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 مقدمه. 1

قرارداد دادرسی به عنوان یکی از ابزارهای اساسی در تدابیر 

ری است. نظریه قرارداد دادرسی خود دارای گذاقانون

سازی مسئول»کاربردهایی است؛ یکی از این کاربردها به 

معروف است. که اساس نظری قوی و محکمی در « طرفین

مقابل اجبار طرفین برای مشارکت در روند دادرسی به وجود 

دادرسی تنها  جریان حسن بر آورد. در این تئوری نظارتمی

 ی قضات گذاشته شده است. دره بر عهدهای است کوظیفه

 نامهتصویب دادرسی، کردن قراردادی راستای در و فرانسه

 را ایرویه 2005 دسامبر 28مورخ  2005 -1678شماره 

 آیین دادرسی کردن قراردادی آن به که است کرده قانونی

 آیین کد 764 ماده 5 و 3، 4 بندهای تعبیر به .(1)گویند می

 پس تواندمی پرونده سازآماده کشور، قاضی این مدنی دادرسی

 تعیین پرونده را ساختن آماده تقویم طرفین، وکالی افقتو از

 زمان و لوایح تبادل هایزمان و تعداد شامل تقویم این کند.

. (2)کند می رعایت به ملزم را دادرس طرفین و و شودمی ختم

قواعد و مقررات موجود در دادرسی از جمله تعهداتی هستند 

اند. قواعد و مقررات حاکم بر این قرار گرفته طرفین که بر ذمة

 شده نظریه، احکامی نیستند که از خارج بر طرفین تحمیل

تعهداتی به حساب  بلکه این قواعد از جمله حقوق و باشند،

قاضی  نقش نهایت، در و دارد طرفین ارادة ریشه در آیند کهمی

 بر دلیل تحصیل منع رساند. قاعدةحداقل می به دادرسی در را

 جنبة در دادرسی قاضی فعال نقش و است حاکم دادرسی روند

شود. اقتصاد  مضیق تفسیر باید بنابراین، یابد،می استثنایی

همانند اخالق و عدالت به عنوان یکی از منابع اصلی در تفسیر 

رود. در دنیای معاصر که ار میحقوق قراردادها بشم

اند، جایگاه نام نهاده« جهان عدم اطمینان»اقتصاددانان آن را 

قراردادها دارای جایگاه با ارزشی است، چرا که با وجود عدم 

کند. گذاری را برای افراد مهیا میشفافیت آینده، امکان سرمایه

و  ی حقوق مدنیدانان و اقتصاددانان متخصص در زمینهحقوق

تحوالت آن ضرورت درک درست و حمایت از این نهاد حقوقی 

دانند. آنان قرارداد را تا آن جا که به را امری گریزناپذیر می

دانند نگری میترین ابزار پیشافراد مرتبط است، به عنوان مهم

کند و مسیری هموار در که خود امنیت حقوقی را ایجاد می

آورد که به لحاظ د میرسیدن به آزادی و مسئولیت به وجو

با در . (3)باشد شکوفا کردن انسان در جامعه دارای الزام می

نظر گرفتن این مسئله در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این 

پرسش هستیم که نظریه قرارداد دادرسی به عنوان یکی از 

حاب دعوا از منظر اقتصادی و منطق مبانی اصلی ارتباط اص

بل پذیرش است؟ در پاسخ به به این اقتصادی حقوق چگونه قا

ی تحلیل نبال شناخت و بررسپرسش در این مقاله به د

 اقتصادی قرارداد دادرسی هستیم.

 

 . مالحظات اخالقی2

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت 

 داری رعایت شده است.متون، صداقت و امانت

 

 ها. مواد و روش3

روش تحقیق به صورت توصیفی این تحقیق از نوع نظری بوده 

ورت آوری اطالعات بصباشد و روش جمعتحلیلی می

 ورتای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقاالت صکتابخانه

 گرفته است.

 

 ها. یافته4

 ردادرسی، منبع ابتدایی د قرارداد نظریة در از دیگر سو،

 در است. تعهدات مدنی حقوق دادرسی قواعد آیین استخراج

تعهدات  و حقوق خصوص در قانون که جا هر رویکرد، این

 برای باید قاضی باشد، مبهم یا کوتمس دادرسی، در طرفین

در  کند. مراجعه حقوق تعهدات به قضیه، حکم استخراج

 اثر مختومه، امر اراعتب بر حاکم قواعد که ها مشاهده شدبررسی

 یرتفس دادرسی، رابطة گیریزمان شکل قضایی، آرای نسبی

ادارة  در قاضی اختیارات قضایی، اوراق سایر و دادخواست

 هب حد چه تا آن، غیر و احکام اجرای بر حاکم قواعد دادرسی،

 شده، ابعاد موجب این همة وابسته است. تعهدات حقوق قواعد

در  نهمچنا جدی، هایدادرسی با وجود کاستی قرارداد نظریة

 جایگاهی دیگر دارای کشورهای مدنی دادرسی آیین نظام

 باشد. شایسته

 



 1400نامه نوآوری حقوقی، ویژه  پزشکی، حقوقمجله  و همکاران فیروزبخت

 

 247 

 

 . بحث5

 پیشینه تحقیق. 1-5

« یب دعوا در پایان دادن به دادرسی مدنتراضی اصحا»مقالة 

نوشتة میثم اکبری دهنو و مرتضی شهبازی نیا که در سال 

از  یکیبه چاپ رسیده است. از نظر نویسندگان،  1393

را به خود  یحقوق دادرس نیکه امروزه ذهن متفکر یمباحث

 «یکردن دادگستر یقرارداد» کردیمعطوف داشته است، رو

 نییآ نمودن مقررات قانون ریتفس رانهیخبا م کردیرو نیاست؛ ا

ر ابتکار عمل اصحاب دعوا، د شیقائل به افزا یمدن یدادرس

 ،یکردیرو نینبه چ تیمقاله با عنا نیشعبه است. در ا نیا

دعوا  اصحاب .میرا مورد بحث قرار ده یمدن یدادرس انیپا

ام اختت» ایو « حل اختالف نیگزیطرق جا» لهیبه وس تواندیم

 یراضتبا « دادگاه یالتزام به رأ» ایو  «یمدن یدادرس یتوافق

دهند. در باب قسم دوم و  انیپا یمدن یبه دادرس گریکدی

آمده است؛ در قسم  انیخصوصاً قسم سوم کمتر سخن به م

را مسترد  یمدن یدرسدا گریکدیدوم اصحاب دعوا با توافق 

 با )و حیاصحاب دعوا به صورت صر زی. در قسم سوم نندینمایم

 قی)از طر یضمن ای( و یاز رأ تیدر شکا شیاسقاط حق خو

 انی( درصدد پایکارشناس یهیالتزام به نظر نهیتوافق در زم

 هستند. یمدن یدادن به دادرس

زاده نوشتة رضا شکوهی« ماهیت حقوقی رابطة دادرسی»مقالة 

در  چاپ رسیده است. از نظر نویسنده، به 1397که در سال 

پس از  نیطرف ةرابط یحقوق تیخصوص ماه حقوق فرانسه، در

مطرح شده است. حقوقدانان  یاریمباحث بس یشروع دادرس

 یاند. بعضنام نهاده «یواقع یمعما»رابطه را  نیا یفرانسو

 ای یقرارداد تیماه یرا دارا یدادرس یحقوق ةرابط

با  یرسداد ةاز رابط ه،ینظر نای در. انددانسته یقراردادشبه

که در حقوق  یفیتوص شود،یم ادی «یاد دادرسقرارد»عنوان 

. در مقابل، شدیاستفاده م یاشاره به دادرس یرم باستان برا

 دانندیاز حقوق رم م یراثیرا م یقرارداد دادرس یةنظر یبرخ

که حقوق و تعهدات  چرا ماند،یم یدر حقوق رم باق دیکه با

دارد  یمنشأ قانون ،یکنون ییقضا هایدر نظام ،یدادرس نیطرف

به  یرابطه، کمک نیا یبرا یقرارداد تیو در نظر گرفتن ماه

 دید می. اما خواهکندینم یینهاد قضا نیروشن شدن احکام ا

در روشن شدن  تواندیتا چه حد م ،یقرارداد دادرس یةکه نظر

 مؤثر باشد. یاحکام دادرس

 

 بهنوآوری تحقیق با عنایت به تحقیقات مشا. 2-5

های مت پیشین مشاهده شد، پژوهشطور که در قسهمان

صورت گرفته، با تمرکز بر شناخت رابطة اصحاب دعوا به 

صورت کلی و در برخی موارد محدود در زمینه نقش اراده 

اند؛ در حالی که پژوهش حاضر اصحاب دعوا طراحی شده

 متمرکز بر بررسی قرارداد دادرسی به عنوان مبنای رابطة

 باشد.تصادی حقوق میاصحاب دعوا از منظر منطق اق

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش. 3-5

در جهان کنونی نظام اقتصادی مبتنی بر بازار مورد قبول همه 

در مزایای نظام بازار تقریبا  ملل قرار گرفته است. اقتصاددانان

القول هستند. استدالل اصلی در جهت دفاع از این نظام متفق

ریزی شده، برنامهدر مقابل اقتصاد سوسیالیستی و  اقتصادی

تعامالت  این است که به دلیل تنوع، کثرت و تغییر مداوم

ممکن و ریزی متمرکز، تقریبا غیربرنامه اجتماعی، امکان

ادی مبتنی حقوقی که تعامالت اقتص حاصل است. زیرساختبی

 بر حقوق خصوصی است که کند،مین میبر بازار را تسهیل و تأ

شود. از طرفی، حقوق یف میمبنای آن مالکیت خصوصی تعر

آورد و حقوق قراردادها موجبات انتقال اموال را فراهم می

ضمان قهری و و مسؤولیت مدنی از آن در مقابل تعدی و 

نماید. در هر حال، ارزشمندی اقتصاد بازار و می تجاوز دفاع

اقتصادی هنجاری  حقوق خصوصی در مقایسه با یک نظام

های بازار و حقوق اساس آن کاستی کند که برمعنی پیدا می

های اخیر با آنکه تواند آشکار شود. در سالخصوصی نیز می

لیکن  اقتصاد بازار بسیار مورد توجه و اقبال قرار گرفته است

ناکامی بازار در رسیدن به اهداف عدالت توزیعی، عدالت 

اصالحی و یا کارایی اقتصادی، عیوب این نظام اقتصادی را در 

 که روابط اجتماعی بسیار پیچیده و همبسته شده، بهجهانی 

این تأثیر و تأثر در  .(4)ای آشکار نموده است طور فزاینده

فضای آیین دادرسی و مبنای رابطة اصحاب دعوا نیز وجود 

دارد؛ به همین دلیل الزم است که نظریه قرارداد دادرسی به 
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عنوان مبنای رابطة اصحاب دعوا از جنبة اقتصادی نیز مورد 

 بحث و بررسی قرار گیرد.

 

 پژوهش  یهاتیمحدود. 4-5

وهش حاضر در ارتباط با با در نظر گرفتن متغیرهای پژ

های تحقیق باید به این مسئله عنایت داشت که محدودیت

بررسی نظریات مختلف در ارتباط با ماهیت رابطة میان 

اصحاب دعوا در دایرة موضوعات پژوهش حاضر قرار ندارد؛ 

 بلکه صرفاً یکی از نظریات مطرح شده در این رابطه یعنی

 فت.بررسی قرار خواهد گرنظریة قرارداد دادرسی مورد بحث و 

 

 مبانی مفهومی. 5-5

در این قسمت به بررسی و شناخت مبانی مفهومی پژوهش 

 پردازیم.می

 

 قرارداد دادرسی. 1-5-5

 آن مرکزی هسته و دادرسی کارآمد از ایجلوه دادرسی کیفیت

 شود. درمی محسوب شکلی قواعد پویایی عامل و شده محسوب

 ییعقال باعث دادرسی، کیفیت جهت در گذاریسیاست واقع،

 همچنین و شده دعاوی به و رسیدگی طرح فرآیند نمودن

 نسبت به و مؤثر و راهگشا ابزاری محق، شخص به نسبت

 حساب به قاطع و حتمی سریع، اجرای ضمانت حق،بی شخص

 .(1)آید می

 در گیرد.سرچشمه می رم دادرسی، از حقوق اصطالح قراردادی

 نوعی عنوان دادرسی به رابطة حقوقی حقوقی مذکور، نظام

 قرارداد بسته طرفین بین که شدرفته میقرارداد در نظر گ

 از ناشی تعهدات ی مشموالنرا در جرگه آنان و شودمی

 تبعیت توان بهتعهدات، می این تریناز مهم گذارد.می دادرسی

قبول قضایی اشاره نمود. سرانجام  رأی یعنی نتیجة دادرسی، از

 اقامة انتقالی برای دادرسی، اذعان به اثر رابطة قراردادی ماهیت

 پایه تعهد از که کنددعوا، قبول می اقامة با خواهان دعواست؛

 بسنده دادرسی پی در صادره رأی به و پوشی نمودهچشم

 قدیمی در آرای که دادرسی رابطة قراردادی نظریة کند.می

 کشور انعکاس بوده است )دیوان نیز دارای فرانسه کشور دیوان

 و ز بعضا مورد ایرادامروزه نی (،1912 آوریل 29 فرانسه،

آنان بر این  است. گرفته قرار کشور این حقوقدانان اعتراض

 تبادل از بعد خواهان قادر نیست حداقل هرچند باورند که،

کند،  خود دعوای استرداد به اقدام خوانده رضایت بدون لوایح،

 منعقده قرارداد در بایستنمی را محدودیت این یسرچشمه

نشات  این محدودیت کرد، جست و جو خوانده و خواهان میان

 .(1) است دادرسی اجتماعی ماهیت از گرفته

توان به صورت شخصی احقاق دن، نمیمتم جوامع در اصوال،

 پذیر است.ز طریق دادگستری امکانحق نمود و این امر تنها ا

عدی که جهت احقاق حق بر دادگستری و بر این اساس قوا

شوند. ی خواهان ارائه نمیاراده حاکم هستند، بر اساس

 طةراب قراردادی ماهیت نقشی در خوانده نیز بنابراین جایگاه

 چرا رابطه ندارد، این ایجاد در اختیاری دادرسی ندارد، و وی

 شود )مادةمی محکوم دعوا ماهیت در حضور عدم صورت در که

 .(5)ف( .م.د.آ.ق 396

 با حقوقی ایرابطه را دادرسی رابطة قانونی، نظریة طرفداران

 ی تعهداتکلیه نظریه، بر اساس این دانند.می قانونی منشأ

اند، این قانون گذار نتیجه گرفتهقانون ةاراد از دادرسی، از ناشی

 خصیش حق احقاق شود خواهان ازاست که موجب می

 کند؛ مراجعه خودداری کرده و برای احقاق حق به دادگستری

 دادگاه در حضور خوانده را جهت  که است گذارو این قانون

 ضمانت یدق به که گذار استقانون هم این نهایتا کند؛اجبار می

 الزام داشته دعوا تکلیف تعیین را به یفری، قاضیک اجرای

 اختیاری خواه دادرسی، در ثالث است. به این ترتیب دخالت

ی قرارداد داشته و به صورت الزامی، ریشه در قانون یا باشد

 و یرادا از مصون نیز قانونی نظریة حال، این با باشد.نمی

 است. نمانده اعتراض

 را اجبار خوانده در دادگاه یاراخت قراردادی، نظریة طرفداران

 از یکی دانند. الزاممی حق از سوءاستفاده نظریة با منطبق

 حق، از سوءاستفاده قاعدة استناد آن، به فسخ به عقد طرفین

نیز  عقود سایر در بلکه نیست، دادرسی قرارداد به منحصر

به  تواندمی قاضی کهچنان است؛ مشاهده قابل آن از هایینمونه

 دهد. آن انحالل بر عقد، حکم طرفین از یکی ستدرخوا

 تعهدات که ادعا این به پاسخ در قراردادی نظریة طرفداران
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دارند قراردادی، ابراز می و نه دارد ریشه قانونی دادرسی طرفین

 و دخیل بوده قراردادها همة آثار معین نمودن در گذارقانون که

 گذارده طرفین عهدة بر را نیت حسن رعایت و به تسلیم تعهد

 خصوصی در حقوق کلی به صورت باید نظریه، این با است.

 .(6)شد  اراده را منکر نقش

 

 ارداد دادرسیمفهوم اقتصادی قر. 2-5-5

 و« داد»واژه  دو از ترکیبی مفهومی لغوی لحاظ به دادرسی

 فغان و قسط عدل، معنای به پارسی لغت در داد است.« رسی»

 ،(7)دارد  رسیدن معنی افاده نیز« رسی»و  (8, 7)آمده 

 .باشدمی رسیدن کسی داد به معنای به دادرسی بنابراین

 یانگلیس کلمه معادل اقتصاد دریچه از دادرسی گسترده مفهوم

(Procedure )هایمشیخط به اشاره و است دادرسی( )آیین 

 بازیگران مدنی بین دادرسی جریان مدیریت راستای در کالن

 به قائل دلیل همین به داشته و دادرس ـ و طرفین از اعم ـ آن

 دادرسی، سازیخصوصی قبیل از دادرسی الگوهای

ت اس غیره و در دادرسی گراییتخصص جایگزین، هایدادرسی

(9). 

اع در مورد تعریف این واژه به اجمنظران علم اقتصاد صاحب

در  آدام اسمیت یککالس مکتب گذاربنیان اند. از زماننرسیده

 رایهتا به امروز تعاریف مختلفی از سوی این گروه ا1776سال 

 علم ینا واقعیت از ایبر جنبه تعاریف این از کدام هر که شده،

 هر و است اقتصاد علم مهم ارکان از انتخاب اام تأکید دارند.

 ربناچا و نموده عمل خود ترجیحی و نظام ارزشی اساس بر فرد

 .(10)داد  خواهد ترجیح دیگر برخی بر را منابع و امور از برخی

 این آیدمی دست به انتخاب مفهوم، از که نکته حایز اهمیتی

 در، (11) باشدمی هزینه و پیامد متضمن انتخابی هر که است

 عیارم و هزینه سود ـ هایتحلیل بر مبتنی انتخاب عقالنی واقع

آید به شمار می نهایی هدف که ثروت است رساندن حداکثر به

(12). 

 تحلیل از داند. بحثمی عقالنی انتخاب علم را اقتصاد پازنر،

که  (12)شود مدنی آن زمان شروع می دادرسی آیین اقتصادی

 عدالت و انصاف قانونی، اصول بر حاکم اصل عنوان به« کارایی»

 منظر از دادرسی قوانین بازنگری چنین هم و. (13)ظهور کرد 

 آیا که معنا این به است اقتصادی تحلیل دیگر مفهوم اقتصادی

 آیا کاهش؟ یا دهدمی را افزایش منابع نظر، مورد حقوقی قواعد

 .(14)خیر؟  یا شوندمی منابع از کارآمد استفاده به منجر

 یک با منطقی خوانده و خواهان یک مدنی دادرسی آیین در

 بر اصوال این حوزه .(13)کند برابری می اقتصاد علم معقول مرد

 بالبوجود آمده و به دن افراد توسط عقالنی انتخاب فرض اساس

 بر قضایی هایسیستم و تغییرات حقوقی از منبعث نتایج کشف

 وضعیت یافتن نهایتاً و است دعوا در درگیر طرفین و افراد رفتار

 نوع این خرد. اقتصاد سطح در تحلیل از طریق جدید تعادلی

 حقوقی گیرانتصمیم بصیرت ارتقای به اندتومی هاتحلیل

 به آینده، گوییپیش و بینیپیش به قادر را هاو آن کند کمک

 به اقتصادی نگرش اجماال، ببرد. منافع حداکثرسازی سمت

 عاقل، افراد است فرض استوار این بر مدنی دادرسی آیین

 زا برخی ضمنی هایقیمت عنوان به را حقوقی هایتضمین

 چنین هدایت برای هاقیمت این و گیرندر نظر مید رفتارها

 روندمی کار به مطلوب اجتماعی مطلوبیت عنوان به رفتارهایی

(13). 

 

 تحلیل اقتصادی قرارداد دادرسی. 6-5

 برای هر در مرحله تشکیل قرارداد این فرض وجود دارد که،

بیشتر از  «ارزش تعهدات طرف دیگر»یک از طرفین قرارداد 

نظر اقتصادی، است از م« هر گونه تعهد جایگزین دیگر»

فق شوند و یک تواقراردادها با هدف کسب ثروت ساماندهی می

دارای دو بعد  تواندآیند. قرارداد میسازمانی به شمار می

فی ثر منا یکارآمد یا ناکارآمد باشد. قرارداد ناکارآمد صرفا دارا

دادی، قراراقتصاد قرارداد از اصل آزادی  .(15, 12)خواهد بود 

 صادمبانی اقتقواعد حقوق قراردادها، به عنوان  تکمیلی بودن

ه ار قرارداد باعتبدر مرحله تشکیل و نماید. بازاری، حمایت می

ر اقتصادی رفتاتصادی اصل آزادی قراردادی، تحلیل تحلیل اق

 ارهرایگان اشدادی و تحلیل اقتصادی قراردادهای پیش قرار

 شود:می
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 ل آزادی قراردادهاتحلیل اقتصادی اص. 1-6-5

ا بساله این م«. مبنای حقوق خصوصی ایران آزادی اراده است»

مشاهده جستجو در قوانین مربوط و مبانی فقهی آن قابل 

ه وط بگذار نیز در امور مربقانوناست، هر چند نظارت و کنترل 

 ضعیف بدون توجهو حمایت از اقشار نظم عمومی و حاکمیتی 

 نمانده است.

ر تفسی «اصل اباحه»آزادی اراده در حقوق اسالمی با عنوان 

 آن شده است. به این معنا که هر امری حالل و آزاد است مگر

ن انوقن مدنی ایران نیز به عنوان که خالف آن ثابت شود. قانو

بر این دعوی اذعان داشته و  مادر در حقوق خصوصی کشور،

 انوناین ق 10لف آن را اعالم داشته است. ماده در مراحل مخت

 ت.ه شده استرین حامی آزادی قراردادها شناختبه عنوان اصلی

قراردادهای خصوصی »در این ماده چنین مقرر شده است: 

اند در صورتی که را منعقد نموده نسبت به کسانی که آن

 رفینبر اساس این ماده؛ در ط. «مخالف قانون نباشد نافذ است

می که تصمیآید و آنان تا زمانی قرارداد اطمینانی به وجود می

 تیقرارداد آ توانند در موردمخالف قانون نگرفته باشند، می

ا رآن را انتخاب و یا محتوای آن  خود تصمیم گرفته و شروط

 که از سرنوشت آن در مرحله دادرسیتغییر دهند، بدون این

 ای داشته باشند.واهمه

را در ی مذکور ارزش آزادی قراردادها ادهاگر چه عبارت م

ق حقوق ایران به خوبی بیان کرده و جایگاه آن را در حقو

های مفهوم آن با آنچه در نظریه کند، اماقراردادها مشخص می

و از آن به هیچ وجه  فردگرایانه وجود دارد، دارای تفاوت بوده

ن بدان ایشود. نظمی، اجحاف و استثمار به ذهن متبادر نمیبی

نصری فراتر از آن، که همان قانون دلیل است که همواره ع

مانع آن شده و از ضرورت داشت است، وجود دارد که هر جا 

ل و مخالف عدالت و امنیت جلوگیری معقوتحقق نتایج غیر

سبب شده برخی حکومت واقعی را در  نماید. همین امر نیزمی

. (16) راده طرفینحقوق ایران از آن قانون بدانند تا حاکمیت ا

 و تقاضا نظام قیمت کاال و خدمات بر بنیان فرمول عرضه

منابع موجود در  استوار است و این فرمول اقتصادی بر اساس

کند، پر واضح است که پایه و جامعه، تعادل بازار را ایجاد می

ی، آزادی قراردادی بازیگران بازار اساس اطالعات در چرخه

 است.

ا از طریق بازار به دیگر سخن، این اصل تخصیص منابع ر

ثیر تأشود؛ این فرمول بوجود آورده و موجب افزایش ثروت می

 یافتگی اقتصادی را بر اساس آزادی قراردادی نشانتوسعه

 دهد:می

 ت =آزادی اراده + آزادی قراردادی + آزادی اقتصادی و رقاب

 یافتگیتوسعه

« حق انتخاب و انگیزه»اصل آزادی قراردادی موجبات ایجاد 

( یا قانون مدنی 10ردد، بودن رابطه معاملی )مثل ماده گمی

باشد ینبودن رابطه معاملی )فسخ و اقاله( نمادی از این اصل م

رضائی یا تشریفاتی کردن قرارداد، انتخاب یا عوض  .(17)

 کردن شریک قراردادی و... تابعی از فرامین اصل یاد شده

 هستند.

ی دو مفهوم شکلی و بردارندهدراز نظر اقتصادی این اصل 

ماهوی داراست، مفهوم شکلی بیانگر اصل رضائی بودن 

 سود کننده اصل به حداکثر رساندنقراردادها و نهایتا توجیه

باشد، و متوقع و کاهش هزینه انعقاد و اجرای معامالت می

گیری یا عدم ی اختیار شکلکنندهمفهوم ماهوی، منعکس

گیری قرارداد، تعیین حدود و مفاد قرارداد و انتخاب شکل

 ز اصلاده آزادانه طرف قرارداد است. باور اقتصاد قرارداد، استفا

ن میی آن به منظور تأنفع معیار کارآمدآزادی قراردادی به 

 بازده بیشتر است. 

ه حظایمنی معامالت و استقرار عدالت )معاوضی( بایستی با مال

، به همین می )نظم و رفاه عمومی( صورت گیردسیاست عمو

 ن،خاطر دولت قادر است از طریق معیارهای اقتصاد خرد و کال

 .(18)موجب کنترل بازار و تعریف اصل آزادی قراردادی گردد 

 

 تار پیش قراردادیتحلیل اقتصادی رف. 2-6-5

 ی ازترین راهکار برای دستیابی به هدف یکدستیابی به بهینه

های اصلی علم اقتصاد است، پس سودمند بودن و آرمان

ترین ه اقتصادی در قراردادها یکی از مطلوبداشتن توجی

بینی مواردی در حاالت است. برای رسیدن به کسب سود پیش

   انعقاد قرارداد الزم است:
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ز اکه، با انتخاب شریک قراردادی موقعیت استفاده اول این

گر اشود )به عنوان مثال قرارداد نسبت به دیگران منتفی می

از « ب»د ببندد، شخص قراردا« ب»با شخص « الف»شخص 

 شود(.محروم می« ج»انعقاد قرارداد با 

از  اگر ناشیکه، افشای اطالعات یا انتقال آن )حتی دوم این

ث آمده از ماهیت قراردادی باشد( باعضرورت قراردادی و بر

شود، چه اینکه افشای اطالعات ممکن ایجاد هزینه فردی می

 امله شود.است موجب اعتماد گزاف یا توقف جریان مع

ین گذاری طرفکه، رفتار پیش قراردادی موجب سرمایهسوم این

گذاری در گردد بنابراین سرمایهدر کسب اعتماد مطلوب می

تواند منجر افزایش قدرت اعتماد توسط یکی از طرفین می

م معامالتی طرف دیگر شود و قدرت معامالتی نیز اساس تقسی

 آید. اب میبازده قراردادی طرفین قرارداد به حس

 گذاری زیر بوسیله قانونگانهبر این اساس اصول اقتصادی سه

در قواعد ماهوی حقوق از طریق ابزارهایی مانند تضمین 

بینی گذاری پیش قراردادی به همراه تشویق آن، پیشسرمایه

ه بهای پیش قراردادی، ایجاد ضمانت اجراهای الزم مسئولیت

 ...تفاده از کسب اطالعات واسیا سوء خاطر کتمان اطالعات و

ی رهامورد توجه قرار گیرد ابزارهای یاد شده قادرند از رفتا

ی ادهدهنطلبانه نیز پیشگیری نمایند. برای نمونه ایجابفرصت

که از پیشنهاد خود عدول کرده است وفق مسئولیت پیش 

د نمای گیرنده را تحملهای اعتماد ایجابقراردادی باید هزینه

(18). 

بینی دگرگون شدن تعادل اقتصادی عوضین نکته دیگر پیش

است. برای ارزیابی درجه احتمال سود و زیان و تشخیص 

بایست بینی متعاقدین در قرارداد میپیش تحقق نظریه عدم

ی شرایطی که موجبات تغییر و دگرگونی اقتصادی در همه

 رسی قرار داد.اند را مورد برجامعه شده

بینی نظریه این است که های بنیانی عدم پیشاز جمله ویژگی

و یکی از  (19)شود توازن مالی بین طرفین کامال متحول 

طرفین ناچار به اجرای تعهد خود با صرف هزینه گزاف باشد. 

هر  بر این اساس در صورتی که بعد از بستن قرارداد اتفاقی

قابل اجتناب رخ دهد اما تأثیری بر چند غیرمترقبه و غیر

طرفین نداشته و یا اثر آن خفیف و ضعیف باشد،  تعهدات

بینی و تعدیل قرارداد پیش برای اجرای نظریه عدمدلیلی 

نیست. بر هم زدن نظم و تعادل قرارداد منوط به تأثیر مستقیم 

بینی بر آن است. و اقامه دلیل اثبات رابطه قابل پیشحادثه غیر

 علّیت مستقیم بر دوش متعهد است.

متخلف از انجام تعهد :»خوانیم قانون مدنی می 227در ماده 

د نتواند ثابت نمای شود کهکوم به تأدیه خسارت میوقتی مح

توان که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی

 «.مربوط به او نمود

ن قانو 219قانون مدنی فرانسه و ماده  1134به موجب ماده 

اند کلفمدنی ایران، قرارداد قانون طرفین است و آنان ملزم و م

االصول نیت اجرا نمایند، و علیتمام موارد آن را با حسن

 گردد،ات هزینه میدشواری و سادگی تعهد ها با توجه بهقیمت

ا و در هر موردی که حادثه یا امری موجب صرف وقت بیشتر ی

تری گردد، مقداری از عوض در قبال آن قرار هزینه گزاف

 گیرد.می

ی دگرگونی توازن مالی تعهدات طرفین یکی همچنین درباره

 ای بیان کرده که جالب توجهنمونه یسندگان فرانسویاز نو

 است.

 قبل از شروع جنگ جهانی اوّل بهای یک تن ذغال سنگ بین»

ر ماه فرانک فرانسه بوده است. د 28فرانک و حداکثر  22تا  20

فرانک و در ماه  44جهانی به  اوایل جنگ 1915مارس 

 117غ به مبل 1916فرانک و در مارس  73به  1915دسامبر 

فرانک رسیده  174فرانک و باالخره در آخر همین سال به 

 است.

شود که قیمت ذغال سنگ با جستجوی مختصری مشاهده می

ت در فاصله زمانی کوتاه، چندین برابر شده است. بدیهی اس

ای است، در اجر متعهدی که مادّهء اوّلیه کار او ذغال سنگ

 چندین برابر است تعهد خود به مشقت و سختی افتاد و ناگزیر

کرده هزینه کند و این بر خالف عدالت آنچه که تصور می

است. البته باید توجه داشت که در عقود معوض  معاوضی

ولی این احتمال  است، احتمال سود و زیان امری طبیعی

 حدّی دارد، و چنانچه از حدود تصورات طرفین تجاوز کند،

اد قابل اعمال خواهد راردقبینی برای تعدیل نظریه عدم پیش

 .(20)« بود
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 بینیرارداد پیشـح در قـور صریـعالوه بر آن چه که به ط

یز نگردد، طرفین ملزمند به آن چه که از عرف یا قانون یـم

 وقانون مدنی فرانسه  1135شود گردن نهند، مواد ناشی می

قانون مدنی ایران در این مورد به قدر کافی صراحت  220

 دارد.

 

 ناردادهای رایگاتحلیل اقتصادی قر. 3-6-5

در تحلیل اقتصادی قراردادها و بر اساس نظریه انتخاب 

ر ترین فرض به حداکثر رساندن ثروت در رفتاعقالیی، ابتدایی

 ه وقراردادی است. بر این اساس قرارداد رایگان از قبیل هب

ی نداشته و از این منظر امری بخشش توجیه اقتصاد

بر توان منطقی شناخته شده است. لکن به طور کلی میغیر

ی سه مسئله مهم مبنای قراردادهای رایگان را در علم پایه

 رفتار اقتصادی قابل پذیرش دانست:

 در ابتدا اینکه عالوه بر نفع شخصی ـ مادی، نفع شخصی ـ

های اخالقی و معنوی )از قبیل تبعیت از قواعد و ارزش

 بیت وطلواجتماعی( نیز در اقتصاد کالن  قادر به ایجاد رفاه و م

 راراجتماعی است. دوم اینکه انگیزه ایجاد و یا استم رفتار

بر  ی اعتماد )خصوصا در روابط خانوادگی(روابط بر پایه

 قراردادی شخص بخشنده و گیرندهرفتارهای قراردادی و غیر

 یابد.بخشش در آینده افزایش می

ورت ه صرفتارهای افراد ب سوم اینکه، با معیار اقتصاد رفتاری،

 گیرند و این رفتارها در کنار هم،ر قرار میوار مدنظسلسله

شوند. برای مثال موجب بهبود موقعیت و شرایط بخشنده می

مورد تصدیق « ب»در برابر شخص « الف»بخشش شخص 

 اقتصادی –و اجتماعی شده و بازخورد اجتماعیفردی، گروهی 

شود. بنابراین سه دوستی متقابل میدارد. چه بسا باعث نوع

حلیل تواند موضوع تعقالیی، قراردادهای رایگان می پایه و تفکر

 اقتصادی رفتاری قرار گیرند.

د و باشد. نظریه داو ستد استوار می نخستین پایه بر نظریه داد

قبول و عوض  ستد )معاوضه( دارای سه رکن حقوقی ایجاب

 ادیقراردادی است اگر چه معیار عوض قراردادی یا سبب قرارد

 تواند معیار شخصی و فردیی است لکن میبا معیار نوعی/ عرف

 نیز به خود گرفته و سه عامل پیش گفته را تضمین نماید.

 یهمجانی( تکر جایز بودن قراردادهای رایگان )دومین پایه ب

 تواند با شرایطی از رفتار قراردادیدارد و شخص بخشنده می

ث خود عدول کند. دلیل دیگر اینکه اساسا انگیزه شخصی باع

ز اد قراردادهای رایگان شده و محدوده آن بسیار کمتر ایجا

های نوعی افراد در قراردادهای معاوضی است. اصوال انگیزه

ابط گونه قراردادها به روابط عاطفی، روابط خانوادگی و رواین

 شود.مبتنی بر اعتماد خالصه می

ا یدهنده مصادیقی از رفتارهای قراردادی پایه سوم انعکاس

آن  طرفه )ایقاعات( مجانی و رایگان است که ازکرفتارهای ی

توان به وقف و وصیت به نفع عموم اشاره کرد این جمله می

شود مصادیق باعث تخصیص و انتقال کاال از فرد به اجتماع می

با تئوری اقتصادی سنخیت کامل دارد. جالب اینکه در  و

 تحلیل اقتصادی حقوق، موضوع اصلی این است که آیا میزان

سود اجتماعی ناشی از اجرای تعهدات رایگان از هزینه 

 .(21)باشد یا خیر؟ احتمالی بیشتر می

 

 تبار قراردادتحلیل اقتصادی اع. 4-6-5

 آن منظور از اعتبار قرارداد در اینجا قراردادی است که در

 وجهتمسائلی از قبیل برابری، عدالت، انصاف و امثالهم مورد 

 در قرارداد قاعدتا این قراردادآن  است که در صورت درج

. اشتباثبات بوده و متعاقدین سعی در دوام قرارداد خواهند د

 ازاربان اقتصادی به اثرات قواعد و مقررات بر قیمت نظرصاحب

 کنند،توجه دارند اما حقوقدانان سنتی به این صورت عمل نمی

اشی ی نبنابراین نتیجه در نظر گرفتن این آثار حذف آثار توزیع

ارداد باشد. تحلیل اقتصادی اعتبار قراز تغییر چنین قوانینی می

 گیرد:نیز در سه گروه مورد بررسی قرار می

ت؛ بینی آثار قوانین و مقرراابتدا، کاربرد اقتصاد برای پیش

ز ه اکسپس، استفاده از اقتصاد برای تدوین مقررات و قوانینی 

ای بر نظر اقتصادی باید کارآ باشند و نهایتا، کاربرد اقتصاد

شود بینی قوانین و مقرراتی است که در آینده تدوین میپیش

قراردادها به شکل متداول  حقوق  این رویکرد که تفسیر .(21)

 اتو مرسوم خود، قادر نیست بین دو طرف قراردادی که اطالع

 ودیعی بوجمناسبی ندارند؛ عدالت را برقرار کند، به طرز وس

 آمده است.
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وصی بر خصدر نظریه، حقوق دانیم بنابراین همانطور که می

بنیان نهاده شده است که قانون نسبت به همه  این فلسفه

ر دشود و آنها اساسا اعضای جامعه به شکل یکسانی اعمال می

 ودشاننافع خآنها باید مراقب م رو، از این انعقاد قرارداد آزادند.

 باشند.

قراردادها که بیش از حد شکلی است،  خصوصیت حقوق  این

شده است و  منجر به نارسایی آن در اجرای عدالت

های زیادی را جهت بازبینی حقوق قراردادها درخواست

ت ررابرانگیخته است و نیز منجر به این اعتقاد گردیده که مق

 ملیمربوط به اطالعات در حقوق قراردادهای بسیار کلی، غیرع

تفاوت های موجود در تعامالت اجتماعی بیت به واقعیتو نسب

 خاصی از جامعه را خارج از هایاست؛ به طوری که بخش

تر ها را وخیمحوزه عدالت رها و در حقیقت، وضعیت این بخش

 کند.می

ی این امور این است که تعامالت اجتماعی خاصی به نتیجه

 دادها بررسیدور از حوزه کلی و شکلی قواعد حاکم بر قرار

گذاران تر مثل سرمایهاجتماعی طرف ضعیفشود. در روابط می

کنندگان مستحق حمایت بیشتری هستند. این امر یا مصرف

ید دمفاهیم و فنون کلی است؛ با این  مند کردنمستلزم قاعده

ت که اطمینان حاصل کنیم که این فنون به اندازه کافی نسب

پذیر کننده انطباقه مصرفمشکالت خاص دعاوی مربوط ب به

 .(4)است 

 

 سیر قراردادتحلیل اقتصادی تف. 5-6-5

ضی قا ر تفسیر قرارداد، ابزاری است کهمقصود از عامل یا معیا

در  دادبه وسیله آن نسبت به رفع ابهام و اجمال یا تناقض قرار

دام ـرفین قرارداد روشن نیست اقجایی که اراده حقیقی ط

ورد کند و به وسیله آن معیارها مفهوم و معنی حقیقی و ممی

ر بکا اتهای اراده آنان را از الفاظ و عبارنظر متعاقدین و اعالم

 .(22)کند رفته در قرارداد استنباط می

، مقرراتی که بر قراردادها نظارت قراردادی نظریة بر اساس

 یراعمال است. تفس قابل نیز دادرسی قرارداد مورد در کند،می

 اعم زبان، است. قضایی فرایند از ناپذیرجدایی جزیی قرارداد هر

 است. تفکر انتقال برای ناقص ابزاری همواره یا گفتار، نوشتار از

 چرا که شود،می زبانی دو برابر ابزار ضعف حقوقی، اسناد در

 کامل و جامعی آشنایی حقوقی ادبیات با غالبا قرارداد، طرفین

مان بستن قرارداد هر دو طرف قادر نیستند ز به عالوه، ندارند.

وجود مشکالت احتمالی زمان اجرای قرارداد را حدس بزنند؛ 

هایی هست که قرارداد کم و کاستی هر در به همین علت،

 این در باشد.پذیر نمیتفسیر امکان بدون جبران کردن آنها

کوشد، مفهوم قرارداد را تفسیر، می با روش گاهی قاضی مورد،

 ی نقایص قرارداد دارد.ن ساخته و گاهی نیز در پی ارائهروش

ف نصادر زمان تحلیل اقتصادی تفسیر قرارداد در حقوق ایران ا

شود عدل و انصاف عبارت است از: الف( در نظر گرفته می

 رامقانون و احت گذاشتن پایه احقاق حق بر مساوات در مقابل

 عنییرود کار می( در مقابل قوانین موضوعه ببه حقوق افراد ب

نظری که از قوانین موضوعه گرفته نشده و حتی ممکن است 

اف مغایر با آن باشد در عین حال که عرفا مصداق عدل و انص

 .(23)شود شمرده می

ای از مجموعه»اند: کرده گونه تعریفبعضی دیگر انصاف را این

توان آن را جوهر اصلی اصول مخلد و جاودانی است که می

قضاوت بشری چه از لحاظ طبیعت و چه از جهت هدف 

 .(24)« دانست

ای اقتصادی توان به عنوان نمونهقانون مدنی را می 277ماده 

ر ی رعایت انصاف در تفسیر قرارداد به شمار آورد. ددر حوزه

تواند نظر به وضعیت مدیون، میحاکم »این ماده آمده است: 

 387همچنین در ماده «. یا قرار اقساط بدهد عادله مهلت

ته انسنی که تلف مبیع قبل از قبض را بر عهده بایع دقانون مد

 386و وی را ملزم به رد ثمن به مشتری دانسته است. ماده 

ده آم قانون تجارت نیز به این امر پرداخته است. در این ماده

در صورتی که متصدی حمل و نقل ثابت کند که تلف »است: 

ظبی یا گم شدن مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی موا

توانست از آن جلوگیری کند مسئول قیمت کاال هم نمی

 .(25)« نخواهد بود

نون مدنی این کشور در حقوق فرانسه، تفسیر قراردادها در قا

و عمدتا در  1135عنوان مستقلی دارد و مقررات آن در مواد 

عنوان گردیده است. در بعضی موارد این  1164تا  1156مواد 

احتمال وجود دارد که دادگاه در مقام حمایت از قرارداد، 
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شروط را تفسیر یا اصالح کند. اگر در اجرای قرارداد مشکالتی 

دادگاه برای حل این مشکالت اتفاق پیش آید، درباره نقش 

از این رو، همیشه این »نظر وجود ندارد. از دیدگاه گستن: 

امکان وجود دارد که قاضی با ارجاع به عدالت، از هر گونه 

دخالتی منع گردد و یا بالعکس، چنانچه امروزه صورت 

وجیه کند. بنابراین، او ـود را تـگیرد، دخالت اصالحی خمی

ن کند که حداقل توازن نسبی میان دو تعهدی تواند تضمیمی

 .(26)شوند، وجود دارد که با یکدیگر مبادله می

 نقش قاضی در»یید این رویکرد آمده است: طور در تأهمین

، رفیـد اختالف بسیار است. از طد مورارزیابی شروط قراردا

داد توان قاضی را این استدالل که او یکی از طرفین قرارمی

ت خالنیست، فاقد اختیار دانست و از این، قاضی هرگز نباید د

 گر،کند و بعضی از شروط قرارداد را اصالح کند و از طرف دی

سیم توان دخالت قاضی در قرارداد را پذیرفت تا بتواند نمی

 .(27)مالیم انصاف را در قرارداد بدمد 

از دیدگاه تحلیل اقتصادی، تفسیر قرارداد ناشی از نقض 

دم ع ده ازقرارداد است و نقص قراردادی نیز به این دلیل برآم

ه ک باشد،( می)در زمان تشکیل قراردادتقارن اطالعات طرفین 

ر کننده قراردادی در تفسیامری طبیعی است بنابراین تفسیر

 یا آن بایستی که به دنبال مهار فرصت طلبی قراردادی طرفین

 یکی از طرفن و کاستن از هزینه معامالتی باشد.

به هر حال آنچه روشن است این است که در حقوق فرانسه 

های ندارند که شروط قرارداد و شکافقضات این اجازه را 

ند، دانند تفسیر نمایگونه که مطلوب میموجود در آن را آن

 د.بلکه باید در این مقام، قواعد خاص خود را رعایت نماین

ز االمکان باید آن تفسیری ااولین قاعده این است که حتی

 1157مین کند )ماده رارداد داده شود که لقای آن را تأق

ای ی دوم که تنها ناظر بر قراردادهای یک طرفهقاعدهق.م.ف(. 

 چون قرض است، این است که قاضی باید

قرارداد را طوری تفسیر کند که به نفع متعهد و علیه مشروط 

ق.م.ف( و سومین قاعده نیز از ماده  1162له باشد )ماده 

کند: شود که چنین بیان میق.م.ف استنباط می 1135

فین را نه تنها به اجرای آن چه تصریح قرارداد کنتسون طر»

شده است، بلکه به آنچه انصاف، عرف و قوانین موجود اقتضا 

 .(27)« کند ملزم کندمی

وقی حق تر از تفسیربنابراین مفهوم اقتصادی تفسیر قرارداد عام

 فعراد عالوه بر قرارداد است چه اینکه تفسیر اقتصادی قرارد

قض ن) ( قرارداد به دنبال پر کردن خالءابهام از شروط )موجود

 در ( و استفاده از شروط جایگزینی و تکمیلی استقراردادی

 رحم بودهکه منطق حقوقی، بر خالف منطق اقتصادی بی حالی

تصادی به مقوله تفسیر و نگرش مضیق در قیاس با نگرش اق

 قراردادها دارد.

تا  توان گفت در منطق حقوقی تفسیر قراردادبه طور کل می

که منطق  ناپذیر و خشک است در حالیحدودی انعطاف

ود سین باقتصادی در تفسیر قرارداد از انعطاف برخوردار بوده و 

 .(28)فردی و اجتماعی قائل به قاعده جمع است؟ 

د توان مسئله میزان دیه باشمثال بارز آن در دوره کنونی می

 رغم ضوابط حقوقی به خاطر مسائل اقتصادی مطروحهکه علی

ار در خصوص بیمه شخص ثالث وسائل نقلیه قوه قضائیه به ناچ

ک ا یببه تعدیل میزان دیه رضایت داد. در ادامه این مورد را 

 کنیم:مثال کاربردی تفسیر می

قوق قرارداد اغلب ـه تحلیل اقتصادی حـتوان گفت کمی

های مبتنی بر کارایی قوانین است دهنده ماهیت استداللنشان

شد در کل بر اساس مالحظات عدالت است که بیشتر تصور می

ه آن قوانین موجود بر علیه دزدی است در یک مثال ساد

ای را در زمینه کارایی برداشت اولیه هیچ دزدی مساله

کند کند دزد به وضع بهتری دست پیدا میاقتصادی ایجاد نمی

شود درست به همان میزانی که وضعیت قربانی بدتر می

ثیری بر رسد که این بده بستان تأبنابراین چنین به نظر می

دارد اما این استدالل نادرست است ـصادی نکارایی اقت

آید منابع را به هایی که بر اثر رفتار دزدی به دست میرصتـف

کند در حالت تعادل دزد سوی چنین فعالیتی منحرف می

کند نهایی همان مقدار درآمد به سرقت رفته را دریافت می

مین ابزار الزم های تأخالص ریسک به زندان رفتن، هزینه)

تواند های تولیدی دیگر میدزدی و غیره که در فعالیتبرای 

( در اینجا برای دزد نهایی هیچ منفعتی حاصل دریافت کند

های قربانی را تسویه کند از این رو دزدی از شود که هزینهنمی
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تواند به عنون امری ناکارا بدون هیچ ارجاع لحاظ اقتصادی می

 .(21)به مقوله عدالت محکوم شود 

 

 دادرسی هزینه )های(. 7-5

 معنای است. خاص و عام معنای دو دارای دادرسی هایهزینه

 که است دادرسی در مصروف پول و زمان، فکر دربرگیرنده عام

 .(29)نهند می بنا را« دعوا قیمت و ارزش»بنیان  اآنه همگی

های مادی هزینه بر مشتمل نیز دادرسی هزینه خاص معنای

 البته است. معنوی هایهزینه و غیرمستقیم( و مستقیم از اعم)

 مشمول صرفاً را اخص معنای دادرسی به هزینه توانمی

 از (نخستین )بدوی دریافت اصوالً، که، دانست مادی هایهزینه

 معنای دربردارنده عوام، و حقوقی دکترین بین اصطالح، این

 .است اخیر

 یهاهزینه به دادرسی هایهزینه اقتصادی، تحلیل در رویکرد

 اعی )دولتی(اجتم هایهزینه و عام هزینه ـ معنی افاده فردی ـ

 ریادا هایقسم هزینه دو به خود اخیر مورد که شودمی منقسم

 زا غرض .(30)شود می تقسیم اشتباهات از ناشی هایهزینه و

و د در هاهزینه مطلوبیت الگوی به دستیابی اقتصادی، تحلیل

 باشد.می دادرسی کیفیت کارایی جهت اجتماعی و فردی سطح

 مدنی دادرسی آیین اقتصادی در تحلیل که داشت اذعان باید

 جمله مقدمات از لذا است. دادرسی کیفیت ارتقای غایی هدف

 وجود و کارآمد قوانین تصویب گفته پیش هدف به دستیابی

 توضیح به این قسمت در است. کارآمد؛ هردو؛ دادگستری

 .شد خواهد اشاره دادرسی اجتماعی و فردی هایهزینه

 

 درسیدا فردی هایهزینه. 1-7-5

 جانب از چه وار،هسلسل طور به باید را دادرسی فردی هایهزینه

 ل،حا هر در دادخوانده، مشاهده نمود. از جانب چه و دادخواه

 هزینه شوند.تفکیک می معنوی و مادی هزینه به فردی هزینه

 تقسیم یرمستقیمـغ و مستقیم ایـهزینهـه به نیز ادیـم

 گردند.یـم

 از قضایی هایهزینه به اشاره مستقیم مادی هزینه از منظور

 وکیل خدمات از گیریهزینه بهره تمبر، ابطال هایهزینه قبیل

از  ناشی هایهزینه ...،کارشناسی هایهزینه حقوقی، مشاور و

 تا دادرسی گوناگون مراحل هایهزینه احتمالی، خسارات تودیع

را در  آراء اجرای هایهزینه و همچنین غیره و آن قطعیت

( 1379وب ایران )مص مدنی دادرسی آیین قانون در گیرد.برمی

، 519، 54، 53 مواد منطوق از توانمی را های ذکر شدههزینه

 از برخی وصول قانون 3 ماده به توجه از نیز و 319و  108

 نامهآیین و اصالحات بعدی( اب 1373 دولت )مصوب درآمدهای

 دادگستری وکالی سفر هزینه و المشاورهحق الوکاله،حق تعرفه

 ( درک کرد.1385)

 از ناشی خسارت»بر  مشعر غیرمستقیم ادیم هایهزینه

 قحقو در که، (2)باشد می« خواسته به دسترسی محرومیت

 و الحصولخسارات ممکن به توجهبی محدود، طور به ایران

 قمصادی جمله از است. گرفته قرار پذیرش مورد منافع، تفویت

 تأدیه، تأخیر خسارات توانمی را غیرمستقیم خسارت مادی

 برد. نام و... هادادن فرصت دست از قراردادی، خسارات

 مواد در نیز خسارات قبیل این خسارت جبران راهکارهای

 نقانو 1 ماده و مدنی دادرسی آیین قانون از 522 و 52، 519

 اگرچه است. شده بینیشپی (1339مدنی )مصوب  مسئولیت

 جبران تا اسمی هستند ها،خسارت جبران گونهاین بیشتر

 دادرسی آیین اقتصادی تحلیل در آنکه حال خسارات واقعی.

 دعوا، هزینه کنترل اجتماعی )عمومی( دادرسی هدف مدنی،

 ترافعی رفتار صحیح هدایت طریق از اختالف واقعی رفع

 جهت دعوی اصحاب روابط در آرامش ایجاد و متداعیین

 در مکمل )پیرو( دعاوی ایذائی و دعاوی طرح از جلوگیری

 .(31)باشد می آینده

 

 دادرسی اجتماعی هایهزینه. 2-7-5

 هایهزینه مربوط به دادرسی اجتماعی هایکانون توجه هزینه

 دو در اداری هایهزینه .(32)اشتباهات است  هزینه و اداری

 و قضایی دستگاه و کالبدی فیزیکی فضای هایهزینه حالت

عدم  باشد.می قضایی کادر و اداری کادر تأمین هایهزینه

 تولید ستاده قضایی، دستگاه هایداده صحیح دیریتـم

 خصوص در خواهد داشت. همراه به را کالن هایزینهـه

 اداری کادر اشتباه به توانمی نیز اشتباهات از ناشی هایزینهـه
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 اشاره ...و آراء صدور اوراق، ابالغ در قضایی دستگاهقضایی  و

 داشت.

 از دادرسی اجتماعی هزینه گیریاندازه که توجه نمود باید

 ادعو طرفین تخمین و تلقی محدوده و در بوده برخوردار تعسر

 لکن گیرد.نمی قرار دادرسی(، بازیگران عنوان دادرس )به و

 هاهزینه این نبود منزله به اجتماعی هایهزینه لحاظ عدم

 یا سوبسید از قضایی نظام اوالً ایران حقوق موضوعه در نیست.

 ثانیاً بردمی بهره های مطروحهپرونده و دعاوی در قضایی یارانه

ضایی ق گیریتصمیم از ناشی اشتباهات موارد، از برخی در صرفاً

اساسی(.  قانون 171 شود )اصلمی مدنی مسئولیت تولید باعث

 دهیجهت و کنترل صورت رسد که دراصولی به نظر می

 ها(،زینهه انتقال یا ها وهزینه کردن درونی ها )مثلهزینه

 و خصوصی مطلوبیت سطح تعارض بردن بین از ضمن توانمی

 نهاآ بر متعاقب آراء و دادرسی کارایی به ها،هزینه اجتماعی

 یافت. دست

 

 گیرینتیجه .6

 و حقوق توسعه عوامل جمله دادرسی، از کیفیت به توجه

 منزله به دادرسی کیفیت است. حقوقی فرهنگ گسترش

 دادرسی است از ناشی اجتماعی و خصوصی منافع سطح ارتقای

 هایرهیافت قالب در دادرسی نوین کارکردهای دنبال به که

 نمودهای از یکی دادرسی قضایی است. کیفیت و تقنینی

گرو  در دادرسی را مشروعیت که است شکلی حقوق اقتصاد

 از اختالف حل توان و بودن پیشرو نماید.می تلقی آن« کارایی»

 در دادرسی نوع این باشد.می کارآمد دادرسی هایویژگی جمله

 سانبه نگاهی لکن اختالف است حل فرآیند کیفی ارزیابی مقام

 عدالت و اخالق همانند ندارد. اقتصاد دادرسی به معمول رویه

 دادرسی آیین تفسیر در اصلی ارکان از یکی عنوان به تواندمی

 رفاه و ثروت تولید حقوقی در قاعده هر رود. شمار به مدنی

 سبب که حقوقی قاعده هر که ایگونه به است مؤثر اجتماعی

 قرار مورد بازبینی باید شود، منابع تلف موجب و ثروت کاهش

 اساس بر مدنی دادرسی فرآیند اقتصادی تحلیل و تجزیه گیرد.

کیفیت  و کارایی نبرد باال منظور به دعوی اقامه هایهزینه

 است دادرسی هایهزینه منطقی سازیبهینه و دادرسی

 است. مدنی عدالت هایتضمین جمله از کارآمد دارسی چنانچه

 بر افراد و است برخوردار اقتصادی منطق دادخواهی از روند

 منظور به و کنندمی رفتار اقتصادی عقالنیت فرض اساس

 دعوا اقامه گاه و زده اببه انتخ دست بیشتر منافع به دستیابی

 به رجوع بدون سازش و صلح به گاه و پذیرفته را دادگاه در

 سازماندهی کید برتأ با دادرسی کیفیت گزیند.برمی را دادگاه

 دنبال به طرفین خصوصی انگیزه دادرسی، اجتماعی کارکرد

 است. مدنی عدالت کنار در اقتصادی عدالت

 

 تقدیر و تشکر. 7

و  که در تهیه و تدوین این پژوهش مساعدت از تمام عزیزانی

 کنم.همکاری نمودند تقدیر و تشکر می

 

 سهم نویسندگان. 8

کلیه نویسندگان به صورت برابر در تهیه و تدوین پژوهش 

 اند.حاضر مشارکت داشته

 

 . تضاد منافع9

 گونه تضاد منافعی وجود ندارد.در پژوهش حاضر هیچ
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Background and Aim: There are rules for determining the effects of a 

contract. These rules have been uniformly established in different countries 

and regions of the world with different legal systems. One of the most 

important examples of contracts is the litigation contract. The present article 

seeks to examine the economic contract while examining it. 

Materials and Methods: This research is of theoretical type and the 

research method is descriptive-analytical and the method of data collection is 

library and has been done by referring to documents, books and articles. 

Results: Litigation theory can be one of the tools used in legislative policy. 

The findings show that economics of law or economic analysis of law is from 

an economic perspective, this school is inspired by the consequentialist 

philosophy of justice and is considered a kind of scientific methodology, the 

logic of legal economics is the application of economic principles in the legal 

decision-making process. Contract economics also seeks contractual 

efficiency, allocation of transaction costs, combating contractual 

opportunism, and allocation of contractual risks with the aim of ensuring 

social welfare and efficient contract execution. 

Ethical considerations: In order to organize this research, while observing 

the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed. 

Conclusion: Economic analysis of the civil litigation process is based on 

litigation costs in order to increase the efficiency and quality of litigation and 

the rational optimization of litigation costs if an efficient litigation is one of the 

guarantees of civil justice. 
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