداد دین ایفا شده را به نحو موقت خواهد
داش��ت .این دیدگاه به ویژه هنگامی تقویت میش��ود که با توجه به اغراض اقتصادی
اط��راف دین ،وج��ود اجل همواره به نفع مدیون جعل نمیش��ود؛ به نحويكه اين امر
گاهي ناش��ی از اراده و خواس��ت و موافق منافع اقتصادی داین است .سرانجام اينكه
نويس��ندگان حقوق مدنی نیز با تأسی از منبع خارجی این نهاد ،مقررات مادهي 266
قانون مدني را ناظر بر تعهدات طبیعی دانس��تهاند (ش��هیدی113 :1383 ،؛ جعفری
لنگرودی167 :1380 ،؛ کاتوزیان.)500 :1385 ،
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عبارت ديگر هر دین ،براي تحقق یک تعهد و از جمله تعهد طبیعی ضروری است.
توضیح آنكه ممکن اس��ت الزام و ام��کان مطالبه نیز به عنوان یکی از عناصر
«دین» و «تعهد» مطرح ش��ود ،در حالیکه یک «دین» صرفاً واجد س��ه رکن مذكور
بوده و مفهوم «التزام به تأدیه» همانگونه که پيش��تر نیز گفته شد ،مفهومی مستقل
از «دین» است.
ب) در تعه��دات طبیعی و ه��م چنين تعهدات قانون��ی ،قابلیت اجرای ارادی
وجود دارد .به بیان دیگر ،متعهد در هر نوع تعهدی آزاد است به نحو داوطلبانه و ارادی
تعهد خود را اجرا نموده و وفای به عهد نماید.
ج) در تمامی اقس��ام تعهد و از جمله تعهدات طبیعی ،مدیون با تأدیهي دین
و پرداخت طلب ،در پی وفای به عهد اس��ت؛ در ای��ن خصوص تحقق مفاهیمی چون
هبه منتفی اس��ت؛ به دیگر سخن ،ماهیت اجرای تعهد در هر دو مورد ،پرداخت است
نه هبه.
د) اجرای تعهد و پرداخت در هر دو مورد موجد آثار حقوقی اس��ت؛ هر چند
اج��رای تعه��دات قانونی با آثار محکمتر و قویتری همراه اس��ت ،اما آثار ایفای ارادی
دیون طبیعی را نميتوان نفي نمود.
هـ) مبنا و سبب هر دو تعهد ،حقوقی است .به عبارت دیگر ،در پس هر تعهد
طبیعی نيز یک سبب حقوقی نهفته است .حال این سبب ممکن است قرارداد ،قانون،
مسؤولیت مدنی و یا ایقاع باشد (کاتوزیان.)83 :1385 ،
 .1-1-2وجوه افتراق تعهدات طبیعی و قانونی
همانگونه که گفته ش��د ،تعه��دات قانونی و طبیعی صرف��اً در موضوع التزام
ب��ه تأدیه یا هم��ان قابلیت مطالبه از يكديگر منفك ميش��وند .در ورای این اختالف،
تعهدات طبیعی به سمت مقصد عدالت و ندای وجدان حرکت میکند؛ تنها راهنمایی
که قادر اس��ت او را از انحراف رهایی بخش��د ،عدالتطلبی است .مسیر دیگر که همان
محل س��یر تعهدات قانونی است ،مسیر نظم و قانونمداری است که طی آن ،ضمانت
اجراه��ای حقوقی ،کیفری و گاه انضباطی ،از کوچکترین ناهنجاری ممانعت به عمل
میآورند.
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هرگاه داین ،اس��ناد ضمانتآوری چون چک ،س��فته ،برات و یا هر نوع س��ند
عادی دیگری از مدیون اخذ نموده باشد ،هر زمان که اراده کند و آن هنگام كه ایفای
تعهد هم فرا رس��یده باشد ،قانون و مراجع قانونی با حداکثر امکانات و توانایی خود به
یاری او شتافته و متعهد را به انحای مختلف به ایفای دین الزام مینمایند ،خصیصهای
که تنها وجه افتراق تعهدات قانونی و طبیعی است.
در تعهدات طبیعی تا زمانی که وجدان مدیون بیدار نش��ود ،حمایت قانونی از
تعهد خفته صورت نمیپذیرد .این بدان معنی نیس��ت که اساس��اً تعهدی وجود ندارد،
بلکه تعهد در کاملترین حد متصوره در عالم واقع وجود دارد ،اما به دالیلی نوعاً شکلی
و برآمده از نظم و انضباط اجتماعی ،فاقد ضمانت اجراهای قانونی است.

1. Ripert
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 .1-2عدم تناسب عنوان «تعهدات اخالقی» براي «تعهدات طبیعی»
همانگونه که ریپر 1،استاد فرانسوی ،اخالق را منبع تعهدات میداند (کاتوزیان،
 ،)42 :1385ب��ا تأکی��د بر این که تعه��دات طبیعی نمونهاي کام��ل از انواع تعهدات
هس��تند ،هر دو نوع تعهدات طبیعی و قانونی را نوعی تعهدات اخالقی میپنداریم .به
بیان دیگر ،میان تعهدات اخالقی از یک س��وي و تعهدات طبیعی و قانونی از س��وي
دیگر ،رابطهي عموم و خصوص مطلق حاکم است.
ب��ا پذیرش این اص��ل که یکی از مهمتری��ن منابع حق��وق و آنگاه تعهدات،
اخالق و الزامات اخالقی است ،تحلیل و تبيين مطالب فوق ميسر ميشود .در زندگی
روزم��رهي خود با انبوه��ی از تعهدات اخالقی مواجهی��م؛ دروغ نگفتن ،انجام تکالیف
ش��غلی به نحو صحیح ،پرداخ��ت نفقهي اقارب ،کمک به ضعفا ،تالش برای س�لامت
جس��م و روح و انجام عبادات ،همگي از تعهدات اخالقی هستند که یک فرد بارها آن
را از ذهن خود گذارنده و در جهت نیل به آن تالش نموده اس��ت .طبيعي اس��ت كه
وجدان بیدار و اخالق س��الم ،پرداخت دین به بس��تانكار در سررسید و انجام تعهدات
قراردادی و پرداخت دین به داینی که قانون حامی او نیست ،را جدای از دروغ نگفتن و
ظلم نکردن نمیداند .بدینترتیب استعمال عبارت تعهدات اخالقی در معنای تعهدات
طبیعی ،به اندازهي اس��تعمال «تعهدات قانونی» در آن معنا و چه بس��ا بيشتر ،امري
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 .1-3تعهدات طبیعی در حقوق سويیس
ب��ا عنایت به اینکه قانونگذار ایرانی در تدوين حكم مادهي  266قانون مدنی،
به حقوق خارجی به ويژه حقوق فرانسه و سوییس توجه داشته است و از آن جا كه در
قانون تعهدات سوییس ،تعهدات طبیعی به نحو مفصلتری به حيطهي قانونگذاري در
آمده اس��ت ،مطالعهي مختصر حقوق اين كش��ور میتواند در تفسیر بهتر مادهي 266
قانون مدني راهگشا باشد.
قانون تعهدات س��ويیس ،موضوع تعهدات طبیعی را در فصل سوم و با عنوان
«تعهدات ناشی از دارا شدن بالجهت» 1آورده و در مواد  63تا  66به آن پرداخته است
(واحدی .)16 :1378 ،در بند دوم مادهي  63اين قانون آمده است« :آن چه به منظور
برائت از یک طلب مشمول مرور زمان یا اجرای یک تعهد اخالقی پرداخت شود ،قابل
استرداد نیست».
هر چند در حقوق سويیس مقررات بیشتری در خصوص تعهدات طبیعی آمده
و حتی در مادهی  65قانون مذكور ،در خصوص هزینههای دعوای استرداد نيز تعیین
تکلیف شده است ،اما نحوهي تعریف ،تفاوت چندانی با حقوق ایران ندارد؛ چرا كه ،در
آن جا نيز به بیان برخی مصادیق مانند طلب مشمول مرور زمان بسنده شده و نحوهي
تعریف ،بیان اهم مصادیق است.
آنچ��ه قانون تعهدات س��ويیس را از قانون مدنی ایران متمایز میس��ازد ،این
اس��ت که قانونگ��ذار ایرانی ،موضوع را ذي��ل عنوان «وفاء به عهد» ب��ه عنوان یکی از
ش��يوههاي سقوط تعهدات آورده و این در حالی اس��ت که قانون تعهدات ،در اقدامي
تحس��ینبرانگیز ،تعهدات طبیعی را ذیل عنوان تعهدات ناش��ی از دارا شدن بالجهت
ارائه نموده اس��ت .با تأکید بر این که در حقوق ایران و سويیس در ماهیت و مصادیق
حقوق طبیعی تفاوتی وجود ندارد ،تحلیل بيشتر حقوق خارجی را به بحثمبنای این
تعهدات وا میگذاریم.
1. “De’s obligations resultant de lenrichissement illegitime”.
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نگهبان از بين رفت.
به طور کلی در خصوص مبناي تعهدات طبيعي سه نظريه ابراز شده است؛ هر
يك از اين نظريهها بررسي ميشود (کاتوزیان.)482 :1385 ،
1

 .1شورای نگهبان به موجب نظريهي شمارهي  7257به تاريخ  1361/11/27چنين مقرر نمود « :مواد  731قانون
آيین دادرس��ی مدنی به بعد در مورد مرور زمان ،در جلس��ه فقهای ش��ورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی
قرار گرفت و به نظر اکثریت فقهای شورا ،مواد مزبور که مقرر میدارد پس از گذشتن مدتی (ده سال ،بیست سال،
سه سال ،یکسال و غیره) دعوا در دادگاه شنیده نمیشود ،مخالف با موازین شرع تشخیص داده شد» (ادارهی کل
قوانین و مقررات کشور.)638 :1375 ،
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 .2مبنای حقوقی تعهدات طبیعی
پيش از تبيين مبناي حقوقي تعهدات طبيعي ،از بررسي متون مختلف فقهي
چنين نتيجه ميشود كه در اين متون پيشينهي صريح و مستقيمي از موضوع تعهدات
طبيعي نميتوان يافت؛ با اين وجود ،چه بس��ا از برخي عناوين مشابه چون «پرداخت
دين از ناحيهي غيرمديون بدون داشتن اذن در پرداخت» (سنهوری1263/1 :1958 ،؛
مكي عاملی ،)262 – 267 :1383 ،بتوان تعهدات طبيعي را تحليل نمود؛ هرچند اين
مباحث در مباني ،اركان و نتايج تفاوتي آشكار با تعهدات طبيعي دارند؛ افزون بر اين،
در برخی کتب فقهی مثالهایی آمده شده که در عین شباهتهای مختصر به تعهدات
طبیعی ،نمیتوان آن را ذیل این تعهدات بحث نمود .به عنوان نمونه گفته شده است:
«اگر حربی مس��لمان ش��ود در حالی که ذمهي او مشغول به مهریهي زوجهاش است
و زوجه مسلمان نباشد ،ذمهي او باقی است ،اما حق مطالبه از زوج ندارد ( »...نجفی،
.)554/3 :1369
خأل مباح��ث مربوط به تعهدات طبیعی در مناب��ع فقهی ،چندان هم عجیب
نیس��ت؛ زیرا این گونه تعهدات نوعی تأسیس حقوقی وارداتی از حقوق غرب است؛ به
همین دلیل اس��ت که تا به امروز در حقوق م��ا در انزوا باقی مانده و تنها یک ماده از
قانون مدنی را به خود اختصاص داده اس��ت .به بیان دیگر ،بارزترین مصداق تعهدات
طبیعی ،دیون مش��مول مرور زمان مس��قط حق اس��ت که در فقه اسالمی جایگاهی
ندارد؛ حتی اندک آثار و نشانههای وجود آن نيز پس از انقالب اسالمي توسط شوراي
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 .2-1نظریهي تعهد مدنی ناقص
ای��ن نظریه با الهام از حقوق رم و بر اس��اس اس��تقالل کامل حقوق از اخالق
ش��کل گرفته اس��ت و بر طبق آن تعهد طبیعی از س��نخ تعهدات مدنی و نه اخالقی،
اس��ت که به هر دلیل کامل نش��ده و یا پس از ایجاد ،ماهیت آن تغییر یافته است .به
عبارت دیگ��ر تعهدات طبیعی نيز نوعی رابطهي حقوقی میان بس��تانكار و بدهکار به
وج��ود میآورد؛ تنها تف��اوت آن با تعهدات مدنی کامل این اس��ت که از قوهي اجبار
بیبه��ره مان��ده و نمیتوان در خصوص آن طرح دعوا ک��رد .بنابراین ،تعهدات طبیعی
را باید نوعی تعهد مدنی ناقص دانس��ت .این در حالی اس��ت که تکالیف اخالقی فاقد
هرگونه اثر حقوقی است؛ آنگونه كه انجام داوطلبانهي چنين تکالیفي نمیتواند موجد
رابطهي حقوقی باشد (کاتوزیان.)486 :1385 ،
برخي نیز با تأکید بر اینکه «در این نظریه ،مبنای تعهد طبیعی قانون است،
نه اصول و قواعد اخالقی» از این دیدگاه با عنوان «نظریهي کالسیک» ياد كرده و آن
را به تفصیل تبيين نمودهاند (جوانمرادی.)161 :1382 ،
 .2-2نظریهي تعهد اخالقی اجرا شده
همچنان که گفته ش��د ،یکی از منابع و ریش��ههای مستحکم حقوق ،اخالق و
اص��ول و قواعد انصاف اس��ت؛ بدین ترتیب و با تأکید بر ای��ن اصل ،برخی حقوقدانان
مانند ریپر ،اس��تاد فرانس��وی ،اخالق را زیربنای قواعد حقوقی پنداش��ته و در تحلیل

ماهی��ت حقوقی تعهدات طبیعی از نقش پررنگ اخالق س��خن گفتهان��د (کاتوزیان،
.)491 :1385
مطابق این دیدگاه ،تعهدات طبیعی ،در واقع نوعی تکالیف وجدانی هستند که
پيش از اجرای مدیون ،اساساً در عالم اعتباری حقوق ،محلی از اعراب ندارند؛ بلکه پس
از شناسایی و اجرای مدیون است که به وادی حقوق راه مییابند.
 .2-3نظریهي تعهد ناشی از ارادهي مدیون
مدیون واقعی
مطاب��ق این نظریه ،اعتبار تعهدات طبیعی نه به تکلیف وجدانی
ِ
منس��وب است و نه به تعهد ناقص قبلی وابسته است؛ بلکه ضمانت اجرای قانونی یک
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تعهد طبیعی ،از ارادهي مدیون ناش��ی ميشود که با شناسایی و اجرای تعهد ،خود را
نسبت به آثار آن ملزم نموده است (کاتوزیان.)496 :1385 ،
مبن��ای این نظری��ه را میتوان در «اص��ل حاکمی��ت اراده» و «آزادی اراده»
جستجو کرد و با نظریههاي مربوط به «اعتبار ایقاع در ایجاد تعهد» پیوند داد.
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 .2-4نظریهي مطلوب و انتخاب شده
در متون حقوقی مختلف برای هر یک از نظریههاي ابرازي ،فواید و انتقادهايي
برش��مرده شده اس��ت (کاتوزیان )482 :1385 ،به اختصار و در مقام خدشه بر اعتبار
نظری��هي دوم میتوان گفت :تعهد در معنای خاص خود ،یک رابطهي حقوقی اس��ت.
تعه��دات طبيعي در حالی که عن��وان «تعهد» را با خود دارند ،به نحو ابتدایی و بدون
نیاز به امر خارجی دیگري مانند شناس��ایی مدی��ون ،از مفاهيم حقوقياند و بالذات از
تابعیت محض دنیای اخالق فراتر رفتهاند.
با تأكيد بر بیاعتباری نظریات صرف اخالقی به عنوان مبناي تعهدات طبيعي،
در مقام انتخاب ،میان یکی از دو نظریهي تعهد مدنی ناقص یا تعهد ناش��ی از ارادهي
مدیون باید گفت:
اوالً ،این دو نظریه از حیث مبانی و تحلیل ،بسیار به هم نزدیک هستند؛ ثانیاً،
به نظر میرس��د در مقام انتخاب ،دیدگاه اخی��ر از چارچوبهای محکمتری برخوردار
اس��ت ،با این اس��تدالل که ،هر چند تحلیل تعهد به «دی��ن» و «التزام» در نظریهي
نخس��ت ،درخور تحس��ین و قابل دفاع اس��ت؛ اما نباید از ياد برد که حتی پیروان آن
نيز منبع و نقطهي شروع التزام را ،شناسایی و اجرای یکطرفهي مدیون میدانند .به
بی��ان دیگر ،اوج ارزش و اعتبار دی��دگاه تعهد مدنی ناقص ،آغاز راه نظریهي حاکمیت
اراده و وابستهي به آن است.
بدینترتیب و در مقام جمع نظریات ،ضمن احتراز از تمسک به نظریهي واحد
و تأیید مبانی و ارکان هر سه دیدگاه میتوان نتیجه گرفت:
اوالً ،در پذیرش این موضوع تردیدی نيست که اخالق ،مهمترین و اصلیترین
منبع تمام قواعد حقوقی و از جمله موضوع مورد پژوهش است؛ ثانیاً ،تجزیه و تحلیل
تعهد به «دین» و «التزام» ،قابل تحسین و شایستهي پذیرش است و ثالثاً ،در راستای
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تحلیل تعهد به دو رکن مذكور چارهای جز پذيرش این مهم نداریم که ایقاع نیز منبع
تعهد اس��ت .بر اين اساس ،با تصدیق صحت و اهمیت نظریهي اخیر (حاکمیت اراده)
به تحکیم مبانی نظری این دیدگاه ميپردازيم.
گفته شد که مدیون با شناسایی و اجرای اختیاری ،آگاهانه و داوطلبانهي دین
طبیعی خود ،بنا به تجویز اصل اساسی حاکمیت اراده ،برای خویش نوعی الزام قانونی
به وجود میآورد؛ آنگونه که در صورت اجتماع شرایط مادهي  266قانون مدنی ،پس
از تأدیهي اختیاری ،دیگر حقی بر اس��ترداد وجه يا مال پرداخت شده برای او متصور
نیست .اما از دیرباز در خصوص موجد تعهد بودن ایقاع ،اختالف بوده است.
بر طبق نظر عدهای ،ایقاع موجد تعهد نیست (کاتوزیان84 :1385 ،؛ قاسمزاده،
 ،)20 :1383اما در مقابل برخی نیز معتقدند که ایقاع منبع تعهد اس��ت (س��نهوری،
1285-1284/1 :1958؛ سنهوري183-187/1 :1992 ،؛ یزدی583 : 1407 ،؛ نجفی
خوانساری )123: 1373 ،آنگونه كه برخي با ايقاع دانستن جعاله ،بر ظرفيت ايقاع در
ايجاد تعهد ،صحه گذاشتهاند( 1بروجردی عبده.)249 :1380 ،
ب��ه رغ��م ديدگاه مذكور ،بايد ب��ه اين حقيقت توجه داش��ت كه تأیید صحت
نظریهي حاکمیت اراده در تعهدات طبیعی ،مستلزم آن نيست که بر منبع تعهد بودن
ایقاعات اصرار شود؛ حتی اگر ایقاع به نحو استثنایی موجد تعهد دانسته شود ،کفایت
ميكند .بدین توضیح که اختیار مدیون بر متعهد س��اختن خویش در دیون طبیعی،
اس��تثنايی بر قاعدهي «عدم ظرفیت ایقاع در ایجاد تعهد» باش��د؛ همچنانكه برخی
نويسندگان نیز از ضرورت توجه به ایقاع به عنوان دستکم یک منبع استثنایی ایجاد
تعهد سخن گفتهاند (کاتوزیان.)85 :1385 ،
 .2-5تحلی�ل ماهیت حقوقی تعهدات طبیع�ی بر مبنای قاعدهي دارا
شدن بالجهت
گفته ش��د که قانون تعهدات س��ويیس ،تعهدات طبیعی را در بند دوم مادهي
 63از فصل س��وم و ذیل عنوان «تعهدات ناش��ی از دارا شدن بالجهت» آورده است .با
اله��ام از این ابتکار قانون مذكور میتوان مبنای حقوق��ی تعهدات طبیعی را قاعدهي
 .1براي آگاهي از مباني استداللي قائلين به اين عقيده( ،بنگريد به :بروجردي عبده.)249-252 :1380 ،
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 .3مصادیق تعهدات طبیعی
هر چند با ارائهي تعریفی نس��بتاً جامع از تعهدات طبیعی تعیین مصادیق آن
به س��ادگي امكانپذير ميش��ود ،اما ذکر مهمترين مصادیق چنين تعهداتي مناس��ب
است؛ موضوعي كه به آن پرداخته ميشود.
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دارا ش��دن بالجهت دانس��ت؛ همان قاعدهای که هر چند در متون حقوقی کمتر بدان
پرداخته ش��ده ،اما در متون فقهي (حلی ،بیتا464/1 :؛ کاش��ف الغطاء60/1 :1361 ،
59؛ فرج )425 :1988 ،با عنوان «اکل مال به باطل» کام ًال ش��ناخته ش��ده و معتبر
اس��ت .چرا كه با وضع قاعدهي عدم اس��ترداد پس از تأدیه ،از قاعدهي منع دارا شدن
بالجهت حمایت نموده اس��ت .در حقيقت قانونگذار با تقرير حكم مادهي  301قانون
مدني كه مقرر نموده اس��ت« :کسی که عمدا ً یا اش��تباهاً چیزی را که مستحق نبوده
دریافت نماید ملزم است آن را به مالک تسلیم نماید» ،به صراحت مفاد و آثار قاعدهي
مذكور را پذیرفته اس��ت .ش��اید با لحاظ حكم اين مقرره ایراد ش��ود که مبانی نظری
تعهدات طبیعی بر پایهي قاعدهي منع دارا ش��دن بالجهت ،قابل تحلیل نیس��ت؛ چرا
كه در قاعدهي اخیر و مادهي  301قانون مدني نوعی الزام نهفته اس��ت؛ الزامي كه در
تعهدات طبیعی وجود ندارد .در پاس��خ بايد گفت ،چنين ایرادي وارد نیس��ت؛ چرا که
انطباق این دو نهاد نيز به همین الزام وابس��ته اس��ت؛ بدين توضیح که این الزام دقیقاً
همان الزامی اس��ت که مدیون پس از تأدیهي دین طبیعی به آن مأخوذ میشود و نه
عدم الزام پيش از شناسایی و اجرای تعهدات طبیعی توسط مدیون.
برای تحقق قاعدهي دارا شدن بالجهت ،وجود اين عناصر را ضروری دانستهاند؛
نخس��ت ،دارا ش��دن منتفع؛ ديگر ،کم شدن دارایی ش��خص متضرر و سرانجام فقدان
مج��وز قانوني براي دارا ش��دن (رهپیک .)20 :1381 ،اي��ن اركان همگي در اوصاف و
ماهی��ت تعهدات طبیعی ،قابل مالحظه اس��ت؛ چرا كه ،از يك س��وي مدیون با عدم
پرداخت دین دارا ش��ده ،و از س��وي ديگر ،از دارایی داین به جهت عدم تأدیه کاسته
شده است؛ از اين رو مجوزی برای دارا شدن مدیون باقی نخواهد ماند.

بررسی تعهدات طبیعی در حقوق ایران؛ با رویکرد ...

 .3-1دین مشمول مرور زمان
اگ��ر چه با تصویب قانون آيین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور
مدنی ،مقررات مواد  731و  735قانون آيین دادرس��ی مدنی س��ابق نس��خ ش��د؛ اما
همچنان در برخی قوانين به ويژه مقررات حاكم بر اس��ناد تجاری مرور زمانهایي به
رسميت شناخته شده است 1.در هر مورد که به دلیل شمول مرور زمان ،تعهدی قابل
مطالبه نباش��د ،با تحقق وضعیت موضوع مادهي  266قانون مدنی ،دیگر حق استرداد
متصور نیست.
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 .3-2دین مشمول قرارداد ارفاقی
در م��ادهي  489قانون تجارت ایران در بيان آثار قرارداد ارفاقی آمده اس��ت:
«همین که قرارداد ارفاقی تصدیق ش��د نس��بت به طلبکارهایی که در اکثریت بودهاند
ی��ا ظرف ده روز از تصدیق آن را امضاء کردهاند قطعی خواهد بود .ولی طلبکارانی که
جزء اکثریت نبوده و قرارداد را هم امضاء نکردهاند میتوانند سهم خود را موافق آنچه
از دارایی تاجر به طلبکارها میرس��د دریافت دارند لیکن حق ندارند در آتیه از دارایی
تاجر بقیه طلب خود را مطالبه کنند .»...
در این خصوص گفته شده است که «تاجر ورشکسته پس از تحصیل قرارداد
ارفاق��ی نی��ز تعهد بر پرداخت دین کامل خود دارد و اگ��ر چه آن چه را که طلبکاران
ب��ه عنوان ارفاق بر او گذاش��تهاند بپ��ردازد ،در واقع مانند این اس��ت که دين خود را
میپردازد ،نه بخشش است و نه ایفای ناروا که قابل استرداد باشد» (کاتوزیان:1385 ،
.)520
 .3-3دین انکار شده با سوگند
به موجب مادهي  1325قانون مدنی ،هرگاه بس��تانكار به جهت فقدان دلیل،
اثب��ات ادعای خود را منوط به اتيان س��وگند از س��وي مدیون نمای��د و مدیون نیز با
 .1به عنوان نمونه ،مادهي  219قانون تجارت ،در دعاوی اشخاص ثالث علیه شرکا یا وراث آنها راجع به معامالت
ش��رکت ،مرور زمان پنج ساله را پيشبيني نموده است؛ همچنین به موجب مادهي  318قانون مذكور ،مرور زمان
دعاوی تجاری راجع به برات و فته طلب و چک ،پنج س��ال از تاریخ صدور اعتراضنامه و یا آخرین تعقیب قضایی
است.
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س��وگند کذب ،بر انکار خالف واقع خود اصرار ورزد ،این دین به صورت تعهد طبیعی
بر عهدهي مدیون باقی خواهد ماند.
 .3-4دین مشمول قاعدهي «اعتبار قضیهي محکومٌبها»
هرگاه دعوای طرح ش��ده ،سابقاً بین اصحاب اين دعوا رسیدگی شده و نسبت
به آن حکم قطعی صادر شده باشد ،دادرس مکلف است به استناد مواد  89و  90ناظر
بر بند  6مادهي  84قانون آيین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی
مص��وب  ،1379قرار رد دعوا صادر نماید؛ در نتيجهي صدور چنين قراري ،دین مدنی
قابليت مطالبه را از دس��ت ميدهد؛ هرگاه در چنين فرضي بدهكار به نحو ارادی دین
خ��ود را ادا نمای��د ،موضوع از مصادیق تعهدات طبیعی و مش��مول حكم مادهي 266
قانون مدنی خواهد بود.

 .4تعهدات طبیعی در آیینهي رویهي قضایی
ت�لاش ف��راوان ما برای یافت��ن ردپایی از تعهدات طبیع��ی در رویهي قضایی
نتیجهای در برنداشت؛ زیرا هر چند «این رویه قضایی است که باید تعهدهای طبیعی
را بر مبنای اخالق و عادات عمومی شناسایی کند و بر آن مهر تأیید زند  ...اما  ...رویه
قضایی ما در این باره دس��ت به ابتکاری نزده  ...راه عملی وادار ساختن رویهی قضایی
به تحرک این است که دعاوی حقوقی در این زمینه مطرح شود و وکالی دادگستری و
مشاوران حقوقی از آنان قضاوت درباره وجود تعهدات طبیعی را بخواهند» (کاتوزیان،

مجله حقوقی دادگستری /شماره  /76زمستان 1390

 .3-5نفقهي گذشتهي اقارب
ب��ه موجب م��ادهي  1199قانون مدن��ی ،نفقهي اوالد بر عهدهي پدر اس��ت؛
همچنی��ن طبق مادهي  1200اين قانون ،نفق��هي ابوین بر عهدهي اوالد و اوالد اوالد
میباشد؛ با اين وجود به موجب حكم مادهي  1206همين قانون ،اقارب فقط نسبت به
آتیه میتوانند نفقهي خود را مطالبه نمایند و حق مطالبهي نفقهي گذشته را ندارند.
بر اين اس��اس چنانچه منفق ،نفقهي گذشتهي اقارب مستحق را پرداخت نماید ،دین
طبیعی خود را ایفا کرده و حق استرداد آن را ندارد.
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 .)523 :1385ب��ا اين وجود ،نباید از تأثیر فقدان قاعدهي مرور زمان مس��قط حق در
حقوق ایران بر تهی بودن رویهي قضایی از تحلیلهای پیرامون تعهدات طبیعی غافل
مان��د .به هر حال چش��مانداز این تعه��دات در رویهي قضایی ،در دو بخش ش��کلی و
ماهوی بررسي و تبيين ميشود.
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 .4-1دادگاه صالح در دعوای استرداد
اص��والً دعاوی مربوط به تعهدات طبیعی هنگامی مطرح میش��ود که مدیون،
اس��ترداد دین ادا ش��ده را از دادگاه خواستار شود؛ در بیش��تر اين موارد موضوع دین،
وجه نقد است؛ بنابراین با توجه به مقررات مادهي  13قانون آیین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  1379و مادهي  20قانون مدنی مصوب 1307
1
خواهان متقاضی استرداد ،در
و رأی وحدت رويهي هیأت عمومی دیوانعالی کشور،
ِ
تعیی��ن دادگاه صالح اختیار دارد ،تا هر یک از محاکم محل اقامت خوانده ،محل وقوع
عق��د و یا محل اجرای تعهد را برگزیند؛ زیرا اینگونه دعاوی از جمله دعاوی راجع به
اموال منقول است که از عقود و قراردادها ناشی میشود .همچنین دعوای استرداد ،از
جمله دعاوی مالی است؛ از اينرو اجرا و رعايت تشریفات شکلی آیین دادرسی ،مانند
لزوم تقویم خواس��ته و ابطال تمبر هزینهي دادرس��ی مطابق تعرفهي دعاوی مالی ،در
طرح آن ضروري است.
 .4-2ارکان دعوای استرداد
چنانچه دادرس پس از رس��یدگی ،متوجه ایف��ای داوطلبانهي تعهد طبیعی
توس��ط مدیون شود ،در دعوای اس��ترداد حکم بر بیحقی خواهان صادر خواهد نمود.
بر اين اس��اس ،در مقام تبيين ارکان دعوای اس��ترداد بايد گفت كه اوالً ،پرداخت بايد
در مقام ایفای تعهد باشد و نه در مقام هبه و مانند آن؛ و ثالثاً ،مدیون به ارادهی خود
تعهد را ایفا نموده باشد و نه از روی اکراه و اجبار.
 .1رأي وحدت رويهي ش��مارهي  9به تاريخ  1359/3/26صادره از هيأت عمومي ديوان عالي كش��ور « :حکم مقرر
در م��اده  22قانون آیین دادرس��ی مدنی راجع به مراجعه خواهان به دادگاه مح��ل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل
انج��ام تعهد قاعده عمومی صالحیت نس��بی دادگاه محل اقامت خوانده را ک��ه در ماده  21قانون مزبور پیشبینی
شده نفی نکرده است بلکه  ...انتخاب بین سه دادگاه در اختیار خواهان گذاشته شده است» (باختر.)89 :1387 ،
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بايد توجه داشت که عبارت «دعوای استرداد او مسموع نخواهد بود» ،موضوع
قس��مت اخیر مادهي  266قان��ون مدنی ،مجوز صدور قرار عدم اس��تماع دعوا پس از
رس��یدگی ماهوی نیست؛ بلکه دادرس حسب مورد بر محکومیت خوانده و یا بیحقی
خواه��ان حکم مينمايد؛ زیرا ،قرار عدم اس��تماع دعوا موضوع م��ادهي  2قانون آیین
دادرسی دادگاه عمومي و انقالب در امور مدنی مصوب  ،1379قراري شکلی و ناظر بر
مواردی اس��ت که طی آن رس��یدگی برابر قانون درخواست نشده و یا خواهان ذینفع
نباشد.

 .5-1مقدمهای بر رابطهي حقوق و اقتصاد
توج��ه به رابطهي حق��وق و اقتصاد از دو قرن پيش م��ورد توجه و مطالعهي
دانشمندان علم اقتصاد قرار گرفته است؛ اين مطالعات با تحوالت عمدهاي مواجه شده
اس��ت؛ به ويژه مطالعهي حقوق و اقتصاد از دههي  1960ميالدي با انتش��ار مقالهي
رونالد كاوز 1وارد مرحلهي جديدي شده است ( )Stephen, 1988: 27آنگونه كه از
اين تاريخ عم ً
ال رش��تهي مطالعاتي جديدي با عنوان تحليل اقتصادي حقوق يا حقوق
و اقتصاد ایجاد شد (ياديپور.)118 :1389 ،
به رغم آن كه توجه حقوقدانان به مس��ايل اقتصادي و نقش حقوق در روابط
اقتصادي و توجه اقتصاددانان نسبت به پديدهي حقوق و نقش آن در سازمان و روابط
اقتصادي ،پيش��ينهاي ديري��ن دارد ،اما حقوق و اقتصاد به معن��اي جديد آن بيش از
پنجاه س��ال در آمريكا و بيش از دو دهه در كش��ورهاي پيشرفتهي ديگر قدمت ندارد
(بابایی.)15 :1386 ،
 .1اس��تاد آمریکایی دانش��گاه ش��یکاگو و از بنیانگذاران حقوق و اقتصاد که به تحليل اقتصادى نهادهاى حقوقى
پرداخت؛ به همين دليل و نيز به جهت شفافسازى اهميت هزينهي مبادله و حقوق مالكيت و كاركرد اقتصاد در
اين رابطه ،جايزهی نوبل سال  1991اقتصاد را به خود اختصاص داد.
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 .5تحلیل اقتصادی تعهدات طبیعی
در ابتدا مفاهیم اولیهي حقوق و اقتصاد ،به عنوان یکی از نوینترین مطالعات
بینرشتهای به نحو اجمالی بررسی و سپس با بهرهگیری از اصول آن ،تعهدات طبیعی
از منظر اقتصادي تحليل ميشود.
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تا همين اواخر ،حقوق اس��تفادهي خود از اقتصاد را فقط به موضوعات مربوط
به قوانين ضد تراس��ت ،تنظيم مقررات مربوط به صنايع ،ماليات و تعيين خسارتهاي
پولي محدود كرده بود ( .)Cooter, Ulen, 2007: 2علم حقوق براي پاس��خ دادن به
1
برخي پرسشهاي مطرح در اين خصوص ،به اقتصاد نياز داشت.
ب��ه تدريج اين تأثير محدود متقابل حقوق و اقتصاد ،به نحوي ش��گرف تغيير
ياف��ت؛ اي��ن حركت تقريباً از دههي  1960ميالدي و از هنگامي آغاز ش��د كه تحليل
اقتصادي حقوق در بيش��تر رش��تههاي قديمي حقوق ،مانند حقوق اموال ،قراردادها،
2
شبهجرم ،حقوق جزا و آيين دادرسي و حقوق اساسي توسعه يافت.
علم اقتصاد ،ماهيت يك تئ��وري علمي براي پيشبيني آثار ضمانت اجراهاي
قانوني بر روي رفتار انس��انها را مطرح نموده است .براي اقتصاددانان ،ضمانت اجراها
مانند قيمت كاالها است؛ احتماالً همان اندازه كه مردم به تغيير قيمتها واكنش نشان
ميدهند ،به ضمانت اجراها نيز واكنش نش��ان ميدهند .مردم نس��بت به قيمتهاي
گزاف ،از طريق خريد و مصرف كمتر چنين كاالهايي واكنش نش��ان ميدهند؛ بر اين
اساس ،احتماالً مردم به اعمال و افعال داراي ضمانت اجراي سنگينتر ،با ارتكاب كمتر
آن افعال ،واكنش نش��ان ميدهند .علم اقتصاد داراي تئوريهاي دقيقي چون تئوري
قيمت 3و تئوري بازي 4و روشهاي كام ً
ال تجربي مانند آمار و اقتصادس��نجي در مورد
تحليل آثار قيمتها بر رفتار افراد است (.)Cooter, Ulen, 2007: 3
 .1پرس��شهايي مانند اين كه س��هم ش��خص در بازار چه مفهومي دارد؟ آيا كنترل قيمتها در بيمهي اتومبيل،
قيم��ت بيمه را كاهش ميدهد؟ در واقع چه كس��ي بار مالي��ات را تحمل ميكند؟ و يا كودكاني كه مادر خود را از
دست ميدهند ،به چه مقدار منافع درآمدي خود را در آينده از دست ميدهند؟ (.)Cooter, Ulen, 2007: 2
 .2اس��تفادهي جديد از علم اقتصاد در حقوق ،طرح پرس��شهاي جديدي را موجب ش��د؛ پرس��شهايي چون آيا
مالكيت خصوصي نيروگاه برق موجب اس��تفادهي مؤثر از آن اس��ت؟ چه جبران خس��ارتي براي نقض قرارداد بايد
تعيين ش��ود كه باعث تش��كيل تعهدات كارآمد و اعتماد به اين تعهدات شود؟ آيا زمانيكه حقوق براي زيان وارده
به مش��تري مس��ؤوليت مطلق در نظر ميگيرد ،احتياط تجار و توليدكنندگان كمتر ميشود يا بيشتر؟ آيا مجازات
س��ختتر مانع جرايم خشونتبار ميشود؟ و آيا تقس��يم قوهي مقننه به دو مجلس ،قدرت و اختيارات دادگاهها را
افزايش خواهد داد يا كاهش؟ طرح پرس��شهاي اين چنيني و تالش در جهت يافتن پاس��خي براي آنها موجب
شده است كه علم اقتصاد ،ماهيت آموزشهاي حقوقي ،فهم كلي از قواعد و نهادهاي حقوقي و حتي رويهي قضايي
را تغییر دهد (.)Cooter, Ulen, 2007: 2 -3
 .3بر اس��اس تئوری قیمت ،مصرفکنندگان در برابر تغییر قیمت کاالها واکنشهایی به صورت کاهش یا افزایش
خرید نشان میدهند (بنگرید به :فوگیل.)25 -47 :1380 ،
 .4تئوری بازی ،بیانگر ش��یوهها و اقدامات تولیدکنندگان و مصرفکنندگان جهت کس��ب باالترین منفعت اس��ت
(بنگرید به :فوگیل.)51 -62 :1380 ،
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 .5-2جايگاه كارآيي و عدالت در تحليل اقتصادي حقوق
در پاسخ به اين پرسش كه در تحليلهاي اقتصادي حقوق ،كداميك از كارآيي
يا عدالت هدف اصلي اس��ت ،س��ه ديدگاه كل��ي وجود دارد؛ مکتب حق��وق و اقتصاد
ش��یکاگو 2لوازم كارآيي همچون كاهش هزينههاي اجتماعي را به عنوان هدف تحليل
اقتصادي حقوق مطرح و به مفهوم عدالت در تحليلهاي سنتي حقوق خرده ميگيرد؛
در مقاب��ل ،حقوقدان��ان و اقتصاددانان نهادگرا كارآيي و قواع��د آن را ابزاري براي نيل
 .1در اينجا بحث ميشود كه براي مثال آيا وضع جريمه براي يك جرم ،كاهش جرم را موجب ميشود و يا آنكه
چنين نيس��ت؟ به عبارت ديگر ،آيا عنصر جريمه كارآيي دارد يا آنكه چنين نيس��ت؟ و يا ميزان جريمهي بهينه
چه ميزان است (دادگر.)14 :1389 ،
 .2این مکتب در واقع گرایش اصلی و حاکم در تحلیل اقتصادی حقوق است که با تأکید بر قالبهای اقتصاد خرد،
کارآیی را هدف اصلی تحلیلهای خود قرار داده است (بنگريد به :دادگر.)151 :1389 ،
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موج جديد پيوند اقتصاد و حقوق به ش��عبهي دوم اين س��نتز يعني «تحليل
اقتصادي حقوق» مربوط ميگردد؛ آنگونه كه پيوند اين دو رشته بيشتر در اين شعبه
نمود مييابد؛ در واقع مقصود از اين گرايش ،تحليل موضوعات حقوقي با كمك ابزارها،
1
تئوريها و تكنيكهاي اقتصادي است.
ام��روزه تعاريف متعددي از «تحليل اقتصادي حقوق» و يا «حقوق و اقتصاد»
ارائه ميش��ود .به عنوان نمونه گفته ش��ده اس��ت« :حقوق و اقتص��اد به علمي اطالق
ميش��ود كه در آن تئوري اقتصادي (اساس��اً اقتصاد خرد) براي شكلگيري ،ساختار،
روال و آثار اقتصادي حقوق و نهادهاي حقوقي اعمال ميشود» (بابایی )18 :1386،و
يا در تعريف ديگري آمده اس��ت« :تحليل اقتصادي حقوق عبارت است از بهكارگيري
نظريههاي علم اقتصاد ،خاصه كارآيي به عنوان مبناي قواعد حقوقي به منظور ارزيابي
اي��ن قواعد و عنداللزوم اصالح آنها» (کاویانی .)72 :1386 ،ش��ايد بهترين تعريف از
اين علم نوين را بتوان با اس��تفاده از مثالهاي مذكور در كتاب حقوق و اقتصاد ،ارائه
نمود؛ جايي كه با ارائهي دو هدف ،مفهوم واقعي تحليل اقتصادي حقوق و فايدهي آن
روشن ميشود كه عبارتند از بررسي آثار قوانين و قواعد و احكام حقوقي بر رفتار آحاد
مردم (ايجاد قاعدهي رفتاري) ،شناس��ايي قواعد غيركارآمد و پيشنهاد قوانين كارآمد
(.)Cooter, Ulen, 2007: 3
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به عدالت ميدانند .گروهي نيز معتقدند 1كه عدالت و كارآيي در س��نتز اقتصا ِد حقوق
مفاهيم منطبق و واحدي هستند (دادگر.)159 :1389 ،
به نظر ميرس��د هيچيك از نظريات بيان شده نتوانسته به طور كامل ،جايگاه
كارآيي را در حقوق و اقتصاد تبيين كند؛ چرا كه در خصوص جايگاه كارآيي بايد قائل
به تفكيك ش��د؛ بدي��ن توضيح كه تحليل اقتصادي حق��وق ،در واقع به دنبال تحليل
اقتصادي موضوعات حقوقي است ،اين موضوعات بر دو گونهاند؛ برخي بازارياند؛ مانند
پ��ول ،بورس ،حقوق بانكي و گروهي غيربازارياند؛ مانند حقوق خانواده ،مس��ؤوليت
مدن��ي و قراردادها .آنجا كه حق��وق و اقتصاد به دنبال تحلي��ل اقتصادي موضوعات
بازاري حقوق 2اس��ت ،ميتوان عدالت را بر كارآيي منطبق و نزديك دانس��ت؛ چرا كه
تحلي��ل اقتصادي ،خ��ود در حوزه و محدودهاي بازاري و اقتصادي در حال بررس��ي و
تحليل اس��ت 3.اما هنگامي كه س��نتز حقوق و اقتصاد ،موضوعات غيربازاري حقوق را
تحليل ميكند ،كارآيي در باالترين س��طح ارزش خ��ود ،تنها ميتواند بهعنوان ابزاري
در خدمت هدف غايي عدالت و حق باش��د« .غايت مطلوب هر دادرس��ي حقگزاري و
رس��يدن به حقيقت است نه فصل خصومت .چه بهتر كه به جاي زرنگتر و كارآمدتر،
صاحب حق برنده شود» (کاتوزیان.)582 :1385 ،
گاهي نيز عدالت و كارآيي در تقابل هم قرار ميگيرند؛ آنگونه كه قانونگذار
ناگزير از انتخاب مقاديري از هر دو ميباشد .مقررات مربوط به مرور زمان و مهلتهاي
قانون��ي اعت��راض و تجديدنظرخواهي (نوعاً قوانين ش��كلي) از اينگونهاند؛ زیرا قانون
گاه��ي از دادرس ميخواهد ب��دون آنكه حتي خوانده را مالقات كرده باش��د ،وي را
محك��وم و پس از انقضاي مواع��د قانوني اعتراض ،حكم را به مرحل��هي اجرا درآورد؛
هرچند حق و عدالت چيز ديگري باشد.
 .5-3تحلیل اقتصادی مادهي  266قانون مدنی
آدام اسمیت (از بزرگان علم اقتصاد) ،براي نیل به توسعهي اقتصادی ،سه اصل
اس��تقرار صلح ،بهرهمندي افراد از ثروت به نس��بت استحقاقشان و تضمين اين امر از
 .1از اين جمله است پازنر ،حقوقدان و اقتصادان آمريكايي (بنگريد به :دادگر.)159 :1389 ،
 .2این رویکرد بیشتر بر ارتباط نهادهای حقوقی و اقتصادی تأکید دارد ( بنگريد به :دادگر.)157 :1389 ،
 .3به بيان ديگر در اينجا« ،عدالت» در دامن اقتصاد تعريف ميشود.

مجید اکبرپور /ابوالفضل محبی /خدیجه نظری

 .1هزينههاي اجتماعي SC :؛ هزينههاي اداري CA :و هزينهي اشتباهات . CE :بر اين اساس:
SC = CA + CE
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سوي دستگاه قضايي كارآمد را ضروري دانسته است (كاتوزيان.)94 :1388 ،
با مداقه در اصل دوم در مییابیم که این اصل ،به نوعی ترجمان قاعدهي منع
دارا شدن بالجهت است .ميتوان گفت قوای تقنینی و قضایی کشور هنگامي در مسیر
تضمینی اصل اساس��ی مذكور قرار میگیرند كه قانونگذار از ادای حقیقی دیون مدنی
حمایت کرده و مدیون را مس��تحق اس��ترداد چنين ديوني نداند و دادگاهها نیز از این
مقرره پیروی كنند.
در مق��ام تحلیل اقتصادی نهادهای حقوق��ی میتوان گفت کاهش هزينههاي
اجتماعي ،که مشتمل بر هزينههاي اداري و هزينهي اشتباهات 1است ،از کارا بودن آن
نه��اد حقوقی حکایت دارد ( .)Cooter, Ulen, 2007: 417از منظر تحلیل اقتصادی
جریان دادرس��ی نیز قاعدهي مادهي  266کارآمد است؛ چنانچه با لحاظ تأثیر قواعد
حقوقی در رفتار اشخاص و ایجاد قواعد رفتاری ناشی از آن ،هزينهي اداري به عنوان
معياري در ميزان اقامهي دعاوي باش��د ،مس��موع نبودن دعواي استرداد دين طبيعي
پرداخت ش��ده ،عدم طرح دعوا از س��وي متعهد واقعي را در پی دارد .اين امر كاهش
دع��اوي و صرفهجوي��ي در فرص��ت طرفين و قضات را موجب ش��ده و كاهش مخارج
اجرايي و اداري را در پي خواهد داشت؛ بدين توضیح که وقت قضات میتواند مصروف
ام��ور مهمتر و اوقات مراجعان ص��رف تولید و یا ارایهي خدمات گ��ردد؛ امري که در
ادامه ،افزایش تولید و درآمد ملی را در پی خواهد داشت .همچنین کاهش هزینههای
عادی اداری ،مانند هزینهي خريد کاغذ و ديگر ملزومات و مخارج نیروی انسانی مانند
حق��وق مأموران قضای��ی و اداری ،از دیگر آثار مثبت اقتص��ادی پذیرش این قاعدهی
حقوقی است.
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برآمد
تعه��دات طبيع��ي ،تعهدات قانون��اً غیرقابل مطالبهای هس��تند که در صورت
پرداخت داوطلبانه و آگاهان ه توس��ط مدیون ،قابل اس��ترداد نخواهد بود؛ اين تعهدات
متعهدله ،قانوناً حق
در س��ه ویژگی مشترک هستند؛ تعهد بما هو تعهد هستند؛ برای
ٌ
مطالبه وجود ندارد و س��رانجام اينكه دعوای اس��ترداد مدیون ،قابل اس��تماع نیست.
تنه��ا وجه افتراق اینگونه تعهدات با تعهدات قانونی ،وجود «التزام به تأدیه» یا «حق
مطالبه» در تعهدات قانونی اس��ت .مهمترین مصادیق اين تعهدات دین مشمول مرور
زمان ،قرارداد ارفاقی ،اعتبار امر قضاوت ش��ده ،س��وگند قاطع دعوا و نفقهي معوقهی
اقارب است.
در خص��وص ماهیت تعهدات طبیعی ميتوان گف��ت اینگونه تعهدات ،نوعی
تعهد قانونی به معنای اعم اس��ت که قانونگذار در راستای حمایت از قاعدهي منع دارا
شدن بالجهت ،براي آن ضمانت اجرای حقوقی در نظر گرفته است.
از نقط��ه نظر تحلیل اقتصادی حقوق نی��ز قاعدهي موضوع مادهي  266قانون
مدنی ،قاعدهاي مطلوب و کارآمد است.
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.1381
 -10شهیدی ،مهدی ،حقوق مدنی ،3تعهدات ،تهران ،مجمع علمی و فرهنگی مجد،
چاپ چهارم.1383 ،
 -11فوگیل ،ام ،گزیده مطالب اساس�ی اقتصاد خ�رد ،مترجم :احمد ایازی ،تهران،
انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی ،چاپ اول.1380 ،
 -12قاسمزاده ،سیدمرتضی ،اصول قراردادها و تعهدات ،تهران ،نشر دادگستر ،چاپ
اول.1383 ،
 -13کاتوزیان ،محمدعلی ،آدام اس�میت و ثروت ملل ،تهران ،انتش��ارات امیرکبیر،
چاپ سوم.1388 ،
 -14کاتوزی��ان ،ناصر ،حقوق مدن�ی ،نظریه عمومی تعهدات ،تهران ،نش��ر میزان،
.1385
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فهرست منابع
الف :فارسی
 -1اداره کل قوانین و مقررات کش��ور ،مجموعه مقررات آئین دادرسی مدنی ،جلد
دوم ،تهران ،بینا.1375 ،
 -2بابایی ،ایرج« ،مبانی نظری رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق» ،پژوهش حقوق و
سیاست ،سال نهم ،شمارهي  ،23پاییز و زمستان .1386
 -3باختر ،سیداحمد ،مجموعه کامل آراء وحدت رویه کشور امور حقوقی ،تهران،
انتشارات جنگل ،چاپ اول.1387 ،
 -4بروجردی عبده ،محمد ،حقوق مدنی ،تهران ،مجمع علمی و فرهنگی مجد.1380 ،
 -5جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ،ترمینولوژی حقوق ،تهران ،انتشارات گنج دانش،
چاپ یازدهم.1380 ،
 -6جعفری لنگرودی ،محمد جعفر ،فلس�فه حقوق مدنی ،جلد دوم ،تهران ،انتشارات
گنج دانش ،چاپ اول.1380 ،
 -7جوانمرادی ،ناهید« ،مبانی نظری تعهدات طبیعی» ،مجلهي دانش��کدهي حقوق
و علوم سیاسی ،شمارهي  ، 62دی ماه .1382
 -8دادگ��ر ،ی��داهلل ،مؤلفهها و ابعاد اساس�ی حق�وق و اقتصاد ،تهران ،انتش��ارات
پژوهشکدهی اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و نور علم ،چاپ اول.1389 ،
 -9رهپیک ،حسن ،حقوق مدنی ،الزامات بدون قرار داد ،تهران ،انتشارات اطالعات،
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 -15کاویان��ی ،کوروش« ،درآمدی بر تحلیل اقتص�ادی حقوق» ،پژوهش حقوق و
سیاست ،سال نهم ،شمارهي  ،23پاییز و زمستان .1386
 -16مكي عاملی ،محمد بن (شهید اول) ،اللمعه الدمشقیه ،جلد اول ،مترجم :حمید
مسجدسرایی ،تهران ،انتشارات خط سوم ،چاپ اول.1383 ،
 -17واحدی ،جواد ،ترجمه قانون تعهدات سويیس ،تهران ،نشر میزان.1378 ،
 -18یادیپور ،مهدی ،مقدمهای بر حقوق و اقتصاد ،تهران ،انتش��ارات دانشگاه امام
صادق (ع) ،چاپ اول.1389 ،
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ب :عربی
 -1حلی ،حس��ن بن یوس��ف بن مطهر ،تذکره الفقها ،جلد اول ،قم ،مکتبه المرتضویه
إلحیاء آثار الجعفریه ،بیتا.
 -2سنهوری ،عبدالرزاق احمد ،الوسیط فی الشرح القانون المدنی ،جلد اول ،بیروت،
دار اإلحیاء التراث العربی.1958 ،
 -3س��نهوری ،عبدال��رزاق احمد ،نظری� ه العقد ،جلد اول ،بی��روت ،دار اإلحیاء التراث
العربی.1992 ،
 -4فرج ،توفیق حسن ،النظریه العامه االلتزام ،بیروت ،الدار الجامعیه1988 ،م.
 -5کاشف الغطاء ،شیخ محمد حسین ،تحریر المجله ،جلد اول ،قم ،مکتبه المرتضویه
إلحیاء آثار الجعفریه 1361 ،هـ.ق.
 -6نجفی خوانساری ،موسی ،منیه الطالب ،تقریرات آیت اهلل سید حسین نایینی ،جلد
دوم ،تهران ،انتشارات حیدری.1373 ،
 -7نجفی ،ش��یخ محمدحس��ن ،جواهر الکالم ،جلد بيس��ت و س��وم ،قم ،دار الکتب
االسالمیه ،چاپ نهم.1369 ،
 -8یزدی ،سیدمحمدکاظم ،العروه الوثقی ،قم ،مؤسسهي نشر اسالمی 1407 ،هـ ق.
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