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 دهیچک
 نیود. از ار یشمار مبحقوق قراردادها  ریدر تفس یاز منابع اصل یکیهمانند اخالق و عدالت به عنوان  اقتصاد 

لف ه موجب تک یقوقکه هر قاعدة ح یموثّر است به گونه ا یثروت و رفاه اجتماع دیدر تول ینظر، قاعدة حقوق
 نی، ا ستیدر اقتصاحقوق از منظ یاقتصاد لیتحل ایحقوق  اقتصاد.  ردیقرار گ ینیمورد بازب دیمنابع شود، با

قتصاد نطق ام دیآ یبه حساب م یعلم یروش شناس یعدالت الهام گرفته و نوع ییگرا امدیمکتب از فلسفه پ
 ییل کارآدنبا به زیاست ، اقتصاد قرارداد ن یحقوق یریگ میتصم ندیدر فرآ یحقوق ، کاربست اصول اقتصاد

با  یدرارداقخطرات  صیو تخص یقرارداد ی، مبارزه با فرصت طلب یمعامالت یها نهیهز صی، تخص یقرارداد
ق، ه حقوب یتوان گفت در نگرش اقتصاد یقرارداد کار آمد است. م یو اجرا یرفاه اجتماع نیهدف تام

 .  رندیگ یمورد مطالعه قرار م یاقتصاد ییکارا دگاهیقراردادها از د

 

 قراردادها ،یاقتصاد لیتحل ،یاقتصاد هینظر ،یحقوق اقتصاد :يدیکلمات کل
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 مقدمه

ده ادها ابراز شهای زیادی درباره اعمال اقتصاد، در زمینه حقوق قرارددر چند دهه گذشته، اندیشه

ر علوم ه سایاست. امروزه تقریباً پذیرفته شده که حقوق، دانشی مستقل نیست و وابستگی نسبی ب

ای در علم حقوق رشتههمین علت، با گذشت زمان به شمار مکاتب ابزارگرا و مطالعات میاندارد. به 

های اخیر، در از حرکتهایی است که در دهه« حقوق و اقتصاد»شود. در این میان، جنبش افزوده می

ن از آ اختصاص مطالعات حقوقی به خود، توفیق زیادی کسب کرده است و به همین علت است که

یسندگان، شود. به اذعان همه نوترین تحول در دانش حقوق، در قرن اخیر یاد میان مهمبه عنو

معروف « قوقتحلیل اقتصادی ح»چه امروزه به سنگ بنای جنبش حقوق و اقتصاد و یا به عبارتی آن

و  ( و اوج1958 -1973گیری )مکتب تحلیل اقتصادی حقوق بعد از دو دوره شکل .شده است

قوقدانان قرار به بعد، مورد انتقاد برخی از ح 1980(، از اواخر دهه 1973 -1980)پذیرش همگانی 

صادی رایی اقتید کاگرفت. عمده انتقادات به ادعای پازنر مبنی بر اینکه مبنا و هدف قواعد حقوقی با

قوق این ادی حباشد، مربوط بود اما امروزه تقریباً میان طرفداران و منتقدان مکتب تحلیل اقتص

با هزینه  هایی از حقوق که هدف آن کسب سود بیشتر همراهئله مورد اجماع است که در زمینهمس

نطبق کمتر و یا تخصیص مناسب و مطلوب منابع محدود است، کارایی اقتصادی، با عدالت، م

 تواند به عنوان مبنا و هدف قواعد مربوطه، مطرح گردد.شود و میمی
از دو جنبه مهم با  شود،یشناخته م زیحقوق ن یاقتصاد لیتحلکه با عنوان  "1حقوق و اقتصاد"

. به شودیتمرکز م ییبر کارآ ینظر لیتحل نیتفاوت دارد. اول آنکه در ا یحقوق لیاشکال تحل ریسا

داده  یگروه ایکارآمد خواهد بود که در آن حق به فرد  یدر صورت یحقوق تیوضع کی ،ینظر انیب

بر « آن حق را داشته باشد.  حقوق و اقتصاد افتیمبلغ بابت در نیشتریبه پرداخت ب لیشود که تما

 یظهور حقوق اقتصاد با(. 778: 1998، 2)پُوْزنر ها کارآترنددارد که بازارها از دادگاه دینکته تاک نیا

مطرح  یحقوق یدر محافل علم یدیمسائل و مشکالت جد یدر حقوق خصوص ییو فلسفه نفع گرا

 یتواند به عنوان ابزار یم ینظر که حقوق خصوص نیو ا یاع مقررات عمومشده است ، ظهور انو

 یم وقدانانمد نظر حق ردیمورد استفاده قرار گ یو عدالت اجتماع یعموم یاستهایس یاجرا یبرا

  (.25-21: 1386 ،یی)بابا .باشد

گرایشات فکری جدید در حوزه علوم انسانی موجب شد که اهمیت و نقش قواعد حقوقی در 

روابط اجتماعی و اقتصادی مورد توجه دیگر علوم قرار گیرد و ارتباط متقابل قواعد حقوقی و 

دانان، های اقتصادنهادهای اجتماعی و اقتصادی مورد بحث قرار گیرد. در همین راستا، بحث

                                                                                                                   
1 . Law and economics 

2 Posner 
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شناسان و فالسفه در خصوص ارتباط حقوق و دیگر علوم اجتماعی و انسانی طی شناسان، روانجامع

ای در دنیای حقوق شده است. در این میان رشتهقرن اخیر شکل گرفته و آغاز نگاهی بیندو 

مباحثی که توسط اقتصاددانان راجع به نقش قواعد حقوقی در نهادها و روابط اقتصادی و ریشه 

های اقتصاددانی همچون آدام اسمیت مطرح شده، های اقتصادی که از آغاز با بحثحقوقی نظام

 ه و ارتباط ویژه علم اقتصاد و حقوق بوده است.بیانگر توج
بزار انوان از طرف دیگر بروز مکاتب فکری جدید نزد حقوقدانان و نگاه ایشان به حقوق به ع

د مهندسی اجتماعی که درصدد تحقق اهداف خاص اجتماعی و اقتصادی و سیاسی است سبب ش

وزه حقوق به حدیگر علوم اجتماعی در  ی خود به مطالعه و به کارگیریکه حقوقدانان نیز به نوبه

ت ا واقعیابنطبق منظور شناخت روابط و قواعد حاکم بر جامعه و نیازهای آن بپردازند تا حقوق را م

الحظات گونه، مطالعات و ماجتماعی در جهت نیل به اهداف مورد نظر به کار گیرند. به این

بین  شناسی، سیاست(شناسی، روانمعهای حقوق و دیگر علوم اجتماعی )اقتصاد، جارشتهمیان

حقوق ،  یمکتب اقتصاد درهای قرن بیستم میالدی توسعه یافتحقوقدانان نیز به خصوص از نیمه

ظر ت . از نح اسمطر یمعامالت اراد انیدر انتقال حقوق و جر یانتخاب عقالن یدر تعهدات مال ژهیبو

 زهیز انگا یامبلکه به عنوان نظ ستیاز قواعد مربوط به جبران خسارت ن یحقوق مجموعه ا یاقتصاد

به خصوص  ، یبه لحاظ اقتصاد  دگذار یم ریتاث ندهیآ یاست که بر رفتارها ییتهایها و محدود

طلوب به م دهیفا یبهتر در راستا یرفتار نهیانتخاب گز یدادرس برا نی، فرد بهتر یاقتصاد هنجار

به  ست .ا یدر قواعد حقوق یو اصل حداکثر یساز نهیبه انگریب یاقتصاد تایادب  دیآ یحساب م

از  رشتین بآکه مجموع منافع  شود یم یکار آمد تلق یقاعده حقوق یعبارت بهتر به لحاظ اقتصاد

توان تحلیل اقتصادی به این ترتیب می (.49-46: 1390 ،یآن باشد. )انصار یها نهیمجموع هز

شود یماطالق  حقوق و اقتصاد یا تحلیل اقتصادی حقوق به علمی» تعریف کرد:حقوق را به این نحو 

ل و آثار گیری، ساختار، رواکه در آن تئوری اقتصادی )اساساً اقتصاد خرد( برای تحلیل شکل

: 1386 ،ییبابا«)شود.اقتصادی حقوق و نهادهای حقوقی با هدف تحقق کارایی بیشتر، اعمال می

14-18.) 

 

 ي تحقیقادبیات نظر .1

 

 يقرارداد و حقوق اقتصاد میو مفاه فیتعر 1-1

های غیربازاری نیز به کار رفت که به عنوان های گذشته، علم اقتصاد در زمینهبا وجود این در دهه

الملل اشاره کرد. سیطره علم اقتصاد با ظهور مکتب توان به علم سیاست و روابط بیننمونه می
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حقوق هم رسید. ظهور و بروز این پیوندهای نامأنوس با تعریف سنتی تحلیل اقتصادی حتّی به علم 

از علم اقتصاد، سبب بازتعریف علم اقتصاد میان دانشمندان این رشته گردید. آقای روبینز علم 

ی اقتصاد به عنوان علمی است که رفتار انسانی را به عنوان رابطه»کند: اقتصاد را چنین تعریف می

به نظر آقای «. دهدهای جایگزین، مورد مطالعه قرار میای محدود دارای استفادهبین اهداف و ابزاره

ویچ ریچارد لفت همچنین (.12: 1390 ،یانصار«)کلیه رفتارهای انسان جنبه اقتصادی دارد»روبینز 

ها و تخصیص منابع تولیدی با اذعان به دشواری ترسیم مرزی میان علم در کتاب سیستم قیمت

 علم» کند:سایر علوم، آنچه را که راجع به آن توافق کلی وجود دارد به این صورت بیان میاقتصاد و 

اقتصاد علمی است درباره رفاه و آسایش آدمی و شامل آن دسته از روابط یا تشکیالت اجتماعی 

های متعدد انسانی بوده و استفاده از این است که متضمن توزیع منابع نادر اقتصادی بین خواسته

و بدون  یکل طوربه  (.70: 1386 ،یانیکاو«)گیردنابع را برای تأمین حداکثر خواسته بشر در برمیم

را ماده  عقد .میکن یواژه مترادف تلق عقد و قرارداد را دو دیبا ینظر یو جزئ قیورود در مباحث دق

 کیمقابل  چند نفر در ای کی نکهیعقد عبارت است از ا"کرده است:  فیتعر نیچن یقانون مدن 183

 یقراردادها"دیگو یم یقانون مدن 10 ماده. "مورد قبول آنها باشد و ندینما یچندنفر تعهد بر امر ای

قانون نباشد نافذ ا  حیکه مخالف صر یکه آن را منعقد نموده انددر صورت ینسبت به کسان یخصوص

 زین یگرید فیعقد ، حقوقدانان تعار فیوارده بر تعر راداتیاز اشکاالت و ا دنیگز یدور یبرا. "ست

 یآثار حقوق جادیچند اراده است که به منظور ا ایکرده اند منجمله: عقد توافق دو  شنهادیآن پ یبرا

 یمبحث عقد و قرارداد از مباحث مهم رانیحقوق ا در (.291: 1386 ،ی)خاندوز شود یانجام م

قانون عقد و قرارداد هر دو به  نیدر ا ت.کشور متمرکز شده اس یاست که قواعد آن در قانون مدن

دو وجود  نیا نیب زین یفیظر زیتما دید میطور که خواههمان یبه کار رفته است، ول یمعن کی

آن دسته از  نییتب ی( برا1« )عقد»کلمه یفقه اتیبر اساس نظر رانیا یدارد.در قانون مدن

اند بکار مشخص ذکر شده یهابه طور خاص و روشن و تحت عنوان یکه در فقه اسالم ییقراردادها

( به 2« )قرارداد»که یو اجاره، در حال عیمانند ب شودیم ادی«نیعقود مع»رفته است که از آنها به

 یکه نام آنها در قانون برده نشده ول یگریو هم هر نوع عقد د ریعام هم گروه اخ یعنوان لغت

: 1390 ،ی)انصار ندیگویم زین «نیعقود نامع»که به آنها ردیگیهم با آن ندارد را در بر م یمخالفت

122-124.) 

 

 مباني اقتصادي 1-2

شود: قبول پیشنهاد کار معین یا رد آن بدلیل در زندگی روزمره، همواره تصمیمات فروانی گرفته می

ه مدرسه معین و تصمیم به تغییر اتومبیل از یافتن کار بهتر، اجاره یک آپارتمان، فرستادن فرزندان ب
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رسند؛ زیرا منابعی که گونه تصمیمات ضروری به نظر میی این تصمیمات هستند. اتخاذ اینجمله

تواند همزمان در چرخد و همچنین عامل زمان محدود هستند. انسان نمیها زندگی میبوسیله آن

عراض از دیگری است. از طرف دیگر آینده چندجا حاضر شود انتخاب یکی از آنها به معنای ا

بینی نیست و پیامدهای تصمیمات ما مبنی بر انجام یا ترک عملی به طور معمول پس از پیشقابل

رو در تصمیمات ما همواره ابهام و به نوعی خطر کردن وجود آید. از اینها به دست میتجربه آن

که مانع از تلف منابع و پیامد ناخوشایند باشند. در ای باشد دارد. در نتیجه، تصمیمات باید به گونه

صورت رعایت این دو و جستجوی بهترین انتخاب، تصمیمات ما قابل توجیه خواهند بود. این همان 

توان رفتار حتمی انسانها را دریافت. در این تحلیل کمبود ی آن میفرض عقالنیت است که بوسیله

 ساسی دارند.منابع، انتخاب عقالنی و ابهام نقش ا

 

 کمبود  1-2-1

ود در خزهای فرض منابع کمیاب ناشی از اختالف بین مجموع کاالهایی است که مردم برای رفع نیا

منظور از  این، اختیار دارند و مجموع کاالهایی که برای رفع نیازهای آنها ضرورت دارد. با وجود

س ت نامحسوامنی برخی از آنها مانند منابع، تنها اموال و اشیاء مادی و محسوس نیست. زیرا طبیعت

م لعاصل بنیادین  صورت گیرد.« انتخاب»است. بدلیل کمیابی منابع، برای رفع نیازها به ناچار باید 

ور ذاتی به ط اقتصاد این است که کمبود وجود دارد. در اقتصاد، کمبود به این معناست که انسان

ابر مورد نیاز او بر ناتوانی انسان در رسیدن به چیزهایرا با های نامحدودی دارد ولی نباید آنخواسته

اقع در وه در کدانست بلکه به این معناست که انسان کاالها و خدمات بیشتری را نسبت به میزانی 

معناست که  دارد. از نظر شخصی کمبود، به اینتواند به دست آورد، دوست میاختیار دارد یا می

ی صرف زمان به دلیل کمبود زمان، انسان باید درباره نحوهشخص باشد دست به انتخاب بزند. 

ند. کمبود های خود انتخاب کهای مختلف، موردی را براساس ترجیحتصمیم بگیرد و از بین گزینه

 هی شوند.های افراد، متعارض سامانددر سطح گروهی یا اجتماعی ناظر به حالتی است که ترجیح

مبود کرایط شدی، انسان اقتصادی یا عامل اقتصادی عاقل در براین اساس، رکن اصلی الگوی اقتصا

ای که امکان ونهاست. بنابراین، واحد تحلیلی آن مبتنی بر فرد است که منابع وی محدود است؛ به گ

 (.24-23: 1390 ،ی)انصار برآورده شدن کلیه نیازهای او با امکانات موجود وجود ندارد

 «کمبود»عدم قطعیت یا عدم ثبات  (1)

تاریخی و مطالعات مربوط حاکی از آن است که کمبود منابع امری حتمی و دایمی نیست.  یتجربه

شود هر کس مال شود، این نهادها، موجب میزیرا کمبود، موجب ایجاد نهادهایی برای رفع آن می

کمبود از  بنابراین ای خود را تعدیل کند.کمیاب را تنها براساس نیازهای خود به کار گیرد یا نیازه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

5 
] 

                             5 / 18

http://mieaoi.ir/article-1-1353-fa.html


 محمد مسعودي نیا .../ تفسیر حقوق قراردادها با تکیه بر حقوق                                                                       432

 

)همان،  تواند با ایجاد نهادهایی این کمبود را اداره کندنظر تاریخی حتمی نیست بکله انسان می

26.) 

 «کمبود»نسبي بودن ( 2)

یک مفهوم نسبی دارد و مطلق نیست. زیرا میزان کمبود به سطح نیازها و مقدار منابع  کمبود

 توان از طریق تکثیر منابع یا پایین آوردن سطح انتظارات کم کرد.موجود بستگی دارد. کمبود را می

از ای به دوره دیگر، بلکه آنجا که کمبود چیزی، به شناخت فرد بستگی دارد، نه تنها از دوره از

ای ببرد که در طبیعت شخصی به شخص دیگر متفاوت است. ممکن است شخصی از شیئی استفاده

 وبرند. تجارت ای نمیگیرد که دیگران چنین استفادههایی برای آن در نظر میآن نیست و استفاده

 معامالت در یک جامعه نیز براساس کمبود است؛ چرا که معامله مبتنی بر این گرایش است که از

تر از نظر فروشنده است و دو طرف معامله ارزش نظر خریدار شیئی خریداری شده بسیار کمیاب

 (.28-27)همان،  یکسانی برای مورد معامله قائل نیستند

بازار  یناکام کنیل مورد توجه و اقبال قرار گرفته است اریآنکه اقتصاد بازار بس با ریاخ یسالها در

 ینظام اقتصاد نیا وبیع ،یاقتصاد ییکارا ایو  یاصالح ،عدالتیعیبه اهداف عدالت توز دنیدر رس

نموده است  ارآشک یاندهیطور فزاو همبسته شده،به دهیچیپ اریبس یکه روابط اجتماع یرا در جهان

شود .  یدر قراردادها در نظر گرفته م یعدالت اقتصاد کیجوامع دمکرات در (.90: 1386 ،یانی)کاو

است.  دهیاستقرار آن کوش یو برا شناختهیاست که بشر از آغاز تمدن خود م یعدالت مفهوم

انسان را متوجه ساخت که جهان،  ربازیدر خلقت از د شهیو اند دادها،یرو خیو تار عتیمشاهده طب

 نیدر ا زیبر آن حکمفرماست. انسان ن یو نظم کندیرا دنبال م یهدف ;تنشده اس دهیآفر هودهیب

 یهرچه در راستا ن،یمجموعه منظم و با هدف قرار گرفته است و با آن همگام و سازگار است. بنابرا

آن در  یو مبنا ستین رونیقاعده ب نیاز ا زیباشد، درست و عادالنه است. حقوق ن یعینظم طب نیا

هر به جو توانیم« آنچه هست»گوناگون است. پس، از مالحظه  یاجتماعها ومشاهده موجودات 

 ییگراواقع زیعدالت ن یجستجو ییارسطو وهیدر ش گر،ید انی. به بافتیدست« باشد دیآنچه با»

 (.111: 1382 ،ینیآن مشاهده و تجربه است. )باد هیو پا شودیم دهید

شود  یخرد و کالن در نظر گرفته م یبر دو مبنا زین یعلم اقتصاد عملکرد اقتصاد دگاهید از

 نیب یاطالعات قرارداد عیو توز نیطرف یمطالعه رفتار منطق یاقتصاد خرد در پ هیطرفداران نظر

در عملکرد  شدیاند یخود م یحقوق برا نیباالتر افتیکه فقط به در یباشند مانند کارمند یآنها م

کالن بدنبال  یاصول اقتصاد کهیشود در حال یم یدرون یقرارداد بررس یخرد قواعد حقوق یاقتصاد

هستند با  یو اجتماع یآثار آن در روابط فرد ندیو برآ یقراردادها در سطح اجتماع ینرویب یبررس

 یدادهادهد که عبارت از قرار یقراردادها را شکل م یاصول اقتصاد انیدو مسئله مهم، بن دید نیا
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هستند که در  ییشامل قراردادها یناقص که از لحاظ اقتصاد یمعامالت. قراردادها نهیناقص و هز

 ینقص اقتصاد نینشده است بنا برا ینیب شیدر آن پ یاحتماالت آت یقرارداد تمام لیزمان تشک

 یاطالق م ی، به عقود یاز منظر اقتصاد یقرارداد است نقض قرارداد یاز نقض حقوق ریقرارداد غ

 نیاول ی، که برا زین یمعامالت نهینکرده است و هز ینیب شیقرارداد را پ یجوانب آت یشود که تمام

 یها نهیطرح شد مشتمل بر دو بخش است هز یاجتماع نهیبار توسط رونالد گوز در مقاله مساله هز

 یها نهیاجرا شامل هز یها نهیهز. رفتار فرصت طلبانه یها نهیو هز یتعهدات قرارداد یاجرا

به منظور  یعات قرارداداطال یها نهیمذاکره و باز مذاکره ، هز یها نهیقرارداد ، هز مینگارش و تنظ

 ایو  هیتاد نهی، حمل و نقل ، هز یقرارداد کیشر نیبهتر افتی یها نهیتقارن اطالعات ، هز لیتحص

رفتار  یها نهیشود و هز یم رهیو غ قراردادو نقض  یشکن مانیپ نهی، هز یثمن قرارداد افتیدر

رفتار فرصت  یها نهیشود . هز یم لیتحم یقرارداد نیاز طرف یکیفرصت طلبانه هم اصوال بر 

به  زهیانگ یآن بر مبنا اری( باشد لکن معینامشروع )به لحاظ حقوق ایتواند مشروع  یطلبانه م

 .است یمنفعت فرد دنیحداکثر رسان

 

 قرارداد لیتشک ياقتصاد لیتحل 1-3

ل به قائاید است؛ بنابراین ب« موضوعات حقوقی»تحلیل اقتصادی حقوق، به دنبال تحلیل اقتصادی 

ا یا حقوق هایی از روابط حقوقی مانند حقوق قراردادهتفکیک شد. در موضوعات بازاری و زمینه

 یاعمال کارای مسئولیت مدنی و روابط تجاری که هدف آنها در جلب سود و گریز از زیان مالی است،

و هدف این  توان کارایی را به عنوان مبناو افزایش ثروت با عدالت هماهنگ و منطبق است و می

ر هدنی، قواعد برگزید و دنبال کرد. در نتیجه در موضوعاتی همچون قراردادها و مسئولیت م

برپور و )اک رددگای که موجب تلف منابع یا زیان گردد باید مطابق با کارایی اقتصادی اصالح قاعده

 (.20: 1390 ،یو نظر یمحب

عهدات ارزش ت "قرارداد  نیاز طرف کیهر  یشود که برا یقرارداد فرض م لیمرحله تشک در

ا هدف دادها ب، قرار یاست از نظر اقتصاد " گرید نیگزیهر گونه تعهد جا "از  شتریب " گریطرف د

واند ت ید مقراردا ندیا یبه حساب م یتوافق سازمان کیشوند و به عنوان  یم یثروت طراح جادیا

ت . اهد گذاشخو ینفماثر  یاجتماع یها نهیبه هزنا کارامد باشد و قرارداد ناکار آمد صرفا  ای امدکار

 یان مبانه عنوبودن قواعد حقوق قراردادها ، ب یلیتکم ،یقرارداد یاقتصاد قرارداد از اصل آزاد

ل اص یتصاداق لیلو اعتبار قرارداد صرفا به تح لیمرحله تشک در .دینما یم تی، حما یاقتصاد بازار

ره اشا گانیرا یقراردادها یاقتصاد لیو تحل یقرارداد شیرفتار پ یاقتصاد لی، تحل یقرارداد یآزاد

 (.33-32: 1386 ،یی)بابا خواهد شد
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 اعمال تحلیل اقتصادي در نظام حقوقي ایران  1-4

ال رشد یافته است. بر تحلیل اقتصادی حقوق ساخته نظام حقوقی آمریکا است و در حقوق کامن

ال بر کارآیی اقتصادی حقوق، مبتنی بودن نظام حقوقی کامنهای تحلیل همین اساس یکی از فرض

بار توسط پازنر در کتاب تحلیل اقتصادی حقوق مطرح شد. به موجب این است. این فرض اولین

کنند به این ال کارایی حقوق را تقویت میفرض اقتصادی، قواعد، فرآیندها و نهادهای حقوق کامن

ی دولت نیست و ال طرفدار مداخلهکند؛ زیرا کامنقابتی عمل میال مانند بازارهای رصورت که کامن

دهد؛ در نظام حقوقی در مقایسه با نظام حقوق نوشته، در برابر تغییرات واکنش بهتری نشان می

کند؛ در حالی که عرفی، رویکرد اقتصادی قاضی در آراء او و نهایتاً در رویه قضایی تحول ایجاد می

باشد. بر همین اساس برخی به این ز چنین آزادی عملی برخوردار نمیدر حقوق نوشته قاضی ا

ای همچون حقوق ایران اند که مباحث تحلیل اقتصادی حقوق در حقوق نوشتهنتیجه رسیده

 کاربردی نخواهد داشت.

المللی، جهانی شدن فعالیت ها در روابط اقتصادی بینی گرایشبا وجود این با مالحظه

تواند های سیاسی که میاعتبار شدن نظریهی تجارت و رفع نظارت دولت و بیاقتصادی، آزادساز

رسد حقوق نوشته نسبت به های اقتصادی بوجود آورد، به نظر میمحیط مخالفی برای رشد تحلیل

های اقتصادی، استعداد بیشتری دارد. امروزه در بسیاری از کشورهای حقوق نوشته در اعمال تحلیل

الش برای آزادسازی زندگی اقتصادی و ایجاد حقوقی که از نظر اقتصادی کارآمد اروپا، هرگونه ت

خیزد و در این مورد نظام حقوقی یا مکاتب حقوق نقش چندانی است، ابتدا از دولت برمی

رود که تحلیل اقتصادی در وهله از این منظر، در حقوق ایران انتظار می (.162-153ندارند)همان، 

جدید یا اصالح قوانین موجود به کار آید، هر چند که بدون تغییر قوانین نیز  اول در وضع قوانین

توان تصور کرد که تحلیل اقتصادی حقوق موجب ارائه تفاسیر جدید و صحیح از قوانین موجود می

ال مانع شده و از دانشگاه به رویه قضایی راه یابد. بنابراین اختالف نظام حقوقی نوشته و حقوق کامن

 (.95-94: 1386 ،یانی)کاو گیری از تحلیل اقتصادی حقوق نیستبهره

 

 تفسیر صحیح قوانین 1-4-1

گونه قوانین جز از بسیاری از قوانین، خاستگاه اقتصادی کامالً غلبه دارد و تفسیر و اجرای این در

 طریق تحلیل اقتصادی میسر نیست:

 تفسیر حقوق اسناد تجاري  -

و مقایسه آن با احکام راجع به مالکیت و نقل و انتقال اسکناس،  در قواعد حقوق اسناد تجاری دقت

مبین آن است که اسناد تجاری به مفهوم خاص، اسنادی هستند که زائیده ذهن خالق بازرگانان 
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بوده و قواعد حاکم بر آن ابتدا به صورت عرف مسلم بوده و سپس به لباس قانون درآمده است، 

کنند که اسناد مزبور اگر چه پول نیستند امّا همچون پول قابل این هدف را دنبال می جملگی

ی مقدماتی، اساساً حقوق اسناد تجارتی شود که بدون توجه به این مسئلهاعتماد باشند. مالحظه می

نیت سند عدم قابلیت استناد به ایرادات یا اصل حمایت از دارنده با حسن اصل قابل درک نیست.

ها در این ین قواعد است. توجه به نتایج یک نظرخواهی از قضات دادگاهتجاری نمونه بارزی از ا

سازد. در نظرخواهی از قضات سوال شده که اگر اسکناس زمینه، اهمیت نگاه اقتصادی را روشن می

یافت شود، آیا « ب»مفقود شود و پس از چند بار گردش در دست شخص  «الف»تحت مالکیت 

اند که حکم به استرداد داد یا خیر؟ اکثریت قضات پاسخ داده حکم به استرداد اسکناس خواهند

 خواهند داد!

بی به ای که برگرفته از قواعد سنتی حقوق مدنی است، دستیااست با چنین اندیشه بدیهی

یصه در نق همین ی با حسن نیت سند تجاری منتفی است.تفسیری صحیح از اصل حمایت از دارنده

یران اجارت مشاهده است. از جمله گفته شده است که سکوت قانون ت تفاسیر حقوقدانان نیز قابل

ران راه ی با حسن نیت سند تجاری اساساً به حقوق ایمبین آن است که اصل حمایت از دارنده

اصل از  ینکند حذف انیافته است و حال آن که تحلیل اقتصادی اسناد تجاری به خوبی ثابت می

 (.96ان، دد)همنند آن است که انتقال مالکیت از عقد بیع حذف گرقواعد حاکم بر اسناد تجاری هما

 هاي تجاري تفسیر حقوق شرکت -

های مدنی چیزی جز نگاه کامالً اقتصادی به های تجاری در مقایسه با شرکتوجودی شرکت فلسفه

قربانی های تجاری احترام اراده، توان گفت، در حقوق شرکتنهاد شرکت نیست. با اندک مبالغه می

های تجارتی های اقتصادی شده است و بدون توجه به این خصیصه تفسیر حقوق شرکتمصلحت

مثال الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت در مورد وضعیت سهم پس  برای رسد.نظر نمی بهمیسر 

توانند شود که ورثه سهامداران چگونه میاز فوت مالک آن، حکمی ندارد و این پرسش مطرح می

 و تکلیف خود را به عنوان سهامدار از جمله حضور در مجامع عمومی شرکت، اعمال نمایند. حق

است پاسخ داده شود که سهم قهرًا میان ورثه تجزیه شده و هر ورثه نسبت به پاره سهم خود  ممکن

حق حضور دارد، ممکن است چنین اظهار نظر گردد که ورثه ناگزیر در تعیین نماینده واحد هستند 

و  قلنماینده اعمال حق بنماید و همچنین می توان تصور نمود مادامی که سهم مزبور از طریق ن تا

شود که می مشاهده انتقال به مالکیت شخص واحد در نیامده، سهم دارای حق رأی شناخته نشود.

ها نشأت گرفته از قواعد سنتی حقوق مدنی است در حالی که شرکت تجاری برخالف برخی از پاسخ

کت مدنی با نگاهی کامالً اقتصادی شکل گرفته است و دستیابی به پاسخ موجه، جز از طریق شر

 امکاناصول اقتصادی حاکم بر شرکت سهامی ممکن نیست. فلسفه وجودی نهاد شرکت سهامی، 
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استفاده بهینه از سرمایه مشترک به قیمت نفی سلطه کامل سهامداران بر سهام خویش است. 

به این سؤال و مسائلی از این دست باید نگاه سنتی را رها کرده و براساس اصول بنابراین در پاسخ 

 (.97اقتصادی مربوطه ارائه تفسیر و پاسخ نمود)همان، 

 کاري  تفسیر قواعد راجع به حق العمل -

کسی است که به  کار العملحق» قانون تجارت در تعریف حق العملکاری مقرر می دارد: 357 ماده

. «داردالعملی دریافت میاسم خود ولی به حساب دیگری )آمر( معامالتی کرده و در مقابل حق

العملکاری را جز در موارد مصّرح در قانون تجارت، مشمول قواعد وکالت ، حق358در ماده  سپس

د به قواعد وکالت داند. بنابراین تصور بر این است که در تمامی موارد سکوت قانون تجارت بایمی

العملکاری بردن به خاستگاه اقتصادی نهاد حقرجوع کرد. ولی ارجاع تمامی موارد، بدون پی

ای بود که نهاد وکالت قادر به کننده خواهد بود. چرا که این نهاد زائیده نیازهای اقتصادیمنحرف

رد سکوت، نوعی نقض غرض العملکاری به وکالت در مواباشد و ارجاع حقها نمیبرآورده ساختن آن

خواهد بود. آمر بنا به دالیل گوناگون قادر یا مایل به انجام معامله مستقیم نبوده و خواهان استفاده 

ای است که اشخاص از وکیل است. در عین حال طبیعت موضوع معامله و یا شرایط بازار به گونه

ها را به بهترین ی این تضاد خواستهالعملکارحاضر با معامله با وکیل یک نفر، نیستند. نهاد حق

 (.98-97)همان،  کندصورت ممکن، حل و انجام معامالت را آسان می

 

 اصالح قوانین موجود و وضع قوانین جدید 1-4-2

توان یافت که تحلیل های بسیای را میراه اصالح قوانین موجود و وضع قوانین جدید نیز نمونه در

کننده دارد. در این قسمت صرفاً به چند مورد غالب و بلکه تعیینها نقش اقتصادی در مورد آن

 شود:محدود اشاره می

  قانون کار و قانون تأمین اجتماعي 

اند و اقداماتی هم ی اشتغال قواعدی را وضع کردهکار و تأمین اجتماعی به منظور توسعه قوانین

منفی این دو قانون در امر اشتغال ها صورت گرفته است ولی آمارها حکایت از نقش براساس آن

 ادارد. هر دو قانون کار و تأمین اجتماعی هدف فراهم کردن امنیتی قابل قبول برای کارگران ر

کنند. استدالل اولیه و تصور اولیه در این مورد این است که تأمین امنیت کاری کارگر تعقیب می

جا که این هدف شتغال خواهد شد ولی از آنها به امر امنجر به استقبال کارگران و روی آوردن آن

استخدام را  امرگردد، قهراً احتیاط کارفرمایان در از طریق وضع تکالیفی برای کارفرمایان محقق می

نیز در پی دارد. بنابراین قوانین مزبور همانند تیغی دو لبه از یک سو، امنیت شاغلین را فراهم 

اندازند. این وضعیت دقیقاً مشابه مثال ن را به مخاطره میکنند و از سویی دیگر اشتغال بیکارامی
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در گفتار قبل است؛ برخالف تصور اولیه که با تصویب قانون جدید وضعیت مستأجران « اجاره»

یابد و وضعیت مالکان بدتر خواهد شد، مشاهده شد که پس از مدت کوتاهی و برقراری بهبود می

مالکان بهبود یافته و وضعیت مستأجران به دلیل افزایش حالت تعادل میان عرضه و تقاضا وضعیت 

آید که آیا در این مورد مشابه هم این سؤال پیش می بنابراین، تر گردید.بهای ملک وخیماجاره

تأمین نهایت درجه امنیت شغلی برای کارگران سبب بهبود وضعیت اشتغال خواهد شد؟ آیا چند 

چنان تأثیری در امر اشتغال ندارد که تقلیل امنیت را  درجه کاستن از امنیت شغلی کارگران آن

موجه سازد؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ چگونه باید قوانین مزبور را تعدیل کرد و حالت تعادل 

ای برقرار خواهد شد؟ میان امنیت شغلی از یک سو و میزان اشتغال از سوی دیگر در چه درجه

توانیم درجه تأثیر قوانین مزبور ادی اجزاء این دو قانون میشود که صرفاً با تحلیل اقتصمشاهده می

 (.99-98داده و عنداللزوم به اصالح قوانین اقدام کرد)همان،  راررا بر اشتغال مورد سنجش ق

  خسارت تأخیر تأدیه 

 1318 مصوب تأخیر تأدیه تا پیش از انقالب اسالمی، مبتنی بر قانون آیین دادرسی مدنی خسارت

ها در این زمینه در گرفت هار نظر شورای نگهبان مبنی بر ربوی بودن خسارت تأدیه، بحثبود. با اظ

 و همچنان اختالفات مربوطه، وجود دارد.

قتصادی میسر اها نظرها و دستیابی به نتایج قابل قبول، جز از طریق تحلیل بر این اختالف غلبه

النفع، مادی پولی، نرخ تورم و عدنیست؛ به عبارت دیگر بدون درک ماهیت پول و مفهوم اقتص

-99همان، ) بود هرگونه اظهار نظر، راجع به خسارت تأخیر تأدیه به مثابه اظهارنظر در خأل خواهد

100.) 

 

 اهداف و اصول اقتصادي قراردادها  1-5

کارآمدی آن پردازد و در صورت نای اول به توصیف قواعد حقوقی میتحلیل اقتصادی حقوق در وهله

کند. بر این اساس، ها، به تجویز قواعد کارآمد اقدام میقواعد، براساس مبنا و اهداف اقتصادی آن

بتدا اآن،  پس از روشن شدن ناکارآمدی نگاه سنتی به مورد معامله و به منظور تبیین اقتصادی

 گیرد. اهداف و اصول اقتصادی قراردادها مورد بررسی قرار می

 

 وق قراردادها اهداف اقتصادي حق 1-5-1

 اجراي معامالت کارآمد  -

ها، صرفاً ای طراحی شوند که به موجب آناز نظر اقتصادی، حقوق قراردادها باید به گونه

ی اجرا از نظر قراردادهایی اجرا شوند که از نظر اجتماعی کارآمد هستند. در صورتی که هزینه
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ی کند که اگر هزینهاین صورت عمل میمتعهد، مورد محاسبه قرار گیرد، مدیون از نظر منطقی به 

ی وارد به او در اثر نقض قرارداد باشد، قرارداد را نقض خواهد کرد؛ ولی اجرا برای او بیشتر از هزینه

کند. در حقیقت، مدیون در صورتی ی نقض باشد، قرارداد را اجرا میی اجرا کمتر از هزینهاگر هزینه

ی وارد بر او در صورت نقض قرارداد برابر با سودی دارد که هزینهانگیزه کارآمد برای اجرای قرارداد 

است که طرف دیگر در صورت نقض از دست خواهد داد. این وضعیت، در مورد نقض قرارداد، 

دیگر نقش اقتصادی مهم  دهد که گویی قرارداد اجرا شده است.طلبکار را در موقعیتی قرار می

ای که اجرای عوامل معافیت در اجرای قرارداد است به گونهای از حقوق معامالت، تنظیم مجموعه

برخی از  قراردادهای کارآمد مورد تشویق قرار گیرند و از اجرای قراردادهای ناکارآمد جلوگیری کند.

نویسندگان بر این باور هستند که قراردادهایی که از معیار برتر پارتو برخوردار نباشند، کارآمد 

یابد و طرف دیگر هم کم شرایط یکی از طرفین بهبود میت این معیار، دستنیستند. در صورت رعای

 (.150-149: 1390 ،یبیند)انصارزیانی نمی

 طلبي مبارزه با فرصت -

طلبی در قراردادهایی است که تعهدات طرفین دیگر از اهداف حقوق قراردادی، مبارزه با فرصت یکی

مواردی امکان دارد یکی از طرفین پس از دریافت سهم شود. زیرا در چنین به طور همزمان اجرا نمی

دارد:  میمقرر  377قراردادی، از انجام تعهد خودداری ورزد. در این مورد، قانون مدنی در ماده 

هریک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به »

اند بدین ای حق حبس را ناشی از قصد متعاملین دانستهاز حقوقدانان، مبن برخی «.تسلیم شود...

 ،ینماید)امامنحوکه هر یک از متعاملین، تملیک و تعهدی در مقابل تملیک و تعهد دیگری می

( یکی دیگر از اساتید حقوقی مبنای حق حبس را بنای طرفین و اقتضای عرفی معاوضه 140: 1384

که اساتید حقوقی مبنای حق حبس را ناشی از بنای (. هرچند 140: 1380ان، یدانسته است)کاتوز

رسد توجیه اقتصادی این مادّه اند، با وجود این، به نظر میضمنی طرفین و عدالت معاوضی دانسته

بر توجیه سنتی غلبه دارد. زیرا حق حبس به عنوان قاعده عمومی در قراردادهای معوض، از 

رسد گروکشی، صرفاً این مزیت اقتصادی، به نظر میکند. علیرغم طلبی طرفین جلوگیری میفرصت

ابزاری جهت جلوگیری از ضرر است نه وسیله جلب منفعت و اجرای معامالت کارآمد. قواعد 

طلبی، به اجرای قراردادهای ای طراحی شوند تا ضمن جلوگیری از فرصتمعامالتی باید به گونه

 .(130-129: 1385 ،یدی)شه کارآمد هم کمک کنند

 هاي معامالتيتن از هزینهکاس -

ترین موانع تمایل به تشکیل یا اجرای معامله و های معامالتی یکی از مهماز دیدگاه اقتصادی، هزینه

های معامالتی هزینه در علم اقتصاد، منظور از هزینه همچنین از علل ناکارآمدی معامالت است.
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نقل هرگونه موضوع مادی، وحمل انجام یک مبادله اقتصادی است. قیمت مورد معامله، هزینه

های کسب اطالعات، نگارش زنی، هزینههای گفتگو و چانهی پیدا کردن طرف معامالتی، هزینههزینه

هایی از این دست، گاهی های اجرا و هزینهشود، هزینهو تنظیم قرارداد، وقتی که صرف خرید می

در برخی موارد هم که اجرا  کند.منصرف میای کارآمد اوقات، فرد را از تشکیل یا اجرای معامله

کند و مانع تحقق های بسیار باال، بر منفعت معامله غلبه پیدا میگیرد، بدلیل هزینهصورت می

و  ی)باقر ها تبیین شوندشود، از اینرو قواعد معامالتی باید در جهت کاستن از این هزینهکارایی می

ها و ناقص، یعنی قراردادهایی که توافق در تمامی زمینه قراردادهای پذیرش (.33: 1389 اه،یسخیش

ترین تمهیدات در این راستا باشد. اگر به لحاظ تواند یکی از مهمجزئیات آن الزامی نیست؛ می

حقوقی، طرفین مجاز باشند صرفاً بر سر مسائل اساسی عقد به توافق برسند و درباره مسائل جزئی 

بلکه تکمیل قرارداد را به عرف و بازار یا قانون واگذار نمایند، بسیاری از زنی و گفتگو نپردازند به چانه

 (.306: 1384 ،یالنیگ پوریها محو خواهد شد )قلاین هزینه

 احتیاطي در فرآیند معامله بازداري طرفین از بي -

فرآیند عقد احتیاطی در های حقوق قراردادی از دیدگاه اقتصادی، بازداشتن از بیدیگر از هدف یکی

نابراین در بار می شود و این اعتماد از نظر اقتصادی، روا نیست. باست که موجب اعتماد زیان

حقوق، باید  طراحی قواعد مربوط به نقض تضمینات آشکار یعنی تدلیس، اشتباه قراردادی و غیره،

بخش، ی هزینههامسئولیت ناشی از پیامدهای منفی را به طرفی منتقل سازد که با رعایت احتیاط

ین زمینه ماده بار جلوگیری کند یا مسئولیت را بیمه کند. در اتوانست از وقوع آن حادثه زیانمی

بایع تلف  فطراگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از »دارد: قانون مدنی مقرر می 387

قدانان ین حقوباین ماده در توجیه مبنای «. شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد...

عاوضی مان ماختالف نظر وجود دارد. برخی آن را موافق قاعده و مبتنی بر تراضی طرفین و ساخت

 ،یاند)امامستهدان ایی( و برخی آن را خالف قاعده و حکم استثن314: 1390 ان،یدانند)کاتوزعقد می

یست زیرا ناستثنایی  387ماده شود که حکم (. با رعایت مالحظات اقتصادی معلوم می143: 1384

ه شخصی که مال به او تسلیم شده بهترین شخص، برای تحمل ضرر است و با کمترین هزین

 توانست از ورود ضرر جلوگیری یا آن را بیمه کند.می

 یبخوب یرانیانصاف توسط قانونگذار ا تیآثار رعا زین 1316 بهشتیارد 7مصوب  مهیقانون ب در

 مهیب یواقع متیکمتر از ق یمال کهیکه در صورت میخوان یقانون مزبور م 10مشهود است در ماده 

مال مسئول خسارت  یواقع متیکرده است با ق مهیکه ب یگر فقط به تناسب مبلغ مهیشده باشد ب

 لیدر تحل یدر موارد زین عرف. است یاز انصاف در دعاو یماده نمونه روشن نیا .بود هدخوا

است  ییعرف ،معرفت و شناسا یلغو یکند معنا یم فاءیرا ا یقرارد نقش بارز ریتفس یاداقتص
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 دینما یآن را به حسن قبول تلق میو شناخته شده و مانوس که عقل سل کوین زیچ یسپس به معن

قوم در  کیاکثر افراد  ایعادت تمام "عرف عبارت است از  یدر اصطالح حقوق و استعمال شده است

وجود دارد که  یمنتسب به امام محمد غزال زیاز عرف ن یمشهور فیتعر. "نیرفتار مع ایگفتار 

 ان،ی)کاتوز "بالقبول مهیالنفوس من جهه العقول و تلقته الطباع السل یهو ما استقر ف"است  نیچن

1390 :211.) 

 ریاساسا قابل تفس یحقوق مدن نیممکن است از لحاظ مواز یگاه یبازرگان یدر قراردادها پس

قابل استناد و اجراء باشداز نظر  نیو نظر معقول متعامل یبا توجه به عرف بازرگان یو اجرا نباشد ول

 کهاست . حال آن زینقص قانون مدون جا ایاجمال  ایاستناد به عرف فقط در صورت سکوت  یحقوق

 یکه قراردادها است ریاز اوقات دادرس ناگز یاست و گاه عتریدامنه عرف وس یدر روابط ذاتا بازرگان

 یروشن است که عرف بازرگان .قرار دهد ریمعمول مورد تفس یرا فقط بر اساس قواعد عرف یبازرگان

 کی یگانبازر ای یمتفاوت است و منظور از عرف تجار یمختلف بازرگان یدر اصناف و رشته ها

، 1)کوز داشته باشد یمعامالت بازرگان هیکل یبرا یکه کاربرد عموم ستین یکل یسلسله قواعد عرف

190 :21.) 

 نیبه ا زین یداداز نقض قرارداد است و نقص قرار یقرارداد ناش ری، تفس یاقتصاد لیتحل دگاهید از

 یعیطب یره امکباشد ،  یقرارداد ( م لی) در زمان تشک نیبرآمده از عدم تقارن اطالعات طرف لیدل

 یقرارداد یبطل که به دنبال مهار فرصت یستیآن با ریدر تفس یکننده قرارداد ریتفس نیاست بنابرا

 یاقتصاد فهومم. (149: 1390 ،یباشد )نوفرست یمعامالت نهیاز طرفن و کاستن از هز یکی ای نیطرف

فع رالوه بر عداد قرار یاقتصاد ریتفس نکهیقرارداد است چه ا یحقوق ریقرارداد عام تر از تفس ریتفس

 از شروط تفاده( و اس یدنبال پر کردن خالء ) نقض قراردادابهام از شروط ) موجود ( قرارداد به 

 ووده رحم ب یب یتصاد، بر خالف منطق اق یمنطق حقوق کهیاست  در حال یلیو تکم ینیگزیجا

 (.213: 1384 ،ی)امام .قراردادها دارد ریبه مقوله تفس یبا نگرش اقتصاد اسیدر ق قینگرش مض

 

 اصول اقتصادي قراردادها  1-5-2

ن های اقتصادی معامالت، این فرض است که معامله برای طرفیی آغاز تحلیلنقطه .1

برند. در زمان شوند که از آن سود میسودمند است. به این دلیل طرفین وارد قرارداد می

تر از  ا بیشرانعقاد قرارداد، فرض بر این است که هر یک از طرفین ارزش تعهد طرف دیگر 

 داند. یهرگونه تعهد جایگزین دیگری م

                                                                                                                   
1 Coase 
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 طور کلّی با شود که  قراردادهای ناقص در دنیای واقعی بهنگرش اقتصادی با این فرض آغاز می .2

که  اردادیها و ابهامات معامالتی سازگاری کارآمدی دارند. آینده مبهم است و هر قرهزینه

امالتی معشود، بنابراین قدری انعطاف رکنی مربوط به آینده داشته باشد دارای ابهام می

را  ن انعطافرسد. الزام به تعیین تمامی جزئیات در قرارداد توسط طرفین ایضروری به نظر می

الزم را به  های معامالتی، انعطافگیرد. نظریه قرارداد ناقص ضمن کاهش هزینهاز قرارداد می

 کند.معامله اعطا می

 ه بازارکوردی ض بویژه در مبازارهای کاالها و خدمات به طور کلّی کارآمد هستند. این فر .3

ا به شخصی رسد و این تضمین وجود دارد که منابع و کاالهرقابتی باشد، قوی به نظر می

 شناسد.شوند که بیشترین ارزش را برای آن ها میمنتقل می

پردازند، بلکه شروط زنی و مذاکره نمیبرای تعیین شروط قراردادی، طرفین به چانه .4

شوند. در بازارهای رقابتی، در تعیین مفاد ی بازار تعیین میقرارداد بوسیله نیروها

باشد بلکه قیمت وشروط ی طرفین نمیقراردادی و تک تک شروط آن، نیازی به مذاکره

کنندگان و خریداران بر سر هر کاال و منبع ی تعامل بسیاری از عرضهقراردادی نتیجه

گیرند. عالوه یرشخصی شکل میاست. این شروط قراردادی بوسیله نیروهای بازاری غ

براین، در این بازار، منابع نسبتاً متجانسی وجود دارد، کاالها و خدمات بوسیله بسیاری از 

شود. از سوی دیگر، گاهی درباره کنندگان و خریداران، عرضه و خریداری میعرضه

 M.A) شودآید که از طریق بازار حل و فصل میکیفیت کاال، اختالف پیش می

Eisenberg302: 1390 ،ی، به نقل از انصار) 

 

 يریگ جهینت. 2

 خشک و ریانعطاف ناپذ یقراردادتا حدود ریتفس یتوان گفت در منطق حقوق یبه طور کل م 

 و ید فردسو نیقرارداد از انعطاف برخوردار بوده و ب ریدر تفس یمنطق اقتصاد کهیاست در حال

 .قائل به قاعده جمع است یاجتماع

  تیسؤولمو و  یو حقوق ضمان قهر آوردیقراردادها موجبات انتقال اموال را فراهم محقوق 

 و حقوق ازارباقتصاد  ی.در هر حال،ارزشمنددینمایم و تجاوز دفاع یاز آن در مقابل تعد یمدن

که براساس آن  کندیم دایپ یمعن یهنجار یاقتصاد نظام کیبا  سهیدر مقا یخصوص

 آشکار شود. تواندیم زین یوق خصوصبازار و حق یهایکاست

 کاربرد اقتصاد  (1: )اعتبار قرارداد در سه دسته جداگانه اما مرتبط با هم است یاقتصاد لیتحل

که  ینیمقررات و قوان نیتدو یاستفاده از اقتصاد برا( 2، )و مقررات نیآثار قوان ینیب شیپ یبرا
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است  یو مقررات نیقوان ینیب شیپ یاقتصاد براکاربرد ( 3و ) کارآ باشند دیبا یاز نظر اقتصاد

 .شود یم نیتدو ندهیکه در آ

 مقررات حقوق  یوضع و اجرا قیبر بازار از طر یدخالت دولت در اقتصاد مبتن یاصل لیدل

 یحقوق خصوص یاندازه نهادها مقررات به نیکه ا کندیامر ثابت م نیبوده است.ا یاقتصاد

در انواع  یهستند.حقوق اقتصاد یاتیبر بازار ح یدر اقتصاد مبتن یحفظ عدالت و هماهنگ یبرا

شکل دخالت دولت در بازار  نیترو منصفانه نیترالمنفعه ن،عامیخود به عنوان کاراتر فمختل

حقوق   تیکه دارند،از ماه یها و اهدافروش ط،یمقررات به واسطه شرا نی.اشوندیم یتلق

 برخوردارند. یعموم
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