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چکیده:
زمینه و هدف :مدیریت اطالعات دادرسی با نگرش اقتصادی به دنبال درک بهتردعوا به مثابه پدیدهای
حقوقی-اقتصادی از منظراداره رفتار بازیگران در دادرسی است .روند ارزیابی تحقق کارایی در نظام قضایی
و به طور اخص در فرآیند مدیریت دعوا و دادرسی زمانی موثراست که بتوان الگوی مناسبی را مورد
شناسایی و بررسی قرار داد ،از جمله این الگوها مدیریت اطالعات دادرسی است .لذا این سوال مطرح
است که مدیریت اطالعات دادرسی با نگرش اقتصادی چگونه میتواند به کارایی نظام قضایی کمک
نماید؟
روش تحقیق :باتوجّه به ماهیّت موضوع ،پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری
اطالعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطالعات به دست آمده به
صورت توصیفی -تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.
یافتهها و نتایج :بر این اساس ضمن بررسی نقش اصحاب دعوا و دادرس در مدیریت اطالعات به منظور
به دست دادن تحلیل حقوقی مناسب و تاثیر آن بر فرآیند دادرسی ،به نقش مدیریت دعوا و دادرس با
محوریت اطالعات توجه میگردد که میتواند نقش بسزایی در رفتار بازیگران دادرسی؛ یعنی اصحاب
دعوا و دادرس داشته باشد و در نهایت منجر به دادرسی منصفانه و صدور رأی عادالنه گردد.
واژگان کلیدی :اطالعات دادرسی ،تحلیل اقتصادی ،مدیریت دعوا ،دادرسی مدنی ،اصحاب دعوا.
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مقدمه
اطالعات دادرسی مجوعهای از دادههای زمینهای برای رسیدگی به دعاوی و اطالعات ویژه هر
دعوا محسوب میگردد .اطالعات زمینهای دربردارنده دادههای قانونی ،قضایی و سازمانی همچون
بخشنامهها ،مقررات و تولیدات در ساختار قضایی میگردد .لکن آنچه که اهمیت دارد تمرکز بر
اطالعات با ویژگیهای قابل استناد ،صحیح و معتبر است .پر واضح است که اطالعات قضایی در
صورت تقارن و کامل بودن موجب تصمیم گیری واقعی خواهد شد .رویکرد اقتصادی به اطالعات
نیز مبنای توسعه قضایی و تبعاً پیشرفت اقتصادی را فراهم مینماید .تبادل اطالعات صحیح دارای
اهمیت فراوان است.
از طرف دیگر نقش باازیگران دادرسای در جماع آوری اطالعاات اعام از اطالعاات حکمای و
قانونی حایز اهمیت است .طرفین دعوا در جمع آوری و ارایه دالیل متضمن اطالعات و دادرس در
ارزیابی اطالعات به نقش آفرینی پرداخته و از سایر ظرفیتهای درون و برون سازمان قضااوتی نیاز
بهره میگیرد .همچنین کارشناسان رسمی دادگساتری در ارایاه نظریاههاا و اطالعاات فنای کماک
شایان و قابل توجه به سیستم عدالت مدنی نموده و وکاالی دادگساتری نیاز در پیادا کاردن قاوانین
معتبر و تکیه بر اطالعات موضوعی هر پرونده ،تاثیر مستقیم بر نتیجه دعوا دارند.
به هر اندازه اطالعات کامل ،متقارن ،در دسترس و باه روز باشاد از موجباات صادور تصامیمات
واقعی ،قابل اتکاء و کارآ خواهد شد .اثر چنین اطالعاتی نیاز پاذیرش نسابی رأی ،کنتارل فراوانای
دعاوی ،مطلوبیت حداکثری و افزایش حد عقالنیت دادرسی است .از همین روی در نوشتار کنونی
تالش شده به منظاور بررسای مادیریت اطالعاات دادرسای باه تحلیال مفهاوم دادرسای ،مادیریت،
کارآیی ،اطالعات و ویژگی های منحصر بفارد آن بارای ارتقاای کیفیات خادمات قضاایی و نظاام
رسیدگی پرداخته شود.
مبانی نظری و پیشینه
 .1مفهوم دادرسی مدنی
دادرسی به معنای عام رشتهای از علم حقوق است که هدف آن تعیاین قواعاد راجاع باه تشاکیالت
قضایی ،صالحیت مراجع قضایی ،تعیاین مقاررات راجاع باه اقساام دعااوی و اجارای تصامیمهاای
دادگاهها است و در فقه به آن قضاء میگویند .دادرسی به معنای خاا  ،مجموعاه عملیااتی اسات
که به مقصود پیدا کردن یک راهحل قضایی به کار میرود ،مانند مجموعه مقرراتی که بارای أخاذ
یک تصمیم در یک دعوای معین به کار برده میشود (جعفریلنگارودی .)273 :1368 ،مقصاود از

دادرسی مدنی 1مفهومی است که در برابر دادرسی غیر مدنی نظیر دادرسی کیفری قارار مایگیارد.
1 civil proceedings
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بنابراین «روشی که امکان و نحوه مراجعه اشخا

به مراجعای خاا

را تعیاین تاا مشاکل حقاوقی

خود را جهت به دست آوردن راه حلی حقوقی مطرح سازند» آیین دادرسی مدنی نامیاده مایشاود
آن به منظور خاتمه دادن به آن است .الزم باه ککار اسات کاه پساوند مادنی در واقاع وصان ناوع
دادرسی و تمایز آن از دادرسی کیفری و غیر آن است.
از همان ابتدای دادخواهی که خواهان به تنظیم دادخواست می پاردازد تاا انتهاای آن ،زماانی کاه
دادرس رأی خویش را انشا میکند طرفین دعاوا و دادرس در های مقطعای نمایتوانناد خاود را از
تفکیک جهات موضوعی و جهات حکمی بی نیاز بدانند .از سوی دیگر به دلیل روشن نبودن مفهوم
امور حکمی و امور موضوعی دعوا و نااتوانی محااکم از تفکیاک صاحیح آنهاا از یکادیگر ،نظاام
قضایی ما با مشکالت عدیده از قبیل واگذاری قضاوت به کارشناس ،عادم نظاارت صاحیح دیاوان
عالی کشور بر اجرای قانون ،دخالت دادرس در امور موضوعی دعوا ،تغییر سابب دعاوا و ...روبارو
است (غمامی و اشرفی .)275 :1389 ،در توصین این امر باید گفت «امر حکمی یا قانونی که بادان
حکم یا قانون نیز می گویند به همه قوانین ،مقررات و قواعاد و اصاول حقاوقی گفتاه مایشاود کاه
وضعیت یک واقعه یا امر موضوعی مورد اختالف را معین میکنند» (محسنی .)199 :1397 ،منظاور
از امور موضوعی در دادرسی ،ظرفیتهای حقوقی اسات کاه توسار هریاک از اصاحاب دعاوا در
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(نهرینی )24 :1396 ،همچنین دادرسی ،ناظر بر رسیدگی به دعوا و یا ادعا و تحقیق و بررسی درباره

دادخواست و دفاعیات برای تقویت خواسته و ادعا ،مورد استفاده قارار مایگیارد .اساتفاده از اماور
موضوعی بستگی به رابطه حقوقی طرفین اختالف دارد .با توجه باه وساعت موضاوعات حقاوقی از
یک طرف و تنوع دعاوی از طرف دیگر و همچنین عدم پیشبینی این امور توسر مقانن ،دادرسای
مدنی در این رابطه با ابهاماتی مواجه است .در واقع ،اگر مشکل حقوقی ،به مفهوم أعم ،مدنی باشاد
با آیین دادرسی مدنی و اگر کیفاری باشاد باا آیاین دادرسای کیفاری و اگار اداری باشاد باا آیاین
دادرسی اداری بررسی خواهد شد (شمس .)13 :1384 ،برخی به تناساب محتاوای دادرسای ،آیاین
دادرسی مدنی را ،مجموعه مقررات و تشریفاتی میدانند که باید از طرف اربااب رجاوع (اصاحاب
دعوا) در مقام مراجعه به دادگاهها برای دادخواهی و همچنین از طارف دادگااههاا در رسایدگی باه
دعوا رعایت شوند (متایندفتاری .)15 :1398 ،در واقاع ،باه وسایله تشاریفات آیاین دادرسای افاراد
خواهند توانست حقوق خود را احقاق نمایند .آیین دادرسای مادنی ،دادگااه و حاق مراجعاه باه آن
برای رفع اختالفات ،صالحیت رسیدگی محاکم ،روند صدور حکم و نحوه اجرای احکام را ماورد
پیشبینی قرار داده است تا اصحاب دعوا بتوانند به سهولت به حاق خاود برساند .طباق ماواد  1تاا 9
ق.آ.د.م مصوب  1379مفهوم آیین دادرسی مدنی عبارت است از مجموعاه اصاول و مقرراتای کاه
طریقه رسیدگی محاکم و مراجع رسیدگیکننده را به اختالفات و امور قضایی مشاخص ماینمایاد.
ماده  1این قانون بیان میدارد« :آیین دادرسی مدنی ،مجموعه اصول و مقرراتای اسات کاه در مقاام
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رسایدگی بااه امااور حساابی و همااه دعاااوی ماادنی و بازرگااانی در دادگاااههااای عمااومی ،انقااالب،
تجدیدنظر ،دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظن به رعایات آن هساتند باه
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کار میرود» .مطابق این تعرین ،منظور از آیین دادرسی مدنی ،اصول و مقرراتی است که در مقاام
رسیدگی به امور حقوقی توسر مراجعی که به موجب قانون موظن به رعایت آن هساتند ،باه کاار
میرود.
عالوه بر واژگان قانون و مقررات ،واژه «اصول» نیز در تعرین قانونی آیین دادرسای مادنی ککار
شده است .همچنین قانونگذار در ماده  18قانون شوراهای حل اختالف اصالحی  1394از دو عنوان
اصول و قواعد استفاده نموده است و جالب اینکه در ماده  19نیز از عناوان تشاریفات دادرسای یااد
نموده که جمع این دو ماده مثبت وجود اصاول ،قواعاد و تشاریفات باه عناوان ساه محتاوای آیاین
دادرسی مدنی بوده و مناسب است که در ماده یک ق.آ.د.م ،این سه عنوان در کناار هام باه عناوان
محتوای آیین دادرسای مادنی در تعریان آن قیاد گردناد (حااجیمحمادی .)34 :1397 ،از جملاه
مصادیق آن ،اصل ترافع 1،اصل بی طرفی دادرس 2و اصل علنی بودن دادگاه 3است.
 .2مفهوم مدیریت دعوا و دادرسی
مدیر در لغت به معنی گرداننده ،اداره کننده و کسی که کاری را اداره کند و مدیریت نیز باه معنای
هماهنگ کردن آمده است (معین .)121 :1388 ،دعوا نیاز در لغات باه معنای ادعاا کاردن ،نازاع و
دادخواهی آمده است .عنوان مادیریت دعاوا ،در برگیرناده تماام موضاوعاتی اسات کاه از شاروع
اختالف و ایجاد آن ،تا خاتمه موضوع دعوا و اختالف ،در فرآیند دادرسی مدنی قابل تصور اسات.
کارآمدی و کارآیی در آن ،به عنوان ارزیابی و مدیریت فرآیند مذکور مورد توجه اسات .البتاه باا
توجه به کلمه «دادرسی» در عنوان پژوهش ،مدیریت دعوا در مفهوم أعم آن؛ یعنی اختالفی کاه در
مرجع صالح طرح شده و در معرض رسیدگی است ،نیز مد نظار اسات .طارفین اخاتالف ،موضاوع
مورد اختالف ،ادله و وسایل اثباتکننده حق ،بهره مندی از اطالعات و ارتباط آنها باا دادرس ،کاه
دادرسی را تشکیل میدهد ،از آغاز تا پایان دادرسی ،داخال در محادوده وسایع مادیریت کاارآیی
دعوا واداره جریان دادرسی هستند.
از زمانی ارایه دلیل تا زمان احراز واقعه نازد دادرس ،مراحلای وجاود دارد کاه هماه ایان مراحال
تحت مدیریت دادرس قرار دارد (مبینیمجد و همکاران .)201 :1399 ،در واقع زمانی کاه دعاوا در
دادگاه مطرح میشود ،عالوه بر عناصر محق بودن ،توانمندی طارفین یاا وکاالی آناان در اثباات و
دفاع ،یکی از مهمترین مؤلفههایی کاه تعیاین سرنوشات دعاوی باه آن بساتگی دارد ،دالیال اثباات
1 contradictory
2 The principle of impartiality of the judge
3 The principle of publicity of the court
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دعوی و مدیریت آن است .بدین صورت هر کدام از طرفین دعوا که دالیال و مادارک معتبرتاری
برای اثبات ادعای خود داشته باشد ،اطالعات مربوط به دعوا به نحو صحیح مدیریت نمایاد ،اصاوالً
حقیقتاً کیحق اصلی است ،به دلیل عدم ارایه شواهد و مدارک مناسب و کافی ،در دادگاه محکاوم
شده و به حق خود نرسیده است .بنابراین ،مهمترین عنصر موفقیت در پروندهها ،تعیاین اساتراتژی و
مدیریت کارآیی دعوا است.
 -3مفهوم کارآیی
کارآیی 1در لغت همان کارآمدی و به معنی آنکه کارها را به نیکاویی انجاام دهاد و آنکاه کاار را
داند (دهخدا )2210 :1385 ،و سودمندی ،آمده است (معین« )135 :1388 ،ژرار کورناو» در کتااب
«لغت نامه قضایی» ،کارآمدی را وجه مشخصه قاعده حقوقی یا وضعیت حقوقی میداند که موجب
تولید ارزش و عقالنیت میشود (حبیبیدرگااه .)49 :1392 ،در خصاو معنای کاارآیی ،نظریاات
مختلفی مبنی بر «به حداکثر رساندن مطلوبیت» و «کارآیی به عنوان راهبرد و خر مشی» مطرح شده
است .به عنوان مثال راهبرد و برنامه دولت برای کاهش تورم در صورتی کارآ است که باا کمتارین
هزینه ،تورم را کاهش دهد (بادینی.)12 :1382 ،
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در دعوی موفقتر عمل خواهند نمود .از طرفای در ماوارد فراوانای مشاخص اسات کاه فاردی کاه

در رویکرد اقتصادی« ،کارآیی» مفهومی بنیادی است که اساس بررسی و تحلیلهای اقتصادی بار
پایه آن استوار است .تحلیل اقتصادی حقوق ،استفاده از تکنیکها ،تحلیلها و ارزشهای اقتصاادی
است .برای توضیح روابر حقوقی و شناخت و معرفی قواعد حقوقی مفید و کارآماد کاه مایتواناد
در تعیین و اعمال قواعد حقوقی برای قانون گذار و قضات نقش راهنما را باازی کناد ،تماامی ایان
تحلیل و بررسیهای اقتصادی با تکیه بر عنصر کارآیی صورت میپذیرد .کارآیی یعنی از امکانات
موجود به نحوی استفاده شود که باالترین میزان مطلوب حاصل شود (بابایی.)32 :1386 ،
حقوق مجموعهای از قوانین و مقرراتی است که روابر بین اشخا حقیقای و حقاوقی را تنظایم
میکند .توجه به کارآیی به عناوان یاک هادف در حقاوق ماورد توجاه باوده و از مقبولیات کلای
برخوردار است .تحلیل کارآیی در حقوق به نگاه حقوقی چارچوب خاصای مایدهاد و از ایان راه
موجب تغییر در اهداف حقوقی مایشاود .در تحلیال اقتصاادی حقاوق ،کاارآیی اقتصاادی قواعاد
حقوقی ،بیشتر از تامین عدالت مطرح است .تحلیل اقتصادی حقوق ،علمی است کاه در آن تئاوری
اقتصادی برای تحلیل ،شکلگیاری ،سااختار و آثاار نهادهاای حقاوقی اعماال مایشاود .در نظریاه
اقتصادی حقوق ،افزایش کارآیی اقتصادی و حداکثر کردن ثروت به عنوان مبناای ارزیاابی هادف
حقوقی معرفی شده است (بابایی.)41-42 :1386 ،
1 Efficiency.
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«کارآ بودن همچنین به معنای مفید فایده بودن قواعد و مقررات باه کاار رفتاه در دادرسای بارای
صدور رأی در قضیه متنازع فیه است ،به نحوی که بتوان دادرسی و آیین و رأی حاصال از آن را از
مدیریت اطالعات دادرسی با نگرشی بر تحلیل اقتصادی  /نویسندگان :خسرو مبینیمجد و بهنام حبیبیدرگاه

منظر زمان و هزینه معقول و متعارف دانست» (محسنی )267: 1397 ،برخی ،کارآمدی اقتصاادی را
قائم به مناسب بودن و مفید بودن قوانین ،به ویژه قوانین اساسی و بنیاادین مایدانناد (حبیبایدرگااه،
 .)54: 1392بنابراین میتوان کارآیی را هدف مشترک اقتصاد و حقوق دانست.
تحلیل توصیفی حقوق و اقتصاد که در آن قواعد حقوقی با مبناای کاارآیی ارزیاابی مایشاوند و
میزان کارآیی و نقاط قوت و ضعن آنها از این باب سنجیده شود ،برای نظام حقاوقی ایاران بسایار
مفید خواهد بود .علمی که هدف اصلی آن نیل به کارآیی حقوق است ،میتواند با استقبال بسیاری
در جامعه حقوقی ایران مواجه شود .موفقیت حقوق و اقتصاد به خصاو در زمیناههاایی از حقاوق
آشکار خواهد شد که کارآیی اقتصادی منطق اصلی آنها را تشکیل دهد (بابایی.)63 :1385 ،
کوتر و یولن ( ،)1388در پژوهشی با عنوان «حقوق و اقتصااد» باه بررسای مفهاوم تحلیال اقتصاادی
حقوق و تقدم کارایی بر توزیع در تحلیال حقاوق خصوصای و نظریاه اقتصاادی جریاان دادرسای،
رسیدگی قضایی و نظریه اقتصادی جرم و مجازات به منظور بررسی کاارآیی باازار طارح دعاوی و
همچنین تاثیرات کارایی در بحا ایجااد انگیازه قضاایی و هزیناههاای اجتمااعی فرآیناد دادرسای
پرداخته شده است.
مبینیمجد و همکاران ( ،)1399در پژوهشی با عنوان «مطالعة تاریخی مدیریت دعوا توسر قاضای و
قلمرو دخالت آن در دادرسی مدنی ایران» به این امر پرداخته است که تحاوالت تااریخی مادیریت
دعوی در نظام های حقاوقی پیشارفته حااکی از ایان اسات کاه قسامت اعظام تاالش هاا در عرصاة
دادرسی ،آفرینش نظامی عادالنه و حقیقت مدار بوده است .رسیدن به این مطلوب ،نیازمناد طراحای
شیوه ای دقیق و جامع از فرآیند دادرسی است که در آن هریک از بازیگران دعاوا ،یعنای دادرس و
اصحاب دعوا از امکاناتی برابر برای رسیدن به رأی برخوردارند .یافته هاا و نتاایت تحقیاق حااکی از
این است که با عنایت به تحوالت مثبت و سازندهای که در زمینة مدیریت دعوا حااد شاده اسات
که همکاری توأم با حسن نیت دادرس و اصحاب دعوا را رقام زده اسات .مشااهد قاوانین ،اصاول
حاکم بر فرآیند دادرسی و دکترین حقوقی نشاان مای دهاد کاه در حاوز اماور موضاوعی و اماور
حکمی ،توزیع نقش ها تا حد زیادی متعادل است و این تعادل نشان از مدیریت صحیح دعوا توسار
قضات و طرفین دارد .در دعوای مدنی هرچند برتری هایی وجود دارد و این برتاری در زمیناة اماور
موضوعی متعلق به اصحاب دعوا و در زمینة امور حکمی متعلق به دادرس است ،اما این تفوق نسبی
سبب نمایشاود کاه نقاش دادرس در ادار اماور موضاوعی و نقاش اصاحاب دعاوا در ادار اماور
حکمی نقشی منفعل و کماهمیت باشد .در واقع مدیریت دعوا جلوهای از بررسیهای تحلیلای تاوأم
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با مسائل اقتصادی مرتبر بوده و به دنبال درک بهتر از دعوا به مثاباه پدیاده ای حقاوقی اقتصاادی از
منظر اداره رفتار متقابل بازیگران دادرسی است.
حقوق اقتصادی ،بر مبنای نیازهای جدید و با توجه به کاربرد قواعد حقوقی شکل گرفته است .ایان
رشته حقوقی از مجموعه قواعد و عرف هاای حقاوقی ،سااختارها ،تشاریفات ،نهادهاا و روش هاایی
تشکیل یافته که پاسخگوی افزایش قابل مالحظه نفوک سیساتم اقتصاادی در جواماع اماروزی اسات.
حقوق اقتصادی ،با به کارگیری اصاول و قواعاد حقاوقی ،زمیناه قانونمناد شادن موضاوعات مهام
اقتصادی نظیر قیمت کاال و خدمات ،سرمایهگاذاری خاارجی ،ارز ،دساتمزد ،صاادرات و واردات،
بانک ،بیمه ،اوراق بهادار ،اعتبار ،مالیاتهاا ،رقابات ،تولیاد ،توزیاع ،مصارف و بسایاری از عنااوین
دیگر اقتصادی را فراهم میسازد .در این رشته ،باا دساتهبنادی قواعاد حقاوقی موجاود و بار مبناای
کاربرد آنها و همچنین با ایجاد قواعد حقوقی جدید ،سعی بر ایجاد نظم ،عدالت و تعادل در روابار
بین اشخا حقیقی و حقوقی در عرصه اجتماع میشود .با ایان نگااه ،حقاوق اقتصاادی ،قواعادی
حقوقی با ماهیت عمومی ،خصوصای و حتای کیفاری را در اجتمااع (اعام از ملای و باین المللای) و
حوزهای اقتصاد خرد و کالن وضع مینماید .حقوق اقتصادی ،در بسیاری از موارد آمرانه و مداخلاه
جو است .این رشته حقوقی ،باتمایل به وضع قواعدآمرانه ،با نظم عمومی ارتباطی نزدیاک داشاته و
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قاسمیحامد ( ،)1394در پژوهشی با عنوان «حقوق اقتصاادی» باه ایان موضاوع پرداختاه اسات کاه

قواعد آن در بسیاری از موارد دارای اوصاف قواعد حوزه حقوق عمومی اسات .حقاوق اقتصاادی،
تنظیم کننده تولید ،توزیع و مصارف کااال و خادمات اسات .حقاوق اقتصاادی ،باه کماک دولات
(حاکمیت) و به همراه ابتکارات بخش خصوصی با سازمان بخشیدن به جامعه ،اداره کننده زنادگی
اقتصادی و به خصو تولید و گردش ثروت است.
یافته ها
 .1مدیریت اطالعات دعوای مدنی
اطالعات واژهای ترکیب یافته از کلمه مفرد اطالع و حروف جمع «الان» و «ت» اسات .اهال لغات
اطالع را به معنای آگاهی ،علم ،دانش و افاد آگاهی میدانند (دهخدا174 :1385 ،؛ معاین:1388 ،
 )121در حیطة حقوق ،اطالعات هرگونه آگاهی نسبت به قوانین و مقررات هریک از ساازمانهاای
خصوصاای و عمااومی ارایااه دهنااد خاادمات حقااوقی از جملااه :قااو قضاااییه ،کااانونهااای وکااالی
دادگستری ،نهادهای زیر مجموعه حوز قضاوت و همچنین اطالعات مرتبر با ساختارهای قضاایی
و مشاورین حقوقی و وکال در زمان متعارف و مشخص ،را شاامل مایشاود (حبیبایدرگااه:1397 ،
.)247
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تعریفی از واژه اطالعات در متون قانونی ،به نحاوی کاه از جامعیات و مانعیات برخاوردار باشاد،
دیده نمیشود .با این حال ،به موجب بند الن از ماده  1قانون انتشار و دسترسای آزاد باه اطالعاات،
مدیریت اطالعات دادرسی با نگرشی بر تحلیل اقتصادی  /نویسندگان :خسرو مبینیمجد و بهنام حبیبیدرگاه

چنین مقرر شده است« :اطالعات عبارت از هرنوع داده که در اسناد مندرج باشد یا باه صاورتنارم
افزاری کخیره و یا به وسیله دیگری ضبر شده باشد» .چنان که مالحظه میشود تعرین مزبور نااظر
و محدود به ضبر و کخیره محتوای اسنادی است .در یک مفهوم گسترده ،اطالعات مربوط به دعوا
عبارت است از هرگوناه اطالعاات راجاع باه قاوانین و مقاررات ،آرای وحادت رویاه ،نظریاههاای
حقوقی ،اسناد ،دالیل و همچنین اطالعاات مرباوط باه موضاوع و خواساته دعاوا ،هویات اشاخا
طرف دعوا و پروندههای احتمالی مرتبر با آن است.
 .1-1ماهیت اطالعات دعوا
چنان که پیشتر گفته شد ،مدیریت کارآیی اطالعاات حقاوقی در مفهاوم عاام در برگیرناد تماامی
اطالعات راجع به تمامی ارکان ،اجزا و زیرمجموعههای نظام قضایی است .به عنوان مثاال قاوانین و
مقااررات سااازمانهااای ارایااهدهنااد خاادمات حقااوقی از جملااه قااو قضاااییه ،کااانونهااای وکااالی
دادگستری و  ...و در عین حال اطالعات مرتبر با وکاال و مشااورین حقاوقی و سااختار قضاایی در
کنار آنها که شامل اطالعات شفاهی ،الکترونیکی یا مکتوب نیز میشود .تادبیر مادیریت در حیطاة
اطالعات حقوقی میتواند دارای ثمرات مطلوبی باشد که مسیر ناهموار کارآیی در دعاوی مدنی را
هموار میسازد .از جملة آن میتوان به تدوین مجموعه اطالعات عمومی و خصوصی کاه نااظر بار
کلیّت عملکرد نهاد قضاء در جامعه است ،اشاره نمود .زیرا از جمله وظاین دستگاه قضایی و ساایر
نهادهای متولی خدمات عمومی ایجاد ،نظارت ،بروزرسانی و کنترل اطالعات عمومی قضایی است
(حبیبیدرگااه ) 249 :1392 ،در عاین حاال محتویاات مارتبر باا اطالعاات دادرسای کاه ما خوک از
پروناادهای مطروحااه هسااتند و تمااامی اطالعااات پیرامااون هویاات طاارفین دعااوا ،تنجیااز خواسااته،
توضیحات اصحاب دعوا یا وکالی ایشان و همچنین دالیل به دست آمده و طرق جماعآوری آنهاا
و هرآنچه که به طور قانونی مرتبر با ماهیت دعوا است ،را در برمیگیرد.
همانطور که در اختیار داشتن اطالعات کامل باع تساریع دادرسای و کااهش هزیناه و افازایش
کارآیی میشود ،در مقابل ،اطالعات نااقص باعا

اطالاه دادرسای ،ابهاام در آیاین ترافاع و تولیاد

هزینههای مضاعن برای نظام عدالت مدنی میشود .اهمیت در اختیار داشاتن اطالعاات کامال چاه
در مرحله اقامه دعوا و چه در مرحله صادور رای ،خطاای دادرسای را کااهش خواهاد داد (تاالی،1
 .)38 :2003زیرا یکی از مباح مهام در حاوز عادالت آیینای خطاای دادرس اسات کاه یکای از
دالیل افزایش آن ،اطالعات ناقص است (حبیبیدرگاه.)250 :1392 ،
1. Talley
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اطالعات موضوعی و اطالعات حکمی دارای دو مفهوم متفاوت میباشاند .اطالعاات موضاوعی
در مفهوم توصین مقدماتی دعوا و شرایر آن که با تقدیم دادخواست و ککر ادله و خواساته دعاوا
نظام دادرسای ترافعای ،باار اثباات اماور حکمای و اعماال قاانون بار عهاده دادرس اسات .بناابراین
مسئولیت یافتن اطالعات حکمی ،ارزیابی آنها به لحاظ ارزش و قدرت اثبااتی ،تشاخیص اعتباار و
ارتباط آنها با اطالعات موضاوعی ،جازو تکاالین دادرس اسات (آکربایجاانی .)12 :1388 ،آیاین
دادرسی مدنی فراملی تکالین اصاحاب دعاوا و دادگااه در تعیاین عناصار موضاوعی و حکمای را
مشخص نموده است .بند یک اصل مذکور مقرر میدارد« :دادگاه مکلن است بارای تعیاین مبناای
حقوقی تصمیم خود به تمامی موضوعات و عناصر اثبااتی مارتبر توجاه کناد کاه شاامل آن دساته
موضوعاتی نیز میشود که به استناد قانون خارجی حل و فصل میشوند» (غمامی و محسنی:1392 ،
.)151
 .2-1نقش دفاتر خدمات قضایی
دادرسی و رسیدگی به دعاوی و جرایم یکی از ارکان مهام و حااکمیتی در جواماع و شاهر هاای
مرسوم است .به همین لحاظ ارایه این خدمات به صورت الکترونیکی نیز از اهمیت ویژهای در شاهر
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صورت میپذیرد ،داللت بر تسلر طرفین بر امور موضاوعی دارد (حبیبایدرگااه .)253 :1392 ،در

الکترونیکی برخوردار است ،شهروندان شهر الکتریکی انتظار دارند .خادمات قضاایی باا سارعت و
سهولت و با حداقل نیاز به حضور فیزیکی در اختیارشان قرار گیرد توسعه سیساتم مادیریت پروناده
قضایی یک طرح ملی است که در راستای تحقق این هدف انجام شده اسات .همچناین راه انادازی
این سیستم موجب افزایش کارایی و بهرهوری دادگاه در رسیدگیهای قضایی میگاردد (مهادی و
کریمی.)1 :1394 ،

دسترسی به خدمات قضایی الکترونیکی 1ناشی از اصل مترقی لزوم کفایاتپاذیر باودن خادمات
قضایی است .روپرت جکسون در مقاله نقاش فنااوری در دادرسای ،دسترسای باه خادمات قضاایی
الکترونیکی را زمینهساز دستیابی به فرصتهای آیینی برابر و روزآمد میداند (جکساون:2012 ،2
 .)213برخی دیگر از پژوهشهای انجام شاده نیاز ،اطاالع رساانی مفیاد و ماوثر از مفااد پروناده و

فرآیند آن را ،مهمترین دساتآورد خوانادهاناد (جکساون .)82 :2008 ،3در برخای دیگار از متاون

قانونی نیز آمایش دعاوی مطروحه ،انتشار آرای صادره ،رصد دعاوی تکراری و جز آن را از نتاایت
دسترسی شهروندان به خدمات قضاایی الکترونیکای تلقای کاردهاناد 4.در نهایات مایتاوان گفات،
1. Web Services of Justice
2. Jackson
3. Jackson

 4مقدمه مندرج در متن دستورالعمل توسعه کاربری فناوری اطالعات و ارتباطات در دستگاه قضایی و استقرار نرم افزار مدیریت
پرونده قضایی ،حاوی موارد نامبرده است.
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مدیریت کارآیی اطالعات در دعوای مدنی به منظور بکارگیری اصول و ابزارهای مدیریتی مناسب
در مسیر دسترسی و ثبت اطالعات با هدف ساماندهی و در دسترس بودن تمامی اطالعات ارزشمند
مدیریت اطالعات دادرسی با نگرشی بر تحلیل اقتصادی  /نویسندگان :خسرو مبینیمجد و بهنام حبیبیدرگاه

در دعوای مطروحه برای دادرس به منظور ارتقای کارآیی وکیفیت دادرسی در چاارچوب مناساب
که در زمان و مکان مطلوب مورد استفاده قرار گیرند و کمترین هزینه را بر طرفین دعوا و به طریاق
اولی بر نظام قضایی تحمیل نماید و منجر به بهبود تصمیمگیری در دعاوی و ارتقای مسیر دسترسای
بااه عاادالت و حقااوق افااراد گااردد ،بساایار سااودمند و حااائز اهمیاات اساات .باادیهی اساات شااناخت
مهارتهاای مادیریتی کاارآ و ابزارهاای مناساب همچاون فانآوری اطالعاات در دفااتر خادمات
الکترونیک قضایی ،از ضروریات مطلوب مورد نظر؛ یعنی کارآمدی جلسات رسیدگی در دعااوی
مدنی است ،هستند که میتواند اعتماد ،آرامش ،دقت ،تسریع در دسترسی باه اطالعاات و از لحااظ
هزینه مقرون به صرفه بودن اطالعات مورد نیاز را ایجاد نماید .سارعت در دادرسای باه عناوان اهام
اهداف مدیریت کارآمد ،الزمة تحقق مفهوم دادرسی عادالنه است.
 .2جلوههای مدیریت اطالعات دادرسی
ماهیت و ارزش مدیریت کارآیی دعوای مدنی توسار دادرس و در اداماه اصاحاب دعاوا تحات
یک چارچوب کلی مدیریتی تبیین و تعرین میشود کاه در بردارناده ناوع اقادام ،رفتاار و قواعاد
ناشی از اطالعات است.
 .1-2مدیریت نوع اقدام
زمانی که در رابطه با موضوع مورد اختالف ،فراوانی اقدام وجود دارد ،در اختیار داشاتن اطالعاات
جامع نسبت به نوع اقدام میتواند به انتخاب نوع اقدام کمک نماید .در برخی امور ،عالوه بر امکان
اقامه دعوای حقوقی ،این امکان برای کینفع وجود دارد تاا از طریاق مراجاع دیگاری نظیار ادارات
اجرای ثبت ،نسبت به اجرای مفاد اسناد الزماالجرا مانند سند رسمی طلب ،چک ،قباوض اقسااطی،
مهریه ،تخلیه به دلیل اجور معوقه و قراردادهای بانکی اقدام نماید .درخواست صدور اجرائیه نسابت
به تعهدات متعهد از طریق اداره اجرای ثبت ،به عناوان یاک امتیااز قاانونی در ماوارد ماذکور ،ایان
امکان را به کینفع و متعهدله میدهد تا نسبت به ناوع اقادام قاانونی ،حاق انتخااب داشاته باشاد .باه
عنوان مثال در ارتباط با قراردادهای بانکی که به صاورت عاادی تنظایم مایشاود ،باناک مایتواناد
نسبت به موضوع قرارداد و عدم ایفای تعهدات قراردادی ،از اداره اجرای ثبت ،درخواسات صادور
اجرائیه نماید .عالوه بر آن ،این اختیار برای بانک وجود دارد تا با طرح و اقاماه دعاوای حقاوقی از
طریق مراجع قضایی نسبت به احقاق حق خود اقدام نماید .بناابراین در اینجاا امکاان دو ناوع اقادام
قانونی نسبت به موضوع واحد وجود دارد.
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مدیریت نوع اقدام ،ناشی از تشخیص کارآیی اقدام مورد نظر است .در فرض امکان اقدام قانونی
توسر بانک از طریق اداره اجرای ثبت و یا توسل به مرجع قضایی ،تشخیص نوع اقدام ،بساتگی باه
توقین اموال بدهکار یا محکوم علیه ،یکسان است .اما هزینه دادرسی طارح دعاوای حقاوقی ساه و
نیم درصد است ،این در حالی است که در صورت تعلق حقاالجارا ،پرداخات نایم عشار بار عهاده
متعهد است .فراوانی اقدام ،غالباً ناشی از قانون است .صرفنظر از امکان اقادامات از طریاق مراجاع
ثبتی و قضایی ،در مواردی ،فراوانی اقدام ،ناشی از این است که رسیدن به حق ماورد ادعاا ،نیازمناد
طرح دعاوی مقدماتی جهت رسیدن به دعوای اصلی است .لاذا اقادام منطباق باا مقاررات قاانونی و
رویه قضایی به عنوان یک روش کارآ ،از تکرارگرایی و طرح دعاوی موازی و هدر رفات مناابع و
هزینه جلوگیری میکند .پیشبینی اموری از قبیل رسیدگی توأمان ،طرح خواستههای متعدد مارتبر
در یک دادخواست میتواند نمودی از کنترل و مادیریت کاارآیی فراوانای دعااوی باشاد (حبیبای
درگاه.)261 :1392 ،
 .2-2مدیریت رفتار
رفتار پاسخی است در برابر انگیزه بیرونی و واکنشی که در برابر یک عمل یاا کانش بیرونای از هار
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ضمانت اجرای اقدام دارد .ضمانت اجرای اقدام از طریق اداره اجرای ثبت و مرجاع قضاایی شاامل

موجود زندهای رخ میدهد .به تبع با عنایت به قاوه ناطقاه ،ایان رفتاار در انساان پیچیادهتار از ساایر
موجودات است .دلیل این پیچیدگی در فرآیندهای کهنی وسیع و در هم فرو رفته انساان اسات کاه
در برابر نیازها و احساس خطرها از خویش بروز داده و بعضاً نیز این قابلیت را دارد که بدون به کار
باردن های کالمای و صاارفاً بااا زبااان باادن ،مفهاومی را منتقاال کنااد و ایان مسا له نشا ت گرفتااه از
فرآیندهای طی شده در کهان او اسات .از منظار ماردمشناسای و جامعاهشناسای حقاوقی ،مهندسای
اختالفات جامعه معین بدون شناخت رفتارهای مردمان آن جامعه ،از کاارآیی و تااثیر ماورد انتظاار
1
برخوردار نخواهد بود (هولدن .)11 :2011 ،
از منظر اقتصادی پروفسور «لیویااهالادن» معتقاد اسات کاه هنار مکتاب تحلیال اقتصاادی حقاوق
دادرسی ،تغییر فرهنگ دادخواهی دادگااهمحاور و جلاوگیری از تبادیل آن باه یاک ارزش اسات.
براساس نظر ایشان ،رفتار به عنوان یکی از عناصر ت ثیرگذار در مدیریت پیشاینی دعاوا و اساتفاده از
روشهای جایگزین حل اختالف به شمار میآید .البته این به معنای تحدید رفتار باه مرحلاه پیشاین
دعوا نیست .زیرا ت ثیر رفتار عالوه بر مرحله پیشینی ،بر مرحله پسینی دعاوا و فرآیناد دادرسای نیاز،
امری روشن است (بایش.)3 :2012 ،2

1. Holden
2 .Baish
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مدیریت رفتارهایی که در آستانه طرح دعوا و پس از آن از اصحاب دعوا به اشکال مختلن بروز
و ظهور پیدا میکند ،مانند اصرار بر دادخواهی از طریق مراجع قضایی و بیتوجهی به امر مذاکره و
مدیریت اطالعات دادرسی با نگرشی بر تحلیل اقتصادی  /نویسندگان :خسرو مبینیمجد و بهنام حبیبیدرگاه

سازش ،طرح دعوای ناقص ،عدم اعالم صاحیح اقامتگااه قاانونی خواناده ،عادم ارایاه دالیال بنحاو
کامل ،اطاله دادرسی و سوء استفاده از طرح دعاوی طاری و غیر آن را میتوان ناشی از نقش رفتاار
منفی دادرسی دانست که در نقطه مقابل کارآیی قرار داشاته و در صاورت عادم تعریان مادیریت
باارای چنااین فضااایی زمینااه اطالااه دادرساای و تحمیاال هزینااه باارای دسااتگاه قضااا بااه جهاات ایجاااد
فرصتهای مجدد برای بررسی دعوا و وقتگیر بودن این قبیل اقدامات ،ایجاد خواهد شاد .از ایان
رو ترغیب وترویت فرهناگ ماذاکره ،ساازش ،میاانجیگاری و توساعه نهااد داوری و غیار آن ،در
راستای مقابله با چنین فضایی و در عین حال ارج نهادن به تقدم رفتاار غیار قضاایی و خصوصای بار
رفتار دادگاهمحور و توسل به مراجع قضایی ضروری است .انتقاادات و مالحظاات در ماورد نحاوه
رفتار و کنش افراد در مقابل حقوق ،موجب پیدایش «تحلیل رفتاری حقوق و اقتصااد» شاده اسات.
«کوتر و یولن» 1تحقیقات وسیعی در این رابطه انجام دادهاند .ایان مالحظاات اغلاب در پای تارویت
این فکر است که دکترین حقوقی به دنبال یافتن عوامل ماوثر در رفتاار افاراد باشاد (باباایی:1386 ،
)30
الگوی رفتار انسان معقاول ابازار اصالی تحلیال نحاوه تا ثیر قواعاد حقاوقی بار رفتاار اجتمااعی،
پیش بینی رفتار افراد در مقابل قواعد حقوقی در آینده و لذا ارزیابی میازان کاارآیی آنهاا محساوب
میشود .مطابق این الگو افراد با مطالعه و شناخت آثار و پایآمادهای هار امار و ساود و زیاانی کاه
برایشان در بر دارد ،تصمیم میگیرند و راهی را که از آن حداکثر بهرهوری با حداقل هزینه حاصال
میشود ،بر میگزینند (بابایی.)31 :1386 ،
در نظام حقوقی ایران ،مقرراتی در رابطه با عدم اطاله محاکمه به وسیله خدعهآمیز ،انتقال دعااوی
به طور صوری یا در ظاهر به اسم دیگری و در باطن به اسم خود ،عدم خیانت به موکال و تباانی باا
طرف دعوا ،رفتار احترامآمیز و رعایت نزاکت توسر وکال وجود دارد ،که به موجب ماواد 39 ،38

و  41قااانون وکالاات مصااوب 1315 2تخلاان از آن مسااتوجب تعقی اب و مجااازات انتظااامی وکی ال
1.Cooter &Ulen

 2مواد  39 ،38و  41به ترتیب مقرر میدارند« :پس از حاضر شدن پروانه وکالت و قبل از تسلیم به متقاضی مشارالیه باید در
حضور ریاست کانون و الاقل دو نفر از اعضای هیات مدیره به شرح کیل قسم یاد کرده و صورتمجلس قسم و قسمنامه را امضا
نماید»؛ «انجام تکالین کارآموزی افتخاری و مجانی است ،ولی از کارهایی که کارآموز ،خود قبول مینماید و تحت نظر وکیل
سرپرست انجام میدهد میتواند حقالزحمه از صاحب کار دریافت نماید»؛ «در این موقع که میخواهم به شغل شرین وکالت
نایل شوم به خداوند قادر متعال قسم یاد میکنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری
نداشته و بر خالف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمایم و نسبت به اشخا
اصحاب دعوی و سایر اشخا

رعایت احترام را نموده و از اعمال نظریّات سیاسی و خصوصی و کینهتوزی و انتقامجویی

احتراز نموده و در امور شخصی و کارهایی که از طرف اشخا
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و مقامات قضائی و اداری و همکاران و

انجام میدهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع

دادگستری است .با توجه به اهمیت رفتار طرفین دعوا ،برخی اصول آیین دادرسی مدنی فراملای باه
رعایت رفتار صحیح و حسن نیت در دادرسی مدنی پرداخته است .به عناوان نموناه ،اصال  11بیاان
توأم با صداقت داشته باشند» ،و نیز اصل 17مقرر میدارد« :دادگاه میتواناد بارای طارفین ،وکاالی
آنان یا اشخا

ثالثی که در اجرای تکالین مربوط به دادرسی قصاور ورزیاده یاا امتنااع مایکنناد

ضمانت اجراهایی مقررکند» و در اصل  18بیان شده« :در زمینه افشاای دالیال یاا دیگار اطالعاات،
باید همواره تکلین محرمانه بودن که بر طرفین و شخص ثال تحمیل میشود و نیز مصونیتهاایی
که ایشان از آنها بهرهمند هستند ،عالوه بار دیگار قواعاد حماایتی مشاابه رعایات شاود» (غماامی و
محسنی.)104 :1389 ،
به موجب ماده  24ق.آ.د.م فرانسه نیز« :طارفین تحات هار شارایطی ملازم باه احتارام شایساته باه
دادگستری هستند .دادرس میتواند بنا بر شدت کوتااهیهاا ،حتای رأسااً اواماری را صاادر کارده،
نوشتههایی را از بین برده یا آنها را توهینآمیز تلقی نماوده و دساتور چاا و الصااق آرای خاود را
صادر نماید» (محسنی .)84 :1395 ،هر چند دادخواهی حق افراد جامعه است باا ایان حاال ،ایان باه
معنای آزادی کامل طرفین در نحوه اقامه دعوا و اداره آن نیست ،بلکه اخاالق حسانه در کناار نظام
عمومی و قواعد آماره از مواناع آزادی کامال هساتند (انصااری و دهقاانی .)19 :1396 ،از ایان رو،
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میدارد« :هر یک از طرفین دعوا و وکالی آنان در مواجهه با دادگاه و دیگار طارفین بایاد رفتااری

تبیین چگونگی ت ثیر قواعد حقوقی به واسطة ایجاد انگیزه عمل یا ترک عمل بار رفتاار افاراد نشاان
میدهد؛ اختالف اساسی بین فرض انسان عاقل و الگوی رفتاری او در بین حقوقدانان و تحلیلگاران
وجود دارد .در نگاه سنتی حقوق ،افراد به این معنی عاقل فرض میشادند کاه براسااس هنجارهاا و
سنتهای جامعه ،آنچنان که در قواعد حقوقی منعکس شده ،رفتار میکنند؛ ولای تحلیال اقتصاادی
حقوق ،قواعد حقوقی را به عنوان انگیزههای رفتاری لحاظ میکند که افاراد باا لحااظ آنهاا در پای
افزودن منافع خود هستند .در این نگرش ،قواعد حقوقی همچاون قیمات کاالهاا و سارویس لحااظ
میشوند که افراد با توجه به عواقب افعال و آثار هر اقدام برای نیل باه مناافع خاود محاسابه ساود و
زیان میکنند و اعمال خود را برای نیل به حداکثر منفعت بر آن اساس تنظیم مینمایند .از این دیاد
حتی عمل خالف مقررات قانونی در مواردی کاه مناافع بیشاتر افاراد را تا مین کناد ،در چاارچوب
از حق باشم و شرافت من وثیقه این قسم است که یاد کرده و کیل قسمنامه را امضا مینمایم .تبصره-در صورتی که وکیل در
خارج از محل کانون باشد در حضور رئیس عالیترین دادگاه محل اقامت خود و دو نفر از وکالء آن محل به دعوت رئیس
دادگاه باید قسم یاد نماید و اگر در محل وکیل نباشد در حضور رئیس دادگاه قسم یاد خواهد کرد»؛ «پس از انجام تکالین
مقرره در دوره کارآموزی کارآموز میتواند از کانون درخواست اعالم طی دوره کارآموزی را بنماید و رئیس کانون رسیدگی
به تقاضای مزبور را به شعبه کارآموزی ارجاع و شعبه مزبور مدارک کارآموزی را مورد مداقه قرار داده و اختبار کتبی و شفاهی
از او به عمل آورده گزارش آن را به رئیس کانون خواهد داد تا در هیات مدیره مطرح و تصمیم مقتضی نسبت به آن اتخاک
شود».
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رفتار عقالیی قرار میگیرد .لذا تغییر قواعد حقوقی ،موجب تغییار در محاسابه افاراد خواهاد شاد و
رفتار آنها براساس نتایت این محاسبه تغییر خواهد یافت (بابایی.)20 :1385 ،
مدیریت اطالعات دادرسی با نگرشی بر تحلیل اقتصادی  /نویسندگان :خسرو مبینیمجد و بهنام حبیبیدرگاه

 .3-2مدیریت قواعد
عوامل گوناگونی در ساختمان قواعد حقوق موثر است و ضرورتهای اقتصادی ،سیاسای ،اخالقای
و مذهبی در آن سهم بسزائی دارند .همانگونه که هدف قانونگذار از وضع قواعد ،تامین آسایش و
نظم عمومی و اجرای عدالت است (کاتوزیاان .)18 :1390 ،مادیریت قواعاد نیاز از آن ،باه عناوان
مالک و میزان تشخیص صحیح یا ناصحیح بودن دعوا و اقادامات مارتبر باا آن اساتفاده مایکناد.
مقصود از مدیریت قواعد؛ شناخت ،جمعآوری و طبقهبنادی قاوانین ،آراء وحادت رویاه و قواعاد
حقوقی حااکم بار موضاوع دعاوا و چگاونگی اساتفاده از آنهاا در محال ماورد کااربرد باه منظاور
هماهنگی الزم و مناسب است.
شناسنامهدار بودن قواعد دادرسی ،به معنی کدگذاری قوانین و هماهنگی و ارتباط گزینی قاوانین
با قوانین مشابه است .شناسانامهدار نماودن قاوانین دارای دو اثار مهام؛ یعنای اساتفاده حاداکثری از
ظرفیت قانون و بهرهمندی از آثار مثبت آن است .وجود قوانین شناسنامهدار ،جایگاه درسات قاانون
را معین میکند .بنابراین بسیاری از هزینههای مصرفکنندگان ،برای یافتن قانون معتبر ،اساتناد و یاا
مجادله بر سر قوانین مبهم ،تفسیربردار و ...کاهش پیدا میکند (حبیبیدرگاه.)127 :1392 ،
برای آنکه بتوان رفتار اشخا

را در برابر قواعد حقوقی پیشبینای نماود ،بایاد هادفی را کاه در

انتخاب خود دنبال میکنند ،مد نظر قرار داد .برآورد آثار عمال بساتگی باه هادفی دارد کاه دنباال
میشود .مطالعات علمی نشان میدهد که در زمینههای بسایاری ،افاراد بارای پیاروی از هنجارهاای
اجتماعی ،یا برای تحقق منافع و مصلحت عمومی ،یا رعایت اصول عدالت و انصاف ،عمل میکنند
و تصمیماتی اتخاک میکنند که در تضاد با منافع شخصی آنهاست (لین .)5 :2006 ،1حقوق تجارت،
حقوق قراردادها ،حقوق مسئولیتمدنی و حقوق اموال از نمونههای بارزی هستند که معماوالً افاراد

در این زمینهها برای کسب منفعت یا دوری از ضرر ،عمل میکنند .به عنوان مثاال در ماورد حقاوق
مسئولیت مدنی ،قواعد حقوقی در پی تعیین شرایر و آثار جبران خسارت اسات و نتیجاه انتخااب و
عمل افراد به صورت تکلین به جبران خسارت یا گریز از این تکلین خواهاد باود .در ایان ماوارد
انتظار میرود شناخت مسئولیت در نحوه رفتار افراد ت ثیر گذارد و ایشان رفتاار خاود را باا محاسابه
سود و زیان فعال و مسائولیتی کاه از آن متوجاه ایشاان مایشاود ،تنظایم کنناد و در واقاع شاناخت
مسئولیت به عنوان عامل بازدارنده عمل میکند (توماس.)4 :1999 ،2

1. Lynn
2. Thomas
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مدیریت کارآیی قواعد دارای جنبههای گوناگونی است .یکی از این جنبهها ،حل و فصال دعاوا
بر اساس قواعد حقوقی قابل اعمال بر دعوا است .مطاابق قسامت اول مااده  12قاانون جدیاد آیاین
مینماید» ،باید توجه نمود که اگرچه ظاهر این ماده وجه خبری دارد ،اما در واقع ،این ماده در مقام
بیان وجه امری است و دادرس باید دعوا را بر اساس مقررات قاانونی حال و فصال نمایاد .باه بیاان
دیگر ،دادرس باید قاعده یا قواعد حقوقی متناسب را بر جهات موضوعی دعوا اعماال کناد .مطاابق
قسمت دوم همین ماده «قاضی باید اعمال و وقایع حقوقی مورد اختالف را باه نحاو دقیاق توصاین
نماید ،بدون اینکه توصین حقوقی طرفین دعوا وی را مقید نماید» .بادین معناا کاه دادرس ناه تنهاا
باید توصیفی را که طرفین ارایه میدهند ،بررسای نمایاد؛ بلکاه مکلان باه تصاحیح آن نیاز اسات.
صرف نظر از بحا مرباوط باه محادوده توصاین دادرس کاه جاز در ماوارد منصاو  ،در تغییار
توصین حقوقی یا مبنای حقوقی استفاده شده از سوی طرفین دعاوا تکلیفای بار عهاده نادارد (رأی
وحدت رویه مورخ  21دسامبر 2007؛ ریموند .)111 :1395 ،تاثیر متقابل طرفین دعاوا و دادرس در
استفاده و اداره کارآیی قواعد ،نتیجه و رأی حاصل از فرآیند دادرسی را مبتنی بر قواعد میسازد.
بحث و نتیجه گیری
اطالعات دادرسی مجموعهای از دادههای زمینهای برای رسیدگی به دعااوی و اطالعاات ویاژه هار
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دادرسی مدنی فرانسه «دادرس دعوا را براساس قواعد حقوقی قابال اعماال بار دعاوا ،حال و فصال

دعوا محسوب میشود .اطالعات زمینهای دربردارنده دادههای قانونی ،قضاایی و ساازمانی همچاون
بخشنامه ها ،مقررات و تولیدات در ساختار قضایی میگردد .به هر اندازه اطالعاات کامال ،متقاارن،
در دسترس و به روز باشد از موجبات صدور تصمیمات واقعی ،قابل اتکاا و کاارآ خواهاد شاد .در
نظام دادرسای ترافعای ،باار اثباات اماور حکمای و اعماال قاانون بار عهاده دادرس اسات .بناابراین
مسئولیت یافتن اطالعات حکمی ،ارزیابی آن ها به لحاظ ارزش و قدرت اثبااتی ،تشاخیص اعتباار و
ارتباط آنها با اطالعات موضاوعی ،جازو تکاالین دادرس اسات .توجاه باه اطالعاات عماومی در
حوزه حقوقی (اعم از حوزه قوانین و مقررات و حوزه سیستمهاای قضاایی) و غیار حقاوقی از یاک
طرف و استخدام سیاستهای پویاتر در رابطه با اطالعات خصوصی دادرسای ،باعا مایشاوند تاا
دادرسی مدنی از کارآمدی و بهینهگرایی برخوردار باشد .رواج آموزش حقوق در جامعه ،توجه باه
پژوهشهای بنیادین و کاربردی حقوق در دانشگاههاا ،تخصصای شادن خادمات حقاوقی در عاین
الزامی بودن آن ،میتواند موثر در تبادل اطالعات و واقعی نمودن آرای صادره قضایی باشد .اطالع
رسانی هوشمندانه ،روشمند و کارآ ،میتواند در حاوزه اطالعاات عماومی ،بخشای از دغدغاههاای
روند دادرسی را پوشش دهد .همچنین کاربست فنون تبادل لوایح ،در کنار مجموعه عوامل سازنده
فرهنگ حقوقی ،میتواند عالوه بر آثاار مثبات پیشاگیرانه ،در مرحلاه ترافاع نیاز باه پاذیرش نتیجاه
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دادرسی و کنترل ترافعات واقعی منجر شده و به منطقی شدن انتظار از سیستم قضایی در عین ایجااد
فضای احساس امنیت قضایی بیانجامد .مدیریت دادرسی دارای جلوههایی است که میتوان آنهاا را
مدیریت اطالعات دادرسی با نگرشی بر تحلیل اقتصادی  /نویسندگان :خسرو مبینیمجد و بهنام حبیبیدرگاه
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در سه بعد مدیریت نوع اقدام ،مدیریت رفتار و مدیریت قواعد تقسیم بندی نمود.
پیشنهادها
 آموزش مسائل حقوقی از طریق مدارس و رسانهها به ویژه صدا و سیما؛ -تخصصی شدن خدمات قضایی در کنار بهرهگیری از شیوههای هوشمند تبادل اطالعات.
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