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Background and Aim: Today, contracts, as an arena of legal 

systems are being considered by lawyers as the most important means 

of communication with the outside world. The purpose of this 

research is to investigate the role of litigation contract and its effects 

in the economics of litigation. 

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. 

Ethical considerations: In order to organize this research, while 

observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been 

observed. 

Results: There are rules for how to determine the law governing the 

contract. These rules have found their place in different countries and 

regions of the world with different legal systems. One of these criteria 

is the litigation contract. 

Conclusion: The theory of litigation contract can be one of the tools 

used in legislative policy. Although assuming a contractual nature for 

this relationship, it does not help to clarify the laws of this judicial 

institution; Reasons can be found for the concept of litigation 

contract; Among them, we can refer to the provisions of articles 107 

of the Civil Procedure Law regarding the return of lawsuits and 49 of 

the Civil Code regarding the establishment of a judicial legal 

relationship. 
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 مقدمه. 1

 باشدیم یحقوق، مجموعه هنجارها و مقرراتعالم 

تابعان است.  انیروابط م میآن تنظ یکه رسالت اصل

متنوع و  اریحقوق بس یروابط در فضا قیمصاد

رابطه، رابطة  قیاز مصاد یکی. باشدیگسترده م

 یدعو ندیپس از شروع فرآ یاصحاب دعو انیم

تردید با اقامة دعوا توسط خواهان، . بیباشدیم

 شکل خوانده و خواهان میان حقوقی ایرابطه

صورت خاص به یاصحاب دعو انمی رابطة. گیردمی

 اما است، نگرفته قرارگذار مورد توجه قانون حیو صر

 نیطرف یبرا یدادرس ندیکه فرآ آثاری به توجه با

رابطه را  نیوجود ا توانیم کند،یم جادیا یدعو

مهم در ارتباط با  هایاز چالش یکیاحراز کرد. 

آن  تیماه ییاختالف، شناسا کی نیرابطة طرف

 است. 

 کی جادیا یبرا ییو ابتدا یاساس هایاز گام یکی

نسبت  نیساختن توافق مشترك طرفقرارداد، آشکار

 ،یتوافق نیچن لیاست. در تحص نیمع یبه شروط

و قبول گذر خواهند کرد.  جابیاز مرحلة ا نیطرف

 ،یکردن دادرس یقرارداد یدر فرانسه و در راستا

 امبردس 28مورخ  2005-1678نامه شماره بیتصو

کرده است که به آن  یرا قانون ایهیرو 2005

 ری. به تعبندیگویم یدادرس نییکردن آ یقرارداد

 یمدن یدادرس نییکد آ 764ماده  5و  3، 4 یبندها

پس از  تواندمی پرونده سازآماده یکشور، قاض نیا

آماده ساختن پرونده  میتقو ن،یطرف یتوافق وکال

 هایو زمان تعدادشامل  میتقو نیکند. ا نییرا تع

و دادرس  نیو طرف شودیو زمان ختم م حیتبادل لوا

 ،یقرارداد ةی. بر اساس نظرکندیم تیرا ملزم به رعا

در مورد  کند،یکه بر قراردادها نظارت م یمقررات

هر  ریقابل اعمال است. تفس زین یقرارداد دادرس

است.  ییقضا ندیاز فرآ رناپذیییجدا ییقرارداد جز

ناقص  یگفتار، همواره ابزار ایاز نوشتار  عمزبان، ا

ضعف ابزار  ،یانتقال تفکر است. در اسناد حقوق یبرا

 قرارداد، غالباً نیچرا که طرف شود،یدو برابر م یزبان

ندارند.  یکامل و جامع ییآشنا یحقوق اتیبا ادب

عالوه، زمان بستن قرارداد هر دو طرف قادر به

 یاجرا مانز یوجود مشکالت احتمال ستندین

علت، در هر  نیهم قرارداد را حدس بزنند؛ به

هست که جبران کردن  هایییقرارداد کم و کاست

 نیباشد. در اینم رپذیامکان ریها بدون تفسآن

مفهوم  کوشد،یم ر،یبا روش تفس یگاه یمورد، قاض

 یارائه یپ در زین یقرارداد را روشن ساخته و گاه

قرارداد دارد. در پژوهش حاضر به دنبال  صینقا

آن  هایو جلوه یشناخت مفهوم قرارداد دادرس

 . میهست

به،  متوانییپژوهش حاضر م نهیشیارتباط با پ در

 یحقوق تی( با عنوان ماه1396)زاده یمقاله شکوه

که نگارندگان پژوهش  میاشاره کن یدادرس ةرابط

و  یحاضر از مطالب مقاله مزبور هم از نظر ساختار

در  سنده،نوی نظر از. اندبهره برده یتیهم از نظر ماه

 ةرابط یحقوق تیخصوص ماهحقوق فرانسه، در

 یاریمباحث بس یپس از شروع دادرس نیطرف

رابطه  نیا یدانان فرانسومطرح شده است. حقوق

 ةرابط یاند. بعضنام نهاده «یواقع یمعما»را 

 ای یقرارداد تیماه یرا دارا یدادرس یحقوق

 ةاز رابط ه،ینظر نای در. انددانسته یقراردادشبه

 شود،یم ادی «یقرارداد دادرس»با عنوان  یدادرس
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اشاره به  یکه در حقوق رم باستان برا یفیتوص

 یةنظر ی. در مقابل، برخشدیاستفاده م یدادرس

که  دانندیاز حقوق رم م یراثیرا م یقرارداد دادرس

چراکه حقوق و  ماند،یم یدر حقوق رم باق دیبا

 ییقضا هایدر نظام ،یدادرس نیتعهدات طرف

 تیگرفتن ماه نظردارد و در  یمنشأ قانون ،یکنون

به روشن شدن  یکمک رابطه، نیا یبرا یقرارداد

 .کندینم یینهاد قضا نیاحکام ا

 کی( با 1396سرو آزاد و همکاران ) ن،یهمچن

با عنوان  یدر پژوهش ،یفریبر حوزة حقوق ک دیتأک

و  قیدر مرحله تحق یدادرس ندیشدن فرآ یقرارداد

 نیدر قوان رانیداشتند که در حقوق ا انیب بیتعق

 یفریک یدادرس نییو آ یسابق مجازات اسالم

 یبرخوردار نبوده است ول یگاهیشدن از جا یتوافق

 نآییو  یمجازات اسالم دیجد نیقوان بیبا تصو

 یفریحقوق ک دانیامر به م نیا یفریک یدادرس

 افتهیو مقررات  نیخود را در قوان گاهیوارد شد و جا

 است.

آثار موجود، در ارتباط با  یتوجه به بررس با

 تینکته عنا نیبه ا دیپژوهش حاضر با هایینوآور

موجود بر مفهوم  هایداشت که، تمرکز پژوهش

محدود  اریصورت بسآن هم به یقرارداد دادرس

 بر حاضر پژوهش تمرکز کهحال آن باشد،یم

است که  یاز منظر اقتصاد دادرس یرسداد قرارداد

پژوهش حاضر محسوب  یهم نوآور موضوع نیهم

 .شودیم

 نیا میکه در پژوهش با آن مواجه هست یپرسش

آن در  هایو جلوه یاست که، نقش قرارداد دادرس

که در  ایهیچگونه است؟ فرض یاقتصاد دادرس

 نیا ردگییقرار م یپرسش مورد بررس نیپاسخ به ا

از ابزارهای  یکی عنوانبه یاست که، قرارداد دادرس

 ن،یبر ا وهال؛ عگذاری استقانون ریدر تداب یاساس

و  رساند؛یم حداقل به یرا در دادرس یقاض نقش

 یمدن یدادرس نییبه آ ینگرش اقتصاد ت،یدر نها

که افراد عاقل،  دهدیفرض قرار م نیبر ا یمبتن

 یضمن یهامتیعنوان قرا به یحقوق یهانیتضم

 یبرا هامتیق نیو ا دانندیها ماز رفتار یبرخ

 تیعنوان مطلوببه ییاهرفتار نیچن تیهدا

 .روندیکار ممطلوب به یاجتماع
 

 ها. مواد و روش2

به  قیروش تحقبوده  یاز نوع نظر قیتحق نیا

 یآورو روش جمع باشدیم یلیتحل یفیصورت توص

است و با مراجعه به  یاصورت کتابخانههاطالعات ب

 اسناد، کتب و مقاالت صورت گرفته است.
 

 ی. مالحظات اخالق3

 تیتمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعا در

شده  تیرعا داریاصالت متون، صداقت و امانت

 است.

 

 هاافتهي. 4

 یچگونگ یکه، برا دهدینشان م قیتحق هایافتهی

موجود است.  یقانون حاکم بر قرارداد ضوابط نییتع

قواعد در کشورها و مناطق مختلف جهان با  نیا

صورت متفاوت، به یحقوق هایداشتن نظام

 نیاز ا یکی. اندافتهیخود را  یجا یمتحدالشکل

 ن،ی. عالوه بر اباشدیم یضوابط قرارداد دادرس

 یاز ابزارها یکی تواندیم ،یقرارداد دادرس ةینظر



 171 / و همکار یروزبختف                                                          های آن در اقتصاد دادرسینقش قرارداد دادرسی و جلوه

 
 

باشد. امروزه  یگذارقانون استیمورد استفاده در س

 نیحقوق و تعهدات طرف ،یحقوق هایدر نظام

در قانون دارد؛ اگرچه با فرض  شهیر ،یدادرس

رابطه، به روشن شدن  نیا یبرا یقرارداد تیماه

 توانیم رساند؛ینم یاری یینهاد قضا نیا نیقوان

که از آن  افت؛ی یمفهوم قرارداد دادرس یبرا یلیدال

خصوص ق.آ.د.م در 107به مفاد مواد  توانیجمله م

 یبرقرار ق.آ.د.م در رابطه با 49استرداد دعوا و 

 اشاره کرد. یدادرس یرابطة حقوق

 

 . بحث5

 ی. مفهوم قرارداد دادرس1-5

از دو واژه  یبیترک یمفهوم یلحاظ لغوبه یدادرس

 یبه معنا یاست. داد در لغت پارس «یرس»و « داد»

( 1218 ،1385عدل، قسط و فغان آمده )دهخدا، 

دارد )دهخدا،  دنیرس یافاده معن زین «یرس»و 

به داد  یبه معنا یدادرس نیبنابرا .(1471، 1385

از  ی. مفهوم گسترده دادرسباشدیم دنیرس یکس

 (Procedure) یسیاقتصاد معادل کلمه انگل چهیدر

است و اشاره به  یدادرس نییآ یمعنابه

 انیجر تیریمد یکالن در راستا هاییمشخط

و  نیآن ـ اعم از طرف گرانیباز نیب یمدن یدادرس

 یقائل به الگوها لیدل نیدادرس ـ داشته و به هم

 ،یدادرس سازییخصوص لیاز قب یدادرس

 یدر دادرس گراییتخصص ن،یگزیجا هاییدادرس

 یدادرس تیفی(. ک5، 2002است )شاول،  رهیو غ

آن  یو هسته مرکز کارآمد یاز دادرس ایجلوه

محسوب  یقواعد شکل ییایمحسوب شده و عامل پو

 تیفیدر جهت ک گذاریاستی. در واقع، سشودیم

طرح و  ندینمودن فرآ یباعث عقالئ ،یدادرس

نسبت به  نیهمچن وشده  یبه دعاو یدگیرس

راهگشا و مؤثر و نسبت به  یابزارشخص محق، 

و  یحتم ع،یسر یضمانت اجرا حق،یشخص ب

درگاه،  یبیو حب ی)الماس دآییقاطع به حساب م

از حقوق  ،یدادرس یقرارداد اصطالح(. 51، 1391

مذکور،  ی. در نظام حقوقردگییرم سرچشمه م

درنظر  دادقرار یعنوان نوعبه یدادرس یرابطة حقوق

 شودیقرارداد بسته م نیطرف نیکه ب شدیگرفته م

از  یمشموالن تعهدات ناش یو آنان را در جرگه

تعهدات،  نیا نیتر. از مهمگذاردیم یدادرس

 یرأ یعنی ،یدادرس جةیاز نت تیبه تبع توانیم

 یقرارداد تیاشاره نمود. سرانجام قبول ماه ییقضا

 اقامة یبرا ینتقالاذعان به اثر ا ،یرابطة دادرس

کند که از یدعواست؛ خواهان با اقامة دعوا، قبول م

 یصادره در پ ینموده و به رأ یپوشچشم هیتعهد پا

رابطة  یقرارداد ةی. نظرکندیبسنده م یدادرس

کشور فرانسه  وانید یمیقد یکه در آرا یدادرس

کشور فرانسه،  وانیانعکاس بوده است )د یدارا زین

و  رادیبعضاً مورد ا زین (، امروزه1912 لیآور 29

کشور قرار گرفته است.  نیدانان ااعتراض حقوق

 ستیباورند که، هرچند خواهان قادر ن نیآنان بر ا

خوانده  تیبدون رضا ح،یحداقل بعد از تبادل لوا

 نیا یخود کند، سرچشمه یاقدام به استرداد دعوا

 انیدر قرارداد منعقده م ستباییرا نم تیمحدود

 تیمحدود نیو خوانده جست و جو کرد، ا انخواه

 است. یدادرس یاجتماع تیت گرفته از ماهأنش

صورت به توانیدر جوامع متمدن، نم اصوالً،

 قیامر تنها از طر نیاحقاق حق نمود و ا یشخص
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اساس  نیاست؛ و بر ا رپذیامکان یدادگستر

حاکم  یکه جهت احقاق حق بر دادگستر یقواعد

. شوندیخواهان ارائه نم یهستند، بر اساس اراده

 تیدر ماه ینقش زیخوانده ن گاهیجا نیبنابرا

در  یاریاخت یندارد، و و یرابطة دادرس یقرارداد

رابطه ندارد، چراکه در صورت عدم حضور  نیا جادیا

 5-396)مادة  شودیدعوا محکوم م تیدر ماه

(، 325، 2014و همکاران،  نچاردیق.آ.د.م.ف( )گ

 ایرا رابطه یدادرس رابطة ،یقانون ةیطرفداران نظر

 ه،ینظر نی. براساس ادانندیم یبا منشأ قانون یحقوق

گذار از ارادة قانون ،یاز دادرس یتعهدات ناش یهیکل

 شودیقانون است که موجب م نای اند،گرفته جهینت

کرده و  یخوددار یخواهان از احقاق حق شخص

 نیمراجعه کند؛ و ا یاحقاق حق به دادگستر یبرا

گذار است که خوانده را جهت حضور در قانون

گذار است قانون نیاهم  تاًینها کند؛یدادگاه اجبار م

 نییرا به تع یقاض ،یفریک یضمانت اجرا دیکه به ق

دخالت  بیترت نیدعوا الزام داشته است. به ا فیتکل

 ،یالزام ایباشد  یاریخواه اخت ،یثالث در دادرس

 یصورت قرارداددر قانون داشته و به شهیر

مصون از  زین یقانون ةیحال، نظر نی. با اباشدینم

 و اعتراض نمانده است. رادیا

دادگاه در اجبار  اریاخت ،یقرارداد ةینظر طرفداران

سوءاستفاده از حق  ةیخوانده را منطبق با نظر

عقد به فسخ آن، به  نیاز طرف یکی. الزام دانندیم

استناد قاعدة سوءاستفاده از حق، منحصر به قرارداد 

 ییهانمونه زیعقود ن ریدر سا بلکه ست،ین یدادرس

 تواندیم یقاض هکآن قابل مشاهده است؛ چناناز 

عقد، حکم بر انحالل  نیاز طرف یکیبه درخواست 

 نیدر پاسخ به ا یقرارداد ةیآن دهد. طرفداران نظر

دارد  یقانون شهیر یدادرس نیادعا که تعهدات طرف

 نیگذار در معکه قانون دارندیابراز م ،یو نه قرارداد

بوده و تعهد به  لینمودن آثار همة قراردادها دخ

 نیرا بر عهدة طرف تینحسن تیاو رع میتسل

در  یصورت کلبه دیبا ه،ینظر نیبا اگذارده است. 

نقش اراده را منکر شد )کرنو،  یحقوق خصوص

1996 ،433.) 
 

 ی. انعقاد قرارداد دادرس2-5

قرارداد  یدو رکن اصل نییقسمت به تب نیا در

 یاراده خواهان و خوانده دعو یعنی یدادرس

 .مپردازییم

 

 . خواست خواهان1-2-5

رابطة  لیتشک یبرا ،یقرارداد یمنظر تئور از

 میدارد؛ مثل تقد جابیموارد نقش ا یبرخ یدادرس

 کهنیا نیخواهان. بنابرا یلهیدادخواست به وس

خواهان صراحتاً خوانده را به انعقاد قرارداد دعوت 

ندارد، دعوت خوانده به  چنانیآن تیاهم کند،ینم

 تینظر کفا نیجهت ورود به دعوا از ا یصورت کتب

موضوع قرارداد که  جاب،یمخاطب ا تی. هوکندیم

قرارداد که از  یدر خواسته وجود دارد و علت حقوق

موجود  زیاساس قرارداد بوده و در درخواست ن

 یاست، که همانا ابعاد مورد استناد خواهان برا

اقدام خواهان در اقامة دعوا،  شکیاستحقاق است. ب

با قصد انشاست. قانون،  هبوده و همرا یاریاخت یامر

 نیخواهان را ملزم به اقامة دعوا نکرده است. ا

شده باشد،  عیضا یاحتمال وجود دارد که حق کس
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شده است، مجبور  عیکه حق او ضا یکس نیبنابرا

ن دارد مورد به طرح دعوا ندارد، هر چند امکا

واقع شود، اما الزم به ذکر  یسرزنش و فشار اجتماع

او محفوظ است که در  یراحق ب نیاست که ا

که بخواهد، بتواند از حق خود بگذرد. اما  یصورت

جز  یدنبال احقاق حق خود باشد، راهبه یاگر فرد

امر موجبات  نیندارد. و هم یمراجعه به دادگستر

 ینسبت به ارادة واقع دیبه وجود آوردن شک و ترد

 یکه برا یخواهان در اقامة دعوا شده است. اقدامات

 شودیانجام م یدگیو آغاز رس یحق دادخواه عمالاِ

ناظر به  یقانون ماهو تیبا رعا دیهستند و با یاراد

مربوط به شکل و  ینییآ نیاراده و در چارچوب قوان

ممکن است بتوان  رو،نینمود آن انجام شوند؛ ازا

وجود نقص  لیدلبه یکه دادخواه افتیرا  یواردم

 الد،ی)گ شودیم روبرواراده با مانع  یشکل ای یماهو

2008 ،138.) 

اذعان داشت: در  نیچن توانیامر م نیا یراستا در

که  باشدینم یتنها مکان یجامعة مدرن، دادگستر

 سهیانحصار قابل مقا نیانحصار است. ا یدولت دارا

از  یخدمات اساس یبا انحصار دولت در ارائة بعض

موارد  نیه در اک طور: آب و برق است. همانلیقب

 یقرارداد تیهما ،یقرارداد الحاق ةینظر قیاز طر

در مورد مراجعه به  شود،یارائة خدمات برقرار م

 است. قیحکم قابل تطب نیهم زین یدادگستر
 

 . خواست خوانده2-2-5

است، اما  یمخالفان یخود دارا ،یقرارداد ةینظر

دادخواست  یِ مخالفت با تلق یبرا یمحکم لیدل

حال قاطعانه  نیوجود ندارد، با ا جابیعنوان ابه

. پاسخ کنندیاز طرف خوانده را رد م رشیصدور پذ

تنها  ح،یبه دادخواست خواهان از راه تبادل لوا

در امان ماندن  ی)نه ارادة( خوانده است؛ برا میتصم

که ممکن است بدون دفاع او صادر شود.  یاز حکم

 در جابیاگر دادخواست خواهان را ا یحت ن،یبنابرا

 یهم دارا جابیا نیخوانده در قبول ا م،یرینظر بگ

. به حکم قانون، مجبور است تا به باشدینم اریاخت

عمدة  لیاز دال یکیدادخواست خواهان پاسخ دهد. 

عدم انطباق  ،یدادرس اردادقر ةیمخالفت با نظر

با ضمانت  ،یدادرس نیتعهدات طرف یضمانت اجرا

ضمانت  قت،یاست. در حق یتعهدات قرارداد یاجرا

 یدارا ،یرابطة دادرس نیتعهدات طرف یاجرا

 است. یقانون یشهیر

از پرداخت  نیاز طرف یکیعنوان مثال، چنانچه به

مقابل  عمل آورد، طرفممانعت به یکارشناس نةیهز

 مبلغ کند، در نیاو را مجبور به پرداخت ا تواندینم

 یمتقاض تیتعهد، محروم نیا یعوض، ضمانت اجرا

 کهنیاست. عالوه بر ا یاز استناد به کارشناس

 نیع یراحق مطالبة اج ،یرابطة دادرس نیطرف

فسخ قرارداد در  یتعهد را ندارند، ضمانت اجرا

 اریدر اخت زین گریتوسط طرف د دییصورت عدم تأ

گفت که  توانیسخن م گریآنان قرار ندارد. به د

که قرارداد بر آن استوار است، در  یو تعاون یهمکار

. به باشدیدر جهت عکس م یدادرس یرابطة حقوق

 یفایعدم ا رارداد،که در ق ییاز آن جا ،یرو گرید

شدن  عیموجب ضا ن،یاز طرف یکیتعهد توسط 

تعهدات  یمقابل در اجراطرف  ییحقوق و عدم توانا

تعهد  یفایعدم ا ،یدر رابطة دادرس شود،یخود م

 تیبه طرف مقابل در موفق ن،یاز طرف کیتوسط هر 
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خوانده از  یخوددار کند؛یکمک م یدر دادرس

 تیموفق موجباحتماالً  ،یبه دعو ییپاسخگو

قصور خواهان در ارائة  شود،یخواهان در دعوا م

 ت،یدر نها زیخود ن یاثبات ادعا یموجه برا لیدال

دهد. لکن در مقابل، یرا به خوانده م یروزیبخت پ

به  جابیاجبار مخاطب ا ،یقرارداد ةیطرفداران نظر

مرتبط  یبه قرارداد دادرس راًقبول را منحص

 یاست که در قراردادها نیامر ا تی. واقعدانندینم

مجبور است  جابیا رشیمخاطب به پذ زین گرید

 (.129، 2005 لتون،ی)ه
 

 آن هايو جلوه ی. آثار قرارداد دادرس3-5

 نیاست. ا یمخالفان یخود دارا یقرارداد یتئور

 یقرارداد رشیدر صورت پذ یگروه معتقدند که حت

دعوا، آثار اقامة دعوا، از جمله ورود به  تیبودن ماه

به  ،یدعو فیتکل نییدادگاه و تع یدگینحوة رس

(. 434، 1996)کرنو،  شودیم نیقانون مع یلهیوس

 فیتکل هایهلفؤاز م یسخن، اثرات دادرس گریبه د

 نه تعهد. دآییم حساب( به435همان، )

به گفتن است خواهان به ارادة خود به دعوا  الزم

 حیاما ارادة او در مهلت تبادل لوا کند،یم دایورود پ

 زیاست. خوانده ن ریتأثیب یدادرس نةیپرداخت هز ای

اما ارادة او  دهد،یبه ارادة خود به دعوا جواب م

 یشکل راداتیمهلت استناد به ا نییدر تع یریتأث

عنوان گروه، به نینداشته است. در مقابل، دوم

باور هستند، که  نیبر ا یقرارداد یطرفداران تئور

از قراردادها مشاهده  یادیدر تعداد ز تیوضع نیا

. ستیمنحصر ن یسشده است و فقط به قرارداد دادر

را بر  یفیاز آثار تکل یگذار برخسو، قانون گریاز د

مثال، طلبکار را به  یقراردادها باز کرده است. برا

خسارت  افتیدر یبرا ن،یپرداخت د یلبهمطا

 یاز بدهکار ملزم کرده است. از سو ه،یتأد ریتأخ

طور قراردادها را به یبعض یقانون نحوة اجرا گر،ید

در انحصار خود گرفته است. مثال، احکام  یکل

 زیعقد نکاح را ن ایقرارداد کار  ینحوة اجرا ،یقانون

کرده است. وارد  نییبه دقت محدود و مشخصا تع

آنان  یاریبه قرارداد با اراده آزاد و اخت نیشدن زوج

انفاق و  نةیدر زم یاما مقررات قانون شود،یانجام م

 هابر آن آنان اجباراًکودکان بر  یو سرپرست نیتمک

 سیتأس کیموارد با  نی. در اشودیم لتحمی

تنها  نیکه ارادة طرف مشویمی روروبه یحقوق

اما آثار عقد را  رد،یگ تعلقبر ورود به آن  تواندیم

گذار طور معمول، قانون. بهکندیقانون مشخص م

 یکه از لحاظ اجتماع یینسبت به آثار قراردادها

باشد. در  تفاوتیب تواندیدارد، نم یتبعات مهم

الزم به ذکر  ،یقرارداد دادرس یمورد آثار اجتماع

. ستیکمتر ن گرید یاست که اثر آن از قراردادها

 یآن از سو بندیو نظام ین سازماندهیبنابرا

که نی. مضافاً اباشدیم یعیو طب یگذار اصولقانون

 ،یآثار قرارداد دادرس نییدر تع نیمراتب، ارادة طرف

 نی. در حقوق فرانسه، طرفستین اثریکامال ب

عنوان را بدهند که به اریاخت نیا یبه قاض توانندیم

 دینما یاقدام به صدور رأ نیالطرف یحکم مرض

 یدگیبر رس توانندی(؛ م93، 2015)ساموئلسون، 

توافق کنند  یذات ای یمحل تیدادگاه فاقد صالح

بر  توانندی(؛ م47، 1388زاده، یو شکوه یمی)کر

از حکم دادگاه  یدنظرخواهیسلب حق تجد

در  یقاض اراتیتوافق کنند؛ محدودة اخت نینخست
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 ،1996)کرنو،  کنندیم نییتع نیطرفرا  یدگیرس

 نیدر مع نیطرف اریاراده و اخت ر،یتفاس نی(. با ا434

باالتر  یگاهیجا یدارا ،یکردن اثرات قرارداد دادرس

قراردادها دارد. لکن استدالل  گرینسبت به د

 نةیدر زم یدادرس یرابطة حقوق تیماه یقرارداد

 به همراه دارد. زین یگریقرارداد، اثرات د یاجرا

آن  یلیاثرات، اثر تبد نیا نتریتیاز با اهم یکی

رابطة  لیرم با تشک یاست؛ در واقع، در نظام حقوق

به تعهد  لیتبد یتعهد موضوع دعو ،یدادرس

که تعهد  هایی. آن خواستهشدیم یموضوع دادرس

 ،یبا توافق بر قرارداد دادرس کند،یم جادیرا ا هیپا

 یتعهد بهآن  لیو تبد هیموجبات سقوط تعهد پا

 یلیاثرات تبد د،ی. اما در حقوق جدشودیم دیجد

مواجه  یانیمخالف بن هایدگاهیبا د یرابطة دادرس

 ةیمخالفت با نظر لیدل نیرتتیشد. احتماالً بااهم

رابطة  «یلیاثر تبد»اثرات گزاف  ،یقرارداد دادرس

 نیدر قرن هجدهم بر ا هیاست. پوت یدادرس یحقوق

ما  انیدر م گریرم ... د قوقاصول ح»باور است که: 

 (.289، 1883 ه،ی)پوت «باشدینم گاهیجا یدارا

دعوا در  اقامه یبرا یلیاثر تبد شناسایی عدم اما

اثر  نیرفتن کامل ا نیاز ب یمعناحقوق مدرن، به

را  یلیاز اثر تبد ییهانشانه توانی. همچنان مستین

مدرن مشاهده کرد. در  یدادرس نییدر مقررات آ

 یبه رابطه حقوق هیتعهد پا لیحقوق رم، تبد

 دعوا،تا پس از اقامة  شدیموجب م ،یدادرس

 رود،یم نیکه اصوالً با فوت صاحب حق از ب یحقوق

که نیا پس از فوت به ورثه انتقال داده شود. مضافاً

در موارد خاص، در حقوق رم امکان انتقال حقوق 

بعد از اقامة دعوا، به اشخاص ثالث وجود  یشخص

 ی(. در حقوق مدرن امروز40، 2010داشت )سپور، 

 یمال یازا بهکه ما یدر حالت یهم حقوق شخص

به ارث برسد.  تواندیداشته باشد، بعد از اقامة دعوا م

 رسد،یحق بر انفاق به ارث نم نکهینمونه، با ا یبرا

از فوت  شیهر زمان که شخصِ مستحقِ انفاق پ

دعوا کرده باشد، حق بر انفاق مطالبة آن اقامه  یبرا

 یشخص تیو ماه شودیم لیتبد یعاد یبه طلب

 (.377، 1378 ان،ی)کاتوز دهدیمخود را از دست 

 نیاز ب موجب یدادرس رابطه مدرن، در حقوق اما

 یمال است ممکن ای که)رابطه یحقوق رابطه رفتن

 یدادرس یلی. اثر تبدشودینم هیباشد( پا یرمالیغ ای

بود، در  دعوا همراه با طرح رم در حقوق که

 نشده شناخته تیرسم به یکنون یهای حقوقنظام

 دعوا، قابل برای اقامه یلیاثر تبد رشیپذ .است

 که خواهد بود. همچنان برات یلتبدی اثر با انطباق

تعهدی  به هیتعهد پا لیتبد ، سببصدور برات

اثر  رشیپذ در صورت زیدعوا ن اقامه شود،یم دیجد

 تعهدی موضوع به هیتعهد پا لیتبد موجب ،یلیتبد

فرانسوی،  دانانحقوق زه. امروگرددیم یدادرس

و  دعوا را خودسرانه اثر برای اقامه نیا شدن قائل

، 2014، و همکاران نچاردی)گ دانندیم مبنایب

324.) 

 زوال موجب ،عیبا قرارداد ب دعوا در رابطه طرح

 و خوانده از خواهان و فروشنده داریخر وصف

 اجازه خواهان به که است قتیحق نی. اشودینم

استناد  به مجدداً ،یدادرس زوال در صورت دهدیم

 مشروط دعوا کند؛ البته طرح به اقدام هیقرارداد پا

 ای )مانند مرور زمان یدادرس فاتیرتش بر آن که

وجود  به ریمس نیدر ا یدعوا( مانع موعد طرح
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با وجود  ،یدادرس یحقوق . اثر بقای رابطهاوردین

 کهنیا ؛ ازجملهاست نیاز ا شتریبدعوا،  اقامه

 طرح واحد، اساس یحقوق دارد، رابطه احتمال

، فرانسه رکشو وانی)د ردیدعاوی متعدد قرار گ

 امکان نیا ،نی(. همچن1970 لیآور 28، اول شعبه

و  خواهان عنوان را به یدعوا اشخاص وجود دارد که

 افراد با هم نیا که یآورد، در صورت گرد هم خوانده

دعوای  )مانند اقامه باشندیقرارداد نم طرف

(. انیز ةواردکنند گرمهیب هیعل دهیدانیز میمستق

دعوا،  وجود دارد، که احتمال نیا یمشابه صورتبه

 یحقوق بر رابطه رییتأث شود که مطرح یشکل به

 ضامن یدنظرخواهیباشد )مانند تجد نداشته هیپا

بدهکار  یحقوق رابطه از نظرطلبکار، صرف هیعل

، اول ، شعبهکشور فرانسه وانیو طلبکار )د یاصل

 (.1992 هیفور 25

از  یدادرس رابطه مستقل تیماه نکهیا هم تاًینها

 یهماهنگ یدادرس نییقواعد آ تیبا ماه ،هیتعهد پا

، در مکان نیدارد. از نظر اجرای قوان شترییب

بر  حاکم قانون وجود دارد که امکان نیهرچند ا

 احوال حاکم نیباشد )قوان یخارج قانون ،هیتعهد پا

با  در رابطه نیطرف منتخب قانون ای هیشخص

 تحت همواره یدادرس قراردادی(، رابطه تعهدات

. است یدگیبرای رس صالح دادگاه قانون تیحاکم

ذکر به الزم زین در زمان نیدر مورد اجرای قوان

 یدادرس رابطه به نسبت دیجد نی، اجرای قواناست

 حاکم قانون که یالدرح رد؛یگیم صورت بالفاصله

از قرارداد(،  از قراردادی و خارج )اعم هیبر تعهد پا

. تعهد است لیتشک االجرا در زمانالزم قانون اغلب

 رشپذی فرانسوی عدم سندگانی، بعضاً نوحال نیبا ا

 منوط را،گذار قانون توسط یبرای دادرس یلیاثر تبد

اند. در ندانسته ییاقرارداد قض رشپذی عدم به

 قراردادی جهت تیماه قبول ،هاآن کردیرو

قرارداد  نیبرای ا یلیبا استثنای اثر تبد ،یدادرس

 (.434، 1996، )کرنو هست رپذیامکان

 توانیرا م یقرارداد دادرس هینظر ،نیبر ا عالوه

 در اعتبار امر مختومه ةبرای قاعد ییمبنا عنوانبه

نظر صاحب داناناز حقوق یکی. نظر گرفت

را  اعتبار امر مختومه یهیو پا فرانسوی، اساس

است:  کرده یتلق یدادرس قراردادی رابطه تیماه

قرارداد  ،افتهی اعتبار امر خاتمه یاصل لیدل»

 نیطرف ی آنواسطهبه ؛ قراردادی کهاست یدادرس

 در ارتباط یقاض میتصم میتا تسل کنندیم یتراض

قرارداد  نیا موجود بودن دیتردیببا دعوا شوند. 

 نیطرف به ی رأی دادگاهو ارائه لیبرای تحم

 (.257، 2004، دارد )کالوسات ضرورت

با اثر  قتطبی قابل اعتبار امر مختومه قاعده ریثأت

 حقوق. در باشدیم رم دعوا در حقوق اقامه یلیتبد

ی دعوا اقامه که شودیادعا م نیمعاصر چن مدرن

دعوا، تعهد  ، با اقامهسخن گرید ندارد؛ به یلیاثر تبد

 شودینم مبدل یدادرس تعهد موضوع به هیپا

( اما با صدور 325، 2014، و همکاران نچاردی)گ

خود را  ییاجرا تیقابل هیاالجرا، تعهد پاالزم حکم

در  مقدار که تنها تا آن لهو محکوم دهدیم از دست

 هیعلمحکوم در مقابل شود،یم نییتع دادگاه حکم

 هیتعهد پا موضوع ای زانی؛ هر چند مطلبکار است

، 2014، و همکاران نچاردیباشد )گ هباز محکوم ریغ

764.) 
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 نیطرف یدادرس ، تنها حقاعتبار امر مختومه ةقاعد

 زیرا ن هیتعهد پا بلکه دهد،یقرار نم ریتأث را تحت

 نظر مخالفان . اگر بر اساسدهدیقرار م ریثأت تحت

 یتنها اثر شکل قراردادی، اعتبار امر مختومه هینظر

مجدد دعوا  طرح مانع صرفاًمعنا که  نیا ، بهداشت

بود، با صدور  ریتأثیب هیتعهد پا به شد، اما نسبتیم

 یمبلغ به نسبت ای ضرر خواهان به یقطع حکم

 یعیتعهدی طب تعهد به نیا ،هیکمتر از تعهد پا

، خوانده توسط ارییاخت فاییبا ا که شدیم لیتبد

 از مخالفان کدامچیاما ه ؛افتییم دوباره اتیح

 اند.نشده جهینت نیا به ملتزم ردادی،قرا هینظر

اعتبار امر  ةقاعد مثبت از اثرات یکی ،نیبنابرا

. باشدمی بهمحکوم به هیتعهد پا لی، تبدمختومه

جز  به زییاز چ تواندینم زیتعهد ن لیتبد نیا وقوع

 نخست در درجه بته)ال یدادرس نیطرف ةاراد

 به نانداحقوق یبعض. باشد گرفته تأ( نشخواهان

قاعده  یهیو پا اساس عنوانبه یقرارداد دارس هینظر

 لیاگر دل»اند که: وارد کرده رادیا اعتبار امر مختومه

دعاوی  به یدگیرس دیدر تجد محاکم بودن ممنوع

قادر  دیباشد، با دو طرف ی، تراضاست شده تمام

 ،انیتوز)کا« برد نیاز ب را با توافق منع نیبود ا

 که افتدیم اتفاق یامر در صورت نی(. ا36، 1378

 تا زمان فرانسه در حقوق اعتبار امر مختومه رادیا

 یراداتیا، از 2004 اوت 20 یقانون فرمان بیتصو

 آن به قادر نبود رأساً دادرس که آمدیشمار مبه

(. در 294، 2014، و همکاران نچاردیاستناد کند )گ

 با در رابطه .آ.د.مق 90 ةمفاد ماد زین رانیا حقوق

 ، بدونامر مختومه رادیا استناد به به دادگاه فیتکل

 .دینمایم جادیا دیترد خوانده رادیا

 سهمقای قابل ،ییآرای قضا یاثر نسب گر،یسوی د از

 ریبر تفس یو قواعد مشابه قراردادهاست یبا اثر نسب

و مبنای  ؛ اساساست حاکم ییقراردادها و آرای قضا

را  یقاض ؟ستیچ ییآرای قضا یاثر نسب ،یحقوق

 قانون طبق که میشناسیم یعموم یمرجع عنوانبه

دعوا، در مورد  نیطرف تیهو نظر گرفتن در و بدون

با اثر  . در رابطهکندیاظهارنظر م ژهیو یموضوع

 که داشت اذعان نیچن توانیم ،ییآرای قضا ینسب

قراردادها  یاز اثر نسب ریغ نظری به اساس گونهچیه

 تواندینم خصوصی قراردادهای که گونهندارد. همان

 ییکند، آرای قضا جادیتعهد ا لثثا برای اشخاص

ندارد  ثالث اشخاص به نسبت رییثأت گونهچیه زین

 ،قتی(. در حق777، 2014، و همکاران نچاردی)گ

 یحقوق برقراری رابطه به نسبت نیطرف توافق

 آنان به را آثار حکم لیتحم که است یدادرس

 .کندیم رپذیامکان

 نیا دیآیوجود م به رابطه نیدر ا که یسوال اکنون

 در مقابل ییاستناد آرای قضا تیقابل ایآ که است

 قراردادی رابطه تیبر ماه یی، استثناثالث اشخاص

 ةقاعد که دیآینظر مبه نی؟ چناست یدادرس

استناد  تیقابل ةاز قاعد ییاستناد آرای قضا تیقابل

 که گونه. هماناست گرفته تأنش دهاقراردا

، است تیمانند مالک ینیع یموجد حق قراردادی که

هر  در مقابل ، بلکهکننده منتقل ها در مقابلتن نه

استناد  باشد، قابل یحق یمدع که یثالث شخص

 زین مطلق یحقوق تیوضع کیآرای موجد . است

 ،بیترت نیهم . بهاستناد است قابل همه در مقابل

 قراردادها، در موارد بطالن در حقوق که گونههمان

امر  نیا به توانندیم نفعیذ ثالث ، اشخاصمطلق



   1400                                                      1401فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی، دوره چهارم، شماره چهارم، زمستان  /178

 

 

 را در دادگاه بطالن و تقاضای اعالن استناد کرده

 روش زین ییکنند، در مورد آرای قضا مطرح

قرار  نفعیذ ثالث ار اشخاصیدر اخت ثالث اعتراض

 .ستا شده داده

 در مقابل رأی دادگاه دعوا به نیطرف استناد

 تیقابل قراردادها، منحصر به مثل ثالث اشخاص

 زین ثالث اشخاص بلکه ست؛ین ،ییاستناد آرای قضا

دعوا  نیطرف در مقابل ییرأی قضا به است ممکن

قرارداد  ،یمدن در حقوق که گونهاستناد کنند. همان

از  یکی ، در مقابلثالث شخص توسط است ممکن

، هم ییآرای قضا؛ ردیمورد استناد قرار گ آن نیطرف

 ، قابلآن نیاز طرف یکی هیعل ثالث اشخاص توسط

متضرر از  ثالث ، شخص. برای نمونهاستناد است

 داریخر نفع به که یحکم به تواندیکاال، م بیع

 صادر شده آن دکنندهیتول هیکاال و عل نیا هیلاو

 ، استناد کند.است

 

 یقرارداد دارس ياقتصاد هاي. جلوه4-5

از ارکان مهم علم اقتصاد است و هر فرد بر  انتخاب

خود عمل نموده و  یحیترجو  یاساس نظام ارزش

 گرید یاز امور و منابع را بر برخ یناچار برخه ب

 .(131-133، 1945)رابینز، خواهد داد  حیترج

انتخاب به دست  که از مفهوم، یمهم ارینکته بس

و  امدیمتضمن پ یاست که هر انتخاب نیا دیآیم

بر  یمبتن یدر واقع انتخاب عقالن باشد،یم نهیهز

به حداکثر رساندن  اریو مع نهیهز -سود یهالیتحل

. پازنر، شودیمحسوب م ییثروت است که هدف نها

 لتون،ی)ه داندیم یاب عقالنرا علم انتخاقتصاد 

 نییآ یاقتصاد لیتحل (. بحث از99-97، 2004

 «ییکارا»که  شودیآغاز م یهنگام یمدن یدادرس

انصاف و  ،یعنوان اصل حاکم بر اصول قانونبه

 نیقوان یبازنگر نیعدالت پا به عرصه نهاد و همچن

 لیتحل گریمفهوم د یاز منظر اقتصاد یدادرس

 یقواعد حقوق ایمعنا که آ نیاست به ا یاقتصاد

 ایکاهش؟ آ ای دهدیم شیمورد نظر، منابع را افزا

 ر؟یخ ای شوندیمنجر به استفاده کارآمد از منابع م

 

 دادرسی قراردادي هايهزينه. 1-4-5

دارای دو معنای عام و خاص  یهای دادرسنهیهز

زمان، فکر و پول  رندهیاست. معنای عام دربرگ

 انیآنها بن یاست که همگ یمصروف در دادرس

نهند )کنوتسن، یرا بنا م دعوا متیارزش و ق

2010 ،35.) 

مشتمل بر  زین یدادرس نهیخاص هز معنای

( و میمستقریو غ میهای مادی )اعم از مستقنهیهز

 نهیهز توانیهای معنوی است. البته منهیهز

های مادی نهیمشمول هزمعنای اخص را به یدادرس

 نی)بدوی( از ا نینخست افتیدانست که، اصوالً، در

 هو عوام، دربردارند یحقوق نیدکتر نیاصطالح، ب

 نییهای دارای آاست. اصوالً در نظام ریمعنای اخ

 ینیبشیقابل پ لیشفاف و کارآمد، بدل یدادرس

 یابیو ارز نیدعاوی، امکان ارائه تخم جهیبودن نت

وجود دارد لکن بر عکس، چنانچه  زیدعوی ن متیق

 ینیبشیفضای قابل پ یدادرس نییاصول و قواعد آ

 ند؛یزی ننمایردعاوی مطروحه را طرح جهیبودن نت

ای هاله دعاوی در متیارزش و ق یحالت نیدر چن

های زهیمؤثر در انگ تیاز ابهام قرار گرفته و در نها

انتخاب اصحاب دعوا راجع به طرح دعوا، ادامه دعوا، 
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 یرسد حقیو... است. به نظر م نیگزیراهکارهای جا

نمود عبارت از حق  شنهادیتوان پیم نجایکه در ا

هر  یدر نظم و نظام حقوق شهروندان ییقضا تیامن

 کشور است.

به  یدادرس یهانهیهز ،یاقتصاد لیمنظر تحل از

و  - نهیعام هز یافاده معن - یفرد یهانهیهز

شود که ی( منقسم می)دولت یاجتماع یهانهیهز

و  یادار یهانهیخود به دو قسم هز ریمورد اخ

شود یم میاز اشتباهات تقس یناش یهانهیهز

اذعان داشت که در  دیبا(. 484، 1388 ،یلی)اسماع

 ییهدف غا یمدن یدادرس نییآ یاقتصاد لیلتح

است. لذا از جمله مقدمات  یدادرس تیفیک یارتقا

کار آمد  نیقوان بیگفته تصوشیبه هدف پ یابیدست

 کار آمد؛ هردو؛ است. یو وجود دادگستر

 

 یو اجتماع يفرد هاينهي. هز1-1-4-5

 یدادرس

آن، هم  یطرح دعوا تا خاتمه و اجرا هاینهیهز

قرار  ریرا تحت تأث یدادرس نیطرف یمال تیموقع

 لیرا بر جامعه تحم هایینهیو هم هز دهدیم

مزبور  هاینهیاز هز کیبه هر  لی. در ذدنماییم

 پرداخته خواهد شد.

 

 یدادرس يفرد يهانهي. هز1-1-1-4-5

 ،یارهیطور زنجبه دیرا با یدادرس یفرد هاینهیهز

چه از جانب دادخواه و چه از جانب دادخوانده، 

 یماد نهیبه هز یفرد نهی. در هر حال، هزستینگر

به  زین یماد نهیگردد که هزیم کیتفک یو معنو

گردند یم میتقس میمستقریو غ میمستق یهانهیهز

اشاره به  میمستق یماد نهیاز هز )همان(. مراد

ابطال تمبر،  یهانهیهز لیاز قب ییقضا یهانهیهز

 ،یو مشاور حقوق لیکاز خدمات و یریگبهره نهیهز

 عیاز تود یناش یهانهی...، هزیکارشناس یهانهیهز

مراحل گوناگون  یهانهیهز ،یخسارات احتمال

 یهانهیهز نیو همچن رهیآن و غ تیتا قطع یدادرس

 یمدن یدادرس نییباشد. در قانون آیآراء م یاجرا

الذکر را فوق یهانهیهز( 1379)مصوب  رانیا

 319و  108، 519، 54، 53توان از منطوق مواد یم

از  یقانون وصول برخ 3از از توجه به ماده  زیو ن

با اصالحات  1373دولت )مصوب  یدرآمدها

المشاوره و الوکاله، حقنامه تعرفه حقنیی( و آیبعد

استنباط ( 1385) یدادگستر یسفر وکال نهیهز

 نمود.

خسارت »مشعر بر  میمستقریغ یماد یهانهیهز

باشد یم« به خواسته یسترسد تیاز محروم یناش

طور به رانیکه در حقوق ا( 285، 1389 ،ی)محسن

الحصول و ممکن توجه به خساراتیبمحدود، 

قرار گرفته است. از  رشیمنافع، مورد پذ تیتفو

را  میمستقریغ یخسارت ماد قیجمله مصاد

 ،یخسارات قرارداد ه،یتأد ریتأخ راتتوان خسایم

 یها و... نام برد. راهکارهااز دست دادن فرصت

در مواد  زیخسارات ن لیقب نیجبران خسارت ا

و  یمدن یدادرس نییاز قانون آ 522و  521، 519

( 1339)مصوب  یمدن تیقانون مسئول 1ماده 

گونه جبران نیا شتریچه بشده است. اگر ینیبشیپ

. یستند تا جبران خسارات واقعه یمها، اسخسارت

 ،یمدن یدادرس نییآ یاقتصاد لیحال آنکه در تحل

 نهیکنترل هز ی( دادرسی)عموم یهدف اجتماع
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 حیصح تیهدا قیاختالف از طر یدعوا، رفع واقع

آرامش در روابط  جادیو ا نییمتداع یرفتار ترافع

 یاز طرح دعاو یریگجهت جلو یاصحاب دعو

 باشد.یم ندهی( در آروی)پ ملمک یو دعاو یذائیا

 ز،ین یاز دادرس یناش یمعنو یهانهیاز هز مقصود

طور مجزا و که به - یعالوه بر مطول بودن دادرس

اشاره  د،یگرد نییتب - «یرسزمان داد»بحث  لیذ

 اصحاب دعوا بوده و مشخصاً «تیعنصر رضا»به 

است )ایلگر،  «یدادرس تیمعطوف به مشروع

 نییآ ح،یغیرصح صدور آراء کهنی(. چه ا39، 2009

تورم  ای یماندگنامناسب )مثل عقب یدرسدا

 یو سخت، فقدان فضا دهیچیپ ی(، نظام اداریقانون

آرامش » ره،یو غ ییقضا تیو احساس امن تیامن

اعتماد و  برده و باعث عدم نیب را از یدادرس

موضوع  نیگردد. ایم ییبه دستگاه قضا نانیاطم

قابل  ،یدعو نیدر واقع تحت عنوان اقناع طرف

 یرپذیهیتوج نیمحکمه و همچن یرأ ودنب رشیپذ

 ییمورد شناسا یاصحاب دعو یمحکمه برا یرأ

و  ارهایموارد مع نیا ،یری. به تعبردگییقرار م

از  یناش یمعنو هاینهیراجع به هز یعناصر

 .شوندیمحسوب م یدادرس

 

 یدادرس یاجتماع هاينهي. هز2-1-1-4-5

راجع به  یدادرس یاجتماع هاینهیهزتوجه  نقطه

اشتباهات است )دادگر،  نهیو هز یادار یانهیهز

در دو حالت  یادار یهانهیهز(. 544، 1388

 ییدستگاه قضا یو کالبد یکیزیف یفضا یهانهیهز

 ییو کادر قضا یکادر ادار نیتأم یهانهیو هز

دستگاه  یهاداده حیصح تیریباشد. عدم مدیم

کالن را به همراه  یهانهیهز دیستاده تول ،ییقضا

از  یناش یهانهیخصوص هزخواهد داشت. در

و  یکادر ادارتوان به اشتباه یم زیاشتباهات ن

در ابالغ اوراق، صدور آراء و...  ییدستگاه قضا ییقضا

 اشاره داشت.

 یاجتماع نهیهز یریگاذعان داشت که اندازه دیبا

 یاز تعسر برخوردار بوده و در محدوده تلق یدادرس

 گرانیعنوان بازدعوا و دادرس )به نیطرف نیو تخم

. لکن عدم لحاظ ردیگی(، قرار نمیدادرس

ها نهیهز نیمنزله نبود ابه یاجتماع یهانهیهز

از  ییقضانظام  اوالً رانی. در حقوق موضوعه استین

 یهاو پرونده یدر دعاو ییقضا ارانهیبا  دیسوبس

از موارد،  یدر برخ برد ثانیة صرفاً یمطروحه بهره م

 دیباعث تول ییقضا یریگمیاز تصم یاشتباهات ناش

 (.یقانون اساس 171شود )اصل یم یمدن تیمسئول

 یدهاست که در صورت کنترل و جهت یعیطب

انتقال  ایها و نهیکردن هز یها )مثل دروننهیهز

بردن تعارض سطح  نیتوان ضمن از بیها(، منهیهز

 ییها، به کارانهیهز یو اجتماع یخصوص تیمطلوب

 .افتیها دست و آراء متعاقب بر آن یدادرس
 

 یدادرس هاينهي. عوامل كنترل هز2-4-5

خصوص عوامل در یمهم و فن هایاستیجمله س از

اصل معقول »به  توانیم یدارس هاینهیکنترل هز

انتقال  هینظر»و « هانهیو متعارف نمودن هز

 نام برد. «هانهیهز
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 هانهي. معقول و متعارف بودن هز1-2-4-5

و عادالنه در گرو معقول و متعارف  حیصح یدادرس

باشد. منظور از اصل یم یدادرس یهانهینمودن هز

 یدادرس یفرد یهانهیاشاره به هز ،االشعارفوق

در قالب « هانهینمودن هز ییبر عقال دیاست که تأک

از  ییها است. هر چند که ابزارهانهیهز تیریمد

 لیو ک خدماتاز  یمندبهره»، «اعسار رشیپذ لیقب

و  ینبه خسارات قانو یابیامکان دست» ،«یمعاضدت

قابل  یدادرس یهانهیتحمل هز ریدر مس «یقرارداد

دنبال هب یاقتصاد لیمثال و تأمل است. لکن تحل

به منظور  یدادرس یهانهیهز یمنطق یسازنهیبه

و در  لیدل نیاست. به هم یدادرس تیفیک یارتقا

بر توجه به  یقتصادا لیلگاه تحهیراستا، تک نیا

اصحاب دعوا و لحاظ اصل حسن  یاقتصاد تیوضع

 (.290، 2014 ن،یاست )دول یدر دعاو تین

و سنجش  اصحاب دعوا یاقتصاد تیبه وضع توجه

دعوا مورد توجه عدالت  فیبا طرف ضع یطرف قو

 یدادرس یهانهیهز کهنیباشد. چه ایم زین ینییآ

 زیآماکراه رشیتواند موجبات ترك دعوا، پذیم

از  2راستا بند  نیآورد. در هم دیسازش و... را پد

انگلستان مقرر  یمدن یدادرس نییقواعد آ 1/1ماده 

 یدگیکه امکان دارد رس ییدارد که: تا جایم

 نیطرف یبرابر نیعادالنه به دعوا شامل الف( تضم

به پرونده  یدگیها و ج( رسنهیب( کاهش دادن هز

 -2وجه مورد ادعا و خواسته  زانیم -1متناسب با: 

 تیموقع - 4مباحث و  یدگیچیپ -3پرونده  تیاهم

توجه قرار  دمور دیبا نیاز طرف کیهر  یاقتصاد

 (.291 ،1389 ،ی)محسن ردیگ

که  ،یدادرس تیناصل حسن تیخصوص رعادر

توان از یباشد، میم زین یحقوق یاز اصول کل یکی

 نییقانون آ 25اصل  2و بند  24اصل  3منطوق بند 

از  3موجب بند کرد. به ادی یفرامل یمدن یدادرس

پس از  ای یاز آغاز دادرس شیپ ن،یطرف 24اصل 

 قتالش معقول و متعارف جهت تحق یبرا دیآن، با

 میکنند. دادگاه در تصم یصلح و سازش همکار

تواند به امتناع یم یدادرس نهیخود درباره هز

به  ای ،یطرف در همکار کینامعقول و نامتعارف 

 یتالش برا انیاو در جر تینبا سوء ختهیرفتار آم

 زین 25از اصل  2صلح و سازش، استناد کند. بند 

طور دارد بهیمفهوم بوده و مقرر م نیمشعر بر هم

و در صورت فراهم بودن جهات موجه،  ییاستثنا

له را که محکوم ییهانهیهز زانیتواند میدادگاه م

از صدور به پرداخت  ایاستحقاق دارد محدود کرده 

تواند حکم به پرداخت ی. دادگاه مدیآن امتناع نما

مخارج  یایکند که گو یزانیها را محدود به منهیهز

است و  یواقع فاتموضوعات دعوا در اختال

معقول ریو غ یضرورریاز مباحث غ یناش یهانهیهز

. دادگاه در زمان دینما لیرا به طرف حاکم تحم

تواند یم یدادرس یهانهیهز راجع به میاتخاذ تصم

طرف در  ینییو آ یشکل یرفتارهاوءبا استناد به س

 ،و محسنی ی)غمام «دیتوجه نما یدادرس انیجر

را  تینسوء قیمصاد ملهاز ج نیبنابرا(. 156، 1386

استفاده از در طرح دعوا، سوء «اغراق»توان یم

و... نام برد. اصول فوق ضمن کنترل  ،یمقررات شکل

را  ییدستگاه قضا ییکارا نیها موجبات تضمنهیهز

 فراهم خواهند نمود. زین
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  هاانتقال هزينه هي. نظر2-2-4-5

طرف  کیتوسط  یدادرس یینها یهانهیهز تحمل

. در ندیها گونهیهر دو طرف دعوا را انتقال هز ای

قاعده »ها عبارت از نهیمرسوم در انتقال هز یالگو

است. به  یسیانگل - ییقاعده اروپا»و  «ییکایآمر

 یهانهیپرداخت هز» ،ییکایموجب قاعده آمر

اعم از دادخواه به منظور  -بر عهده هر فرد  یدادرس

منظور برد آن و داد خوانده بهشیطرح دعوا و پ

 ییکه قاعده اروپا یحالباشد در یم –تدارك دفاع 

 یدادرس یهانهیتحمل هز» گرانیب یسیانگل -

؛ 546، 1388است )دادگر، « توسط طرف بازنده

 پر واضح است که در حقوق(. 211 ،1389 ،یبیحب

 یهانهیزکه ه یستیطرف بازنده با زین رانیا

 را متحمل شود. یدادرس

 یبر استخدام الگو دیضمن تأک یاقتصاد لیتحل در

و  یخانوادگ ی)مثل دعاو یدعاو تیمناسب با ماه

گذار، بر امکان قانون( توسط یقرارداد یدعاو

در عرصه قضاوت و « هانهیاصل انتقال هز»انعطاف 

عنوان مثال تحمل اصرار دارد. به زین یدادرس

)مثل  یها توسط اشخاص قونهیهز یحداکثر

ها توسط طرف نهیهز ی( و تحمل حداقلهاشرکت

 یاز دعاو یناش یهانهیتحمل هز ای فیضع

زوجه( توسط زوج  یمال یاز دعاو ری)به غ یخانوادگ

زوج در نظام  یتیریو مد یحقوق اقتصاد لیبه دل

تواند دست دادرس را در یم رانیحقوق خانواده ا

 یریگیپ تاًیو نها یتوازن و تعادل اقتصاد یبرقرار

 گرید دیتحقق عدالت، باز گذارد. اثر مف اتمقدم

 قیتواند احصاء مصادیها منهیانعطاف در انتقال هز

 ،یواه یطرح دعاو لیاز قب یدر دادرس تینسوء

 یهانهیهمه هز ای یتحمیل بخشو  و... ییذایا

 گر باشد.استفادهبر سوء یدادرس

 

 جهی. نت6

 یاز ابزارهای اساس یکی عنوانبه یدادرس قرارداد

 یقرارداد دادرس هی. نظرگذاری استقانون ریدر تداب

کاربردها  نیاز ا یکی؛ است ییخود دارای کاربردها

 اساس . کهاست معروف «نطرفی سازیمسئول» به

برای  نیاجبار طرف در مقابل ینظری قوی و محکم

 نی. در اآوردیوجود مبه یدادرس ونددر ر مشارکت

تنها  ،یدادرس انیجر بر حسن تئوری نظارت

 شده گذاشته ی قضاتبر عهده که است ایفهیوظ

 از جمله یموجود در دادرس قواعد و مقررات .است

اند. قرار گرفته نیطرف بر ذمه هستند که یتعهدات

 یاحکام ،هیظرن نیبر ا حاکم قواعد و مقررات

باشند؛  شده لیتحم نیبر طرف از خارج که ستندین

 حساببه یو تعهدات حقوق قواعد از جمله نیا بلکه

 ،تیدارد و در نها نیطرف ةدر اراد هشیر که ندیآیم

. رساندیم حداقل به یرا در دادرس یقاض نقش

 اکمح یبر روند دادرس لیدل لیتحص منع ةقاعد

 جنبه یدر دادرس یقاض فعال و نقش است

شود.  قیمض ریتفس دیبا ،نی. بنابراابدییم ییاستثنا

 منبع ،یقرارداد دادرس هیسو، در نظر گریاز د

 یمدن یدادرس نییقواعد آ در استخراج ییابتدا

 هر جا که کرد،یرو نی. در ااست تعهدات حقوق

در  نیطرف و تعهدات حقوق خصوصدر قانون

برای  دیبا یباشد، قاض مبهم ای مسکوت ،یدادرس

 مراجعه تعهدات حقوق به ،هیقض حکم استخراج

بر  قواعد حاکم شد که مشاهده هایکند. در بررس
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 زمان ،ییآرای قضا ی، اثر نسباعتبار امر مختومه

و  دادخواست ریتفس ،یدادرس رابطه رییگشکل

در اداره  یقاض اراتیاخت ،ییقضا اوراق ریاس

، تا آن ریو غ بر اجرای احکام قواعد حاکم ،یدادرس

 . همهاست وابسته تعهدات قواعد حقوق حد به چه

با  یقرارداد دادرس هینظر شده ابعاد موجب نیا

 نییآ در نظام جدی، همچنان هاییوجود کاست

 یگاهیدارای جا گرید یکشورها یمدن یدادرس

 باشد. ستهیشا

بر  یمبتن یمدن یدادرس نییبه آ یاقتصاد نگرش

را  یحقوق یهانیفرض است افراد عاقل، تضم نیا

ها از رفتار یبرخ یضمن یهامتیعنوان قبه

 نیچن تیهدا یبرا هامتیق نیو ا دانندیم

مطلوب به  یاجتماع تیعنوان مطلوببه ییهارفتار

خاص و  یدر دو معنا یدادرس نهی. هزروندیکار م

 یدادرس نهیخاص هز یاست. معنا یقابل بررس عام

و  می)اعم از مستق یماد یهانهیمشتمل بر هز زین

 یاست و در معنا یمعنو یهانهی( و هزمیرمستقیغ

است.  یعام شامل زمان، فکر و پول در روند دادرس

است صرفاً  جیعوام را نیو ب نیاگرچه آنچه در دکتر

 یبه معنا یرسداد ینهیرا هز یماد یهانهیهز

 نهیهز ،یاقتصاد لی. از منظر تحلدانندیاخص م

هان خوا یهانهیهز -ی فرد یهانهیبه هز یدادرس

 میتقس (ی)قانون یاجتماع نهیو هز - و خوانده

 یهانهیخود به دو قسم هز ریکه مورد اخ گرددیم

 میهات تقساز اشتبا یناش یهانهیو هز یادار

 یمهم و ضرور اهدافاز  یکی. رفع خصومت شودیم

و  ییقضا یاست. اما معموالً دعو یعدالت مدن

و گران هستند. عوامل  نهیپرهز ییقضا یهاستمیس

 یبه اقامه دعو میسبب تصم تواندیم یمتعدد

در  یو اصل یاز موارد اساس یکیگردد اما 

 یهانهیمسئله هز یبه اقامه دعو یریگمیتصم

چه و آن ستا یشروع به دعو یموجود برا یقانون

 یهانهیپرداخت هز یهاهویمسلم است وجود ش

و  ینیبشیکه پ گرددیمتفاوت سبب م ییقضا

متفاوت گردد. هدف از  نیطرف ماتیتصم

قواعد  ریتأث یچگونگ نییتب ،یاقتصاد یهالیتحل

 افراد بر –ترك عمل  ای عمل واسطه به – یحقوق

قواعد  ،یدادرس نییآ یاقتصاد لتحلی در. است

 شوندیلحاظ م یرفتار یهازهیعنوان انگبه یقوقح

حداکثر کردن منافع  یها در پکه افراد با لحاظ آن

خود هستند که افراد با توجه به عواقب افعال و آثار 

به منافع خود اقدام به محاسبه  لین یهر اقدام برا

 لین یو اعمال خود را برا کنندیخود م انیسود و ز

. ندینمایم میتنظ فعتبه حداکثر رساندن من

 یهابر انتخاب یمؤثر ارینقش بس هانهیهز مستیس

در مورد اقامه دعوا  یریگمیهان در جهت تصمخوا

و انتقال آن به طرف بازنده و  یدادرس نهیدارد هز

 نیطرف یو اصل یتحمل آن گاه دغدغه اساس ای

جبران خسارت وارد شده و آغاز دعوا  یبرا یدعو

ممکن است سبب گردد که  وضوعم نی. اگرددیم

ها طبقه متوسط با وجود ضرر وارده بر آن انیمدع

در  نینتوانند هرگز دست به اقامه دعوا بزنند و ا

عنوان عدالت را به یدادرس نییاست که ما آ یحال

به اقامه  متصمی الوصف،. معمیشناسیم یمدن

هم  یگرید یهازهیو انگ لیدال تواندیم یدعو

و  نیاول دیشا یدادرس یهانهیما هزا دداشته باش

باشد و در  یشروع به دعو یرکن برا نیترمهم
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حل و فصل  ایها در دادگاه یادامه دادرس تینها

 ها باشد.خارج از دادگاه

 

 سندگاني. سهم نو7

 نیو تدو هیصورت برابر در تهبه سندگانینو هیکل

 .اندپژوهش حاضر مشارکت داشته
 

 . تضاد منافع8

وجود  یتضاد منافع چگونهیپژوهش ه نیا در

  ندارد.
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