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 های آن مفهوم اصل دسترسی ارزان به دادگستری و جلوه 

 بهنام حبیبی درگاه

 دهیچک

پای بر  و  مدنی  دادرسی  حقوق  در  نوین  مفاهیم  از  دادگستری  به  دسترسی  دموکراسی    ۀاصل  مبانی 
به عرصه گذارده  قضای پا  دادگستری موجبی  به  کیفی  لزوم دسترسی  بر  می   است.  تکیه  با  تا  شود 
رسیدگیعلنی توسعتخصصی،  بودن  و  قضایی  گونه  ۀشدن سیستم  اختالفالگوهای  حل  به  ،  گون 

بر ابتنای    شودسبب می  نظام قضایی دست یازیده شود و لزوم دسترسی کمی به دادگستری نیزیی  ا کار
قضا تناسبآمایش  اصل  رعایت  و  به ،  یی  دسترسی  اصل  گردد.  نزدیک  استاندارد  دادگستری  به 

دادگستری دارای سه شاخص بنیادین است. اصل دسترسی آسان که مشتمل بر دسترسی به قواعد  
عینی به سیستم قضایی است. اصل دسترسی سریع که متکی بر اقتصاد دیجیتال دادرسی و دسترسی 

دادهو فنآوری اطالعات و ارتب شود. اصل دسترسی  می   اطات است و به عدالت الکترونیکی سوق 
شاخص  تمام شده دعاوی در نگرش کالن است. سه معیار و زیرهای  هتعادل در هزین  دنبالبهارزان نیز  

نهاد وکالت  ،  دارد که عبارت از سیستم معاضدت قضایی اعم از دولتی و خصوصی در این اصل وجود  
د بیمه  سیستم  و  با  اجباری  کنونی  نوشتار  در  است.  در ادخواهی  و  دادرسی  اقتصاد  به  تمسک 

ضمن بازشناسی مفهوم اصل دسترسی ارزان از دو منظر حقوقی و اقتصادی در  ،  های تطبیقینگرش 
. گفته پرداخته خواهد شدسه زیرشاخص پیش به تبیین، حین مباحث علمی

،  وکالت اجباری،  معاضدت قضایی   ، دسترسی ارزان،  اصل دسترسی به دادگستری :  واژگان کلیدی 
 بیمۀ دادخواهی
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 مقدمه

شود. می  محسوب   1جزء خدمات عمومی ،  سان نظام بهداشت یا آموزشسیستم عدالت مدنی به
دنبال دارد.  ه  را بها  بودن دادگاهمحورانتظار یارانه،  سیستم حل اختالف   بودنبنابراین ماهیت عمومی

یکی از ارکان تحقق دسترسی به دادگستری و عدالت لحاظ  ، بودن دادرسی یا سوبسید قضاییرایگان
 کمیسیون دسترسی به حقوقکمیسیونی موسوم به  ،  به بعد   2000در فرانسه و از سال  .  شده است 

های کمیسیون اخیر اشاره شده  یکی از گزارش  ۀتشکیل شده است. در مقدم  2دادرسی و دادگستری
گ در  قضایی  نظام  شفافیت  و  کارآمدی  که  سیاستاست  بهبود  استرو  قضایی  بهبود    3. های 

خط سیاست از  انعکاسی  نیز  قضایی  دادرسی مشیهای  قواعد  به  دسترسی  به  راجع  سایر    4های  و 
 است.   5الگوهای حل اختالف 

  بر و گران در نهاد قضایی شمارش شدههزینه فرایندعلل ، آمدهعملههای بدر بعضی از پژوهش 
تعیین  است عنصر  مهمترین  هزینندکنو  را  دادخواهیهای  هه  )  دانسته  6فرهنگی  furedi & اند 

3 2012: bristow,) .7  پژوهش به  ها  در همین  رایگان  بنیان اصل دسترسی  بر  تا  تالش شده است 

 
1. Public Service  

به تبیین وظایف و حدود اختیارات   174اصل    تا  156فصل یازدهم از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران از اصل  
رجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. اصل  ه است که م مقرر شد  159قضائیه پرداخته است. در اصل    ۀقو

به  156 نقش نیز  توشیح  اجتماعیدنبال  و  فردی  حقوق  از  پشتیبانی  همچون  اموری  به  و  بوده  قضایی  نهاد  ، های 
روشن است که سیستم ،  با استناد به اصول برشمردهبر این اساس،    است.  کردهبخشیدن به عدالت و جز آن اشاره  تحقق

 .  استخدمات عمومی و اجتماعی بوده و تحت تولیت دولت  ۀلت مدنی ایران در زمرعدا

2. commission de réforme de l’accès au droit et à la justice 

3. Rapport de la commission de réforme de l’accès au droit et à la justice, at: 

http://www.lawdocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports.pdf,pp1-153   

4. L’Acces Au Droit 

5. Les modes alternatifs de règlement des conflits 

6. The costs of litigation culture 

نظر طهاز نق، بر مبنای نقش عنصر فرهنگ دادرسی در دستیابی ارزان به دادگستری، های مرتبط. در برخی از پژوهش7
  بندی دعاوی شده است ( اقدام به طبقهWeak Claims( و دعاوی بدون بنیان )Good Claims)  یاندعاوی دارای بن

(See: Moorhead, 2008: 3). 
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هزین،  1دگستری دا کنترل  راستای  در  را  منظورهای  هراهکارهایی  همین  به  نمایند.  اتخاذ  ،  دادرسی 
 3. و کارآمد معرفی شده است مؤثرحلی اهر عنوانبه 2سیستم معاضدت قضایی 

  اشاره   5بودن خدمات قضایی به اصل رایگان،  4از قواعد سازمان قضایی فرانسه  L  111-2  مادۀ
مستقر شده است. در   7در مرکز قضایی هر استان  6معاضدت قضایی ۀ ادار، پیرو این مادهده است. کر

  شده ادگستری رایگان اشاره  م در دستیابی به دمستقیم و غیرمستقیهای  ه نیز به شیوها  برخی از پژوهش
عبارت   را   غیرمستقیمهای  ه (. شیو  J.M. Barendrecht & M. de Langen, 2008: 250-271است )

 .J.M. Barendrecht & M)  اندو مهندسی فرهنگ دادرسی دانسته  8طراحی الگوهای دادرسی   از

de Langen, 2008: 267قضایی و سیستم معاضدت    ۀر سیستم یارانمستقیم نیز دایرمدا های  ه (. شیو
   ت.معرفی شده اس 9قضایی 

 J.M. Barendrecht)  دارنددو نقش اصلی را بر عهده  ،  غیرمستقیمهای  ه بدیهی است که شیو 

790 211: 258 & Krishnan & Galanter,& M. de Langen, 2008: ):   توزیع عقالنی نقش 

 
1. The Principle of Free Access to Justice  
2. System of Legal Aid = l’aide juridictionnelle 

سه موضوع را در محور اصالح قرار داده ،  گستری فرانسهکمیسیون اصالح حقوق دادرسی و داد. الزم به ذکر است که  3
 های جایگزین حل اختالف.  شیوه  ۀتوسع (3 ؛بهبود معاضدت قضایی (2 ؛اصالح ساختار دادگاه ها (1 :است

4. Code de l'organisation judiciaire ( COJ ) 
5. La Principe Grattuite  
6. Accueil du Bureau de l'Aide Juridictionnelle (BAJ) 

7. Tribunal de Grande Instance  

دادن به سیستم دادرسی عمومی عرض ،  ی دادرسی خصوصیافارغ از الگوه،  . بخشی از طراحی الگوهای دادرسی8
منظور  ی بهتوان مصداق بارز گسترش دادرسی عموم را در ایران می 1387است. قانون شوراهای حل اختالف مصوب 

ا ( یpeople’s court) های مردمیدادگاه ، بعضا  ، های قضایینی دعاوی نام برد. به چنین سیاست بهبود در توزیع فراوا
اگرچه ، سپاریید نوعی برون ؤ از قانون مزبور م  10و  7 موادگردد. الزم به ذکر است که مفاد قضایی نیز اطالق میشبه 

 ه است. یند حل اختالفات بین افراد جامعان فرکرد ی قضایی و قرارداد، ناقص

یورو   911معاضدت قضایی از شهروندانی که ماهیانه کمتر از    ۀ ادار،  بودن دادگستری در فرانسه. پیرو اصل رایگان 9
  1367کند. لکن شهروندانی که ماهیانه کمتر از  حمایت می (  Full Legal Aid)  طور کاملبه،  درآمد داشته باشند

گیرند. جالب اینکه مزبور قرار می  ۀ ( تحت خدمات ادار Partial Legal Aidطور ناقص )به، درآمد داشته باشندیورو 
گونه    کند و در صورتی که این( حمایت نمیFrivolous Actionsعنه از دعاوی واهی و بدون بنیان )مبحوث   ۀ ادار

 Court Legalهای دادگستری )( و هزینه Lawyers Feesهای وکالی دادگستری )هزینه ،  کشف گردند  دعاوی بعدا  

Costsنیت استخواهان با سوء ۀ( بر عهد . 
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،  ها نقش توزیع عقالیی پرونده  راستای . در2مدنیهای هدو نقش کنترل تراکم پرون 1مدنیهای هپروند
وفصل  به حل،  گردیده و به تناسب آن  هاآنبه اعتبار وزن و ماهیت    3بندی دعاوی مدنیاقدام به طبقه

رسیدگی شیو  4. گرددمی  اختالفات  دوم  نیز  های  ه نقش  تراکم    دنبالبهغیرمستقیم  ساماندهی 
بنابراین رهای  هپروند   ۀحلی که جهت کنترل حجم دعاوی مدنی و تنظیم هوشمنداناهمدنی است. 

باید در دو مقطع زمانی    بینیپیشفراوانی دعاوی   را  پیشینی و پسینی  شده است  اعتبار کنترل  به  و 
تطبیقی حقوق  در  را  دعاوی  پیشینی  کنترل  ابزار  داد.  اختصاری »،  سامان  استماع  ابتکار   5«اصل 

کردهنام  بخش  ثام  عنوانبه  ؛اندگذاری  در  )مصوب   26ل  انگلستان  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  از 
در    6. ه و کارکرد آن تبیین گردیده استبه اصل اخیر اشار،  5-2و    5-1طی مواد  ،  ترتیببه ( و  1998

نقش مراقبت و نظارت بر جریان صحیح دعوای مدنی را ،  7ساز پروندهآماده  حقوق فرانسه نیز قاضی  
دارد  مواد    8. بر عهده  فرانسه  781لغایت    763وفق  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  ساز  آماده  قاضی  ،  از 

بنیان را ایفا نموده و از بییا    غیرموجه،  واهیهای  هپروندنقشی سلبی در جلوگیری از طرح  ،  پرونده
 

1. Distributive Role  

2. Control of Case Workload  

بندی  طبقه  بندی دعاوی مدنی را باید از نتایج ورود ادبیات اقتصاد در حقوق دادرسی به شمار آورد. اصوال  . طبقه 3
ا معیار  با  مدنی  ترتیدعاوی  دعاوی  می رزش  بر  بندی  نگارنده  میشود.  که  است  بهآن  را  دعاوی  ارزش  لحاظ  توان 

بندی د. اما منظور از طبقهکربه ارزش پیشینی دعوا و ارزش پسینی دعوا )= بعد از صدور حکم( تقسیم ، حسابگری آن
توان آیین دادرسی  جهت را می   خواهان است. شاهد مثال از این  ۀلحاظ خواستدعاوی مشعر بر ارزش دعاوی مدنی به 

ثر در  ؤاهمیت آن و سایر اوضاع و احوال پرونده م ،  دعوا   ۀ( در نظر گرفت که طی آن خواست1998ان )مدنی انگلست
. در بند اخیر  1-4  ۀماد  2از بند    hو همچنین قسمت    1-1  ۀماد  2از بند    cتوزیع دعاوی هستند. رجوع شود به قسمت  

 . کندمیارزش دعوا را  ۀافاد ( استفاده شده است کهthe size of the claimدعوا ) ۀ از اصطالح انداز
میلیون  اشاره شده است که دعاوی تا بیست   1387از قانون شوراهای حل اختالف مصوب    11  ۀدر ماد،  عنوان مثال. به 4

جزء صالحیت شوراهای ،  جرهأعین مست  ۀ میلیون ریال در شهرها یا دعاوی متوجه تخلیریال در روستا و دعاوی تا پنجاه
 (. 2 و 1مذکور است )بند 

5. Summary Decisions  
( نهادی است که در مقام کنترل پیشینی دعاوی مدنی است. pre-trial hearingمه ). نهاد استماع پیش از محاک6

( و دوم  pre – hearing reviewاول جهت بازنگری مفاد پرونده ) :گفته نیز به دو منظور طراحی شده استنهاد پیش 
آندرو نیل در کتاب  ( . آقای  the case management conference-CMCیت پرونده )برگزاری مذاکره راجع به مدیر 
 & See: Andrews: 15)  ه است، کرد ساز پروندهعنوان نهاد آماده به،  های نهاد مزبورخود اقدام به شمارش ویژگی

16) . 
7. Le juge de la mise en état ( le JME ) 
8. veiller au déroulement loyal du procès civil (litige entre particuliers). Il est désigné pour 

surveiller l'instruction d'un procès civil complexe. 
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کنترل    1. نقشی مثبت و ایجابی در مسیر مراقبت و هدایت صحیح پرونده را بر عهده دارد ،  سوی دیگر
  و   به تناسب تخصص و تراکم است،  ورودی های  ه دنبال توزیع پروندهنیز از یک سو ب  پسینی پرونده
دیگر محت،  از سوی  پروندهرویکردی  به  طبقه  رد داها  وایی  وفق  و  و  اهمیت  مبنای  بر  دعاوی  بندی 

 شود. می  بینیپیش آیین دادرسی مناسب آن ، ارزششان
، خدمات حقوقی  ۀارزان نیازمند توسعیا    که دستیابی به دادگستری رایگان  معتقد استنگارنده  

فرهنگ دادرسی است. تحقق  بهبود در    کنترل زمان دادرسی و نهایتا  ،  بخشی به خدمات حقوقیتنوع
، دادخواهی ۀبیم بینیپیش های کالن است. گذاریریزی و سیاستبرنامه مستلزم  خود، اهداف اخیر

اجباری جهت  در  توسعتدبیر  و  قضایی  خدمات  خدمات  های  هسسؤم  ۀنمودن  دارای  خصوصی 
د. البته این حقیقت نیز باقی است که  کر های کالن قضایی جاسازی  مشیحقوقی را باید در ذیل خط

به  ،  های خردمشیخط   عنوانبه  را جمله نهاد معافیت و معاضدت قضایی  از  باید تسهیالت قضایی  
ارفاق    ۀاست که نباید به بهان  بر آن   اعتقاد،  های کالن مدنظر قرار داد. در عین حالمشی موازات خط 

. به همین خاطر است  فرآهم آید  2آیینیهای  هاداستفموجبات سوء،  بودن خدمات آنقضایی و عمومی

 
ساز پرونده قلمداد  مشابه نقش قاضی آماده ،  ایتا اندازه ،  توان نقش معاون ارجاع را. در این زمینه و در حقوق ایران می1

دادگستری مشعر بر اختصاص    تشکیالت قضایی دیوان عالی کشور و   ۀاز الیح  15  ۀمادد که  کرکرد. البته باید اذعان  
،  در حقوق خارجی، راستا با مفاهیم مشابه آنتواند همواحد بررسی است. نقش این شعبه می ۀای موسوم به شعبشعبه 

شعب واحد بررسی ارجاع   های مربوط به رسیدگی نخستین باید به یکی ازتمام دادخواست، »15 ۀموجب مادباشد. به 
بودن ل و نواقص احتمالی برطرف گردیده و سپس قاضی این واحد با تهیۀ گزارش تکمیل شود تا دادخواست بدواً تکمی

ها استعالم  تواند از ادارات و سازمانکنندۀ دادخواست به شعب ارسال کند. واحد بررسی می پرونده آن را به مقام ارجاع
خدمات    ۀارائ  ۀنام . همچنین با عنایت به آیین«های قضایی مرتبط و مورد استناد را مطالبه نمایدکند و یا اینکه پرونده 

، دفاتر خدمات قضایی یا درگاه خدمات قضایی،  از آن  6و    4ویژه مواد  هب،  (22/03/1391الکترونیک قضایی )مصوب  
 ها هستند.  مکلف به بررسی شکلی مستندات ضروری پرونده 

آید. اصول بنیادین و راهبر به حساب می   ۀدر زمرنیت در دادرسی  اصل حسن ،  نیز اشاره گردید  قبال    کهگونه    . همان2
پیش  نیازمند  آن  از  تخلف  ضمانت بنابراین  م بینی  استؤاجراهای  مفید  و  نمونه  ؛ثر  جمله  به از  راجع  های 

از سوءضمانت ناشی  انگلستان  استفاده اجراهای  دادرسی  در حقوق  را  آیینی  )توان جریمهمیهای  مالی   costsهای 

order)  ،توقف داد( رسیstay of the proceeding( یا تعلیق همه یا بخشی از ادعاها یا دفاعیات )striking out )
به ،  دانست )که  مواد  انگلستان )مصوب   c  (2)4-3و    f  (2)1-3،  3-8(2ترتیب طی  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  در 
اصحاب دعوا  »دارد که قرر می ( نیز م 1975از قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه )  24 ۀ( منعکس شده است. ماد1998
به    و توجها  ،  در جهت تضمین تمشیت دادرسی،  توانداند تا احترام نهاد قضایی را رعایت نمایند. دادرس میمکلف

تلقی ، از توجه به مستندات دیگری از جمله امتناع اقدام به صدور دستورهای مقتضی نموده و یا ترتیبات، میزان تقصیر
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د. یکی شو  بینیپیش   مؤثرهای آیینی مناسب در کنار ضمانت اجراهای  گردد تا تضمینمی  که تالش 
بودن خدمات و  را بایستی در رایگان یا ارزانهای تسهیل دسترسی جامعه به رسیدگی عادالنه  از راه

به توسعه ،  قضائیه  ۀقو  ۀسالپنج  ۀند راهبرد و اهداف برنامساز قسمت ج   3منابع حقوقی دانست. بند  
های کلی قضایی ابالغی  از سیاست  17کند. بند  می  تأکیدو ارتقای نقش معاضدت حقوقی و قضایی  

قضایی توجه نموده است. از همین روی است    ورت به گسترش نظام معاضدت و مشا،  نیز مشخصا  
،  پنجم توسعه نیز دسترسی آسان  ۀسالپنج  ۀقانون برنام  211  مادۀاز قسمت ط    2و بند    71  مادۀ که  

پیشرو و ،  های نظام اداری مترقیسریع و ارزان شهروندان به خدمات دولتی و عمومی را از رهیافت 
از قبیل سیستم  ،  نیز تسهیالت قضایی  2و حقوق تطبیقی   1المللبینکارآمد یاد کرده است. در حقوق  

قضایی  ۀیاران معاضدت  سیستم  یا  منابع ،  قضایی  توزیع  در  تعادل  به  دستیابی  راهبردهای  از  یکی 
 شوند. می  حقوقی و ایجاد توازن محسوب 

 
)اصالحی   32-1 ۀ. همچنین است مفاد ماد« دستور انتشار و یا الصاق آرای صادره را بدهد، بودن مستنداتآمیز توهین
نیت یا شخصی را که دارای رفتارهای متضمن تأخیر در  تواند شخصی را که با سوء ( که طی آن دادرس می 2005سال  

محکوم نماید. همین رویکرد در اصل  ،  های قانونیعالوه بر ضررو زیان ،  یورو  3000ثر  به حداک ،  د رسیدگی استین افر
مورد توجه قرار ،  طور مبسوط و کاملبه،  از اصول آیین دادرسی مدنی فراملی  25در اصل    و نهایتا    24اصل    3بند  ،  11

نیت در  ی ناشی از عدول از اصل حسناجراهابینی ضمانتپیشهایی از  توان به رگهگرفته است. در حقوق ایران نیز می
های عمومی و انقالب در امور مدنی ضمانت طرح  از قانون آیین تشکیل دادگاه  109 ۀماد ۀدادرسی اشاره داشت. تبصر

فاد  داند. همچنین است م دادرسی در حق دولت می  ۀدعوای غیرموجه )ایذائی یا واهی( را محکومیت به سه برابر هزین
رفتارهای آیینی مخل مدیریت جلسه رسیدگی  در مواجهه با سوء   101  ۀمفاد ماد  ؛مانأ با رسیدگی تو  در رابطه  103  ۀماد

 و اموری از این دست.  
نهادهای  «،  حق داشتن وکیل برای همه»در ذیل عبارت  ،  (1990. اصول بنیادین استقالل قضایی سازمان ملل متحد )1

اصول آیین   4از اصل    1ده است. در بند  کربضاعت  ضایی افراد بی قو  از به خدمات حقوقی  مین نیأ عمومی را مکلف به ت
دادرسی مدنی فراملی نیز یکی از حقوق بنیادین دادرسی برخورداری از معاضدت حقوقی وکیل دادگستری بیان شده  

 است. 
( The Courrt and Legal Services Act 1990)  1990. قانون خدمات قضایی و حقوقی انگلستان مصوب  2

،  انعقاد قراردادهای مالی دادخواهی  ۀاصحاب دعوا را در زمین  ۀاراد،  (legal aidکید بر نظام معاضدت قضایی )أضمن ت
های نامهتوانند توافقهای حقوقی میسسه ؤوکالی دادگستری و یا م ،  ده است. به عبارت دیگرکرتنفیذ  ،  صورت مشروطبه

 ۀ( خود منعقد نمایند. مادموکلین( را با موکل )Conditional Fee Agreements – CFAالوکاله )اخذ مشروط حق
2-111 L  از کد سازمان قضایی فرانسه نیز به اصل رایگان( بودن خدمات قضاییLa gratuité .نظر دارد ) 



 / حبیبی درگاه  آن یهاجلوه  و  یدادگستر  به ارزان یدسترس اصل مفهوم

 

6۱ 

معاضدت  جمله سیستم  از  بودن سیستم قضایی  های ارزانبه اهم شاخصترتیب  بهدر این نوشتار  
دادخواهی اشاره خواهد   ۀسیستم وکالت اجباری و سیستم بیم،  دولتی و خصوصییی اعم از  قضا

هر  ،  دانش حقوق دادرسی و دانش اقتصاد متعارفهای  ه شد. واضح است که ادبیات پژوهش از داد
تجرباست  بهره جسته    دو به  میان  این  در  اسناد  یا    برخی کشورها  ۀو  برخی  مفاد  نیز ی  المللبین به 

 ه است.  کردریزی پژوهی در دادرسی مدنی را پی الگوی آیندهک نموده و استمسا 

 سیستم معاضدت قضایی  . ۱

خدمات حقوقی و قضایی ،  معاضدت یا کمک حقوقی سیستمی است که طی آن به افراد نیازمند 
  عمله  ب  1غیرانتفاعی (. این خدمات بیشتر از سوی نهادهای عمومی  ,Rice :2007 1شود )می   ارائه
های دسترسی به عدالت از  آمده حاکی از آن است که یکی از شاخصعملههای بپژوهش  2. آیدمی 

توسع و  استقرار  محقق  ۀطریق  معاضدت  )می   سیستم   :Barendrecht &Biggelaar, 2009گردد 

 اند ی قرار داده بسترهای دموکراسی آیین  ۀرا در زمر  (. در ماهیت سیستم معاضدت نیز گروهی آن125
(321 2010: ignola,Abel &V )  2007 , :اند )حقوق بشری رفتههای  هو برخی دیگر به سراغ دادRice

معیارهای شناسایی افراد نیازمند و    ۀفرانسه در زمین  گذارقانونرسد با توجه به موضع  می  (. به نظر1
حقوقی را به معاضدت حقوقی کامل و ناقص   معاضدت  دبای،  قضایی الزم و    میزان خدمات حقوقی 

نشان از وجود ،  موجودهای  هبرخی متون علمی و تجرب  ۀمالحظ  همچنین  امل( تقسیم نمود.کنیمه)
گرفته از نگرش  نشئتمالی دادخواهی است که امری بدیع و    تأمینهای  هایی موسوم به انجمنانجمن

پویا چه  هر  راستای  در  اقتصاد  جریانکرترمکتب  ابتدا    دن  بنابراین  است.  دادرسی  و  به  دادخواهی 
  خصوصیهای معاضدت  سیستم،  اهد شد و در ادامهسیستم معاضدت دولتی )سنتی( پرداخته خو

 ( مورد توجه قرار خواهد گرفت.  نوین)

 
1. Nonprofit Organizations  

متحد ایاالت  وجوداادار،  آمریکا  ۀدر  زیادی  معاضدت  )   ت  خیریه  نهادهای  توسط  که   charitableدارند 

organization)  ،( )lawyers associationانجمن وکال  مدارس حقوق  و   )law schools هزین دریافت  بدون    ۀ ( 
 :Seeنمایند )خدمات حقوقی می  ۀاقدام به ارائ،  (nominal feesهای جزئی )الوکالهخدمات حقوقی یا با دریافت حق

http://legal – dictionary.thefreedictionary.com .) 
معاضدت قضایی »نویس قانون جامع وکالت و در تعریف معاضدت قضایی آمده است که  از طرح پیش   59  ۀ. در ماد2

ارائ از  مشاور  ۀ عبارت  است  ۀخدمات  معسر  افراد  به  وکالتی  و  ماد«حقوقی  در  پیش  62  ۀ.  وکالت  از  قانون  نویس 
کمک در   ۀی دادگستری مرکز( نیز مقرر شده است که کمک حقوقی دربرگیرندشده توسط کانون وکال دادگستری )تهیه 

 مراجع و مشورت حقوقی است. 

http://legal/
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 سیستم معاضدت دولتی . ۱-۱

،  از جمله ارکان معاضدت یا کمک حقوقی عبارت از عدم تمول در استخدام وکیل دادگستری
بودن بنیان  است. ویژگی فرعی دیگر را باید موردی  2نفع و تقاضای شخص ذی  1بودن دعوا دارای اساس

 بینی پیش با    1315از قانون وکالت ایران مصوب    24  مادۀ  3. آن دانستبه  معاضدت و رویکرد قضایی  
توانند از می،  را ندارند  حق الوکاله  تأدیهکسانی که قدرت  »  :دارد می  سیستم معاضدت قضایی مقرر

کننده مشروط بر اینکه دعوی با اساس و راجع به شخص تقاضا  ؛کانون تقاضای معاضدت نمایند
نیز یکی از وظایف کانون   1333استقالل کانون وکالی دادگستری مصوب  ۀاز الیح 6 مادۀ 4« .باشد

معاضدت  تأمینرا   استقرار  است  شرایط  نموده  معرفی  پیش   5. قضایی  وکالت  در  قانون  نویس 
ن آیین دادرسی مدنی فرانسه و قانو  1990فرانسه مصوب  سی از قانون وکالت کشور  أ به ت،  دادگستری 

تقسیم شده است. در فرانسه و مطابق    کاملمعاضدت قضایی به دو قسم کامل و نیمه،  1975مصوب  
  971شهروندانی که ماهیانه کمتر از  ،  6(2012مصوب    2011-1977  ۀ نامه )شمارآخرین تصویب

 
انگلستان 1 و  فرانسه  مدنی  دادرسی  در حقوق  که  است  ذکر  به  الزم  دو،  .  دعاوی  اادار،  هر  از  قضایی  معاضدت  ت 

  : دارد نیز مقرر می  1316نون وکالت مصوب  قا  ۀنام از آیین  38  ۀکنند. ماد( حمایت نمیfrivolous actionsاساس )بی
استفاده  تواند تحقیقاتی در دالیل دعوی بنماید و هرگاه تشخیص دهد که مقصود تقاضاکننده سوء معاضدت قضایی می »

  «از تعیین وکیل خودداری و تقاضا را رد نماید.، و شرخری است
تسهیالت معاضدت حقوقی برای اشخاص حقوقی است. دهندۀ عدم شمول  . مطالعۀ مقررات ایران و کشور فرانسه نشان 2

گونۀ استثنایی نویس قانون وکالت دادگستری ذکر شده است که این امتیاز )معاضدت( به از پیش   63لکن در فراز دوم از مادۀ  
 ه آنان در ایران است و دارای درآمد الزم نیستند داده شود.  تواند به اشخاص حقوقی غیرانتفاعی که اقامتگا می 

معاضدت قضایی اخص از معاضدت حقوقی   :. بین معاضدت حقوقی و معاضدت قضایی فرق ظریفی وجود دارد 3
قضایی را ذیل معاضدت حقوقی جای داد. همین برداشت و تبیین در    ۀ است. لذا به همین دلیل باید ارشاد و مشاور

 . (See: Barendrecht, 2010: 12) گردد لیفی نیز مشاهده میأتبرخی متون 
یکی از  ،  (1379های عمومی و انقالب در امور مدنی )مصوب  قانون تشکیل دادگاه   513  ۀ. با توجه به مضمون ماد4

بنابراین داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق الوکاله است.  راجع به امکان دراختیار،  آثار اثبات اعسار
رسد با عنایت به وحدت مالک از سیاق ر صورت گیرد. به نظر میاز طریق اثبات اعسا  یدعدم تمول بر انتخاب وکیل با

و    31/04/1391های مالی )مصوب  اجرای محکومیت  ۀاز قانون نحو  6  ۀاجرایی موضوع ماد  ۀنام آیین   18  ۀبند ج ماد
  ازنیاز  بنا به تشخیص مقام قضایی و بی ،  (01/05/1391ورخ  م   100/900015644  ۀ مندرج در روزنامه رسمی شمار

 توان از آثار آن سود جست. می، بات اعساراث
شده را معاضدتی ارجاع   ۀسه پروند،  . در همین قانون آمده است که هر وکیل دادگستری مکلف است در هر سال5

 (. 23 ۀماید )مادمعاضدت انتقال ن ۀ پذیرفته و گزارش مستمر از پیشرفت کار را به ادار
6. Loi n° 2011-1977 du 28/12/2011 de finances pour 2012, JO du 29 (LF pour 2012) 
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از   63  مادۀ  1شوند. می  مندهره ت معاضدت قضایی ب طور کامل از خدماهب،  یورو درآمد داشته باشند
ده کر شده  بندی تسهیالت قضایی طبقه   بینی پیش نویس قانون وکالت دادگستری ایران نیز اقدام به  پیش 

شدن از حق دادخواهی بسنده شهروندانی که منابع درآمد آنان برای برخوردار »،  است. طبق این ماده 
کامل یا بخشی   ۀگون تواند به می   . این کمک «مراجع برخوردار شوند   توانند از کمک حقوقی در می ،  نیست 

انه کمتر از رقم ی اثبات درآمد ماه ،  معیار کمک کامل حقوقی،  65  مادۀاز آن باشد. پیرو همین ماده و در  
کامل و جزئی مالک کمک حقوقی نیمه ،  میلیون ریال در سال جاری تعیین شده است. از سوی دیگر 5

 ۀناموفق تصویب ،  شده بود   بینی ش پی یورو درآمد ماهیانه    1367،  2012تا قبل از سال    در فرانسه را که
نویس قانون وکالت دادگستری ایران نیز معیار از پیش   65  مادۀ تغییر داده شد.  یورو    1393به مبلغ  ،  مزبور 

   2.میلیون ریال در سال جاری تعیین کرده است 7کامل را درآمد ماهیانه کمتر از  کمک نیمه 

نقطه  از  رفاه  نظربنابراین  اقتصاد  موجب  ،  مختصات  قضایی  آیینی   تأمینمعاضدت  برابری 
حوزه  سه  در  دعوا  بهره   .گرددمی   اصحاب  در  قانونیبرابری  امتیازهای  از  قانونی(   3مندی  ،  )برابری 

مشاور اخذ  در  عادالنه   4حقوقی  ۀبرابری  دادرسی  بر  حق  در  برابری  هم5و  از  فارغ  امتیازهای    ۀ. 
اجرای نقض  صراحت ضمانتبه،  از قوانین کشورهای ایران و فرانسه   کدامهیچدر  ،  عاضدت حقوقیم

قضایی  حسن معاضدت  متقاضی  نظر  بینیپیش نیت  به  لذا  است.  کنار  می  نشده  در  چنانچه  رسد 
خدمات نیز مورد    برایند،  هاشده به آنارائه   بندی شهروندان جهت تعیین میزان خدمات حقوقیطبقه
توان به می،  د دبیر شونیت آیینی تی راجع به نقض اصل حسنمؤثراجراهای  انتو ضم  گیرد ه قرار  توج

 بازدهی حداکثری در سیستم معاضدت قضایی دست یافت.  

 
های دادخواهی شهروندی  از آیین دادرسی مدنی فرانسه، انتقال هزینه   700. اشاره به این نکته ضروری است که وفق مادۀ  1

، بازنده باشد، به متغیرهایی نظیر اصل انصاف، تمول مالی طرف   که نیازمند معاضدت  ین قضایی بوده، حتی چنانچه نهایتا 
باید اشاره نمود که مطابق جدول دادرسی و اموری از این دست بستگی دارد که در اختیار دادرس می  باشد. همچنین 

(، بستگی به نوع دعوای مدنی و میزان de l'aide juridicitionnelle  le barèmeفرانسه )   2012معاضدت قضایی سال  
بندی شده، به صد در نوسان است. این نوع تسهیالت طبقه در   100تا    15درآمد هر شهروند، نرخ مساعدت حقوقی از  

 نماید. کیفیت سیستم عدالت مدنی و کارآیی آن کمک شایانی نموده و ایضا  از سوءرفتارهای آیینی جلوگیری می 

سی از قانون معاضدت حقوقی  أ( به تAccess to Justice Act)  1999ه عدالت انگلستان مصوب  . قانون دسترسی ب2
خدمات حقوقی به شهروندان  ۀخدمات حقوقی را مکلف به ارائهای ( نیز کمیسیونLegal Aid Act) 1988مصوب 

 . (Regan, 1999: 113) نیازمند نموده است
3. Equality Before The Law  
4. The Right to Counsel  

5. The Right to a Fair Trial  
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 سیستم معاضدت خصوصی . ۱-۲

  دنبالهو ب  2خدمات حقوقی نهادهای خصوصی   ۀدر راستای توسع  1سیستم معاضدت خصوصی 
اقتصاد پروفسور  ی حقوق دادرسی مدنی رواج  گسترش مکتب تحلیل  در    مولوت پیدا کرده است. 

بازارهای فرضی و    ۀبازار مرافعات را در زمر،  (molot, 2010: 322)  «مالی دادخواهی  تأمین»  ۀمقال
مالی  تأمینمدیریت ریسک دادخواهی را اسلوب های ه و یکی از شیو  کرده استبندی دسته3اعتباری 

های عینی  یکی از روش ،  نماید. از طرف دیگرمی  مالی معرفی  تأمین  ادنه  از طریقیا    از شخص ثالث 
 های معاضدت قضایی مردم نهاد نام برد.  در معاضدت خصوصی را باید انجمن

مردم   قضایی  انجمنمعاضدت  جزء  غیرانتفاعینهاد  بخشهای  توسط  که  خصوصی اند  ،  های 
حقوقی کلینیک،  حقوقیهای  هسسؤم مها  دانشکده،  های  دادگستری  یا    حقوقیهای  هدرسو  وکالی 

با قیمت خدماتی بسیار یا    طور مجانیانعقاد قراردادهای وکالتی بهیا    حقوقیهای  ه مشاور  ۀاقدام به ارائ
رابطهمی   نازل این  در  تطبیقی   گذارقانون،  نمایند.  حقوق  در  موجود  شرایط  درک  با    ایران 

(Demougin,D & Maultzsch, 2011: 183  ضمن و  ک (  دفاتر    یدتأ کیفی  و  کمی  گسترش  بر 
  211  مادۀاز قسمت ط    2نیز نظر داشته است. بند    ییبه چنین ابزارهای همسو،  معاضدت قضایی

دسترسی جامعه به عدالت    ۀدر راستای توسع »،  دارد کهمی   پنجم توسعه مقرر  ۀسالپنج   ۀقانون برنام
های حمایتی  یید دستگاهأمند مورد تقضائیه مکلف است تا در جهت احقاق حق افراد نیاز  ۀقو،  ییقضا

ساز و کار مناسب برای استفاده این افراد در موارد ضروری از وکال و  و تمهیدقضایی  های  هدر پروند
در سقف اعتبارات  ، ای وکالت تسخیری ه عالوه بر استفاده از ظرفیت،  کارشناسان رسمی دادگستری

   4«. تفاده نمایدنهاد نیز اسهای مردم های سازماناز ظرفیت، مصوب 
مالی داخلی و   تأمین  ۀشیو  :گیرد می  مالی دادخواهی نیز به دو صورت کلی شکل   تأمین  ۀشیو 

شیو  تأمینشیوه   در  بیرونی.  داخلی  تأمین  ۀمالی  م،  مالی  یا  وکیل  و  ۀ  سسؤبین  ،  موکل حقوقی 
حق مشروط قراردادهای  توافق می  منعقد  5الزحمه  عنوان  با  قرارداد  این    ۀالزحمحقای  ههنامگردد. 

 
1. Individualized Legal Aid  

2. Private Legal Services  

3. Reputation Market  

ماد4 آیین   50  ۀ.  الیح  ۀنام از  وکالی  ۀاجرایی  کانون  استقالل  مصوب    قانونی  مورخه   1334دادگستری  اصالحی 
تشویقی برای وکالیی نموده است که در احقاق حق  های  بینی سیاست اقدام به پیش ،  5و    2طی بندهای    27/03/1387

 ثر دارند.  ؤاهتمام داشته و نقشی م ، صنفیهای خیریه و تشکل های سسهؤبا م  موکلین معاضدتی و یا در همکاری
5. Contingency Fees  
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در   3.شده است  بینیپیش،  19902در قانون خدمات قضایی و حقوقی انگلستان مصوب    1مشروط
شیوه  حقوقی،  این  یا  حقیقی  شخص  از  اعم  ثالث  ریسک ،  شخص  انتقال  و  مدیریت  در  دخالتی 

، یگربنا به وضعیت مالی دادخواه یا عوامل د،  ندارند و دو سوی قرارداد وکالت  4دادخواهیهای  هزینه
  ۀد که باید بین مرز شراکت وکیل در خواستکر یابند. البته باید تصریح  می  گفته دستبه توافق پیش 

 بودننتیجهبهیا    ودنبوسیلهبه  مبنی برو بین التزام وکیل در تصریح به ماهیت تعهد    موکل از یک جهت
  5. حقوق داخلی بودهای قائل به رعایت محدودیت، از جهت دیگر، آن

 گیرد می  صورت  مالی دادخواهی تأمیننهادهای یا  مالی بیرونی با دخالت اشخاص ثالث نتأمی 
(Kirstein & Rickman, 2004: 574 تعهد ثالث  شخص  قرارداد  این  در  تمامی  می  (.  که  نماید 

  ینسبت به بخش معین  7ثالث  ۀ کنندتأمین،  دادخواه را پرداخت نماید. در عوض  6دادخواهی  های  ههزین
شریک خواهد شد  ،  در نتیجه دعوای مطروحه،  با فرض توفیق نهایی دادخواه،  حکم صادره از مفاد  

(Demougin & Maultzsch, 2011: 183 این نوع .)معاضدت مالی  ۀدر رست مالی که ماهیتا   تأمین
جانبه  ( بوده و قراردادی سهLF)  8مالی دادخواهی  های تأمینهسسؤدر قالب عملکرد م،  گیرد می  قرار

 
1. Conditional Fee Agreements (CFA) 
2. The Courts and Legal Services Act 1990  

نویس قانون آیین پیش   ۀیدانان مبرز انگلستان که نقش بسیار چشمگیر در ته. در سابق نیز گفته آمد که یکی از دادرسی 3
مصوب   انگلستان  مدنی  )،  داشت  1998دادرسی  وولف  لرد  بود.Lord Woolfپروفسور  تهی   (  جریان  در    ۀ وی 

پیشنهاد بهبود دسترسی به عدالت و  ،  ترین آنبه چهار پیشنهاد مبنایی بسنده نمود که مهم ،  نویس حقوق دادرسیپیش
پیشنهاد را طرح کرد که یکی از    12نام آندرو نیل  ه دان دیگری بادرسی دادخواهی بود. بعد از وی دهای  کاهش هزینه 

 . بود  پذیرش سیستم اجرت مشروط، هاآن 

4. Shifting Litigation Risks  
آمریکا5 مدنی  دادرسی  آیین  در  حقها  الوکالهحق ،  .  حق  ۀالوکالبه  و  میمشروط  تقسیم  مقطوع  این  الوکاله  شوند. 

 ,see: Hazard) شان قابل بررسی استوکال و موکالن  ۀمدیریت دادخواهی و انگیز های شیوه نظر بندی از نقطه تقسیم

بند  (86 :1993 در  و  ایران  در حقوق  لکن  ماد  4.  آیین  78  ۀاز  وکالی    ۀاجرایی الیح  ۀنام از  کانون  استقالل  قانونی 
الوکاله را درصدی از نتیجه  حق،  مقرر شده است که چنانچه وکیل  03/1387/ 27( اصالحی  1334دادگستری )مصوب  

  5  ۀبه مجازات انتظامی درج،  ی خود شرکت نمایدنام دیگری و در حقیقت براهنام خود یا بهبه بقرار دهد یا در مدعی
  ۀ از ماد   1مطابق بند  ،  نامه)تعلیق از وکالت بین سه ماه تا سه سال( محکوم خواهد شد. از سوی دیگر و در همین آیین 

اجرای تخلف از ضمانت  ایشانبضاعت و معاضدت  تکلیف به حمایت از افراد بی ،  75  ۀاز ماد  2و همچنین بند    48
 )توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله و پایگاه اینترنتی کانون( محسوب شده است.   3 ۀدرجانتظامی 

6. All Litigation Costs (for ex: court fees,attorney fees,expert fees etc).  
7. The Third – Party Financier 

8. Litigation Finance Firms (LF Firms) = Law Firm Finance 
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د از  است  3کننده تأمین و    2وکیل،  1ادخواه بین  برخی  اذعان  به  بنا  دادرسی  .  ,Appelbaum )اساتید 

است  ( تصور شده  vc)  4گذاری مشترکحالتی دارای ماهیت سرمایهدادخواهی در چنین  ،  (:2012  11
 نماید.  می گذاری در آن نزدیکو کارکرد دادرسی را به صنعت و سرمایه

 تأمین مشروط و    ۀالزحمحق،  5دادخواهی  ۀدخواهی را عبارت از عاری ی دامال  تأمیناز جمله انواع   
مالی    تأمینتسهیالت یا وام دادخواهی در سطح    7. (,Steinitz :2012 2اند )ذکر کرده  6مدتمالی بلند

سطحمی   تعریف  8کننده مصرف  این  در  است.  ،  شود.  مدنظر  خانوادگی  دعاوی  یا  کوچک  دعاوی 
به    مدتدر قالب وام کوتاه،  گردد. حالت نخست می  حالت محققی در دو  دادخواه  ۀبنابراین عاری 

بلند قالب وام  ارائ  (.Steinitz, 2012: 3مدت )دادخواه است و حالت دوم در  با   ۀشخص دادخواه 
،  طی تقاضای کتبی و ضمن برآورد مالی پرونده، ای که مدلل شده است مدارک دعوا و تبیین خواسته 

م وام دادخوامالی    تأمین  ۀسسؤاز  درخواست  ممی  هی  م  ۀسسؤنماید.  بر  نیز  دادخواهی  بنای مالی 
نماید. یکی از شرایط عمومی اعطای وام آن است که  می  اقدام به اعطای وام،  شده معیارهای تعریف

  ۀبه هیچ عنوان در نتیج،  مالی  ۀسسؤم،  در این نوع قرارداد  9. طرح باشد   ۀدعوا دارای بنیان بوده و شایست 
 استحقاق استرداد مبلغ وام نیز منوط به توفیق یا عدم توفیق دادخواه نیست.   نداشته و دعوا سهم

،  است. در این حالت   10مالی در سطح تجاری   تأمینعبارت از  ،  مالی دادخواهی  تأمیننوع دیگر   
دعوای    اصوال    دادخواه و  ۀپروند،  گونه که گذشت   دادخواهی وجود ندارد بلکه همانهزینۀ    ۀدیگر عاری 

مالی در سود ناشی از حکم    ۀ کنندتأمین  .( Steinitz, 2012: 4)  موضوع قرارداد است ،  الفعل ویب
دادخواهی دادخواه را های  ههمه یا بخشی از هزین،  شود و در قبال این شراکتمی  شریک  شدهصادر
نمون می   تأمین برخی  دادخواهیهای  هنماید.  قراردادهای  از  قبیل  ،  دیگر  دعوا از  خرید  یا    11قرارداد 

دعوا واگذاری  سرمایه  12قرارداد  قراردادهای  ذیل  که  دارد  قراروجود  دادخواهی  گیرند  می   گذاری 

 
1. Client 
2. Lawyer 

3. Financer = Funder 

4. Venture Capital 

5. Trial Lending 

6. Non – Recourse Funding 

 ۀ شود که در زمردر عدالت آیینی شمرده می  نوعی انقالب، . مایا استاین بر آن است که قرارداد تامین مالی دادخواهی7
 باشد. ی میمکتب اقتصاد حقوق دادرسی مدنهای آورده 

8. Consumer Funding 

9. Meritorious Claim / Efficient Legal Claim 

10. Commercial Funding 
11. Purchase of a Claim 

12. Assignment of a Claim 
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(Saraceno, 2008: 1.)  مالی دادخواهی   تأمینقراردادها به موازات قراردادهای    گونهاین،  بر این اساس
  1. و در بازار مرافعات حقوقی وجود دارند اندمطرح شده

 ری سیستم وکالت اجبا. ۲

دادرسی  بازیگران  دفاع  آزادی  تضمین،  اصل  اصول  از  در    ۀکنندیکی  عادالنه  رسیدگی  جریان 
در پی ، جهانی های هی و اعالمیالمللبینآید. به همین دلیل است که در اسناد می دادرسی به حساب

،  وجود وکیل مستقل و متخصص  2. شناسایی حق دفاع متناسب و متعارف برای اصحاب دعوا هستند
است.    ۀالزم دادخواهی  مدیریت  در  نیلتوسعه  مقال  آندرو  مدنی   ۀدر  دادرسی  آیین  بنیادین  اصول 

(Neil, 1994: 48)  ،دسترسی به دادرسی بهینه را گسترش نهادهای خدمات حقوقی  های  ه یکی از جلو
کارآمد    کننده در مهندسیوامل تعییناز ع،  (William, 2011: 48)  ای دیگرداند. در مقالهمی  و وکالت
دخالت وکیل در هدایت صحیح دعاوی ارزیابی شده است. دخالت ،  و ترمیم واقعی اختالفدادرسی  

فرصت کنترل  موجب  دادرسی  3آیینیهای  وکیل  بازار  ،  بازیگران  در  کامل  رقابت  الگوی  ایجاد 
و    4،  مرافعات  قضایی  سالمت  شاخص  و  در  افزایش  نامناسب  دعاوی  طرح  از  پیشگیری  نهایت 
ابتدایی وکیل   استیون شاول(.  Hadfield K., 2000: 56)  شودمی   غیرموجه نقش  است که  آن  ،  بر 

وی  ،  آورد می  دست ه  ای پیشگیرانه دارد. چه اینکه اطالعاتی که وکیل از قوانین و محتوای ادعا ب صبغه
  ۀور(. بنابراین نوع مشاShavell, 2004: 681)  دکنمی  پرونده خارج  ۀ ثی نسبت به نتیجرا از نگرش خن 

نماید. از  می تر و انتظار وی را عقالیی دهد میذهن موکل را جهت ، وکیل و ترسیم مختصات پرونده
شود.  می  یک نهاد کارآمد در بازار مرافعات برآورد   عنوانبه،  بودن وکالتهمین روی است که اجباری

ان به دادگستری  را در تهافت با اصل دسترسی رایگ  آن،  ای در مخالفت با نهاد وکالت اجباریعده
خدمات عمومی است و دولت    ۀزمر  دراینان اعتقاد دارند که خدمات قضایی  . همکنندمی   ارزیابی

ارائ به  اجبار  ۀ مکلف  آنکه  حال  است.  وکالتیآن  ناخواستههای  ههزین،  نمودن  بر    ای مادی  را 
(. در  13:  1389  ، )نصراصفهانی  و با اصول بنیادین دادرسی منافات دارد است  شهروندان بار نموده  

 
«  دعاوی پنهان»از عبارت  ،  ویکردی در بازار مرافعات نسبت به دعاوی مطروحهدانان به چنین ر. برخی از دادرسی 1
(Hidden Action استفاده نموده ).اند 

،  کنوانسیون اروپایی حقوق بشر   6 ۀماد 3قسمت ج از بند  ،  میثاق حقوق مدنی و سیاسی 14  ۀماد 3. قسمت د از بند 2
از   4اصل  ،  قاهره()اعالمیه حقوق بشر اسالمی    19  ۀر و ماد کنوانسیون آمریکایی حقوق بش  8  ۀماد  2قسمت د از بند  

حقوق اصحاب    ۀبه حق دفاع معقول و متعارف با محوریت تضمین عادالن ،  جملگی،  مدنی فراملیاصول آیین دادرسی  
 کید دارند. أدعاوی ت

3. Control of Procedural Opportunism 

4. The Model of Perfect Competition 
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موجب افزایش  ،  دخالت وسیع وکال و سایر نهادهای خدماتی  مقام پاسخ باید اذعان داشت که اوال  
دخالت وکیل در   گردد. ثانیا  می  عث ارتقای فرهنگ قضاییبا  و نهایتا  است  ضریب امنیت قضا شده  

سان  به  گردد. ثالثا  می  ویکارکرد اجتماعی دادرسی را سامان داده و موجب کنترل فراوانی دعا،  دادرسی
نهادهای قضایی و    ش گستر،  پزشکی  ۀنظام سالمت در زمین برای تضمین سالمت  وکالت موجبی 

های  از طریق ترویج معاضدت، وکالت  ۀناشی از هزین ۀدلهر ابعا  انحرافات احتمالی آن است. ر نپایا
بیم و  جبرانهای  هقضایی  اجبارمی   وکالت  وکالت  نهاد  بنابراین  مؤثرنهی  شود.  و   تنها  هدایت  در 

بازار مرافعات است سامان اثر مهم دگرگونی در فرهنگ دادخواهی و   مدتبلکه در دراز،  گرایی  دو 
 مراه دارد. ه کارآمدی کیفی سیستم عدالت مدنی را نیز به

فرانسه  در دادگاه بخش و دادگاهبه،  در حقوق دادرسی مدنی  اجباری  ،  های تجاریجز  وکالت 
  ، 1975از قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه مصوب  814 مادۀ(. طبق Coushez, 2000: 285است )

سند انتخاب ،  باید به همراه اوراق و مدارک پرونده  هاآناصحاب دعوا مکلف به انتخاب وکیل هستند.  
  بلکه هر شخص،  خواهان و خواندهتنها  نهکننده ارائه دهند. در فرانسه  وکیل را نیز به مرجع رسیدگی

ب یافته  دیگری که  به مرجع   دبای،  شودمی  یا جلباست  ه دعوا ورود  تنظیم و  را  انتخاب وکیل  سند 
سند انتخاب    ۀروز فرصت تعیین وکیل و ارائ  15،  دعوا بعد از ابالغ اوراق  ۀقضایی تحویل دهد. خواند

، اد قبلیطبق مفاد مو  .آمده است  816و    815  دو مادۀدر    814  مادۀوکیل را دارد. ضمانت اجرای  
انتخاب وکیل نب،  چنانچه سند  انتخاب وکیل،  ظرف مهلت معینیا    داشپیوست دادخواست  ،  سند 

 استماع خواهد بود. لوایح تقدیمی غیرقابل، تحویل مرجع قضایی نگردد 
لزوم دخالت وکیل در  ،  1318قانون آیین دادرسی مدنی مصوب    58  مادۀدر حقوق ایران ابتدا در   
بودن الزامی  ۀ قاعد،  دهدر فراز نخست این ما  . گردید  بینیپیش عالی کشور  دیوان    استان وهای  هدادگا

از طریقیت  ،  شدن وکالت داد که الزامی می  ریزی شد. دقت نظر در فراز پایانی ماده نشانوکیل پایه
آن از  مراد  و  بوده  هزیندرونی،  برخوردار  که  های  هکردن  است  بدیهی  است.  دادخواهی  اجتماعی 

اصل نسبت بین وکالی جامعه    از جمله رعایت،  های حداقلی دن وکالت نیازمند بسترسازیرکالزامی
 گذارقانون،  1نبودن تعداد وکال در سطح جامعه بود. لذا به دلیل کافی  هاآنو دسترسی شهروندان به  

 
های قضایی گزارشی با عنوان سیستم   ۀاقدام به تهی   2010( در سال  CEPEJروپایی کارآمدی دادگستری ) . کمیسیون ا 1

به نقش وکالی دادگستری در ارتقای ،  ای صفحه   390از این گزارش   12نمود. در فصل  ،  کارآمدی و کیفیت قضایی   اروپا: 
عادل نسبت برقراری ت ،  عیارهای تحقق کارآیی یکی از م ل،  شاخص کیفیت دادرسی اشاره گردیده و در بخشی از این فص 

(. بنابراین برخالف نظر برخی از  CEPEJ, 2010: 244وکیل به شهروندان و مالحظه کمیت وکال در نظر آمده است ) 
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در   مصوب    1  مادۀایران  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  به  موادی  الحاق  قانون  تاریخ   1318از  به  و 
از قانون اصالح   4  مادۀطی  ،  58  مادۀمفاد    .د کربودن وکالت را متوقف  الزامی  ۀقاعد،  29/10/1319

ایران که بدون   گذارقانوندوباره اجرایی گردید.  ،  (20/04/1347بعضی از مواد آیین دادرسی مدنی ) 
ده کر  58  مادۀ  بینیپیش اقدام به  ،  شرایط و مقدمات دسترسی شهروندان به خدمات حقوقیایجاد  

کردن وکالت در دادگاه بعد از اصالح اشتباه خود و ایجاد توازن کمی در دسترسی و بعد از الزامی،  بود
  ۀ قاعدشمول ،  1356ای از قوانین دادگستری مصوب از قانون اصالح پاره  32 مادۀاین بار در ، استان

م کند تمام یا بعضی  در نقاطی که وزارت دادگستری اعال » :را وسعت بخشید و مقرر داشت هبرشمرد 
حقو دعاوی  از  از  دفاع  و  آراء  از  شکایت  نیز  و  دادگاه   هاآن قی  وکیل در  دخالت  با  دادگستری  های 

بود خواهد  .«دادگستری  سال    32  مادۀمفاد    ...  سال    1384تا  همین  در  اینکه  تا  نگردید  اجرایی 
قوانین دادگستری   ایپاره قانون اصالح    32  مادۀاجرایی    ۀنامآیین قو  ، از  قضائیه   ۀتوسط رئیس وقت 

بیان شده و  ، وارطور تمثیل به، بودن وکالتدلیل الزامی  نامهآیین این  ۀ در مقدم 1. تدوین و ابالغ گردید
قبی از  مواردی  صحیحبه  دعاوی  طرح  آسان،  ل  به    ۀذخیر،  دسترسی  رسیدگی  در  سرعت  و  زمانی 

دعاوی مدنی   ۀدخالت وکیل در اقامبر لزوم    نیز مشعر  نامهآییناز    1  مادۀاشاره شده است.  ها  پرونده
،  ترتیببهنیز    13و    3دادگستری است. مواد  های  هدر دادگا  هاآنو شکایات کیفری و همچنین دفاع از  

دو ابزار در    عنوانبهبیمه وکالت را    ۀجریان استخدام وکیل معاضدتی برای اصحاب دعاوی و توسع
  ۀ رویی وحدتأ طبق ر،  االسفمع ،  مزبور  ۀنامآیین شتند.  ه داتوج  نامه آیینسازی تحقق اهداف  پشتوانه 

شده  رسیماز اهداف ت  عمال  ،  بودن استخدام وکیلمبنی بر اختیاری  11/12/1388مورخ    714  ۀ شمار
بازماندجهت سامان به کارکرد اجتماعی دادرسی  استناد اصل    .گرایی  به  بنا   34دیوان عالی کشور 

های  از قانون تشکیل دادگاه   2  مادۀمنطوق  ،  عیت در امکان دادخواهیقانون اساسی مبنی بر عدم ممنو
فراد و عبارت  خواهی شخصی امشعر بر امکان تظلم،  1379عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  

پاره   34  مادۀ پایانی   اصالح  قانون  مصوب  از  دادگستری  قوانین  از  مراجع  1356ای  خصوص    ۀ در 
بودن وکالت را فاقد بنیان و توجیه قانونی احتجاج  اجباری،  ادگستری مستقیم و بدون مانع اشخاص به د

 
در گزارش ،  داند ثر در افزایش تعداد دعاوی می ؤ ( که افزایش تعداد وکال را م Cooter, 2011: 498دانان اقتصادی ) دادرسی 

گردد.  باط دادرسی با کیفیت دادرسی عجین می ض تدافعی به خدمات حقوقی داده و ان نقشی  ،  افزایش تعداد وکیل ،  اخیر 
 بخشد.  سواد و اطالعات حقوقی شهروندان را نیز ارتقا می ،  ضمن اینکه گردش خدمات حقوقی 

ئیه قضا  ۀ رییس قو،  1356خرداد  از قوانین دادگستری مصوب  ای  قانون اصالح پاره   32و    31اجرایی مواد    ۀنام . آیین 1
 . 18/04/1384و اصالحیه آن به تاریخ  05/03/1384مصوب 
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)درویشاست  کرده   نمودند  استدالل  سیاق  همین  بر  نیز  برخی  ظاه6:  1389،  و  استدالل    را  (. 
قانون    34تعارض آن با اصل    لحاظبه  32  مادۀاعتباری  وکالت اجباری دایرمدار بی   ۀمخالفان قاعد

وه بر منطق  است. در مقام پاسخ باید عال  1379ن دادرسی مدنی مصوب  اساسی و همچنین قانون آیی
در قیاس با   32  مادۀمنطوق  ،  حقوقی به منطق اقتصاد حقوق نیز توجه داشت. از منظر منطق حقوقی

،  با فرض تعارض ،  راینحکمی خاص و مقدم است. بناب،  1379قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  
دارد و نه نسخ حکم  ام الحق ظهور در تخصیص حکم عام  دوران بین حکم خاص سابق و حکم ع

که یقین    اصل بر عدم نسخ است و تا زمانی،  (. از سوی دیگر123:  1381،  خاص مقدم )خراسانی
بی باشد بر  نداشته  وجود  سابق  قانون  است،  اعتباری  حاکم  بقاء  لنگر)  استصحاب  ،  ودی جعفری 

کد در باب عمل به نیابت در ؤنکه استحباب مدلیل اقوی در سوابق فقهی ای  .(5737  ۀ شمار  :1367
عمومی دادگستری های  هالبته باید بنای عقالء را نیز در رابطه با کاهش تدریجی هزین  1. مرافعات است 

  مادۀمفهوم صریح  یا    از قانون اساسی   35و    34. دلیل بعدی اینکه سیاق اصول  کرد اخیر اضافه    ۀبه ادل
پاره   34 اصالح  قانون  قوااز  از  دادگسای  مصوب  نین  حق   تأکید،  1356تری  و  دادخواهی  حق  بر 

لزوم اقامه یا دفاع از دعاوی توسط   دنبای  بر این مبنا  .خواه را دارنددسترسی عینی به نهادهای تظلم
نسبت  ،  جمع   ۀاز باب قاعد  دبرشمرده دانست بلکه بای  شخص متخصص و خبره را معارض با حقوق  

 دانست. یادشده ۀقاعد ۀدخواهی را آورد ی داکیف  ۀپوشانی و تزاید در نتیجهم
حقوق اقتصاد  منطق  منظر  قاعد،  از  اجباری   ۀترویج  دستیابی  ،  وکالت  برای  دادرسی  راهی  به 

به شمار آن  اقتصادی دادرسی مدنیمی  عادالنه و تضمین کارآمدی  مفهوم ،  رود. در منطق تحلیل 
از دادرسی مالاجتماعی دادرسی و مهندسی روابط اجتماعی در کنار مفهوم    توجه است   کفردی 

(Hadfield, 2000: 58 در این نگرش .)  ،ایی و  زاشتغال،  کیفیت دادرسی با متغیرهایی نظیر توسعه
از   ۀوظیف،  شود. در نگرش اخیرمی  افزایش فرهنگ حقوقی دادخواهان سنجیده از دفاع  وکیل فراتر 

بر رفتار قضات را بر عهده دارد.    موکل است. همو تکلیف نظارت بر جریان صحیح دادرسی و نظارت 
ابراین لزوم  کند. بنمی  ین را بر دوش خود احساسهمو نقشی دیگر با موضوع اجرای دقیق و سریع قوان

انتظار کارآمدی سیستم عدالت مدنیخط،  دخالت وکیل آن  در  ، مشی کالن و اجتماعی است که 

 
لذا حضور شخصی در دادرسی از  ،  . از امام اول شیعیان روایت شده است که مرافعه کار سخت و دشواری است1

گو( برخوردار  زشت   )بد دهان و«  ذوی االسنه البذیه »ویژه زمانی که طرف دعوا از صفت  ه کراهت برخوردار است. ب
 .(392:  1314، : نجفینکباشد )
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محور به دعاوی  ر سیاست دعاوی دادگاهییتغ،  شدن رویکرد پیشگیرانه و تصالحی به مرافعاتتررنگپر
  1.(15: 1388، حبیبی درگاه)نک:  رودمی محور و اهدافی از این دست سازش

 سیستم بیمه دادخواهی  .3

به اعتبار مبانی حقوق مسئولیت مدنی  ،  بودن جبران خسارت پیچیدگی روابط اجتماعی و فردی 
مبانی و شیو در  تا دگردیسی  نو درانداخته  ن خسجبرا های  ه موجب گردید  بروز کرده و طرحی  ارت 

از  مفاهیمی  ایجاد  باعث  یا عمل حقوقی  فعل  از  ناشی  ترمیم خسارات  لزوم  قبیل مسئولیت    شود. 
ا  عنوانبهگردیده و صنعت بیمه نیز    3دن خطرات کرو اجتماعی  2ابتیین   بسیار مهم   نمودهای  زیکی 

یاف از حوادث و روابط گسترش  ناشی  بنابراین وسعتتضمین خطرات مالی  پذیری موضوعات  ت. 
،  های مدنیمالی )مستقیم و غیرمستقیم( در دادخواهی های  هصنعت بیمه از یک سو و خطر هزین

موجب شد تا قراردادهای  ،  از سوی دیگر،  متعسر است  هاآننتایج    بینیپیشهایی که  ویژه دادخواهیهب
 نیز پا به عرصه بگذارد.   4دادخواهی ۀبیم

 
سازی در رابطه با افزایش م با زمینهأ گام تو بهو گامای  . نگارنده بر آن است که احیاء وکالت اجباری به صورت مرحله1

، دادخواهی و جز آن  ۀبیمهای  شرکت   ۀتوسع،  گسترش نهادهای معاضدت دولتی و خصوصی،  آموزش همگانی حقوق
ایجاد  تومی موجب  شهرونداناند  بین  در  قضایی  جایگاه نظارت ،  امنیت  ارتقاء  و  قضایی  سیستم  حداکثری  پذیری 

 دادگستری گردد. 
( به معنی آن است که مسئول جبران خسارات غیر از مدیون  Vicarious Liabilityعاریتی )یا    . مسئولیت نیابتی2

نیابتی می  مبنای مسئولیت  قانواصلی است.  نهاد عاقتواند حکم  بیمهن )مثل  یا  و  قرارداد )مثل  های  له  یا  و  اجباری( 
از اصول حقوق مسئولیت مدنی اروپا با عنوان مسئولیت در قبال فعل غیر   6مسئولیت( باشد. فصل    ۀقراردادهای بیم

(Liability for Others)  ،تفصیل است.  ،  به  نموده  اشاره  خسارات  جبران  در  جانشینی  و  نیابتی  مسئولیت  به 
(European Group on Tort Law, 2005: 171 .) 
اجتماعی نمودن خطرات این شعار حاکم است که خسارت فردی است لکن جبران اجتماعی است. ای   ۀ. در نظری 3

از شرایط افالس یا اعسار در پرداخت برخوردار   اصوال  ،  زنندهمانند و شخص زیان هایی که جبران نشده باقی می بسا زیان 
در این باره  )علم جبران خسارات گزارده است.    ۀاجتماعی بودن خطرات پا به عرص  ۀظری ن دلیل است که ناست. به همی
 (به بعد 61 : 1389، : قسمتی تبریزیبیشتر نک ۀو برای مطالع

4. Contract Litigation Insurance (CLI) 
 ۀ یا قضات تفاوت وجود دارد. در بیم  وکالای  دادخواهی و نهاد مسئولیت حرفه   ۀباید اشاره داشت که بین مفهوم بیم

تضمین ،  بیمههای  دادخواهی آتی و احتمالی خود را نزد شرکت های  هزینه ،  شخص دادخواه یا دادخوانده،  دادخواهی
ها در قبال  اشتباه آن ،  قضاتای  قصور و تقصیرشان و یا در مسئولیت حرفه،  وکال ای  نماید. لکن در مسئولیت حرفهمی

  58ماده ،  1336از قانون مسئولیت مدنی مصوب  11 ۀگیرد. مادتحت پوشش بیمه قرار می، بارزیان صدور تصمیمات
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بیم یا  ه دادخواهی  قرارداد  بین دادخواه  قرارداد  از  و    گذاربیمه  نوانعبه،  بالقوه   دادخواندۀعبارت 
گر  شرکت بیمه،  گر است که طی آن و در صورت طرح دعوا یا دفاع از دعاوی مطروحهشرکت بیمه

(. موضوع  Hodges, 2009: 13ی دادرسی است )هاهزینه  تمامی  ملزم به پرداخت همه یا بخشی از
بیم می   یخواهداد  ۀبیم بیم  یا صرفا    1حقوقی های  ههزین  ۀهم  ۀتواند شامل  وکیل    ۀالوکالحق   ۀمتوجه 

بنابراین یکی از راهکارهای مدیریت ریسک دادخواهی و توزیع متعادل آن را باید   3. گردد  2انتخابی 
با   کمیسیون اروپایی کارآمدی دادگستری د.  کر  دادخواهی قلمداد  ۀقراردادهای بیم   در گزارش خود 

به عدالت عنوان   را در زمرو  قی  گذاری در بخش خدمات حقوسیاست،  دسترسی  کارکرد    ۀقضایی 
دسترسی ارزان به دادگستری های  ه انواع شیو،  اجتماعی دادرسی به شمار آورده است. در همین گزارش

  زار مالیتنظیم با،  توان به انعطاف در قراردادهای وکالتمی  که از آن جملهاست  مورد توجه قرار گرفته  
(. در برخی از CEPEJ, 2014: 56-67د ) کره  وکالت اشار  ۀمعاضدت قضایی و بیم  ۀتوسع،  وکالت 

دادرسی استدالل  های  هدادخواهی را نوعی انتقال و واسپاری هزین  ۀآمده نیز بیمعملههای بپژوهش
که شرکت  (. شکل نخست  Veljanovski, 2012: 9)  کرده اند که ممکن است به دو شکل منعقد گردد

وکیل را    ۀهزین، گذاردعوا له یا علیه بیمه  ۀگردد تا طبق شرایط قرارداد و در صورت اقاممی  متعهد  بیمه
هزینکنپرداخت   تحمل  بر  عالوه  دوم  شکل  در  بیمه  ۀد.  شرکت  توسط  وکیل    ۀ هزین،  گراستخدام 

  باید،  ان حکم دادگاهمیزبه  ،  گذارشدن نهایی بیمهوکیل طرف مقابل دعوا در صورت بازنده  ۀالوکالحق
  تأمین دادخواهی را دارای ماهیت    ۀ(. گروهی دیگر نیز بیمVeljanovski, 2012: 9پرداخت شود )

مدنی شمرده دادخواهی  آن  اندمالی  مدنی  و کارکرد  دعاوی  از  ناشی  دانند  می  را تضمین خسارات 
(1 2009: Pinna,اینان بر مبنای نظری .)دادخواهی را جایگزین    ۀبیم  ، 4انتقال خسارات دادخواهی   ۀ

   .زنندمی  دادرسی تخمینهای هدر تخصیص هزین 5کارآمد
 

از    171و اصل    1390از قانون جدید مجازات اسالمی مصوب    13  ۀماد،  1370از قانون مجازات اسالمی مصوب  
ایران ارتکاب تقصیر و اشتباه منج،  قانون اساسی جمهوری اسالمی  به ضرر مادی و معنوی    ردادرس را در صورت 

از قانون مدنی نیز وکیل مقصر را مسئول جبران    673و    666مسئول جبران خسارات تلقی نموده است. مدلول مادتین  
مسئولیت مدنی مقامات قضایی یا وکالی دادگستری غیر از بیمه دادخواهی است که    ۀداند. لهذا بیمخسارات موکل می 

 (163-192:  1391، شاملونک: بیمه مسئولیت مدنی مقامات قضایی  ۀ ردربا)عنه است. موضوع بند مبحوث 
1. Legal Expenses Insurance (LEI) 
2. Adversarys Attorneys Fees  

مبنی بر امکان بیمه نمودن   4  ۀو توجه به بخشی از فراز ماد  07/02/1316از قانون بیمه مصوب    4و    1مواد    ۀ. مطالع3
 میسر نموده است. ، اشخاصهای د بیمه دادخواهی را به عنوان یکی از انواع بیمها انعق، هر نوع مسئولیت حقوقی

4. The Hypothesis of Assignning Damages Claims  
5. Efficient Alternative  
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وکالت دارد. در بخش   ۀهایی نظیر بیمحقوق کشورهای دیگر نیز نشان از توجه به اسلوب   ۀمطالع
  بینی پیش دادخواهی مورد    ۀقرارداد بیم،  19991از قانون دسترسی به عدالت انگلستان مصوب    29

یک شرکت تجاری علیه شرکت اعتباری    ۀدر پروند  3وان عالی کشور انگلستان ید  2. تاس  قرار گرفته
انتقال هزین،  4سوئیسی انتقال مسئولیت دعوا و  قرارداد  نوع  از  های  هبین دو  یا بخشی    فرایند مرحله 

  شد. دادگاه عالی انگلستان بر آن است که انتقال مسئولیت دعوا نوعی  تفکیک  بهمسئولیت دعوا قائل 
دعوا  حق  مالکیت  5بازخرید  دوم  نوع  قرارداد  در  ولی  است.  نیازمند  شهروند  شخص  ،  از  دعوای 

هزین بیمه تنها  و  بوده  محفوظ  پرداخت های  هگذار  بیمه(  )شرکت  ثالث  توسط شخص  وی    دعوای 
تواند می  و  است قرارداد نوع دوم دارای وجاهت قانونی  ،  مین اساس(. بر هPinna, 2009: 8گردد )می 

قرارداد  موضو در  ع  نگرش  همین  گیرد.  قرار  فرانسه   1597  مادۀ بیمه  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  از 
وکال و سایر  ،  از دادرسان  کدام هیچشده  یاد  مادۀ  موجببهریزی شده است.  نیز پایه  1975مصوب  

 خاطر تضمینه  فلذا این ممنوعیت ب  .دعوای مدنی را به خود انتقال دهندتوانند  نمی  اشخاص درگیر
های  شرکت،  است. بر همین مبنا  6تماعی دادرسی و برحذرداشتن طرح دعاوی احتکاری کارکرد اج

، دریافتی  ۀو تنها در قبال حق بیم  رندبه نام خود ندا ،  طور غیرمستقیمبه  اگرچهحق انتقال دعوا را  ،  بیمه
 شوند.  می شده را متقبلتوافقهای ههمه یا بخشی از هزین

 عنوانبهوکالت    ۀبیم،  نمودن وکالتاجباری  ۀنامآیین موسوم به    ۀنامآیین ی  در حقوق ایران و در پ 
مزبور   ۀ نامآییناز    13  مادۀکردن وکالت مطرح گردید. در  اجباری  ۀ یکی از راهکارهای تضمین قاعد

دسترسی به  ،  هدف از آن را تضمین برابری آیینی اصحاب دعوا،  وکالت   ۀطرح بیم  بینیپیش ضمن  
تخ  و  هزیندادگستری  بیمبه  .بودندبرشمرده    دادخواهیهای  هصیص  که  پذیرفت  باید  کلی    ۀطور 

 
1. The Access to Justice Act 1999 

مصوب  2 انگلستان  مجازات  قانون  که  نمود  اذعان  باید  )انتقال  ،  1967.  (  speculative assignmentقمارگونه 
نمیهای  هزینه  را  بیمدادرسی  پذیرش  که  است  دلیل  همین  به  دادرسی   ۀپذیرفت.  در  از  های  وکالت  نیز  مدنی 

 . هایی برخوردار استمحدودیت

3. The House of Lords  

4. Trendex Trading Corporation v Credit Suisse  
5. Resell The Right of Action  

6. Speculative Actions  

باید بین انتقال مالکیت دعوا در قبل  ،  از قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه  1693  ۀرسد با عنایت به مدلول مادبه نظر می
دعوا و بعد از آن قائل به تفکیک بود. انتقال بعدی مالکیت دعوا با فلسفه جلوگیری از طرح دعاوی احتکاری    ۀاز اقام 

 به آن است.  حق )دعوا( و مدعیهای یکی از ویژگیو مربوط به سازگار بوده 
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اقتصاد حقوق  ۀآورد   عنوانبه،  دادخواهی راستای دسترسی    ایجلوه ،  مکتب  در  دادرسی عادالنه  از 
 گردد.  می ارزان به دادگستری و عدالت محسوب 

 نتیجه

در   زیربنایی  اقدامات  معنای مجموعه  به  ارزان  و پرتو اصالح خطاصل دسترسی  تقنینی  مشی 
های سیستم عدالت مدنی جهت دستیابی به دادگستری استاندارد از رهگذر ایجاد  بازشناسی ظرفیت

سه اصل همپوشان و سازوار   ۀتماعی و افزایش عقالنیت حداکثری است. این اصل دربردارندرفاه اج
   هی است.دادخوا ۀسیستم وکالت اجباری و بیم،  است که شامل معاضدت قضایی

تعادل   نبود،  فرهنگی دادخواهیهای  ههمچون هزین،  کالن نظام قضاوتیمعضالت  طور کلی  به
بخش خصوصی منجر    ظرفیتمندی از  نیافتگی در بهره توسعه  های حقوقی ودر اطالعات و آموزش

  قضاییسلب اعتماد به سیستم   افزایش نارضایتی و نهایتا  ،  ها شدن رسیدگی رزمان ب ،  دادرسی  ۀبه اطال
  ۀ اقتصاد دستوری و بایدمحور و مالحظهای  هگردد. مهندسی قواعد و فرهنگ حقوقی با اتکا به دادمی 

 بخشی به خدمات حقوقیقضایی از طریق تنوع  ۀشود تا توسعمی   موجب،  ایرشتهآثار مطالعات میان
دماتی است که از آن  وجود آید. لکن نیاز به تمهید مقه های پیشگیرانه بکارگیری نگرش هقضایی و بو 

نمودن و پررنگ  ریزی وکالت اجباری در جامعهپایه،  دادخواهی  ۀتوان به ایجاد و گسترش بیممی  جمله
 د. کرکارکرد نهاد معاضدت قضایی اشاره 
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