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Abstract 
The discussion of externalities occurs 
when economic action has an impact on 
people who had no role in making the 
decision to do so (outside of the exchange 
or outside the price mechanism). The 
optimal solution to the problem of 
externalities created by the ownership of 
individuals is one of the topics of 
economics and law, so that externalities 
can be considered as a bridge between 
ownership and the economy. There are 
two categories of theories in solving the 
externalities problem. The first group of 
Pigo supporters believes in the use of 
public mechanisms and government 
intervention to control externalities. The 
main tool used by this group is the tax, 
which causes problems such as the cost of 
implementation. But the second group of 
Coase proponents, who believe in 
resolving externalities with the help of 
property rights and the use of bargaining 
tools, believe that by providing a clear 
and simple definition of property rights, 
the cost of externalities can be reduced 
and thus appealing to the courts. Which of 
these two theories is optimal in terms of 
law and economics? In this article, these 
two categories of theories are examined 
and the external effect is seen as a 
problem in the world of law and 
economics. Finally, the position of the 
proposed solutions has been studied by 
analyzing the materials related to 
ownership and liability in Iranian law. 
Keywords: Negative Externality, Coase 
Theorem, Economic Welfare, Bargaining, 
Cost. 

    چکیده    
بحــث آثــار خــارجی هنگــامی پــیش مــی آیــد کــه اقــدام     

ـام دادن آن   اقتصادي بر افرادي که در اتخاذ تصمیم براي انج
ـازوکار     ـارج از س ـا خ اقدام نقشی نداشته اند (خارج از مبادله ی
ـار     قیمت ها بوده اند) آثاري منتقل کند. حل بهینـه مشـکل آث

فـراد، خـود یکـی از مباحـث     خارجی ایجاد شده از مالکیت ا
ـارجی را مـی       ـار خ اقتصاد و حقوق است به گونـه اي کـه آث

 زمینه حـل مشـکل   درتوان پلی بین مالکیت و اقتصاد دانست. 
ــر ـانبی اث ـته دو جـ ـات از دسـ ـته. دارد وجــود نظریـ  اول دسـ

ـاي  مکانیزم از استفاده به معتقد پیگو که طرفداران  عمـومی  ه
هستند. عمده ابـزار   خارجی آثار کنترل براي دولت دخالت و

مورد استفاده این گروه مالیات است کـه مشـکالتی از جملـه    
ـته دوم طرفـداران کـوز     هزینه اجرائی را به همراه دارد. اما دس
که معتقد به حل آثار خارجی به کمـک حقـوق مالکیـت  و    
ـا ارائـه       استفاده از ابزار چانه زنی هستند. ایـن گـروه معتقدنـد ب

ـار  تعریف روشن و سا ده از حقوق مالکیت می توان هزینه آث
ـال    ـاهش داد. ح خارجی و در نتیجه مراجعه به دادگاه ها را ک
باید دید در منظر حقوق و اقتصاد کدام یک از این دو نظریـه  

این دو دسته نظریـه بررسـی شـده و     مقاله این بهینه هستند؟ در
ـاي  در مشکل یک عنوان به خارجی اثر ـاد   دنی  حقـوق و اقتص

ـا    ارائه هاي حل راه  است. در نهایت جایگاه شده دیده شـده ب
ـئولیت    ـا مالکیـت و مس  در حقـوق ایـران   تحلیل مواد مرتبط ب

  است. شده مطالعه
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  مقدمه 
نظام بازار در حل مشکالت خود همیشه کارا عمل نمی کند و در مواقعی با بن بست مواجه می شود     

بازار از کار می افتد و احتیاج به کمک دارد. از جمله مواردي  1»دست نامرئی«یعنی گویا در این موارد 
منافعی را نصیب گروه هاي  است. اگر آثار انتشاري 2که بازار در آن ناتوان است مشکل آثار خارجی

براي این منفعت چیزي بپردازند منافع خارجی مثبت پیدا شده است  ها آن که آنغیر درگیر سازد بدون 
مانند همسایگان یک باغدار پرورش دهنده گل بدون پرداختی از زیبایی باغ او سود می برند؛ اما در 

ه گونه اي عمل می کند که باعث ایجاد زیان آثار خارجی منفی گاهی فرد در استفاده از اموال خود ب
براي دیگري می شود مثل دود کارخانه که باعث آلودگی آب یا هوا براي ساکنین اطراف خود می 

که جامعه شامل هر دو دسته انجام دهندگان اقدامات داراي آثار خارجی و متأثران از آن  جا آنشود. از 
م؛ حاصل جمع هزینه یا منافع خصوصی (افراد درگیر) و است، کل هزینه یا منافع اجتماعی یک اقدا

  هزینه یا منافع خارجی (افراد  غیردرگیر) است. 
حال این سئوال پیش می آید که چگونه مشکالت آثار خارجی را حل کنیم که براي جامعه و افراد    

در این جا ما دازیم. در این مقاله ما به تحلیل و حل مشکل آثار خارجی منفی می پر درگیر بهینه باشد؟
از آثار خارجی در رابطه با استفاده از اموال صحبت می کنیم به عبارتی دیگر به بررسی مبانی ارتباط 
حقوق مالکیت و اقتصاد با تکیه بر مفهوم آثار خارجی می پردازیم. نظریات اقصادانان را از دیدگاه 
                                                      

گذاران) و منافع اجتماعی (مردم)  ها و سرمایه کننده منافع شخصی (شرکت در اقتصاد، عبارت دست نامرئی به معناي هماهنگ -1
  است. این اصطالح را، اولین بار آدام اسمیت به کار برده است.

2- Externality 
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قوق مالکیت و قواعد مسئولیت در ایران حقوقی به طور خالصه بررسی می کنیم و در نهایت ارتباط ح
  را با آثار خارجی مورد توجه قرار می دهیم.  

  رابطه آثار خارجی با حقوق اموال -1
  تفسیر مفهوم آثار خارجی ناشی از استفاده اموال -1-1
می کنند که به این معنی است که فرد یا افرادي در استفاده از اموال خود به گونه اي رفتار  3مفهوم اثرخارجی   

مثال هاي کالسیکی براي آثار  ).Steven,2002,1بر رفاه دیگران در مقایسه با مراجع استاندارد، تأثیر می گذارند(
، استفاده از یک 4خارجی آورده شده است از جمله: آلودگی، ترافیک، آزار و مزاحمت، ایجاد رفتار خطرناك

ار با اموال اجاره اي. بر این مبنا آثار خارجی به دو دسته عمده ، رفت6، سرایت بیماري، رفتار سودمند 5منبع عمومی
تقسیم می شوند: آثار خارجی مثبت و آثار خارجی منفی. اما عده اي از اقتصاددانان طبقه بندي دیگري هم 

 ).Brown,1991,38(8و پولی 7اضافه کرده اند از جمله آثار خارجی فنی

                                                      
 آورده شد.   1958به طور آشکار در مقاله ساملسون در     Externalityطالح اص  1988مطابق با نظر کوز  در سال  - 3

ممکن است یک شخص یا شرکت عملی که انجام می دهد در شرایط عادي خطرناك نباشد اما در شرایط خاص این رفتار  - 4
 زیادي از افراد تأثیر بگذارد. باعث ایجاد یک اثر جانبی شود. این اثرخارجی یک اثر منفی است که ممکن است بر تعداد کم یا

دسترسی به یک منبع عمومی از قبیل یک چراگاه یا یک دریاچه، ممکن است توسط تعدادي از افراد اتفاق بیافتد و احتمال دارد  - 5
یا به  آن را خالی کنند در این صورت این باعث صدمه زدن به آیندگان که ینااین افراد به این منبع عمومی خسارت وارد کنند یا 

افراد معاصر می شود. این پیامد یک پیامد منفی و زیان آور است که گاهی هم زمان با عمل و گاهی در آینده اتفاق می افتد و بر 
 اشخاص متعددي اثر می گذارد.

 که زمانی مانند باشد سودمند هم دیگران براي گاه بی گاه بلکه نکند کمک او خود به فقط است ممکن شخص یک اعمال - 6
 را ها پشه تا کند می سمپاشی شخص یک که زمانی کنند، می کمک همسایه میوه درختان افشانی گرده به زنبوردار یک زنبورهاي

 این و کند می  کاري گل را اش زمین شخص یک که زمانی یا شود می همسایه زمین هاي آفت رفتن بین از باعث این و بکشد
 ممکن و گویند می مثبت خارجی آثار ها آن به و هستند سودمند خارجی آثار این .شود یم هم دیگران براي زیبا فضاي ایجاد باعث
 .بگذارند تأثیر متعدد اشخاص یا چندین بر است

7   -  Technological 

8   -  Pecuniary 
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ه فرد یا افرادي در استفاده از اموال خود به گونه اي رفتار می آثار خارجی مثبت: به این معنی است ک   
خواهد شد، به عبارت دیگر رفتار افراد  9کنند که باعث افزایش رفاه دیگران در مقایسه با موقعیت مرجع

منتفع پولی به ایجادکننده  که ینادر استفاده از اموال شان باعث رسیدن سودي به دیگران می شود بدون 
نیز نامیده می شوند. در  10»سواري مجانی«بدهد. آثار خارجی مثبت گاهی به عنوان  اثرخارجی

اثرخارجی مثبت نه تنها فرد از عمل سود می برد بلکه جامعه نیز منتفع می گردد بنابراین در محاسبه 
  ارزش آن باید سود جامعه را نیز در نظر گرفت. 

افرادي در استفاده از اموال خود به گونه اي رفتار می  آثار خارجی منفی: به این معنی است که فرد یا   
کنند که باعث کاهش رفاه دیگران در مقایسه با موقعیت مرجع خواهد شد. به عبارت دیگر رفتار افراد 

به خسارت دیده پولی  که ینادر استفاده از اموال شان باعث رسیدن ضرري به دیگران می شود بدون 
  پرداخت شود. 

حت تأثیر اثرخارجی منفی مثل آلودگی هوا قرار می گیرد آن را به عنوان کاهش دهنده شخصی که ت   
منفعت می بیند یا به صورت یک نارضایتی ذهنی یا به طور بالقوه به صورت  هزینه صریح؛ حتی ممکن 
است به عنوان تجاوزکننده به اموال اش ببیند. بنابراین، یک هزینه خارجی ممکن است به عنوان یک 

 از اثرخارجی ارزش. شود دیده مالی حقوق از موردي عنوان به یا و شود شکل اخالقی و سیاسی مطرحم
حالت تعیین اولویت ها ممکن است کار مشکلی باشد، منافع  این در شود می تعیین سختی به کمیت نظر

  پیچیده می شود و ارزش آثار خارجی احتماالً به سختی تعیین می شود. 
 شدن کم یا زیاد بر شوند تا انگیزه ایجاد باعث توانند می که هستند مهم دلیل این هب خارجی آثار   

 توان می توضیح براي. بگذارد تأثیر11اقتصادي کارائی نظر از کند ایجاد می را اثرخارجی که فعالیتی

                                                      
 نه، یا است اثرخارجی اش توصیف و عمل یک آیا که ینا بر صورت این در کند تغییر جانبی اثر تعریف در استاندارد مرجع اگر - 9

 او که شود می گفته صورت این در کند سروصدا ایجاد اگر پس باشد ساکت مرجع موقعیت در فرد اگر مثال براي.  گذارد می تأثیر
 پس کند می ایجاد سروصدا طبیعی طور به فرد مرجع موقعیت در اگر برعکس و است کرده ایجاد آور زیان جانبی اثر یک

 عنوان به فرد عمل این باشد ساکت فرد حالت این در اگر و کند می ایجاد اثرخارجی یک که شود نمی گفته او موجود سروصداي
 .شد خواهد توصیف مفید یخارجاثر یک

10- Free riding or Free Lunch  
11   - Economic Efficiency 

را براي جامعه به ارمغان آورد؛ ن ها و خدمات باشد که حداکثر رفاه ممکصاد می تواند تولید سطحی از کاالیک هدف مهم در اقت
 می نامیم. طح از تولید را کارائی اقتصاديحصول این س
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 به اسوده و ها هزینه همه که ینا یعنی است، داخلی معامله یک سودهاي و ها هزینه همه که زمانی گفت
 که داریم انتظار ما صورت این در شوند؛ می تجربه هستند معامله درگیر مستقیماً که اشخاصی وسیله
  .باشند معامله طرفین هاي هزینه از بزرگتر سودها که شود واقع زمانی تنها معامله

فع خارجی را گفته شد هزینه یا منا که چناننظام بازار تنها دربرگیرنده هزینه یا منافع خصوصی است و    
برنمی تابد. پس هر چه اندازه هزینه (منفعت) خارجی بزرگتر باشد، انحراف هزینه (منفعت) اجتماعی از 

 Le( هزینه (منفعت) خصوصی بیشتر خواهد بود و بازار در تأمین کارائی ناکارآمدتر است

Grand,1992,46.(  ی از آثار خارجی را به پول فرمولی وجود ندارد تا هزینه ها و منافع ناشکه  ینابه دلیل
  تبدیل کنیم در چنین شرایطی نیاز به راه حل هاي دیگري است تا به منفعت اجتماعی و خصوصی برسیم. 

 جایگاه آثار خارجی در حقوق اموال -1-2
ایجاد شود چون در این صورت از دزدي جلوگیري می شود و  مالکیت حقوق تا هستند موافق مردم   

افزایش تولید ناخالص ملی جامعه خواهد شد، پس ایجاد حقوق مالکیت به نفع  از طرف دیگر باعث
توانائی یا توانائی مورد انتظار یک عامل اقتصادي در «جامعه است. در اقتصاد، حقوق مالکیت به عنوان 

ند. معناي وسیعی از مالکیت را ارائه می ده ). اقتصاددانانBarzel,2003,1( بیان شده» استفاده از دارائی
حقی که انسان نسبت به شی اي دارد و می تواند هرگونه اما در نظر حقوقدانان مالکیت عبارت است از 

اما رابطه  .)102،ش1398(کاتوزیان، تاسکه مورد استثناي قانون  چه آنتصرفی در آن بکند؛ به جز 
نا است که کارکرد آغاز گردید. نظریه او بر این مب 12»دمستز«آثار خارجی و حقوق مالکیت با نظریه 

اولیه و اساسی حقوق مالکیت، درونی سازي آثار خارجی است. دارنده حقوق مالکیت موقعیتی را به 
  ).63، 1380نماید (دمستز،دست می آورد که در مقایسه با دیگران مجاز است تا به شیوه اي خاص عمل 

ه تئوري هاي حقوق اقتصادي به در حقوق اموال ما با چهار موضوع اساسی روبرو هستیم که به وسیل   
این چهار موضوع پاسخ داده می شود. یکی از این موضوعات به مسئله پیامد جانبی می پردازدکه 
اقتصاددانان به وسیله تئوري چانه زنی، مالیات گیري، تئوري کوز با هزینه مبادله و...  به آن پاسخ داده 

اد حقوق مالکیت، موضوع مالکیت، حدود اختیار اند. این چهار موضوع عبارت اند از: روش هاي ایج
  مالک و جبران خسارت نقض حقوق مالکیت.

                                                      
نوشت که هم  به سوي یک نظریه حقوق مالکیت مقاله اي را با عنوان، هارولد دمستز یکی از اقتصاددانان نهادگراي جدید - 12

  .ب می شوداکنون یکی از منابع اصلی رویکرد نهادگرایی به نظریه حقوق مالکیت محسو
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یکی از صفات مالکیت، مطلق بودن آن است به این معنی که مالک حق همه گونه تصرف در مال     
خود را دارد. اما در دنیاي کنونی سخن از اطالق صحیح نیست زیرا زندگی در کنار یکدیگر بدون 

مالکان، باعث آسیب رسیدن به دیگران و درگیري در جامعه خواهد شد به همین خاطر  محدودیت
موضوع پیامد جانبی ایجاد می شود. در این بخش از مالکیت، حقوقدانان مطالعه می کنند که با توجه به 

امد قانون و اقتصاد یک مالک تا چه حد آزاد است که از اموال خود استفاده کند و تا چه حد ایجاد پی
  جانبی براي دیگران مجاز است.

براي کارکرد کارایی نظام بازار ضروري است. مسائل  13تعریف دقیق و اعمال جدي حقوق مالکیت   
ناشی از آثار خارجی، از شکست یا ناتوانی در تعریف یا اعمال دقیق حقوق مالکیت ناشی می شود. 

ه شود و چه کسی مجاز به این کار است. حقوق مالکیت روشن می سازد که منابع چگونه به کار گرفت
را در اختیار بگیرند  ها آنحقوق مالکیت خصوصی حق انحصاري براي صاحبان اموال ایجاد می کند تا 

و از منافع اموال، تا جائی که اقدام آنان موجب آسیب دیگران نشود، برخوردار شوند. حقوق مالکیت 
که ممکن است به دارائی مالکان لطمه بزند یا مانع بهره  همچنین در برابر آن دسته از اقدامات دیگران

شود یا در برابر سرقت دارائی، از مالکان حمایت قانونی می کند. ابتدا چنین به نظر می  ها آنبرداري 
رسد که حقوق مالکان اغلب خودخواهی مالکان را لحاظ می کند ولی در واقع، این حقوق وسیله اي 

  در مالکیت هاي جمعی) در برابر خودخواهی دیگران حمایت می شوند.است که مالکان (از جمله 
براي مالکان اموال از نظر اجتماعی مطلوب خواهد بود تا اعمالی که داراي اثرخارجی مفید است    

است. در این صورت هدف اجتماعی مطلوب خواهد بود که اگر  ها آنبیشتر انجام دهند چون که به نفع 
مل به اضافه اثرخارجی آن عمل بر منفعت دیگران، در مجموع مثبت باشد. براي سود آن عمل براي عا

توضیح می توان گفت که، صدمه زننده بالقوه می تواند از صدمه زدن به قربانی بالقوه جلوگیري کند و 
کپه کود را به یک جاي  که ینااین احتیاط ممکن است شامل این باشد که یک تهویه دود نصب کند یا 

که بوي نامطبوع ایجاد نمی کند، منتقل کند. در این مدل صدمه زننده مطلوب است تا احتیاط دیگر 
کند، فقط در صورتی که، هزینه این احتیاط کمتر از صدمه اي باشد که از آن جلوگیري خواهد شد، 

را  این احتیاط خسارت به دو طرف را کاهش خواهد داد یا به طور معادل، مجموع سودشان که ینابراي 
  افزایش خواهد داد.  

حق مالکیت قابل اعمال باشد، مالک آن باید بتواند در دادگاه ثابت کند که این حق زیرپا که  ینابراي    
گذاشته شده است. اگر رضا خودرو خود را به خودرو علی بکوبد، اثبات نقض حق مالکیت علی بسیار 
                                                      

Property Rights 13- 
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یاج نخواهند داشت. زیرا در این جا حقوق مالکیت به آسان است و طرفین حتی به مراجعه به دادگاه نیز احت
خوبی تعریف شده و قابل اعمال است. اما فرض کنید آقاي فوالدي، مالک کارخانه تبدیل آهن قراضه، 
دود کارخانه اش را در هوا رها می کند. علی که در همسایگی این کارخانه ساکن است، حتماً آسیب می 

علیه آقاي فوالدي ادعاي خسارت کند، باید در دادگاه بتواند، میزان آسیب را او بتواند که  ینابیند. براي 
روشن سازد، ثابت کند که آسیب ناشی از آلودگی است و آلودگی مزبور تماماً از کارخانه آقاي فوالدي 
پیدا شده است. اثبات چنین ادعاهائی براي علی، اگر غیرممکن نباشد، بسیار پرهزینه است. در نتیجه، 

قوق مالکیت وي اگرچه خوب تعریف شده باشد، قابل اعمال نیست. در واقع، چنین حق مالکیتی بی ح
  فایده است و در نتیجه، نظام بازار به راه حل کارا و بهینه اي منتهی نمی شود. 

پرهزینه بودن یا نامقدور بودن تأمین اطالعات می تواند حقوق مالکیت را غیرقابل اعمال سازد و    
بازار را در پی داشته باشد.  متأسفانه فقدان اطالعات ممکن است راه حل دولتی را نیز ناموفق شکست 

سازد. وقتی ما نتوانیم نتایج اقدام معینی مثل مقدار آلودگی هوا ناشی از یک اقدام معین در زمان و مکان 
ل را چه خصوصی، خاصی را اندازه گیري کنیم، این فقدان اطالعات، هر اقدام معقول براي حل مشک

 حقوق استقرار که است چنان کاالها از برخی دیگر ویژگی سوي چه عمومی دشوار می سازد. از
یا نامقدور می سازد؛ حقوق مالکیتی که رفتار افراد و بنگاه ها را  پرهزینه دولت براي را مناسب مالکیت

به دوش بکشد، یا همه چنان تنظیم کند که بخش خصوصی تمام هزینه هاي ناشی از عمل خویش را 
منافع حاصل از آن را به چنگ آورد، در مورد منابع طبیعی، چنین مشکلی رخ می نماید. وقتی حقوق 
مالکیت روشن، یا با قوت، قابل اعمال نباشد، انگیزه کافی براي اداره کردن منابع طبیعی (مثالً جنگل یا 

رآمد را تضمین کند، وجود ندارد. در این منابع آب هاي زیرزمینی) به نحوي که جریان مستمري از د
وضع، با نبود تعهد اجتماعی، هرکس قادر به استفاده از آن منبع باشد، انگیزه می یابد که هرچه سریعتر و 
هرچه بیشتر از آن بهره برداري کند. در نبود حقوق مالکیت روشن و قابل اعمال هزینه هاي انتشاري و 

. چنین وضعی براي یک مخزن آب زیرزمینی وجود دارد: وقتی عده بیش برداشتی اجتناب ناپذیر است
زیادي در حال بهره برداري از آن هستند و کسی نمی تواند مراقب بهره برداري دیگران باشد، با نبود 
مقررات، هر بهره برداري که تنها انگیزه مادي داشته باشد، تمایل دارد هرچه سریعتر بیشترین مقدار 

خویش، که به یک مخزن مشترك عمومی راه یافته، آب بکشد. وقتی همه چنین کنند ممکن را از چاه 
و فرصتی براي تجدید حیات منبع باقی نگذارند، ظرفیت آب دهی چاه هاي مرتبط با آن، در آینده، 

  ).105، 1391توکلی،نخواهد شد (کاهش خواهد یافت؛ یعنی مصیبتی که دیگر جبران 
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شته باشد، بازار دچار بیش تخصیصی یا کم تخصیصی می شود و در هر وقتی آثار خارجی وجود دا   
حال از حالت بهینه و کارا خارج می گردد و با دخالت دولت براي جبران این ناکامی موجه می شود. 
ناروشنی حقوق مالکیت، ضعف اعمال این حقوق و نیز مالکیت مشترك منابع طبیعی، بسترهاي پیدایش 

اده طلبی فردي، عامل اصلی آن است. اگر حقوق مالکیت، روشن و حمایت آثار خارجی منفی و زی
قانونی از آن، با قدرت صورت گیرد و گروه هاي درگیر محدود باشند، مذاکره بین بازندگان و 
برندگان، با محدود ساختن زیاده طلبی ها، به راه حل بازاري مشکل آثار خارجی منجر می شود، در غیر 

تالش فرهنگی براي تغیر انگیزه ها، تبین و تحکیم حقوق مالکیت و با اعمال  این صورت، دولت با
مراقبت می تواند پا به میدان بگذارد. براي حل مشکل آثار خارجی  از طرف اقتصاددانان و دانشمندان 
حقوق و اقتصاد، راه حل هاي مختلفی بیان شده است. ما این راه حل ها را در دو دسته کلی جا داده ایم 

  که به تفصیل بررسی می شود.
  حل مشکل آثار خارجی  -2
  14مالیات گیري (مالیات پیگوي) -2-1
 مناسبات تمشیت جهت در دولت قاهرانه اراده( حقوق: ابزار سه عهده بر  اجتماعی روابط تنظیم   

 رهايهنجا و) اقتصاد عرصه در آزاد مبادالت و فردي انتخاب حق تجسم( بازارها ،)اقتصادي و اجتماعی
 الزم بسترسازي در بنیادین نقش قوانین تصویب با دولت. است...) اخالق و سنت،( غیررسمی اجتماعی

 به که اند شده انتخاب ها حکومت اقتصاد دارد. در بازار کارکرد نیز و نهادها سایر مناسب کارکرد براي
 رفاه و نظم که کنند برقرار لتعاد اي گونه به متفاوت منافع بین و کنند فعالیت شهروندان از نمایندگی

 بازار قصور بتوانند تا کنند می تالش قانونگذاري با ها حکومت عمومی طور به. نخورد هم به جامعه در
 هائی شکل توانند می گذاري مقررات و قوانین این. برگردانند تعادل حالت به را خارجی آثار زمینه در
 مالیات قبیل از دهند نشان را مالی هاي انگیزه با قوانینی و استاندارد قوانین کننده، کنترل قوانین از

  16سبز. مالیات و 15کربن مالیات پیگوي،

                                                      
14 -  Arthur Cecil Pigou  اقتصاددان انگلیسی که به عنوان معلم و مؤسس در مدرسه اقتصاديCambridge 

University  تأثیر گذاشت. کار او شاخه  ها آنمشغول به کار بود. او بسیاري از اقتصاددانان در سرتاسر جهان را تربیت کرد و بر
 ي را تحت پوشش قرار می داد و به طور ویژه اقتصاد رفاه.هاي مختلف اقتصاد

مالیات کربن یک مالیات دولتی مستقیم است که متناسب با مقدار تولید دي اکسید کربن در صنایع و تولیدات و یا استفاده از  - 15
 .منابع، سرمایه ها یا برخی خدمات اعمال می شود
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نشأت گرفته است. او در انتشار  »پیگو«راه حل سنتی براي حل مشکل آثار خارجی از نوشته هاي     
ه محصوالت ادعا نمود که تباین بین مجموع 1920در سال  17»اقتصاد رفاه«اولیه مقاله اش به نام 

 کرد بیان روشنی به نظراتش در او. شود نمی تصحیح خصوصی خصوصی و اجتماعی به وسیله قرارداد
پیش رفت که  جا آنخارجی  دخالت کند. در حقیقت او تا  آثار مشکل حل در حکومت است الزم که

گرفته می شود عنوان کرد؛ ایجاد قرارداد خصوصی مشکل آثار خارجی را بدتر می کند. مالیات به کار 
  تا با اتکاء به انگیزه هاي مالی توجه تصمیم گیران به هزینه هاي خارجی جلب شود.  

این است که هزینه هاي معامالت، می توانند توجیه کافی براي مداخله » پیگو«مفهوم روشن بحث    
یک  ها آندا، سه خصیصه مهم درباره اثرخارجی دارند: ابت» پیگو«حکومت در بازار باشند. مثال هاي 

به طور آشکار نقص بازار در زمینه » پیگو«محدوده وسیعی از فعالیت هاي بشر را دربرمی گیرند. 
اثرخارجی را در هر جاي می بیند. دوم، او بحث می کند که هزینه هاي معامالت می توانند و باید به 

نظریه «اري ها را از دیدگاه وسیله تصمیم سازي در میدان سیاسی جلوگیري شوند. سوم، بسیاري از گرفت
می بیند، به طوري که در همه مثال ها او معتقد است که  حکومت باید مداخله کند  18»انتخاب عمومی

 .)Barnett,2009,7( تا عمل خصوصی را تحمیل نماید

به نظر اقتصادانان مسلمان نیز سازوکار مالیات در مواجه با آثار خارجی به شکل زکات نمود پیدا    
ده است. براي مثال، دارندگان حیوانات اهلی براي استفاده از آب ها و مراتع طبیعی، که جز اموال کر

عمومی است، مبلغی را به عنوان زکات پرداخت می کنند. اگرچه پرداخت زکات یک امر عبادي است 
طبیعت را نیز چنین عملی خسارت وارد آمده به  که یناو با نیت تقرب به خداي متعال انجام می شود، با 

  ).149، 1378منافاتی ندارد (انصاري و همکاران،جبران کند، 

                                                                                                                                   
ی که براي محیط زیست مخرب هستند اعمال می شود و ئاست که بر فعالیت ها مالیات سبز یا مالیات زیست محیطی مالیاتی - 16

 .شود می گرفته نظر در اقتصادي هاي مشوق اعمال با زیست محیط دوستدار هاي فعالیت  براي ارتقاء

The Economic Of Welfare 17- 
Public Choice  -18  

از خط مشی گذاران یا رأي دهنندگان) در اعم مل سیاسی (ی فرض بر آن است که هدایت کننده عوادر رویکرد انتخاب عموم
ساده در مبانی رفتار انسانی، نظریه پردازان انتخاب  است. این فرضیه ها آنبه بهترین مزیت، منافع فردي  انتخاب راهکار براي دستیابی

خط مشی گذاري عمومی مورد ی هدایت می کند که براي توصیف جنبه هاي مختلف سیاسی و ئعمومی را به سوي مجموعه قضایا
 استفاده قرار می گیرد. 



 حقوقی تمدن دوفصلنامه ـ 1400و زمستان  ییزپا، 9، شماره 4دوره        330

 

با این وجود مالیات براي حل مشکل آثار خارجی چندان موثر نیست چون نمی تواند براي حل تمام آثار    
خارجی اعمال شود و حتی ممکن است کارائی اندکی داشته باشد، به طوري که گرفتن مالیات از نهادهاي 

صادي باعث کاهش تولید و در نتیجه کاهش مصرف و مطلوبیت اجتماعی شود. به همین دلیل ضرورت دارد اقت
اجتماعی شود تا سطح مالیات به گونه اي تعیین گردد که برآیند تأثیرات آن منجر به حداکثر رفاه 

وما به آسیب دیدگان دیگر مالیات دریافت شده از تولیدکنندگان آثار خارجی لز ). از سوي58، 1392(هادیان،
  از این آثار پرداخت نمی شود و ممکن است دولت این مالیات ها را در جاي دیگري مصرف کتد.

در ایران هم مثل همه کشورهاي جهان قوانین و آئین نامه هاي مختلفی براي مالیات گیري و وصول مالیات    
رد و بقیه آثار خارجی در این زمینه بی وضع شده است. که تنها اثرخارجی ناشی از آلودگی را دربرمی گی

در زمینه که  ینای قوانین مالیاتی داریم که با توجه به آلودگپاسخ مانده است. به طور خاص ما تنها در زمینه 
پرداخت هاي مالی، هرکس باید حدود وظیفه خود را به طور مشخص بشناسد، این قوانین قابل تعمیم به دیگر 

ی آلودگاشند و فقط در همان مورد خاص اعمال می شوند. مالیات براي ایجاد موارد آثار خارجی نمی ب
زیست محیطی در ایران بر اساس دو نوع از قوانین اعمال می شود: قوانینی که با صراحت با موضوع محیط 
زیست مرتبط هستند که قوانین خاص زیست محیطی هستند و دیگر قوانینی که موضوع آن ها جنبه عام دارد 

قانون  38تبصره یک ماده  یئدستورالعمل اجرار بعضی از موارد به مسئله مالیات گیري پرداخته است. و د
  قانون در این زمینه است.  ینتر مهم، 1392مصوب  ارزش افزوده بر مالیات

  در ارتباط با حقوق اموال 19»کوز«قضیه  -2-2
ا نوشتن مقاله اي به نظرات آن ها ایراد ب 1960در سال » کوز«با وجود مقاالت مدافعان دخالت دولت،    

یک نظریه بنیادین در اقتصاد و تحلیل اقتصادي حقوق است به گونه اي که برخی » کوز«گرفت. نظریه 
). او عقیده نداشت که دولت chung,1983,21از نویسندگان از نظریه او به عنوان انقالب یاد می کنند (

ه تأکید می کرد که اگر حقوق مالکیت به درستی تعریف در هر زمینه شکست بازار دخالت کند بلک
شود به گونه اي که هزینه انجام معامالت کاهش یابد؛ بسیاري از مشکالت توسط خود بخش خصوصی 

بر پایه » کوز«حل و فصل خواهند شد. نظر او یک دید جدید به حقوق مالکیت و هزینه مبادله بود. نظر 
یک تئوري اقتصادي است که براي  20»چانه زنی«تئوري  ل است.مذاکره و چانه زنی در حقوق اموا

  درك بهتر از حقوق اموال در حقوق اقتصادي مورد توجه قرار گرفت.  
                                                      

 موفق به دریافت جایزه نوبل اقتصاد شد.   1991اقتصاددان و نویسنده اهل بریتانیا بود که در سال  زرونالد کو - 19

تعیین  که ینابراي مثال ازدواج دو نفر مذاکره بر سر موضوعات متعددي است از قبیل  ري چانه زنی در همه جا حاضر است.تئو - 20
است که از طریق آن بازیکنان  چانه زنی رویه ؟خیرآیا زن می تواند شغلی داشته باشد یا  که ینامحل زندگی با چه کسی باشد؟ یا 



 331یل اقتصادي آثار جانبی ناشی از استفاده اموال با مطالعه حقوق ایران       تحل

 

 

او بیان کرد اگر که قواعد حقوقی به خوبی تعریف شوند، مذاکرات میان افراد متأثر از اثرخارجی    
رقابتی خواهد شد.  به عبارتی دیگر اگر هزینه  منتهی به کارائی و نتیجه یکسان تحت فرضیات یک بازار

مبادله بسیار باال باشد در آن صورت حصول و یا عدم حصول تخصیص بهینه منابع بستگی به این 
موضوع دارد که حقوق مالکیت چگونه تعریف شده باشد. پس این قضیه عالوه بر انطباق بر هزینه 

 386، بازي ها و حقوق مالکیت مربوط می شود (دادگر،مبادله و کارائی دستگاه ها به تئوري چانه زنی
  ). اما موضوع اساسی براي او هزینه مبادله از یک سو و قوانین مالکیت از سوي دیگر بود.110 ،1
هزینه ي معامله هزینه ایجاد معامله است. این هزینه ها می توانند چنان مهم باشند که بعضی اوقات    

در غیر این صورت معامله سودمند خواهد بود. اگر هزینه مبادله بین طرفین  معامله را بی نتیجه بگذارند
صفر باشد نه نیازي به دخالت دولت براي حل و فصل امور داریم ونه نیازي به یک شیوه خاص حقوق 
مالکیت چون طرفین بدون هزینه در زمینه آثار خارجی چانه زنی می کنند. اما در هر حال هزینه مبادله 

ت زیرا براي وجود هزینه مبادله صفر الزم است که اطالعات کامل و متقارن، رفتار کامالً صفر نیس
عقالئی کارگزاران، عدم رفتار استراتژیک و فرصت طلبانه آن ها، فقدان هر نوع پیامد جانبی، 
آشکارسازي اطالعات و امثال آن باشد. تحلیل کوزي پیشنهاد می دهد که بهترین قاعده حقوقی به 

عیت هاي آن موقعیت بستگی دارد. کارائی به ما می گوید: قاعده حقوقی به کار ببریم که باعث می واق
  شود بار مسئولیت به طرفی بار شود که جلوگیري کننده از کمترین هزینه است.

بیان می کند: اگر سه شرط زیر را دنبال کنیم مشکالت آثار خارجی به طور کارا از » کوز«قضیه    
له خصوصی و چانه زنی بین افراد درگیر حل خواهد شد: حقوق مالکیت خوب تعریف شود، طریق معام

حقوق مالکیت قابل انتقال باشد و به طور کافی هزینه هاي معامله کوچک باشد. زمانی که یکی یا همه 
  . این شرایط عقیم باشند آن هنگامی است که ما باید انتظار داشته باشیم آثار خارجی یک مشکل باشند

                                                                                                                                   
ه بازیکنان با ی است کئبر است و شامل ایجاب ها و قبول ها تالش می کنند تا به یک توافق برسند. این رویه به طور نوعی زمان

ی و توزیع از طریق چانه زنی است. در بعضی از موارد امکان دارد ائهدف هر چانه زنی رسیدن به ویژگی کارد. یکدیگر می سازن
 در زمینه به یک توافق بعد از یک تأخیر هزینه بري برسند. ها آن که یناکه بازیکنان در رسیدن به یک توافق شکست بخورند یا 

ایجاد امنیت می تر براي جامعه  تر و کامل رد می توان گفت که حقوق اموال مناسبحقوق اموال و اثري که چانه زنی بر آن می گذا
اعضاي  مورد تهدید از طرف بقیه ها آننگران این باشند که حقوق مالکیت  که آنکند تا به کارهاي اقتصادي خود بپردازند بدون 

ي حقوق ی براي تئوري اقتصادئست که به عنوان مبنادر حقیقت تئوري چانه زنی یک تئوري بسیار قدرتمد ا جامعه قرار می گیرد.
 .مردم غالباً از طریق چانه زنی در مورد مفاد مربوط به اعمال بین خود و مشارکت با یکدیگر توافق می کننداموال به کار می رود. 
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در » کوز«وارد شده از جمله: مدت: تعدادي از منتقدان معتقداند که تئوري » کوز«ایراداتی به قضیه     
در درازمدت بستگی به توانائی » کوز«یک دوره کوتاه کارائی دارد آن ها می گویند که کارائی تئوري 

باشند چانه زنی و مذاکرات خصوصی دارد. تعداد افراد: در صورتی که طرفین بازي محدود و کم 
مذاکرات بین آن ها به راحتی اتفاق می افتد. ولی در بسیاري از موارد کاالي مورد بحث بین طرفین 
یک کاالي عمومی است و افراد درگیر در آن زیاد هستند مثل آلودگی که تعداد زیادي از افراد را 

اي استراتژیک یا فرصت طلبانه تحت تأثیر می گذارد و مذاکرات بین طرفین را مشکل می کند. رفتاره
از سوي رقبا: حتی با فرض وجود تنها یک طرف نفع شخصی در میان کلیه بازیگران امکان حصول به 
یک راه حل تعدیلی بدون هزینه را مشکل  می کند. به همین خاطر ممکن است این تصور شکل گیرد 

  ).90، 1386دادگر،هستند ( که موقعیت هاي چانه زنی و مذاکره اساساً فرآیندهاي ناپایدار
» کالبرسی«رویکردي که ترکیبی از مسئولیت و مالکیت است به وسیله » کوز«در جهت توسعه نظریه    
ارائه شد. در قاعده مالکیت، حق به یکی از دو طرف تعلق می گیرد و او می تواند هرگونه  21»مالمد«و 

ر قاعده مسئولیت نمی توان الزام طرف به نقض حقوق خود را با الزام طرف دیگر جبران کند. اما د
خسارت وارده پذیرفتن حق مالکیت دیگري را تقاضا کرد و فقط می توان پس از ورود خسارت جبران 

را تقاضا کرد. به عبارتی در قاعده مسئولیت، مبادله حق بدون رضایت طرف مقابل و از سوي  شده
  ).Lueck,2007,233ن می شود نه هنگام معامله (دادگاه با تعیین قیمت آن بعد از وقوع خسارت جبرا

  آثار خارجی در حقوق ایران -3
  آثار خارجی و حقوق مالکیت ایران -3-1
احترام به حقوق مالکیت و امنیت دارائی ها شرط اول براي انجام فعالیت اقتصادي است. بر مبناي    

یت را  دنبال کنیم مشکالت آثار بیان شد، اگر سه شرط در زمینه حقوق  مالک که چنان» کوز«قضیه 
خارجی به طور کارا از طریق معامله خصوصی و چانه زنی بین افراد درگیر حل خواهد شد. شاید 

معموال منظور اقتصاددانان از حقوق  این شروط تعریف خوب مالکیت در قوانین است. ینتر مهم
ن داشتن توانائی قانونی به هاي اصلی آ  ، حقوق مالکیت خصوصی است که یکی از ویژگی  مالکیت

یکی از بخش هائی که می توان ردپائی  منظور بازداشتن دیگران در استفاده از یک کاال یا دارائی است.
ی در ارتباط با مالکیت را در قوانین ایران دید در باب دوم قانون مدنی است که ما به شرح آثار خارجاز 

  مواد مرتبط می پردازیم. 

                                                      
21- Calabresi & Melamed  
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بر اساس این  قانون مدنی است. 22»30«ماده اي که در این زمینه قابل بیان است ماده   ینتر مهمشاید     
» تسلیط«ماده مالک حق همه گونه تصرف را در ملک خود دارد که این قاعده در زبان حقوقی ما 

نامیده می شود. اما این تسلط با قانون محدود شده است. پس این قاعده مطلق نیست و قانونگذار، براي 
حفظ نظم و عدالت آن را محدود ساخته است. عدالت اجتماعی و پیشگیري از نزاع بین مردم ایجاب 
می کند، که هیچ کس نتواند به دیگري زیان برساند و همین امر سبب شده است که قاعده دیگري نیز 

معروف است » الضرر«در زمره اصول حقوقی قرار بگیرد که در حقوق اسالم و ایران به 
  ).108، 1398یان،(کاتوز

قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران بیان شده و چگونگی اجراي حق  23قاعده الضرر در اصل چهلم   
مالکیت به وسیله آن محدود گردیده است. این اصل سوءاستفاده از حق مالکیت را منع می کند و انتفاع 

نها آلوده به قصد اضرار نیست، و تصرف مالک را محدود به رفتاري متعارف می سازد؛ رفتاري که نه ت
معقول و متعارف است نه وسیله اضرار. به بیان دیگر حق مالکیت در مرحله ایجاد فردي است و در 
مرحله اجراء اجتماعی. پس بین دو قاعده تسلیط و الضرر تعارض ایجاد می شود، زیرا در تصرفی که به 

آن دارد و رعایت قاعده الضرر، آن را ممنوع  زیان همسایه است اجراي قاعده تسلیط مالزمه با اباحه
می سازد. پس باید چاره اي اندیشید که در این گونه موارد تزاحم از بین برود و یکی از آن دو بر 

  دیگري حکومت کند.
است. سوءاستفاده » منع سوءاستفاده از حق«مدنی یکی از مستندات قانونی قاعده  قانون 24»132«اما ماده 

، 1389وارد آوردن ضرر نارواي ناشی از اعمال حق به دیگري است (نصرتی صدقیانی، از حق به معنی
 مفاد از همسایگان، روابط در الضرر و تسلیط قاعده اعمال چگونگی بیان و تزاحم همین رفع ). براي9

برمی آید، که هیچ کس نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه باشد.  132 ماده
ها، این قاعده با وجود دو شرط اجراء نمی شود یعنی اگر این دو شرط با هم وجود داشته باشد، ضرر منت

تصرف به قدر متعارف باشد: مالک  -همسایه هر اندازه که زیاد باشد، مانع از تصرف مالک نیست: الف
رعایت کند. باید قواعد عرف و مقررات ایمنی (مانند نصب دودکش براي کارخانه) را در تصرف خود 

                                                      
 .باشد کرده استثناء قانون که مواردي در مگر دارد، انتفاع و تصرف گونه همه حق خود مایملک به نسبت مالکی هر: 30 ماده - 22

 .دهد قرار  عمومی منافع  تجاوز به یا غیر  به اضرار  وسیله را  خویش  حق  اعمال تواند  نمی  هیچ کس: چهلم  اصل - 23

عارف براي رفع : کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود، مگر تصرفی که به قدر مت132ماده  - 24
  حاجت یا دفع ضرر از خود باشد.
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براي رفع حاجت یا دفع ضرر از مالک باشد: در تشخیص نیاز مالک نیز نظر عرف مناط اعتبار  -ب
است. یعنی باید دید که نوع مالکان، براي رفع حاجت یا دفع ضرر به چنین کاري دست می زنند یا نه؟ 

اجت و دفع ضرر انجام  باید با داوري عرفی و نوعی  مالک را از کاري که به طور معمول براي رفع ح
نمی شود، ممنوع ساخت. پس مالک در صورتی می تواند بدون توجه به زیان مجاوران آزادانه در ملک 
خود تصرف کند، که این دو شرط با هم جمع باشند: یعنی اگر تصرف متعارف مالک، براي رفع 

  نیست.حاجت یا دفع ضرر او نباشد و به حال همسایه مضر تشخیص داده شود، مجاز 
دعاوي که ذیل این عنوان در دادگاه ها مطرح می شوند به عنوان دعاوي مزاحمت مورد حکم قرار    

می گیرند. دعواي مزاحمت هنگامی از طرف خواهان پذیرفته می شود که اعمال خوانده فقط موجب 
تمییز وقوع مزاحمت مال را از تصرف خواهان بیرون ببرد. معیار  که آناخالل در استفاده از مال باشد بی 

عرف است بنابراین در تشخیص آن قصد مزاحم مالك نیست و دادگاه باید بر اساس عرف نسبت به 
احراز آن بکوشد. از نظر فقها و حقوقدانان این چنین برداشت می شود که تصرفاتی که براي رفع 

ضرر همسایه باشد حاجت و یا دفع ضرر بوده و عدم تصرف باعث ضرر خود مالک باشد، هرچند باعث 
صحیح است، اگر مالک از عدم تصرف زیانی نبیند اما از تصرف در ملکش نفعی به او برسد که به زیان 

تصرف به حد متعارف باشد و عرف آن را  که آنهمسایه باشد چنین تصرفی صحیح است اما مشروط به 
 ).44، 1381بپذیرد و نفع نیز لغو نباشد (توکلی،

ي به ارتفاع خانه خود بیافزاید در نتیجه این عمل از نور و روشنائی منزل همسایه اگر متصرف خانه ا   
کاسته شود، این اقدام مزاحمت انگاشته نمی شود. زیرا، متصرف قصد استفاده از ملک خود را دارد، نه 
ایجاد مزاحمت براي مجاوران، با این فرض هم که ثابت شود مداخله مالک در ملک خود فقط به قصد 

در  زاحمت براي همسایه باشد، باز اصل تسلیط مانع پذیرش دعواي مزاحمت علیه مالک خواهد بود.م
تحقق مزاحمت قصد مزاحمت و ادامه قصد از شرایط الزم قبول دعوي مزاحمت است و در مثال فوق 

 .ورینمالک با اقدامی که انجام می دهد قصد استفاده از ملک خود را دارد نه ایجاد مزاحمت براي مجا
قاضی براي اتخاذ تصمیم در دعوي مزاحمت ملزم است به کیفیت و کمیت مزاحمت که موجب 
شکایت یا اقامه دعوي گردیده دقت کند و بررسی نماید که آیا اقدامات انجام شده کافی براي اختالل 

  . در نتیجه این نوع آثار خارجی بی پاسخ می مانند.در استفاده از مال بوده است یا خیر
مواد در زمینه حل  ینتر مهمقانون مدنی می توان گفت که این دو ماده  132و  30با توجه به مواد     

ی منفی ناشی از آثار خارجی است. به طوري که در رویه قضائی ایران براي مشکل آثار خارجمشکل 
ه تجدیدنظر صادر مزاحمت به این دو ماده استناد شده است. به عنوان مثال در آرائی که به وسیله دادگا



 335یل اقتصادي آثار جانبی ناشی از استفاده اموال با مطالعه حقوق ایران       تحل

 

 

شده، فردي که کود در خانه خود نگهداري می کرده با شکایت همسایگان دادگاه رأي بر جبران 
خسارت صادر می کند، چون که خانه هاي مسکونی عرفاً معد براي نگهداري کود نیستند، از این حیث 

ه هاي ایران با استناد تصرف خوانده در ملک خود به نحو متعارف نبوده است. پس رویه قضائی و دادگا
ی را خواهند داشت. براي نمونه یکی از حقوقدانان ایجاد آثار خارجبه این مواد توانائی حل مشکل 

صداي ناهنجار بلند به ویژه در هنگام خواب، دود و بوي نامطبوع و لرزش ساختمان را در زمره کارهاي 
  ). 95، 1398کاتوزیان،نامتعارف یک مالک می دانند (

بسیاري از آثار خارجی در حقوق ایران بی پاسخ می مانند زیرا بر مبناي قاعده تسلیط و این شرایط  در   
الضرر و لزوم استفاده متعارف از ملک و یا حق نمی توان آثار بار شده به طرف مقابل و حتی جامعه را 

ارخانه اي در حل کرد یا اگر حل شود ممکن است در جهت راه حل پرهزینه باشد. تصور کنید که ک
خارج از محدوده شهري ایجاد شده است به مرور زمان و گسترش شهر کارخانه در محدوده شهر قرار 

طرفین این » کوز«می گیرد در این شرایط صداي کارخانه همسایگان را آزار می دهد، بر مبناي نظر 
بر کارخانه بار نشود چون  اثرخارجی باید با هم به چانه زنی بپردازند به طوري که تمام بار رفع مشکل

کارخانه شرایط را در نظر گرفته و گسترش شهر ناشی از عدم رعایت قوانین به وسیله او نبوده است. 
نباید بدون در نظر گرفتن شرایط بر مبناي آلودگی صوتی کارخانه را وادار به تغییر محل کرد و یا 

  بار سنگین عایق بندي صوتی را به او بار کرد.  که آن
قانون مدنی در مورد اموال غیرمنقول عنوان شده نه اموال منقول. بهتر بود  132و  30از سوي دیگر مواد   

قانونگذار به جاي استفاده از واژه ملک از واژه حق استفاده می کرد تا امکان پاسخگوئی به آثار 
). عالوه بر آن 52 ،1390صدقیائی، خارجی ناشی از اعمال حق  نیز به وجود می آمد (پروین و نصرتی

بنابراین اموال یک محدوده و عنوان دعاوي مزاحمت نیز در ذیل اموال غیرمنقول قابل استفاده است. 
حریم خصوصی ایجاد می کنند که در آن مالکین می توانند اراده خود را در رابطه با اشیاء اعمال کنند 

ه استفاده می شود که اصل، اباحه در تصرف از این دو ماددر مقابل دیگران پاسخگو باشند.  که ینابدون 
ملک است و استثنائات این اباحه که از جمله آن می تواند آثار خارجی ناشی از استفاده اموال است باید 
ثابت شود تا قابل اعمال باشند. پس قواعدي مانند الضرر که مقصود از آن رفع زیان از طرف متضرر 

 رائی براي مواجهه با آثار خارجی باشد.است نمی تواند به تنهائی راهکار کا

در زمینه حقوق اموال و اثري که چانه زنی بر آن می گذارد می توان گفت که وجود حقوق اموال    
 که آنمناسب تر و کامل تر براي جامعه ایجاد امنیت می کند تا به کارهاي اقتصادي خود بپردازند بدون 
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مورد تهدید از طرف بقیه افراد جامعه قرار می گیرد. اما این نگران این باشند که حقوق مالکیت آن ها 
حقوق نباید به سمتی پیش رود که به حقوق دیگران لطمه وارد کند به طوري که آثار جبران نشده بر 

پس بهتر است براي جمع دو حق شرایط و اوضاع و احوال هر پرونده به طور خاص آن ها بار کند. 
ل با توجه به شرایط و اوضاع و احوال و نوع تصرف و نوع زیان در نظر سنجیده شود و بهترین راه ح

گرفته شود و از سوي دیگر مناسب است ضابطه شخصی در تعیین ضرر و ضمان مالک در تصرف 
 شخصی به پرونده ها توجه کرد.–ملک و یا حق در نظر گرفته شود، به عبارتی بر مبناي یک معیار نوعی

 کند، می تنفیذ منصفانه و طرفانه بی شیوه به را قراردادها و است مالکیت حقوق حامی که قضائی نظام    
 رشد اصلی هاي محرك که کند می فراهم را تجارت از منافع کسب و سرمایه تشکیل اصلی بنیان و پایه

 امضاء نامطمئن، مالکیت حقوق برعکس،. شوند می محسوب ثروت خلق نهایت در و اقتصادي
 شود، می داشته روا برخی به نسبت که حقوقی هاي تبعیض و نیست قطعی آن ها اياجر که هائی توافق
 باعث کند و نیز می محدود را آن ها خصوصی قرارداد و اثرخارجی حل براي طرفین زنی چانه امکان

 فرآیند شدن طوالنی همچنین. شود می تجارت از حاصل منافع کاهش و گذاري سرمایه تضعیف
 ارزش نیز کننده وعده خلف و کننده سوءاستفاده سوي از دیده خسارت فرد زیان جبران و دادرسی

  آورد. می پایین شدت به را شاکی طلب واقعی
نظریات اقتصادي و حقوقی سیر تطور حقوق مالکیت باید بر اساس تحوالت اقتصادي،  مطابق با   

حالی که حقوق مالکیت در  از منابع صورت بگیرد در انیازهاي اجتماعی و اصل عدالت و استفاده کار
 یا و ندارد وجود مشخصی قانون یا مواردي، در اما است شده شناخته رسمیت به قانونی، نظر ازایران 
حکومت و قوانین غیرکارشناسی شکل گرفته  دخالتمبناي  حقوق مالکیت ایران بر. هستند مبهم قوانین

  .ویانه شده استج و رانت ابرداري ناکار و در نهایت منجر به فساد، بهره
  آثار خارجی و نظام مسئولیت مدنی -3-2
مسئولیت مدنی تدبیري است که به وسیله آن می توان حق هر کس را با حق دیگران جمع کرد و به    

کمک آن هیچ کس مزاحم آزادي دیگران نمی شود. همه براي آسایش خود می کوشند ولی در 
تصویب کرد که کسی نباید به دیگري ضرر بزند و هیچ اندیشه امنیت عمومی نیز هستند. قانونگذار 

ضرري بدون جبران باقی بماند. بنابراین موضوع مسئولیت مدنی تعهدات شهروندانی است که با هم 
زندگی مشترك اجتماعی دارند. تعهد به رعایت امنیت و سالمت دیگران، تعهد به احترام به مالکیت، 

نیز تکلیف به جبران خسارت هائی که از نقض این تعهدها به تعهد به رعایت شخصیت و حرمت آنان و 
  ).29، 1398بار می آید (کاتوزیان،
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مشکل آثار خارجی وقتی به وجود می آید که کسی در استفاده از اموال اش به گونه اي رفتار کند    
آن فرد رابطه با  که یناکه باعث تغییر رفاه دیگري شود، خواه آن رفاه را افزایش دهد یا کاهش بدون 

براي  که آنقراردادي داشته باشد. هر کس سود کاري را می برد باید زیان هاي آن را نیز تحمل کند. 
سودجوئی خطري ایجاد می کند، باید آثار اجتماعی کار خویش را، هرچند مشروع و سودمند نیز باشد، 

). در حقوق ایران 180، 1398زیان،به عهده بگیرد و هیچ ناتوانی را در سر راه خود پایمال نسازد (کاتو
زیان دیده می تواند دو خواسته از مسئول ورود زیان داشته باشد: حق دارد تا از او بخواهد که از انجام 
دوباره فعل زیان بار و یا از ادامه آن در صورتی که فعل زیان بار از اعمال مستمر یا قابل تکرار باشد 

ی شود که در اثر فعل زیان بار به او وارد شده و یا در آینده وارد خودداري نماید. خواهان جبران خسارت
  ). 222، 1392می شود (باریکلو،

هر نظام حقوقی در پی آن است که شیوه هاي گوناگونی براي جبران خسارت تمهید کند که از جمله    
براي زیان دیده و آن ها دو قاعده مسئولیت مطلق و قاعده غفلت است که هر کدام داراي آثار متفاوتی 

صدمه زننده باید به قربانی پول  25واردکننده زیان است. تحت قاعده مسئولیت مطلق یا ضمان محض
پرداخت کند حتی اگر صدمه زننده تقصیر نداشته باشد، به عبارتی دیگر همین که شخصی زیانی به بار 

که در  چه آنباشد یا خطا. آورد باید آن را جبران کند، خواه کاري که سبب ایجاد ضرر شده صواب 
این قاعده مهم است انتساب ضرر به وجود آمده به فعالیت مسئول است نه تقصیر او و زیان دیده کافی 
است اثبات کند که ضرر به او وارد شده و این ضرر ناشی از فعل خوانده دعوي است و اثبات تقصیر 

 واردکننده زیان الزم نیست. 

ا تقصیر تنها دلیلی که می توان مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارتی ی 26به موجب  قاعده غفلت   
توجیه کرد وجود رابطه علیت بین تقصیر او و ضرر است. این هر دو نظریه مبالغه آمیز به نظر می رسند 
نمی توان ارتکاب تقصیر را مبناي منحصر مسئولیت شمرد. زیرا گاهی عدالت ایجاب می کند که کسی 

شود که مضر نبوده است. همچنین به طور کلی نباید شخص را مسئول خسارتی شناخت متحمل ضرر 
که از فعالیت مشروع او به بار آمده است. زیرا معقول به نظر نمی رسد که ضرورت هاي زندگی 

  ). 212، 1398اجتماعی نادیده گرفته شوند(کاتوزیان،

                                                      
25 - Strict Liability 
26- Negligence rule 
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اصل می شود) در زمینه مسئولیت مدنی است. باب دوم قانون مدنی (در الزاماتی که بدون قرارداد ح   
ی است. اصل آثار خارجاین باب در فصل دوم، مبحث دوم و سوم (اتالف و تسبیب) قابل تعمیم به 

مسئولیت در قانون ایران مبتنی بر تقصیر مالک و دارنده است و بر طبق این قاعده، زیان دیده باید تقصیر 
بر اساس قانون آئین دادرسی مدنی   که چناناساسی است  مالک را اثبات کند و این خود یک مشکل

اثبات ذي نفع بودن بر عهده خواهان است. اثبات این مطلب توسط خواهان به خصوص  1379مصوب 
در موارد پیچیده آثار جانبی براي او مشکل خواهد بود. قانونگذار با توجه به مصالح اجتماعی می تواند 

  سئولیت کند و تقصیر زیان دیده را مفروض بداند. براي پاره اي از اعمال فرض م
دولت نیازي به جبران  1339قانون مسئولیت مدنی مصوب  27»11«از سوي دیگر بر اساس ماده    

خسارت ناشی از اعمال حاکمیت ندارد و این خود مشکل آفرین است زیرا بسیاري از آثار جانبی را 
جه به این تفاسیر در زمینه آثار خارجی بهتر است که نظر دولت ایجاد می کند مانند آلودگی ها. با تو

دادگاه را در هر پرونده اي تعیین کننده بدانیم، به این معنا که دادگاه با توجه به شرایط پرونده بتواند 
تصمیم بگیرد که آیا قاعده غفلت توانائی پاسخ به مشکل اثرخارجی به وجود آمده را دارد یا خیر؟ یا 

، می توانند بررسی کنند که اثرخارجی به وجود آمده تا چه اندازه ضرر ایجاد کرده است و ها آن که ینا
آیا با طی کردن پروسه اثبات تقصیر واردکننده ضرر، حق زیان دیده ضایع نمی شود؟ براي مثال در 

جامعه  این اثر داراي مضرات زیادي براي که ینازمینه مشکل اثرخارجی آلودگی، دادگاه ها با توجه به 
و محیط است و اثبات تقصیر یک پروسه طوالنی است که ممکن است باعث آزادي واردکننده ضرر و 
استفاده از موقعیت برتر خود شود، از قاعده مسئولیت مطلق استفاده می کنند. پس در مورد هر 

  اثرخارجی باید شرایط وقوع آن را در نظر گرفت و مضرات آن را بررسی کرد. 
بهترین قاعده حقوقی به واقعیت هاي آن موقعیت بستگی » کوز«بناي تحلیل طرفدارن نظریه اما بر م   

دارد. به نظر آن ها باید قاعده حقوقی را به کار ببریم که باعث شود تا بار مسئولیت به طرفی بار شود که 
تصور کنید یک از کمترین هزینه جلوگیري می کند. آن ها براي توجیه نظر خود مثالی ارائه می دهند: 

راه آهن از گذشته از کنار یک قطعه زمین کشاورزي که یکصد کشاورز در آن زمین دارند، عبور می 

                                                      
احتیاطی  که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی ها آنها و مؤسسات وابسته به  کارمندان دولت و شهرداري :11ماده   - 27

باشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده  وارده میوارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت  خساراتی به اشخاص
مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است ولی   و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا

اعی طبق قانون به عمل آید و موجب حسب ضرورت براي تأمین منافع اجتم در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر
 .ضرر دیگري شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود
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کند. زمانی که قطار عبور می کند، جرقه هائی را بر محصوالت گندم می ریزد که باعث آسیب رسیدن 
اه آهن می تواند به محصوالت می شود.  دو روش براي جلوگیري از این خسارت ها وجود دارد: ر

جرقه گیر بر روي موتورش نصب کند. یا کشاورز می تواند به جاي گندم شبدر بکارد. الزم به ذکر 
این موقعیت را به طور ساده فرض کرده، که هر دو طرف فقط یک ابزار براي کاهش » کوز«است که 

راي دهد و خسارت وارد خسارت دارند. بر مبناي قاعده سنتی تقصیر، دادگاه باید به نفع کشاورزان 
شده به وسیله راه آهن را جبران کند و بر مبناي از بین بردن ریشه ضرر، راه آهن را مجبور به نصب 
جرقه گیر کند. اما به نظر آن ها این روش وقتی کارا است که هزینه نصب جرقه گیر کمتر از تغییر 

زنی براي طرفین را ایجاد کند به طوري که کشت از گندم به شبدر باشد. اگر دادگاه بتواند شرایط چانه 
آن ها به راه حل کم هزینه تر برسند از نظر اجتماعی کاراتر است. اگر دادگاه ها اطالعات خوبی از 

  میزان هزینه و خسارت داشته باشند می توانند راه حل کاراتري را ارائه دهند. 
  نتیجه

 یکی شود، می بازار در مشکالتی ایجاد باعث و ندک نمی عمل کارا بازار در نامرئی دست مواردي در   
 ایجاد باعث تواند می که است مهم دلیل این به آثار این مشکل حل.  است اثرخارجی این مشکالت از

 اقتصادي کارائی نظر از کند می ایجاد را اثرخارجی که فعالیت شدن کم یا زیاد بر تا شود هائی انگیزه
 اقتصادانان.  شدند عمل وارد مشکل این حل براي حقوقدانان و قتصادداناندلیل ا همین به. بگذارد تأثیر

اول متمابل به استفاده از مکانیزم هاي عمومی و دخالت دولت   گروه: کرده اند بیان حل راه دسته دو
هستند و گروه دوم معتقداند اگر حقوق مالکیت به روشنی تعریف شود و هزینه چانه زنی کم باشد می 

  استفاده از چانه زنی بین طرفین مشکل را حل کرد و نیازي به دخالت دولت نیست. توان با 
ایراداتی به نظریه گروه اول وارد است. مشکالت اطالعات، هزینه هاي اجرائی، سطح فعالیت و رفتار    

ترمیمی باعث ایجاد حجم وسیعی از مقررات به وسیله دولت می شود که شامل مقررات غذا و دارو، 
ن کار، محدودیت هاي سرعت و قواعد ترافیک سالم، مقررات ناحیه بندي کردن، مقررات مکا

طالیه دار آن است مشکالت » کوز«ساختمان سازي و مانند آن می شود. اما دسته دوم از نظریات که 
اثرخارجی را از طریق معامله خصوصی و چانه زنی قابل حل می دانند، اگر سه شرط همراه آن باشد: 

مالکیت خوب تعریف شود، حقوق مالکیت قابل انتقال باشد و هزینه معامله خصوصی کم باشد.  حقوق
اما این تئوري هم مصون از انتقاداتی از قبیل نیاز داشتن این نظریه به یک پروسه طوالنی و زمان بر، کم 

  بودن افراد مذاکره کننده و رفتارهاي استراتژیک یا فرصت طلبانه است. 
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جود قضیه کوز رویکردي جدید براي اقتصاد و حقوق ایجاد کرد به طوري اگر هزینه مبادله با این و   
صفر نباشد قانونگذار می تواند با یک تعریف روشن و ساده از حقوق مالکیت هزینه را کاهش دهد و 
معامله طرفین را ساده کند. از سوي دیگر رویکردهاي تکامل یافته قضیه کوز بستري اساسی براي 

کت در جهت تحوالت مربوط به کارآمدي سیستم ها، طراحی قوانین موجه اقتصادي و ساماندهی به حر
  رفتار دولتمردان فراهم کرده است.

در حقوق، قوانین و مقررات ایران عنوانی به نام اثرخارجی وجود ندارد. اما به طور موردي تعدادي از    
دگی، سروصدا و آزار همسایگان در قوانین آمده و آثار خارجی ناشی از استفاده اموال از جمله آلو

تکلیف آن ها به وسیله نظام مسئولیت مدنی و در مواردي به وسیله مالیات یا مقررات گذاري حل شده 
که در قانون و حقوق ایران براي آثار خارجی آمده است محدود به همین  چه آناست. بنابراین تمام 

می تواند با تدوین قوانین جامع در زمینه مالکیت و اراضی که در  موارد اندك می شود. اما قانونگذار
آن مالك هاي یکپارچگی، کارائی، کار کارشناسی، استفاده از تجربیات تاریخی، احترام به حقوق 
مالکیت و اجراي درست قوانین، رعایت می شود؛ تا به این وسیله باعث ایجاد معامله خصوصی و چانه 

  در آثار خارجی با کمترین هزینه  شود.زنی بین طرفین درگیر 
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