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Abstract 

The rule of law is effective in the production of wealth and social welfare, so that any rule 

of law that causes a waste of resources must be reviewed. One of the functions of legal 

economic analysis is to evaluate the effectiveness of legal rules and determine the most 

efficient ones. In other words, the economic analysis of law is the application of theories of 

economics, especially "efficiency" as the basis of legal rules in order to evaluate these rules 

and, if necessary, correct them. In line with this, law and economics use economic rules, 

especially microeconomics, and determine the guarantee of optimal implementation in 

terms of the theory of "price of breach of obligation". Economic analysis of law also seeks 

to achieve the most valuable legal rule, the value that is referred to in the economic 

literature as the theory of "social cost". In the present research process, which uses a 

descriptive-analytical method, it is concluded that the right of lien has not only failed to 

achieve its goals legally, but also economically, has caused a waste of resources, increased 

transaction costs and increased lawsuits. It goes so far as to sometimes lead to the 

termination of the contract or its goals. 
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تعهدات قانونی ضمانت اجرای  منزلةبه « حق حبس»تحلیل اقتصادی 

 قراردادی

 مصطفی شاهبازی

 هد، ایرانحقوق، دانشگاه علوم اسالمی رضوی، مشدانشکدة دکتری حقوق خصوصی، 

 (09/12/1400 تاریخ پذیرش: ـ 28/09/1400 )تاریخ دریافت:

 چکیده

حقوقی که موجب اتالف منابع شود باید مـورد بـایبینی    ةقاعدای که هر  به گونه ؛استثر ؤمحقوقی در تولید ثروت و رفاه اجتماعی  ةقاعد
هاسـت. بـه عرـارت دی ـر       قواعد حقوقی و تعیین کارآمـدترین آ   کارآیی یل اقتصادی حقوق ارییابی قرار گیرد. یکی ای کارکردهای تحل

منظور ارییابی ه مرنای قواعد حقوقی ب منزلةبه   علم اقتصاد  خاصه کارآییهای  کارگیری نظریه هیل اقتصادی حقوق عرارت است ای بتحل
و بـا لحـا     گیرند میبهره   این مهم ای قواعد اقتصادی  خاصه اقتصاد خُرد یمینةد در ها. حقوق و اقتصا این قواعد و عنداللزوم اصالح آ 

 ةقاعدترین  اریا  پی آ  است تا با د. تحلیل اقتصادی حقوق همچنین درنکن می ضمانت اجرای بهینه را معین« قیمت نقض تعهد» ةنظری
تحقیـ   شود. در فرایند  می یاد« اجتماعی ةهزین» ةنظریتحت عنوا  اقتصادی ای آ   مراحثاریش مورد نظر دست یابد که در ه حقوقی ب
تنها ای لحا  حقوقی در رسید  به اهداف خـود   نه ح  حرسکه  به دست آمدیند آبراین   انجام شدتحلیلی ـ  روش توصیفی بهکه   حاضر

ای  ةیمین که بعضاًنجا آتا  ه استشد افزایش دعاویو   معامالتیهای  افزایش هزینه  ناکام مانده  بلکه ای لحا  اقتصادی سرب اتالف منابع
 را ایجاد کرده است. بین رفتن قرارداد یا اهداف آ 

 واژگانکلید

 .هیکسـ  یی  کالدورآکار ح  حرس   پاینر پارتو 
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 مقدمه

(، ضرمانت  2421: 1378)جعفری لنگرردیی   هرچند ضمانت اجرای تعهدات غیر از تعهدات است

هلر    ةیسرت تروا  یر ید   مر   اجرای تعهدات هسرتند هره  های  یر داقع پشتوانهاجرای مفای قراریای 

بره   ،نظیرر ارررا    ،حقروق  هرای   ادل اجرای عین تعهد د یدم خسارت. برخ  از نظرام  :یهربررس  

ماننرد   ،یهنرد د برخر    م  تعهد( یای  )اجبار به انجام پیردی از فقه ادلورت را به اجرای عین تعهد

رسرد علرت اررن تفرادت      مر   یهند. به نظر م  ادلورت را به جبرا  خسارت ،نظام حقوق  انگلیس

نگرش اقتصایی به حقوق د به طور خاص نگرش اقتصایی به ضرمانت اجراهرای نقرر قرراریای     

 (.18: 1398)امین   است

ای مطمرنن جهرت    ارجرای پشرتوانه  هرا   از اررن ردش  رکحال غرض اصل  از اعمال هر  یر هر

اجررای تعهرد د احتررام بره      ت. امردزه، هدف از دضع ضمانت اجرا صررفا  اجرای مفای قراریای اس

 ةنظر است. مطالع د سیاس  نیز مد ،موازرن حقوق  نیست، بلکه مبان  اقتصایی، اجتماع ، فرهنگ 

بُعدی به صرف اجرای مفرای   ضمانت اجراهای تعهدات قراریایی یر حقوق اررا  حاه  از نگاه تک

پیچیرده د  های  نه تجارت، مرسوم آ  زما های  د تجارت خررد د فردش ةعرصآ  هم یر  ،قراریای

)برا   هه امردزه یرگر هارآر  الزم را نخواهند یاشت. امردزه، اقتصایِ حقروق  است ،امردزی ةگستری

رک  از منابع اصل  یر تفسریر   مثابةگرار ( یر هنار اخالق د عدالت به  گرار  د فارده نگاه  عواقب

 ردی. م  تقنینِ ضمانت اجراها به شمار حقوق قراریایها د

اقتصرایی بره چره    هرای   شوی آ  اسرت هره از منظرر تللیر      م  ال مهم  هه یر ارنجا مطرحؤس

 یارای به عبارت یرگر، ضمانت اجرا بارد شوی؟ م  اطالق« هارآمد»ضمانت اجرار  ضمانت اجرای 

با  ،طرفین قراریای د جامعه هند؟ البتهد رعاتا با همتررن هزرنه بیشتررن نفع را  باشدهار   درژگ  چه

هره   ،توجه به گستریگ  مباحث، ارن موضوع یر چند مقاله قابر  تبیرین اسرت. پرژدهش پریش رد     

بره حرق حربس بره      فقر  حق حبس است،  ةزمیند ادلین تلقیق یر  رایشدهه مباحث لآغازگر سلس

پرریازی د بررسر     مر   ضمانت اجراهای قرانون  تعهردات قرراریایی د تللیر  اقتصرایی آ       منزلة

 هند. م  ضمانت اجراهای یرگر را به تلقیقات آت  موهول

 ررک تلقیق حاضر بارد گفت یر ارن خصوص چند اثر دجوی یاری هه هرر   ةپیشینیر خصوص 
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 ةمقالر توا  بره   م  ها از آ متفادت است.  ها هامال  اند د جهت تلقیق آ  خاص پریاخته موضوع به 

اشراره هرری. یر اررن    « )اجرای اجباری عین تعهرد(  اهای نقر تعهدتللی  اقتصایی ضمانت اجر»

اند د به  پریاخته ،«جبرا  خسارت»د « اجرای اجباری»ید ضمانت اجرا،  ةمقارسمقاله نورسندگا  به 

اند هه ضمانت اجرای ادل بر جبرا  خسارت برتری یاری. اثر یرگری هره یر اررن    ارن نتیجه رسیده

 اجباری، اجرای اجراهای ضمانت بر آ  آثار د معامله موری اقتصایی تللی » ةمقالزمینه منتشر شده 

است. پرداضح است ارن مقاله هرم بره تللیر  اقتصرایی حرق حربس       « قراریایی مسنولیت د فسخ

مروری  بعد از تبیین مشکالت عملر  د اقتصرایی ضرمانت اجراهرای      رایشده، ةنپریاخته است. مقال

نگراه اقتصرایی    جرارگزرن   د معاملره  مروری  از ررق تللی  مناسب، به ینبال آ  است هه از طاشاره

 حل  ارائه هند. راه

 ارررا   حقروق   نظرام  از متفادت هم  غرب حقوق  نظام یر حبس حق هه است ارن ة مهمنکت

ر ب هه یرحال  ؛است شده توصیف «اررای د یفاع» حق عنوا  به حق ارن غرب حقوق یر چو . است

 نظرام  یر آنکره  بیشرتر  توضریح . است «ادلیه ذات » حق رک حق ارن. م.ق 377 ةمای توصیف اساس

 اجررا  مل  دقت  د آرد م  هار به اجرا ةمرحل یر هه است ای گونه به حق ارن طبیعت غرب حقوق 

 تصرررح  بعض  هه است یلی  همین به. زند باز سر خوی تعهدیای   انجام از یرگر طرف هه رابد م 

 متقاب  یفاع مصایرق از د نیست اجرا قاب  ابتدا رعن  ؛نیست هادلی ذات  حق رک حبس حق اند هریه

 حق  اساسا  د آدری یرن  د عین  حقوق شمار یر را آ  توا  نم  بنابرارن،. ردی م  شمار به  امتبارع

 ارن حقوقدانا  از یرگر برخ . (145 ر  144: 1387 )سعیدی ردی م  هار به یفاع ةمرحل یر هه است

 طررف  تعهد یای  انجام از امتناع مقاب  یر  امتبارع از رک هر اررای رعن  ،اند هریه لق ت اررای را حق

 برر  د اند نپذررفته ،باشد شده منظور  امتعاقد برای هه ،ادلیه ذات  حق رک صورت به را آ  د ،یرگر

 مجری هم ساهن به ابتدا بارد (هادلی ذات  حق رعن ) باشد چنین اگر هه اند هریه استدالل اساس ارن

 از امتنراع  حرق  هه اند بر آ  هاپیتا  د هلن ،فرانسه حقوق علمای از. نیست چنین هه حال  یر ؛باشد

 هره  است یفاع  حق صورت به بلکه ؛آدری شمار به ادلیه د ذات  حق رک توا  نم  را تعهد اجرای

 :1342پرور   )فتلر   اسرت  شرناخته  هم مقاب  یر تعهد ندای  انجام صورت یر  امتبارع برای قانو 

 قوانین مانند ،مصر جدرد قانو  یر اما. بوی مریی حبس حق ماهیت یر مصر قدرم مدن  حقوق. (51
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 حقوقدانا های  نوشته از. است شده شناخته یفاع رک حبس حق ،آلما  همچو  ،هشورها از بعض 

 زبرا   یر «تعهرد  اجرای از امتناع حق» زررا .اند هریه تلق  اررای را حبس حق هه آرد م بر نیز مصری

 تعهرد  اجررای  عردم  به اررای آ  از مرای هه است شده تعبیر «العقد تنفیذ بعدم الدفع» ةقاعد به عرب 

 رم حقروق  یر هره  ،Exception nom adimpleleti contractus تعبیرر  فرانسره  قدرم حقوق یر. است

 1،سوئیس قراریایهای و قان 83 ةمای یر. (208، 2 :1997 )سنهوری است رفته هار به یاشته، هاربری

 درشکسرتگ   بره  منجر اد اعسار مثال  باشد، ظاهر حددیی تا طرف رک اجرای عدم هه صورت  یر

 شرد   بردتر  صرورت  یر هه شوی، خوی اموال از ملجور را هند ارفا را خوی تعهدات نتواند هه یشو

 تعهد اجرای از یخوییار حق دی ،زیاندا خطر به مسلما  را مقاب  طرف حقوق اد اقتصایی ادضاع

 مشرابه ،  دضرعیت  نیرز  بیع قراریایهای یر. یشو تأمین مقاب  اجرای هه زمان  تا البته ؛یاری را خوی

حاضر به تللیر  اقتصرایی    ةمقالبا توجه به ارن مطالب،  .است دهش بین  پیش رایشده، ةقاعد مطابق

 حق حبس یر نظام حقوق  اررا  اختصاص یاری.

یر مبلرث   .خواهنرد شرد  ه ئر ارامبلث هلر    ید، مطالب یر ی اشارهموربا توجه به طرح بلث 

د  یشرو  م  ر  د معیارهای تللی  اقتصایی حقوق مطالعهآنخست، یر گفتارهای مستق ، مفهوم هار

 .شوی م  به تللی  اقتصایی حق حبس پریاختهشده،  با توجه به معیارهای ارائه ،دمیمبلث یر 

 آن اقتصادیهای  و معیار کارآیی مفهوم 

ای حقوق د اقتصرای اسرت. ردنالرد هرادز،      رشته موجوی یر مطالعات میا  بنیایرن مفاهیماز  هارآر  

 اقتصرایی  علوم نوب  رایبوی ةجارز یررافت به موفق 1991هه یر سال  ،اقتصاییا  معردف بررتانیار 

 ،است. دی آغازگر مکتب تللی  اقتصایی حقوق ،«اجتماع  ةهزرن»تلت عنوا   ،خوی ةمقال با ،شد

خوی یرصدی بیا  اررن امرر بروی هره موضروعات د قواعرد        ةمقالگذار ارن مکتب، یر  بنیا  یر مقام

است   آشا  تللی  شوند. سخن تللیلگرا  اقتصایی حقوق  حقوق  بارد با توجه به ابعای اقتصایی

ررد مرانع   یر اقتصای هدف  است هه یر حقوق نیز بارد تعقیب شروی. قواعرد حقروق  نبا    هارآر  هه 

باشند، بلکه بارد به تلقق ارن هدف راری رسانند. به عبارت یرگر حقوق بارد موجب شوی  هارآر  

                                                                                                                                                       
1. Swiss contract law-swiss code of obligations 
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(. قاض  ررچاری 73 ر  72: 1386)هادران   هه منابع به بهتررن شک  ممکن موری استفایه قرار گیرند

، ارن مطلب را متللی  اقتصایی حقوق یر قر  بیستتلت عنوا   ،)پازنر( یر هتاب خوی 1پوزنر الن

ناملددی بشری باررد بره صرورت بهینره     های  هند هه منابع ملددی با توجه به خواسته م  چنین بیا 

. ندشرو بیشرتر تنظریم    هرارآر   تخصیص رابند. از همین رد، قواعد حقوق  بارد با هدف رسید  بره  

مورررت  أم ،دناملددی بشر اسرت. از اررن ر  های  فرض علم اقتصای ملددیرت منابع د خواسته پیش

؛ 23: 1390انصراری  ) یاننرد  م  ،هارآر  رعن   ،ارن علم را یر تخصیص منابع ملددی به بهتررن نلو

 یاننرد  مر   هرارآر   (. به بیا  یرگر، مبنرا د هردف حقروق را    1: 1380؛ ارازی 62: 1379میرسجایی 

ن مراررز  برادر بره   هره  استوار است« راب  هم»ارن ارده بر مبنای  (.286: 1393)رضار  د اسفندراری 

 .(Reisman 1998: 14) تم استتعررف رارج اقتصای یر قر  بیسمفهوم ارن  اساس اقتصای برتعررف 

مختلرف متضرمن   های  توضیح هه ارن لغت یر ظرفرن ا اب؛ است مشترک لفظ « هارآر  » ةهلم

ص منرابع  تخصری . 1 :ازاست   عبارت. برخ  معان  آ  نزی اقتصاییانا  است خصوص هبار معنار  ب

ابرزار مناسرب رسرید  بره     . 4تکمی  سروی؛  . 3حصول حداهثر فارده؛ . 2به ارزشمندتررن مصارف؛ 

 هرارآر   مفهروم اقتصرایی    دضعیت  هه بدد  اررای ضرر به یرگری امکا  تغییر آ  نباشد.. 5هدف؛ 

 ررک هر    منزلةاجتماع به  را رک نهای عاردِ ،است هه از رک اقدام، قاعدهدی رفواد ها  ناظر به هزرنه

 ةمتشرکل اساس  است هه جامعه عبارت است از اجتماع افرای  ةارد ارن برشوی. ارن مفهوم متک   م 

 ای هه متوجه فریفری اجتماع یر ه  تابع  است از هزرنه د فارده ةفاردهزرنه د  ،آ . بر همین اساس

ی هرر ا به دضعیت  اطالق یست رافت د آ  ر هارآر توا  به مفهوم ابتدار   م  شوی. از همین جا م 

 :1393 )طوسر   هه یر آ  مجموعه فوارد فریی حاص  از امری بیش از ضررهای ناش  از آ  باشد

هرا   د هاست ها  با توجه به ملددیرت رعن  ارنکه هارآر  از یردگاه حقوق ،  ،از همین رد .(70 ر  69

یسرت  ه یشتررن میزا  مطلوبیت بر ای از امکانات موجوی استفایه هنیم هه با همتررن هزرنه ب به گونه

یر مباحث تللی  اقتصایی حقوق بشر شناخته شده است. پریش از   هارآر  سه چهره از مفهوم  .آرد

 ناپذرر است. اقتصاییانا  یر ارن زمینه اجتناب مباحثبا شنار  آدردی به مباحث تللی  اقتصایی، 

                                                                                                                                                       
1. Richard A. Posner 
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 معیار پارتو

 شرهرت رافرت. برر    دی بره نرام   هری ههرتالیار  مطرح ا یدرلفرید پارتو 19یر قر  را  1پارتو معیار

 انرد هره حتر  ررک نفرر هرم       ای توزررع د اختصراص رافتره    منابع موجوی به گونه ،اساس ارن معیار

تواند بدد  آنکه یرگرا  را یر دضعیت بدتری قرار یهد خوی یر موقعیت بهترری قررار گیرری.     نم 

شخص  است هره   هامال  موضوع  بدتر شدهتوا  گفت دضعیت شخص بهتر را  م  چه زمان  ارنکه

طبرق اررن نظررره، هرگراه یر مروقعیت        2گرریی.  م به توصیف هر شخص از دضعیت موجویش بر

که از مطلوبیت سارررن بکاهد، موقعیرت جدررد   نآبدد   ،دریآیست ه شخص  مطلوبیت بیشتری ب

بهینره  »د « برترر پرارتو  »ه بیشتری خواهد بوی. معیار پرارتو بر   هارآر  نسبت به موقعیت قبل  یارای 

به جار  برسد شوی. اما اگر برتر پارتو  م  گفته« برتر پارتو» رایشدهشوی. به حالت  م  تقسیم« پارتو

شوی. بره عبرارت یرگرر یر حالرت      م  ملقق« بهینه پارتو»جهت نباشد   آهه یرگر امکا  تغییر یر 

 تر یر بهتررن حالرت خرویش قررار   هیچ دضعیت  از دضعیت برتر بهتر نیست د دضعیت بر« بهینه»

هرم برررزی د   ه شوی حالت برتر ب م  جار  یر دضعیت برتر سبب هگونه جاب ای هه هر به گونه ؛یاری

 نتیجه آ  به باشد، ممکن ةنتیجبهتررن  ای نتیجه اگر  رک نفر بدتر شوی. به بیا  یرگر حداق  شرار

 .گورند م  بهینه پارتو

تررن شک  صورت گرفته  ت هه توزرع منابع به بهتررن د مطلوباس ارن بریر بهینه پارتو فرض 

ای  ای هه یر آ  مبایلره  از طرف یرگر، نقطه .دشخواهد   آمستلزم بدتر شد    آاست د حرهت از 

هنرد هره    م  منابع است. زررا نبوی مبایله اثبات ةبهینگیری هاشف از تخصیص د توزرع  نم  صورت

حرهتر    رت اصروال  غیر ارن صرو یر  است؛ ررن شک  تخصیصرزشمندتآ  منابع یر حال حاضر ا

یر مفهروم پرارتور  حفر      .(Altman 1996: 153) گرفت م  جار  منابع صورت هبارد یر جهت جاب

 سرت ها شرر  الزم بررای امکرا  تغییررات تروزرع  مجردی د سیاسرتگذاری        رفاه موجوی افرای پیش

                                                                                                                                                       
1  . Vilfredo Pareto 

ال هه رفاه شخص یر اثر تغییرات حاصرله یر  ؤهه برای پاسخ به ارن س بر آ  است  اقتصای حقوق الفؤ. اندرد آلتما  از م2

 Altman) بیرانگر آ  اسرت   ،رفتار فری، خوی چو توزرع منابع بهتر را بدتر شده؟ الزم نیست به یرد  افرای نفوذ هری؛ 

1996: 154.) 
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(Veljanovasky 2007: 32.) برترر پرارتو  »پارتو دضعیت د حالت  هارآر  ز منظور اهثر تللیلگرا  ا »

یر صورت انعقای قراریای هرر   ،اساس ارن معیار یهند. بر م  نظر خوی قرار است د ارن مفهوم را مد

 آدرنرد بیشرتر از ارزشر  اسرت هره از یسرت       مر   یسته ید طرف بارد احساس هنند ارزش  هه ب

نکه رک  از طرفین یر دضعیت بردتر قررار گیرری،    بعد از انعقای قراریای، بدد  آ ،یهند. یر نتیجه م 

 شوی. م  شرار  ید طرف بهتر

 بر آ  اسرت هره  تررن اررای ارن نظرره غیرداقع  بوی  ارن معیار یر جها  عین  است. پازنر  مهم

. زررا غالب معامالت یشویر جها  خارج ملقق « بهبوی پارتور »ملال است شرار  حصول  تقررباَ

 (.posner 1986: 12) ندا اشخاص ثالث یر ارتبا  بادن  متضمن اثر بیر

 هیکسـ  معیار کالدور

 عمر   یر )چرو   هه معیار پارتو با داقعیت موجوی یر عالم حقوق انطبراق زررایی نداشرت    آنجااز 

 سویاز  .  رک  از طرفین یر دضعیت بدتری قرار نگیریآای دجوی نداری هه با اجرای  قاعده اصوال 

 ؛پریازی م  ، به تللی زایندآاشخاص یر دردی به معامالت بازاری  ارنکهبا فرض  ،معیار پارتو یرگر

ن  امنتقرد  (.فردان  نیز دجروی یاری  ةآمران های نیستند د جنبهزای آافرای  هه یر حقوق همیشه یرحال 

 ةارائر بره فکرر    ،هه هر ید از اقتصاییا  بنام انگلیس بویند ،هیکس جا  هالددر د همچو  نیکالس

 ةسختگیران معیارهای یارای ، برخالف معیار پارتو،1هیکسر  هالددر معیار .افتایندجارگزرن  یرمعیا

 یر توانرد  مر   هریکس ر  هالددر است. معیار استفایه قاب  بیشتری شرار  یر بنابرارن د است همتری

 صرای اقت د رفراه  اقتصرای  یر گسرتریه  طرور  بره  هند. ارن معیرار  بدتر را افرای از برخ  دضعیت داقع

ترا   (Cooter et al. 1988: 50)است  الرنفک آ  ءجزهوتر د الن  نظرد بنا به  شوی م  اعمال مدرررت

 برر  همرین مفهروم مررای اسرت.    به  هارآر   استعمال شویبدد  قررنه  هارآر  هه هر گاه مفهوم  آنجا

لوبیرت  )هریکس( ررا هراهش مط    تواند به قیمت زررا   م  اساس ارن معیار، افزارش مطلوبیت برخ 

دل  بارد میزا  افزارش مطلوبیرت بریش از خسرارات د هراهش مطلوبیرت       ؛)هالددر( باشد یرگرا 

یر ارن نظرره رعن  اگر شخص را گرده  هه از موقعیت جدررد   هارآر  یرگرا  باشد. به بیا  یرگر 

یه د براز هرم سروی هرر    نی داری بر یرگرا  را هم جبرا  هنها  ااند زر مطلوبیت بیشتری هسب هریه

                                                                                                                                                       
1. Kaldor-Hicks 
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با جبرا  ضرر از اشخاص متضرر باز هم رفاه اجتماع  یر حد اعل  خوی باق  خواهد  چو باشند. 

هر ید گرده )گرده  هه به مطلوبیت بیشتری یسرت   ، امتضرربا جبرا  ضرر از  ،ماند. یر حقیقت

رکسران   اند( از رفاه اجتمراع  براال د    اند د گرده  هه مطلوبیتشا  هاهش رافته را متضرر شده رافته

هیکس  دجوی یاری ارن اسرت  ر  تفادت مهم  هه میا  مفهوم پارتور  د هالددر شوند. م  برخوریار

ر  هه یر مفهروم هالرددر   یرحال  شوی،د یر خارج ملقق  ، بارد عمال ادل ةنظررطبق  ،هه جبرا  ضرر

ن معیار نیرز  البته ار .(Cooter et al. 1988: 50) فرض  است صرفا   امتضرررا  خسارت هیکس  جب

توا  بره عردم    م  هه مصو  از انتقای نمانده است. از جمله انتقایات است یارای نواقص فن  متعدی

 ،گرار  به جای فریگرارر   جارگزرن شد  جمع ،تضمین افزارش رفاه عموم ، عدم جبرا  خسارت

 ازنر را برر اشاره هری. همین انتقایات بوی هه ررچاری پر  مالک تشخیص سوی د زرا  چیست ارنکهد 

د نواقص فنر  موجروی یر اررن     یهد هئاراهیکس معیار خوی را ر    یاشت با اصالح معیار هالددرآ

 نظرره را برطرف هند.

 یا افزایش ثروت پازنر کارآیی معیار 

« افزارش ثردت اجتماع »اساس  شده، بره ئاراهیکس ر  هالددر ةنظررتکمی   با هدفهه  ،معیارارن 

د یر حرال حاضرر مفهروم    ررزی شد  پاره ،ررچاری پوزنر ،س  قاض  امررکار تو ،«اص  رضارت»د 

یر اررن نظررره هرر نروع اسرتفایه د       (.Zhou 2005: 11اسرت )  یر حقروق د اقتصرای   هارآر  غالب 

شرط  هه به افزارش ثرردت اجتمراع  منجرر شروی.     ه ب ،برخوریاری از منابع سویمند د مجاز است

د اشخاص را از منابع موجوی برخوریار هند هره  د هیی را افزارش تواند ثردت خو م   جامعه زمان

بپریازی. پرازنر    آهر منبع را هاال را یر اختیار هس  قرار یهد هه حاضر است بیشتررن پول را برای 

 منتقر   هسر   به بارد حق است هه بر آ  یاند د م  «مزارده قاعدة»هیکس را ر  هالددر ر آهار معیار

هردف حقروق باررد    مدعای پرازنر اررن اسرت هره      .است قائ  آ  برای را زشار بیشتررن هه شوی

نی  بره   جهتد ابزارها د قواعد حقوق  یر  (723: 1396 )نعیم  سازی ثردت اجتماع  باشد بیشینه

بیشرتری   هرارآر   هنرد  مین أتر حقوق  هه ارن هدف را بهترر   ةقاعدارن هدف بارد ترسیم شوند. هر 

نظام  است هه حداهثر ثرردت اجتمراع  را یر پر  یاشرته      مدآهارحقوق   به نظر پازنر نظامِ یاری.

منرابع فرراهم    ةبهینر را یر بازار به منظور تخصریص   رشد مبایالت ةزمین د (Zhou 2005: 11) باشد



 525  تعهدات قراردادیقانونی ضمانت اجرای  منزلةبه « حق حبس»تحلیل اقتصادی 

به نظر دی زمان  تخصیص منرابع اقتصرایی موجرب حرداهثر تلصری        .(84: 1393طوس  ) دریآ

ر اختیار هسان  قرار گیری هه بیشتررن ارزش د بها را به منابع شوی هه آ  منابع ی م  ثردت اجتماع 

شرده از سروی پرازنر     هه مالک ارائره  اند بر آ برخ  از منتقدا   (.posner 1986: 9) یهند م رایشده 

ثردت احساس رضارت  اسرت   ارزش داقع ِتعارض است بلکه تنها با قواعد د اصول اخالق  یر  نه

 شیخرو هرای   اگر فریی با یاشتن پول نتواند به خواسرته  دری.آ م  یستفری از یاشتن ثردت به هه 

اجتمراع  ارزش   ةفاررد ثردت اجتماع  بردد    پس خاصیت است. ارزش د ب  برسد، آ  ثردت ب 

اسرتوار  « اصر  رضرارت  »ارن نظرره برر   هه یرحال  ؛(Zhou 2005: 14-16) یهد م  خوی را از یست

حرق حربس بره عنروا       تبیرین معیارهای تللی  اقتصایی، به  ةارائپس از  .(21: 1398)امین   است

 پریازرم. م  ضمانت اجرای قانون  تعهدات قراریایی

 تحلیل اقتصادی حق حبس

پریازی د  م  تللی  اقتصایی حقوق  ابتدا به مطالعه د بررس  قواعد حقوق  ،گونه هه گذشت هما 

تلقر   مرد  آناهارد  باشرد  الزم را نداشرته  هارآر  حقوق  برخوری هند هه  ای یر صورت  هه با قاعده

بر همرین   هند. م  اقداممد آهاربه تجورز قواعد  ،مبنای اقتصایی آ  قاعده اساس اهداف د شوی، بر

 پریازرم. م  از منظر تللی  اقتصایینگاه سنت  به حق حبس مدی آناهاربه  ،اساس

 بستِ عدم اجرا مواجه شدن قرارداد با بُن

 طررفین  از ررک  هر ق.م. نیز منعکس شده، 377 ةمایهه یر  ،مطلق حق حبس استنایپذرری علته ب

یرسرت    بره  برخر   هره  طور هما  د هنند امتناع تعهداتشا  اجرای از توانند م  رایشده استنای حق به

 اررن  زرررا . شروی  م  هشیده «یدر»د  بست بن به ادلیه مراح  هما  یر قراریای اجرای اند هریه اظهار

اسرت د برالعکس د    هرریه  یرگرر  طررف  اجرای به منو  را طرفین از رک هر هداتتع مایه اجرای

د  (111: 1311گیالنرى   )رشتى شورم م  مواجه «یدر مع »با ه هریبیا   طور هه میرزای رشت  هما 

یایگراه، امرین    ةمداخلر همچرو    ر بست د یدر به عامر  یرگرری   هه برای خردج از ارن بن آنجااز 

از  رک هراجرای تعهدات  چو  1.باط  است ینیاز است، ارن یدر یدر ر د ... ،الطرفین، قرعه مرض 

                                                                                                                                                       
 (.123 ر 107: 1394 اریهان  )مقیم  باط  است یبدانیم، یدر مع  یدر« توقف»را « احتیاج»اگر معیار بطال  یدر را . 1
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توانرد   م  بارع زمان  ،طرفین منو  د دابسته به اجرای تعهدات خویش شده است. به عبارت یرگر

اجرای تعهدات طرف مقاب  را مطالبه هند هه خوی تعهدات  را هه یر برابر طررف مقابر  بره عهرده     

سوی یرگر، طرف مقاب  زمان  تعهداتش را اجرا خواهد هری هه بارع به تعهداتش یاری اجرا هند. از 

 عم  هریه باشد د ارن یدر همچنا  ایامه یاری.

 .اسرت  تضرای  یر پرارتو  ر آهرار  معیار با فرض ارن یر معامله اجرای اقتصایی د عمال  للاظه ب

یر دضرعیت بهترری قررار     رک چانعقای قراریای رکسا  است د هی از زررا دضعیت طرفین قب  د بعد

یر اررن   . چرو  شوی هه مبیرع قبر  از تسرلیم تلرف شروی      م  اند. ارن دضعیت زمان  تشدرد نگرفته

ررک   با هیچ ،للاظ اقتصاییه بر حق حبس، ب« تلف مبیع قب  از قبر» ةقاعدتقدم  علته بصورت 

یر ارام حربس یر اثرر حروای     اگر مبیع  نداری. زررا هارآر  قراریای  ،شده از پیش گفتههای  از مالک

تنها به عوض قرراریایی د آنچره    رعن  فردشنده نه .شوی م  قهری تلف شوی باعث انفساخ عقد بیع

بلکه آنچه را به سبب عقد مالک شده اسرت نیرز باررد مسرتری یاری.      ،رسد نم  موری انتظارش بویه

بردد  آنکره بتوانرد از مشرتری      ،اگر مبیع منافع  هم یاشته بارد به مشتری تسلیم هند ارن برعالده 

یر  رایشرده ی بر حرق حربس   د ارن رک  یرگر از اررایات جدّد هنهر گونه خسارت   راثمن  ةمطالب

ق.م. است. ارن یر حال  است هه ارن حق به عنوا  ضمانت اجرا توصیف شده اسرت د   377 ةمای

خصروص ثمرن    بارع برای رسید  به حقش از حق حبس اسرتفایه هرریه اسرت. همرین مطلرب یر     

چو  دضعیت رکر    .صایق نیست ارنجااست هه معیار پارتو یر  پرداضحشخص  نیز صایق است. 

هند، معیار  نم  هه مشتری خسارات بارع را جبرا  آنجاشده است. از  تراز طرفین به نفع یرگری بد

ده یر مزارر  ةقاعرد چرو    .تواند صایق باشرد  نم  هیکس هم صایق نیست. معیار پازنر همر  هالددر

 بنرابرارن، شوی.  م  گونه ثمن  مالک منافع زررا مشتری بدد  پریاخت هر .رعارت نشده است ارنجا

 نخواهد یاشت. هارآر  حق حبس از ارن جهت 

 اتالف منابع

 دسار  اجراها ضمانت. (128 :1393)ملب   قراریایهاست بوی  االجرا الزم موجب اجرا ضمانت دجوی

 هستندها  آ  رعارت به اشخاص اجبار د( ها آ  از ناش  حقوق د) حقوق  قواعد به تجادز از جلوگیری

د بره صرورت مطلرق د    سرت  امنفر    ةخصیصر هه حق حربس یارای   آنجااز (. 318: 1376)هاتوزرا  
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م نجاانظر هری  از ارن حق د  را دایار به صرف ها آ چیز  ناملددی یر اختیار طرفین قراریای است د هیچ

 و چر مباالت  ندارند.  ای برای پیشگیری از اتالف منابع د پرهیز از ب  هند، انگیزه  نم موضوع تعهدیای  

به  1.نگری م  خوش به حبس عوض قراریایی طرف مقاب  است د به آ  به عنوا  رک دثیقه یل رک هر

طبیعر  د   ةنتیجر هره   ،از جمله حرق حربس   ،گیری ضمانت اجراهای تعهدات قراریایی ، شک حال هر

 یربارةنداری د مدی آناهارد مدی آهارشکل  د صوری به ابزارهای ضمانت  است، نظری به  منطق  نگاه

یر همرین   .نتارج منف  بسیاری یر پ  یاریاز للاظ اقتصایی د حت  حقوق  منفع  است د  وضوعمارن 

 ،خروی  مرال  از هه دهن یرخواست مشتری حبس مدت یر هه مطرح شوی آ  است هه اگرپرسش   زمینه

 اررن  پرذررش  بره  ملرزم  برارع  ببری، آرا انتفاع ثالث  شخص را دا خوی است،  بارع  یست یر هه مبیع  رعن 

 حرق  برارع  د است مشتری  به متعلق حبس ارام یر د عقد از پس مبیع سور  منافع از است؟ یرخواست

. اسرت  جخرار  اد یسترس از هم منافع نداری تصرف یر را عین چو  نیز مشتری. نداری را آ  از استفایه

 .(100 :1384 )باقری د طباطبار  یاری  تعلیق  حالت مدت ارن یر مبیع منافع پس

 ظراهرا   هره  انرد  گفته برخ . اند هریه خوییاری قطع  اظهارنظر از فقیها  فوق سؤال به پاسخ یر

 برارع   منع  یرگر برخ  د( 728، 4ج تا:  عامل ، ب  )حسین  هند منع انتفاع از را مشتری تواند م  بارع

 مطررح  را رایشرده  احتمرال  ید تنها انصاری شیخ (.146، 23: 1404 ،)نجف  یانند م  اشکال قاب  را

  یلی ِ ، شیخ سخن تشررح یر .(144، 3ج : 1411)انصاری  است یههر خوییاری اظهارنظر از د هریه

 رارقر  پذررش موری مشتری یرخواست به بارع اجابت دجوب سپس د شده یایه توضیح احتمال ید

 برین  صورت ارن  یر  هه  است ارن اجابت دجوب احتمال از شیخ منظور هه بیا  ارن با ؛است گرفته

 اررن  اجابرت  دجوب عدم علت د شده جمع خوی مال از مشتری انتفاع د بارع  یست  یر  مبیع ابقای

  بره   اد ری انگیرزه  اررن . است مشتری یر ثمن  تسلیم  برای  انگیزه ارجای مبیع حبس از هدف هه است

  را رایشده احتمال ید نیز خمین  امام. شوی منع مبیع یر تصرفات انلای از ارنکه مگر آرد نم  دجوی

 آ  یر دلر  . اسرت  یانسرته  قواعرد  برا  متناسرب  را مشتری یرخواست به بارع اجابت لزدم د  مطرح

  امتناع  جواز مستلزم ینع تسلیم از امتناع جواز شوی گفته است ممکن هه  دفرمار م  د  هند م   مناقشه

 .(574 ،5ج  :1421)خمین   است آ  انتفاع  از

                                                                                                                                                       
 (.142 ،3ج  :1411)انصاری  «.العوض رستوف  أ  إلى التوثق د اللبس حق له أل ». 1
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 مخالفت با اصول حاکم بر حقوق تجارت

اقتصایی د تجارت امردز تابع سرعت د متکر  بره اسرتفایه از اعتبرارات اسرت د بررای احرراز         ةجامع

بررای اثبرات    ارنبنرابر  .شروی  م  تعهدات طرفین معامله قواعد خشک د ملکم قانو  مدن  باعث رهوی

از  .بینر  شرده اسرت    یارتری پیش ه حقوق تجارت آزایی بیشتر د اصول هشب تعهدات د یالر  مربو 

د الزامرات د تضرمینات    استرداب  تجارت  د سرعت معامالت مستلزم حف  حقوق طلبکارا   ارن رد

ت د رسروم  اعرای  اهمیت عررف د  (. از سور 16، 1 ج :1385 تهران  )ستویه هند م  بیشتری را ارجاب

به اصول متدادل بین تجار مراجعه  باردد اغلب  است]حقوق تجارت[ خیل  زرای  تجارت  یر ارن رشته

« اصر  سررعت  » شرده د مسرلم   نانوشته اما پذررفته رک  از اصول .(22، 1 ج :1385 ستویه تهران ) یهر

یر رک مکرا  حضرور ندارنرد د     تنها هه اطراف قراریای نه ر الملل  است. ارن اص  یر رداب  تجاری بین

حقروق   هرای   لف برا نظرام  یرگر یسترس  ندارند، بلکه ممکن است یر هشورهای مخت راحت  به رک به

یرگر  زنجیر به رک رداب  تجاری همچو  زررایدچندا  برخوریار است.   از اهمیت ر برند سره متفادت ب

هند. ارجای اختالل یر رک  از ارن ردابر     م زما  رداب  تجاری متعدیی برقرار جر همند. رک تاا مرتب 

جاری هه برا  یهد، بلکه بر رداب  سارر اشخاص د تُ م  تنها سارر رداب  دی را تلت الشعاع قرار نه رقینا 

میزا  گریش سرماره با سررعت د امنیرت بیشرتری     چه هر دی رداب  معامالت  یارند نیز اثرگذار است.

 ،اجرای تعهدات طرفین است هه مانع قانون  ،شوی. حق حبس م  ترهمراه باشد، ردنق اقتصایی نیز بیش

 میزا  گریش سرماره (f)زما  اجرای تعهدات د  (t)اگر  مثال  سازگاری نداری. دجه هیچ با اص  سرعت به

زمرا    (*t) است( باشرد د ردنق اقتصایی )هه حاه  از  بهینه ةسرماربیانگر گریش  (*f)را نشا  یهد د 

جرای تعهدات برر اثرر اعمرال    ابا افزارش زما  ، نمارش یهدردنق اقتصایی را  ةاجرای تعهدات یر یدر

 مواجه خواهیم شد. حق حبس با رهوی اقتصایی
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سازی رداب  تجاری دضع هند تا با هندی یر  گذار بارد قوانین را یر جهت تسهی  د ردا  قانو 

از جملره حرق    ،حد بر اجرای عین تعهدات از طرق مختلفمعامالت مواجه نشورم. اصرار بیش از 

 ةشمارگونه هه یر  هما  ،بلکه با معیارهای اقتصایی ری،ندابا اصول تجاری همخوان  تنها  نهحبس، 

 .قب  اشاره شد، نیز منطبق نیست

 دادرسی ةاطالو افزایش دعاوی و  زیانمندی

ذهن  یر عالم حقروق د رسرید    های  عملیات  یای منجاا قصد متعاملین از انعقای رک قراریای صرفا 

مایی یارند متعدی حقوق  د های  بلکه برای موضوع قراریای برنامه ؛به مالکیت یر عالم اعتبار نیست

ذهنر  یر عرالم   هرای   تللی  ا طرفین است. صرف اجرار  هری  منورات ابزاری برای د قراریای صرفا 

عه را برطررف هنرد. حرق حربس برا ارجرای توقرف یر        تواند نیازهای مایی اشخاص جام نم  اعتبار

گرذاری، بلکره بررای     مر   تنها طرفین را یر رسید  به منظورشا  ناهام گریش ثردت د منابع مال  نه

ین امرر  یهد، هه همر  م  یایرس  قرار ةپرهزرنرهار  از ارن دضعیت طرفین را یر جررا  طوالن  د 

تعردای   فررض شروی   اگر  مثال  هند. م  ین تلمی ی مضاعف  را بر طرفاقتصایزمان  د های  هزرنه

تعردای یعرادی حقروق  یر     اگرر   ،باشد tیایها یر زما  عدای ارن قرارت ن  دقراریایهای هنو

به علت دجوی حق حربس یر قراریایهرا د ارجراع بره      tزما  مسلم است هه یر  ،زما  هنون  باشد

) یایرس  حداق  -  .شوی م  یعوای حقوق  اضافه (
>  + ( - ) 
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شوی. با توجه به  م  ی یر امور تجاریحقوق تجارت باعث اختالالت جدّ ةعرصارن مطلب یر 

را یرگیرر تشرررفات پیچیرده د     تواند خوی نم  دحدت آرین یایرس  یعادی مدن  د تجاری، تاجر

شروی. طبرق    م  ای مبهم بماند هه سرنوشت اموالش چه د منتظر آرندهد هنیادری  راطوالن  قضار  

ها از اجرای تعهدات خوی بره اسرتنای    یر ارن حالت هه طرفین را رک  از آ  ،برخ  نورسندگا  بادر

 رن نکته شارد یر ابتدا دجیه به نظرر توا  به طرف مقاب  حق فسخ یای. ا م  هند م  حق حبس امتناع

)حالرت   بلکه بازگشت به حالت پیشین ،نیست آ  اجرای قراریای فسخ از للاظ حقوق ، ،اما ؛برسد

 ای هره  للاظ اقتصایی تنهرا فاررده  ه یر نتیجه ب .(333: 1389 )هاتوزرا  قب  از انعقای قراریای( است

ارش خسارات است. البته ناگفته نماند هه یر نظر گرفت پیشگیری از افز توا  برای حق فسخ یر م 

مطرح اسرت هره مطرابق آ  چنانچره     « مدآهارنقر »ای تلت عنوا   تللی  اقتصایی حقوق نظرره

باشرد باررد نقرر د فسرخ       آتعهد برای طرفین را رک  از طرفین بیشتر از سوی  یاجراهای  هزرنه

 از منرابع مردتر  آهاربهترر د   ةاستفاینجر به زررا ارن فسخ م .قراریای را جارگزرن اجرای قراریای هری

اساس اررن نظررره، یر صرورت  هره یر اثرر فسرخ د پریاخرت         بر .(Friedman 1989: 19) شوی م 

هم دضعیت رک  از طرفین بهتر بشوی، بدد  ارنکه دضعیت طرف مقاب  بدتر شروی،   خسارت یست

 یکس مطابقت یاری.هر  هالددر ةنظرراست د با مد آهارنظر اقتصایی  چنین فسخ  از

 معامالتیهای  حق حبس بر افزایش هزینهثیر أت

های  هزرنه»، به مفهوم «ماهیت بنگاه»تلت عنوا   ،خوی ةمقالیر  1937برای ادلین بار هادز یر سال 

با اسرتفایه از   ،جهت سامانده  تولیدمعامالت   ةهزرنتررن  بدره  ،نظر دی اشاره هری. از« معامالت 

با ظهرور مشراغل    ها  مناسب است. ارن هزرنههای  ناش  از هشف قیمتهای  هزرنهمکانیسم قیمت، 

 بازارراب  نرام های  توا  هزرنه م  راها  د. ارن هزرنهنرد نم  اما هرگز از بین .رابند ممکن است تقلی 

 انعقرای قراریایهاسرت  هرای   هزرنره  قرراریایی د  مرذاهراتِ یای  م نجرا ا یها گذاری. نوع یرگر هزرنه

قرراریای  هرای   طرف» گورد: م  معامالت  چنینهای  ن  ها  یر توضیح هزرنه. (120: 1393  )طوس

... هاالها بارد توصریف شروند،    هنندمجبورند همدرگر را پیدا هنند، با هم مکاتبه د تبایل اطالعات 

طررف  . قراریایها بارد تنظیم شوند، حقوقدانا  بارد ندشوگیری  د اندازه ،بازرس  شوند، دز  شوند

مشورت قرار گیرند، مالکیت هاالها منتق  د سوابق بارگان  شوند. یر برخ  از مواری، الرزام طررف   
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 منته  به طرح یعوا قر قراریاین است دیعوای حقوق   ةاقاممقاب  به اجرای مفای قراریای نیازمند 

 سرته تقسریم  معامله را به طرور هلر  بره سره ی    های  هزرنه یالمن (.W.Allen 1999: 906) «.شوی م 

نظرارت  د  هرای   رنههز. 3 ؛ای انعقای معاملهه هزرنه. 2 ؛جو د اطالعاتد جستهای  هزرنه. 1 هند: م 

 د تملرک  ةسه هزرنر مصایرق ارن مفهوم را منلصر به برخ  یرگر  (.Dahlman 1979: 141) اجرار 

 را شرام   امر  ع چهار نور  یاگالس (.Barzel 1997: 9) یانند م  انتقال د حفاظت از حق مالکیت

 ةانرداز » ،«ارردئولویرک  هرای  بریاشرت  د ها نگرش» ،«اجرا» ،«گیری اندازه: »یاند م  مبایله های هزرنه

 ةانگیرز  مهرم  رکر  از موانرع  « معامالت های  هزرنه»از منظر علم اقتصای،  .(North 1992: 128) «بازار

رغم  به ،گاه شوی.  م  بمعامالت ملسومدی آناهاراجرا د رک  از عل  مهم  د اشخاص به تشکی 

شروی د اررن امرر مرانع      م  سنگین معامالت  منفعت ناچیزهای  علت هثرت هزرنهه اجرای معامله، ب

باشرند.  هرا   شوی. بدرن علت قواعد ضمانت اجرا بارد یر جهت هاستن ارن هزرنره  م  هارآر  تلقق 

 معرامالت   هرای   تا باشد مجمروع هزرنره   nبر یر معامالت  اگر تعدای عوام  هزرنه مثال 

باالی معامالت  قراریایی را منعقد هنند یر هما  ابتدا برا  های  اگر طرفین بعد از تلم  هزرنه است.

هرای   هزرنره  رایشرده هرای   حق حبس عالده بر هزرنه .شوند م  رد هبست ناش  از حق حبس ردب بن

 .تا قراریای قاب  اجرا شویهند  م  ر طرفین تلمی برا  ،(د غیره ) یعوا ةاقاماز جمله  ،یرگری

 
 رابد. م  ( هاهشpد یر نتیجه منفعت )

(P - < p 

 

احتیراط  را یر   بر   ةزمینر  همچنرین  .شروی  م  اجراها سبب اتالف منابع  گونه ضمانت  دضع ارن

نتظر اجرای معامله ررا  ردند د م م  رک از طرفین منفعالنه به هناری هر و چهند.  م  طرفین تشدرد

رک از طرفین بره   ای باشد هه هر گونهه حال  است هه ضمانت اجرا بارد ب نقر آ  هستند. ارن یر

اررن یر حرال    . دنر رآبرخروی  چه زدیتر د بهتر تعهدات قراریایی  اجرای هر یرصدیصورت فعال 

هنند، بلکره اررن حرق     یرگر به حق حبس استنای توانند یر مقاب  رک م  طرفین عقدتنها  نهاست هه 

یر  ،بنرابرارن . قابر  اسرتنای اسرت    رک از ید طرف عقد نیرز ثابرت د   مقام د طلبکارا  هر علیه قائم
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تواند یر قبال درثة متوف  به حق حبس استنای  رک از طرفین عقد، طرف یرگر م  صورت فوت هر

 رایشدهانتقال یهد، حق  شخص ثالث  به   قانون  همچنین اگر مشتری مبیع را به رک  از اسباب .هند

اساس هرگاه مشتری مبیع را قبر  از قربر بفردشرد د     ارن بر .الیه قاب  استنای است یر مقاب  منتق 

)یر بیع ادل( حق حبس مبیع را یر مقابر  هرر ید مشرتری یاری ترا       بارع  حت  ثمن را تلور  بگیری

س ررا درشکسرتگ  شروی طررف     هرگاه رک  از طرفین عقد یچار افالهمچنین  .ثمن را استیفا هند

ثمرن را   همةیر مقاب  طلبکارا  مفلس د درشکسته نیز به حق حبس استنای جورد تا   تواند م   یرگر

د آ   یاری  نیرز   یر ارن حالت عالده بر استنای به حق حبس امتیاز یرگرری تا آنجا هه  .تلور  بگیری

وی د مبیع هنوز به اد تسرلیم نشرده   اساس، هرگاه مشتری مفلس ش ارن بر .اعمال خیار تفلیس است

بنابرارن  .با اد پارا  یهد  خوی  رداب   د بههند تفلیس عقد را فسخ   خیار  استنای  تواند به باشد بارع م 

را از تصرف صاحب حرق    شده حبس  توانند مال رک از متبارعین نم  مقام هر د قائم ،طلبکارا ، درثه

زررا یر مواری رایشده هرگاه یر اثر فوت،  .کار به فردش برسانندعنوا  ملک بده  به  خارج سازند را

به شخص ثالث یر زدال حرق حربس شرک حاصر        شده حبس  د انتقال مال ،افالس، درشکستگ 

اررن معنرار  جرز     ( هره 103: 1384 )باقری د طباطبرار   یشو م استصلاب  رایشدهبقای حق   شوی

 معامالت  نداری.های  افرارش هزرنه

 و اهداف آن زوال عقد درحبس حق نقش 

اعمرال آ  از   بنرابرارن آثار د التزامات ناش  از عقد اسرت د   ةعایالنحق حبس برای تنظیم دضع  ةفلسف

التزام به ترک فع  باشد حبس آ  موجب اگر هه  حال ؛ یربرساند آسیب  به بقای عقدنبارد طرف حابس 

ی د یر صورت  هه التزام بره فعر  باشرد د زمرا      شو م  انفساخ عقد به یلی  نابوی شد  اهداف عقد بیع

شروی.   م  باالصاله باشد حبس یر چنین صورت  مستلزم عدم حصول اهداف بیعآ  مقصوی  یای  منجاا

 تعرذر تسرلیم باطر     علرت ه بر اگر مبیع قب  از قبر د یر زما  حبس تلف شروی، عقرد    ،ارن برعالده 

 غنیره النرزدع  ابرن زهرره یر    مثال یر فقه استنای جست.  توا  به نظر بزرگان  م زمینه همین شوی. یر  م 

اگر بارع از تسلیم امتناع هند تا جار  هه مبیع تلف شوی، تلف مبیع از مال بارع است د » نگاری: م  چنین

با ابن زهره  شرارعملقق حل  نیز یر  .(229: 1417)ابن زهره  «.شوی م  تعذر تسلیم باط  علته بعقد 

« مرد آهارنقرر  »به غیر از تلف موری معامله، یر قسمت  .(23، 2ج : 1408حلّى ق ملق) عقیده است هم
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از همرین   .گفته انطباق یاری صرفه است د با معیارهای پیش هللاظ اقتصایی به گذشت هه گاه  فسخ ب

 گیری. م  نیز قراریای یر معرض زدال قرار« مدآهارنقر »بر اساس  ،رد

 عملیاتی شدن تجه به عامل دیگرنیازمندی قرارداد 

اساس  ضمانت اجررای  های  با استقرا یر قواعد ضمانت اجرای تعهدات قراریایی، رک  از شاخصه

گرذاری د  ثیرأتبرخوریار باشد د بررای  « ثیرأتاستقالل یر »ارن است هه از گونه تعهدات  ارنمد آهار

اجرا یر حقیقرت   یر غیر ارن صورت ضمانت چو به عام  را عوام  یرگری ملتاج نباشد.  هارآر  

باررد   شروی، حتمرا    مر   گذار دضع هما  عام  یرگر خواهد بوی. اگر ضمانت اجرار  از سوی قانو 

نداشتن ارن  علته ب ،گذار ممکن است داال حت  بعد از دضع توس  قانو  ؛یارای ارن درژگ  باشد

هشراند هره    مر   بسرت  نشاخصه، متردک داقع شوی. حق حبس اجرای قراریای را یر هما  ابتدا به بُ

هری  قرراریای نیازمنرد عامر  یرگرری هسرتیم. اررن عامر          عملیات بست د  نبرای خردج از ارن بُ

 ،)هه الرزام، خروی   طرفین توس  یایگاه به اجرای تعهدات خوی« الزام د اجبار»تواند  م  بخش رهار 

 د ... باشد. ،ابزار ضمانت  یرگری است(، قرعه

اند هه سه نظررره   ت حاص  از حق حبس چهار نظرره مطرح هریهبس نبرخ  از فقها برای رفع بُ

 ةنظررر ( د برخ  یرگر 109 ر  108 ،10ج : 1414 حل عالمه )ری یاهید أت« اجبار»از ارن نظررات بر 

حق حربس   ارنکهرغم  به ،(. قانو  مدن 306، 2ج : 1410)ابن ایررس حل  اند  هریه قرعه را مطرح

یای  به تنازع ناش  از آ  سکوت هریه است. بدره  است یر مرواری  یر چگونگ  پارا   ،را پذررفته

بره تسرلیم را     متعرامال بارد قول مشهور رعن  اجبرار   ،قانو  اساس  167اص   طبقسکوت قانو ، 

هدام نظرره یر ارن خصوص بهتر است، بارد پذررفت حرق حربس بره     ارنکهنظر از  پذررفت. صرف

هه از آ  تلت ) بارد آ  را یر هنار د با ابزار ضمانت  یرگریرک ابزار ضمانت  ناقص است د  منزلة

اجرارر    ةجنبر موری استفایه قرار یای تا بتواند به قرراریای   (هنیم م  رای« ابزار ضمانت  مکمِ »عنوا  

هما  را بارد  . بنابرارن،هند م  ارن ابزار ضمانت  مکمِ  است هه قراریای را اجرا ،ببخشد. یر حقیقت

هرای   تنهرا برر هزرنره    هارگیری د استفایه از ابزار ضمانت  مکم  نه هبمانت اجرا شناخت. ض منزلةبه 

یر پر  خواهرد   را نیرز  هرا   منرابع د یارارر   گذاری  د معط  افزارد، بلکه رهوی  م  معامالت  طرفین

 یهد. م  یر علم اقتصای قرار هارآر  یاشت هه ارن امر حق حبس را یر تعارض با معیارهای 
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 نتیجه

 ،معرامالت  هرای   اقتصایی، اتالف د رهوی منابع، هزرنه ةصرفقوق یر برخوری با مفاهیم  همچو  ح

مین أتر از قبیر    ،توجه  به ینبال اهداف خوی هند د با ب  م  د سارر مفاهیم اقتصایی منفعالنه عم 

هراری   همتر است د ةهزرنینبال سوی بیشتر با ه سو اقتصای هم ب است. از آ  ،عدالت د نظم عموم 

طرور مسرتقیم نقرش بسریار     ه هه بر  ،به اهداف حقوق  نداری. ارن تفادت باعث شده قواعد حقوق 

فعال  یر تولیرد د چررخش منرابع اقتصرایی یارنرد، از قواعرد اقتصرایی یدر بماننرد د برالعکس.          

گرارر    هند د بین ارن ید علم هم م  رنگ ارن فاصله را هم ،اقتصایی حقوق، یر حقیقتهای  تللی 

اسرت. اررن   « هرارآر   »دری. رک  از مفاهیم مشترک یر ارن ید علرم مفهروم   آ م  تقررب به دجوی د

ارن مفهوم یر اقتصای با توجره بره معیارهرای اقتصرایی     ) است« مشترک لفظ »هرچند رک  ،مفهوم

توا  اررن یانسرت هره برا همترررن هزرنره        م  ارن معیارها را همةشوی هه دجه مشترک  م  سنجیده

بره معنرای   « هرارآر   »هره یر حقروق    یرحرال   ؛شخص د جامعه شوید رعامنفعت د سوی بیشتررن 

، .(شروی  مر   گذاری است هه با توجه به یستیاب  را عردم یسرتیاب  بره اهرداف حقروق  تبیرین      ثیرأت

 شردع خوب  یر جهت پیوند ارن ید رشته از علم باشد. ةنقطتواند  م 

ضرمانت اجررای قرانون  تعهردات      نزلرة ماز پیش رد گذشت به بررس  حرق حربس بره    نچه آ

 حق حبس به اقتصایی نگرش حاص  توا  م پریازی.  م  ی  اقتصایی حقوق قراریایی از منظر تلل

 اثبرات   اقتصرای . هرری  ارائره « اقتصای یستوری»د « اقتصای اثبات »مهم  ملور ید یر خاصبه طور  را

 اقتصرایی  هرارار   د انضبا  تواند م  موقعیت  چه یر د چگونه اجرا ضمانت ارن هه هند م  بررس 

 شروند  طراح  ای  گونه به بارد موجوی قوانین هه هند توصیه م  نیز یستوری اقتصای. هند تضمین را

اثبات  را عمل  سازند. تللی  اقتصایی ضمانت اجرا برر هرارهری    اقتصای های رافته هه رابند تغییر را

هنگ  بیشرتر برا   اهرا د همر   اقتصایی آ  هارآر  افزارش  ای هه سبب به گونه ؛مستقیم یاریثیر أتها  آ 

 یهد. م  آ  را افزارش« هارهری اجتماع »عالده بر ارن  .یشو م  بازار

تللی  اقتصایی حق حبس به عنوا  ضمانت اجرای تعهدات قراریایی نشا  یای نگاه شرکل  د  

تللیر  اقتصرایی قرراریای     د ،اقتصایی، انعطاف معامالت  هارآر  صوری به قواعد ضمانت اجرا با 

از جملره   ،شدت یر تعارض د تناف  است. تعارض د مخالفت با اصول د قواعرد مسرلم تجراری    هب



 535  تعهدات قراردادیقانونی ضمانت اجرای  منزلةبه « حق حبس»تحلیل اقتصادی 

هرای   ضمانت اجررا مد آناهارگیری  متعدی قراریایی، شک های  شکن  اص  سرعت د سهولت، پیما 

نگراه صروری د   مستقیم اررن   ةنتیج ،یایرس  د یرگیری مراجع قضار ، همگ  ةاطالنقر قراریای، 

 ةچهرر تروا    مر   شکل  به حق حبس است. ارن یر حال  است هه با تغییر نگرش صوری د سرنت  

تر د یر رسرید  بره اهرداف     هنگاهری هه با معیارهای تللی  اقتصایی همه ئارامتفادت  از ارن حق 

یر مجرال  هنیم هه  م  رای« یفاع  بوی  حق حبس» ةنظررباشد هه از آ  به عنوا  مدتر آهارحقوق  

اقتصرایی ضرمانت اجراهرای تعهردات     هرای   تللیر   ئةاست ارا گفتن یرگری بارد بدا  پریاخت. 

 .یشو م  آ  به پژدهشگرا  پیشنهای ةایامهه  است ه راقراریایی د قواعد آ  
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