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Abstract
Economic analysis of contract law is one of the most extensive interdisciplinary studies
between Law and Economics. Theorists of this area analyze the regulations ruling contract
law with the help of instructions in economics. Contract theory, as one of the theories in
Law and Economics, is rooted in the teachings of “Information Economics”. In fact,
imperfect and asymmetric information of the parties of a contract has always been
considered as an obstacle to the legal and voluntary exchanges of economic agents in the
market. Since in the economic approach, the exchange is an increase in efficiency and
social surplus, applying the solutions presented in “Information Economics” can remove
these information barriers that stand in the way of the parties of a contract. In this regard,
this study has attempted using Microeconomics teachings especially Game Theory and
Principal-Agent model to investigate contract parties’ behavior facing information
imperfection. Given the application of economic analysis of information in the field of
contract law, it seems that the use of Information Economics’ findings by influencing the
motivation of the parties to a contract, leads them to reach a common solution to reduce
existing information imperfection.
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تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها با تکیه بر اقتصاد اطالعات
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مجتبی قاسمی ،1صبا صدیقی صفایی

 .1استادیار حقوق و اقتصاد ،گروه حقوق عمومی و حقوق اقتصادی ،دانشکدة حقوق ،دانشگاه شهید بهشتی،
تهران ،ایران
 .2کارشناسارشد حقوق اقتصادی ،گروه حقوق عمومی و حقوق اقتصادی ،دانشکدة حقوق ،دانشگاه شهید
بهشتی ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت 1400/09/21 :ـ تاریخ پذیرش)1400/12/16 :

چکیده
تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها یکی از مطالعات گستردة بینرشتهای حقوق و اقتصاد است .نظریهپردازان این حوزه با کمک گـرفتن از
آموزههای علم اقتصاد به تجزیهوتحلیل قواعد و مقررات حاکم بر حقوق قراردادها میپردازند .تئوری قراردادها ،به عنوان یکی از نظریات
مطرح در علم حقوق و اقتصاد ،خود ،ریشه در آموزههای اقتصاد اطالعات دارد .در حقیقت ،ناقص و نامتقارن بودن اطالعات طرفین یـک
قرارداد همواره مانعی بر سر راه مبادالت داوطلبانة حقوقی کنشگران اقتصادی در بازار به شمار رفته است .از آنجا که در رویکرد اقتصادی
مبادله به منزلة افزایش کارایی و اضافه رفاه اجتماعی است ،بهکارگیری راهحلهای ارائهشده در اقتصاد اطالعات میتوانـد ایـن دسـته از
موانع اطالعاتی موجود بر سر راه طرفین یک قرارداد را برطرف سازد .در همین زمینه ،در این مطالعه سعی شد با اسـتااده از آمـوزههـای
اقتصاد خرد ،بهویژه نظریة بازی و قالب رابطة اصیلـ نماینده ،رفتار طرفین یک قرارداد در مواجهه با نقص اطالعـاتی بررسـی شـود .بـا
توجه به کاربرد تحلیل اقتصادی اطالعات در حوزة حقوق قراردادها ،به نظر میرسد استااده از یافتههای اقتصاد اطالعات با اثرگذاری بـر
انگیزة طرفین یک قرارداد آنها را به دستیابی به راهحلی مشترک جهت کاستن از نقص اطالعاتی موجود سوق میدهد.

کلیدواژگان
اقتصاد اطالعات ،تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها ،عدم تقارن اطالعاتی ،نظریة بازی.

 رایانامة نویسندة مسئولsaba_sedighi@yahoo.com :
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مقدمه
حقوق قراردادها ،به عنوان یکی از مباحث گستردة علم حق وق ،ع وه ب ر اراب اا دا ت ب ا

ایر

مباحث حقوقی با علوم دیگر ،از جمله علم اقتصاد ،نیز در اراباا ا ت .اأثیر اقتصاد ب ر حق وق از ن
جهت ا ت که قواعد حقوقی را میاوان بر ا اس نظریههای اقتصادی مطالع ه ه ارزی ابی ک رد ه در
مقابل قوانی ه مقررات حقوقی بر فعالیتهای اقتصادی اثرگذارند .احلیل اقتصادی حقوق قرارداده ا،
به عنوان یکی از زیر اخههای مهم اقتصاد حقوق ،1عوه بر نکه به برر ی ا أثیر قواع د ه مق ررات
حاکم بر حقوق قراردادها بر رفتار کنشگران اقتصادی میپردازد ،به دنب ال ارزی ابی ه اراح ی قواع د
حقوقی ا ت که به بهبود ه گسترش همکاری در بازارهای کار 2ه ضمنی 3منجر ود.

4

در رهیکرد اقتصادی به حقوق قراردادها ،قرارداد ازهکاری دانسته می ود برای مب ادتای ک ه
عمل به اعهدات یک یا هر ده ارف مستلزم گذ ت زمان ا ت 5.به بیانی دیگر ،قراردادها به ا ور
نتی ابزاری در د ت کنشگران اقتصادی به مار میرهند که نها خود را به ه یلة ن مل زم ب ه
انجام دادن مبادتت اقتصادی میکنند که در ن مبادتت می ان انعق اد ق رارداد ه اب ادل اعه دات ه
اجرای نها فاصلة زمانی با د .عوه بر ای  ،از دیدگا اقتصادی قرارداد ابزاری جه ت اصص ی
منابع به مار میرهد ه در نهایت منجر به اولید ثرهت در بازار خواهد د .6به ب اهر اندیش مندان
علم اقتصاد ،در دنیایی بدهن حقوق قراردادها صاحبان رمایه امایلی به

رمایهگ ذاری ندارن د ه

خلق ثرهت صورت نمیپذیرد .همچنی در فرض نبود حقوق قراردادها اضمینی ب رای تزماتج را
بودن اعهدات ارفی هجود ندارد ه به دلیل فقدان ضمانت اجراهای تزم انج ام گ رفت مب ادتت
منحصر میان کسانی می ود که با اعتماد به یکدیگر از هم ناخت کافی دارند .در ای

ص ورت،

جامعه از مبادتت محرهم می ود ه نیازهای افراد در چنی دنیایی بر هرد نم ی ود .ام رهز  ،ب ا
پیشرفت اکنولوژی ه پیچید ار دن رهابط ازمانی ،اوجه به چگونگی انظیم قرارداده ا ب یا از

 .4برای

1. economic analysis of law or economics of law
2. explicit markets
3. implicit markets
نایی بیشتر با احلیل اقتصادی حقوق ← ) ،Posner (1975) ،Posner(1986ایرانپور 1398ه نعیمی .1398
5. Delayed Exchanges

 6برای نایی بیشتر با کلیات احلیل اقتصادی حقوق قراردادها ← ) ،Shavell (2004انصاری .1390
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پیا مورد اوج ه حقوق دانان ق رار گرفت ه ا ت .احلی ل اقتص ادی حق وق قرارداده ا ب ه دنب ال
حداکثر ازی رفا اجتماعی ا ت ه با بهکارگیری مدلهای اقتصادی ه ارائة احلیله ای اثب اای 1ه
هنجاری 2از مفاهیم ه پدید های حقوقی زمینة انظیم رهابط کارا ه بهینه میان افراد جامعه را ف راهم
می ازد .در همی زمینه ،یکی از اه داف احلی ل اقتص ادی حق وق قرارداده ا اراح ی ه اش کیل
قراردادها با اوجه به موز های اقتصادی ،از جمله کارایی اقتصادی ،ا ت)Bag 2018:12(.
یک قرارداد کارا ه بهینه اوافقی ا ت که با صرف کمتری هزینههای مبادتای 3منجر به افزایا
طح اضافه رفا ارفی قرارداد می ود .از نجا که از منظر اقتصادی اشکیل هر ق رارداد ب ه مثاب ة
یک مبادلة داهالبانه ا ت ،فرایند اشکیل اا اجرای قرارداد نیز هزینهبر ا ت .به عب ارت دقی قا ر،
هجود هزینههای جستهجو ،چانهزنی ،4ه اجرا در بط انجام دادن هر مبادلة داهالبانهای از جمله
انعقاد قرارداد نهفته ا ت .یکی از اقدامات پرهزینه در فرایند هر مبادله کس
مقولة ااوعات از ن جهت حائز اهمیت القی می ود که هزینههای کس

«ااوع ات» ا ت.
ن در همة مراح ل از

جستهجو ه چانهزنی گرفته اا اجرا بر ارفی یک قرارداد احمیل می ود .در حقیقت ،ب ه دلی ل
ناق

بودن ااوعات ارفی در خصوص یکدیگر ،مورد معامله ،ه هر نچه مرابط با کلگی ری

ه انجام دادن اعهدات نا ی از مبادله ا ت نوعی نااامینانی 5بر فرایند یک مبادل ه ح اکم ا ت .از
نجا که کلگیری ه اجرای قرارداد نی ز مت أثر از هج ود هم ی نااامین انی ا ت ،ن اق

ب ودن

ااوعات ارفی با مرحلة کلگیری ه اجرای قرارداد پیوند میخ ورد .ائ وری قرارداده ا ،ک ه در
نتیجة نار ایی نظریة اعادل عمومی در رایط عدم اقارن ااوعاای 6ر د ک رد ،نتیج ة اح ول در
1. positive analysis
2. normative analysis
3. transaction costs

انجام دادن هر مبادله مستلزم صرف هزینه ا ت .هزینههای مبادتای ناظر بر هزینههای انجام دادن یک مبادله ا ت ه

امل

هزینههای جستهجو ،هزینههای مذاکر ه چانهزنی ،ه هزین هه ای اج رای اواف ق م ی ود .رهنال د ک وز ،یک ی از
اقتصاددانان اأثیرگذار در حوزة حقوق ه اقتصاد ،بر ای باهر بود که قواعد حقوقی ،به منزلة یک ی از بس ترهای نه ادی
مهم مبادتت اقتصادی ،باید به دنبال کا ت هزینههای مبادتای با ند اا از ای اریق به اف زایا مب ادتت ه در نتیج ه
افزایا رفا اقتصادی منجر وند .برای مطالعه بیشتر ر.ک به کوز (.)1960
4. bargaining
5. uncertainty
6. information asymmetry
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اخة «اقتصاد ااوعات» 1ا ت .در همی زمینه ،امرکز پژهها حاضر بر احلیل اقتص ادی حق وق
قراردادها با نگاهی نوی ه با اکیه بر موز های اقتص اد ااوع ات ا ت .نت ایو پ ژهها حاض ر
میاواند با ایجاد اختار انگیز ی در کنشگران اقتصادی ،با ایجاد قدرت پیابینی در ا رفی ی ک
قرارداد ،ه با برارف کردن دغدغة نها در خصوص فرایند کس
اشکیل قراردادهایی که به منفعت متقابل میانجامد ارغی

ااوعات قراردادی نه ا را ب ه

کند.

ای پژهها مشتمل بر چهار بصا ا ت .بصا اهل به چیستی ه نقا ااوع ات در مب ادتای
اختصاص دارد که انجام دادن نها مستلزم گذ ت زمان ا ت؛ اأکید بصا دهم ب ر برر ی ا أثیر
هیژگیهای پنهان در قراردادها با ا تفاد از نظریة بازی ا ت؛ بص ا

وم مب احثی در خص وص

اأثیر اقدامات پنهان بر اصمیمات ه اختار انگیز ی ارفی یک قرارداد را در بر میگیرد؛ ه بصا
پایانی نیز به جمعبندی میپردازد.
اقتصاد اطالعات
اصطوح اقتصاد ااوعات نصستی بار در متون اقتصادی در دهة  60میودی ظاهر د .ای جری ان
پژههشی با انتشار ده مقاله ،احت عنوان «اقتصاد ااوعات» نو تة جورج ا تیگلر 2ه « فتهب ازی
متقابل ،حراجها ،ه مناقصههای رقابتی مهرهموم د » 3به قلم هیلیام هیک ری ،4متول د

د .اقتص اد

ااوعات اخهای از اقتصاد خرد ا ت که به مطالعة نظامهای ااوع اای ه ا أثیر ن ب ر اقتص اد ه
اصمیمات کنشگران اقتصادی میپردازد .از نظر اقتصادی ،ااوعات یک کات ناخته م ی ود ه از
همی ره در بازار دارای ارزش اقتصادی ا ت .بحث بر ر نقا ااوعات در اقتصاد ه در پ ی ن
پیدایا نظریة اقتصاد ااوعات حاصل زیر ؤال بردن یکی از مفرهضات نظریة بازار رقابت کامل،
یعنی فرض کامل ب ودن ااوع ات کنش گران اقتص ادی در ب ازار ،ا ت ( .)Stiglitz, 2017ف رض

1. economics of information or information economics
)2. George Stigler (1911-1991

اقتصاددان امریکایی برندة جایز نوبل اقتصاد در ال .1982
3. Counter speculation, Auctions and Competitive Sealed Tenders
)4. William Vickrey (1914-1996

اقتصاددان کانادایی برندة جایز نوبل اقتصاد در ال .1996
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ااوعات کامل به معن ای د تر ی کنش گران ب ه هم ة ااوع اای ا ت ک ه م رابط ب ا موض و
انتصابهای نها ت ه همة رکتکنندگان در بازار ااوعات کامل از همة قیمته ا ه ااوع ات
فناهرانه را در اختیار دارند؛ یعنی از یک و بنگا ها قیمت همة کاتهایی را که میاوانن د در ین د
اولید کنند ه همچنی فناهری اولید ای کاتها ه قیمت ی ک ه در ن م یاوانن د نه اد ه ای تزم را
خریداری کنند میدانند ه از وی دیگر همة افراد هم قیمتهایی را که در ن میاوانند همة کاتها
را خریداری کنند ه قیمتهایی را که در ن میاوانند منابعش ان ،ب هخص وص نی رهی کار ان ،را
بفره ند میدانند.
فرض کامل بودن ااوعات در عالم هاقع هجود خارجی ندارد ه ص رفا بی انگر ح التی ای د ل
ا ت .در دنیای هاقعی ،که اثری از مفرهضات بازار رقابت کامل در ن به چشم نم یخ ورد ،ب ا ده
حقیقت مواجهیم:
 .1ااوعات در د ترس کنشگران اقتصادی برای اصمیمگیری ناق
 .2درجة ناق

ا ت (ااوعات ناق

).1

بودن ااوعات بی همان کنشگران نیز متفاهت ا ت (ااوعات نامتقارن).2

از دل افاهت در درجة ناق

بودن ااوعات ،بحث عدم اقارن ااوعاای بیرهن می ید؛ بدان معن ا

که نهانها ااوعات همة ارفی در مورد موضو ه رایط مبادله کامل نیس ت ،بلک ه یک ی از ا رفی
نسبت به ارف دیگر براری ااوعاای دارد .به عبارای دقیقار ،عدم اقارن ااوعات هضعیتی ا ت که
در یک رابطة قراردادی یکی از ارفی قرارداد کمتر از ارف دیگر ااوعات دا ته با د .در پ ی نب ود
اقارن ااوعات ،صصی که از طح ااوعات کمتری نسبت به ارف مقابل برخوردار ا ت اقدام ب ه
جمع هری ااوعات میکند اا میزان ااوعات مورد نیاز جهت اصمیمگیری را باتار ببرد .ای فراین د
جمع هری ااوعات ،که قسمتی از رفتار عقونی کنشگران اقتصادی را اشکیل میدهد ،هزینهبر ا ت
ه بصا اعظمی از هزینههای مبادتای را در بر میگیرد .رفتار عقونی کنش گران اقتص ادی در جه ت
کس

ااوعات تزم در خصوص مورد معامله به پدید ای منجر می ود احت عنوان «انبا ت بهین ة

ااوعات» .3انبا ت بهینة ااوعات بدان معنا ا ت که ص

اا جایی اقدام به جم ع هری ااوع ات
1. Imperfect information
2. Asymmetric information
3. optimal information accumulation
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میکند که هزینة نه ایی جم ع هری ااوع ات ب رای اه مع ادل منفع ت نه ایی حاص ل از ااوع ات
بهد ت مد ود .به عبارای دیگر ،از نجا که جمع هری همة ااوعات دربارة ارف مقابل ه موضو
مبادله امری ااممک ه مهمار از ن بسیار هزین ه ب ر ا ت ،اق دامی بهین ه ه ک ارا الق ی نم ی ود ه
ااوعات ارفی در همة موارد ناق

به مار میرهد.

به اور کلی ،عدم اقارن ااوعاای در ده کل مصتلف ابلور پیدا میکند:
ویژگیهای پنهان

1

هیژگیهای پنهان ،که ناظر بر اهصاف ه هیژگیهای مورد معامله ا ت ،قب ل از انج ام گ رفت مبادل ه
موضوعیت پیدا میکند .به عبارای دقیقار ،هیژگیهای پنهان ناظر بر مرحلة مذاکر ه چانهزنی ا ت.
مثو ،بازار خودرههای د ت دهم را در نظر بگیرید .در ای

ب ازار ،فره ند نس بت ب ه خری دار از

ااوعات بیشتری دربارة هیژگیها ه اهصاف مبیع برخ وردار ا ت؛ م ثو فره ند اا و دارد ک ه
خودره اصادفی ا ت یا خیر ،هلی خریدار ااوعاای دربارة اصادفی بودن ن ندارد .حال اصور کنی د
در همی بازار خودرههای د ت دهم ده نو خودره هجود دارد :خودرههای د تِ دهم باکیفی ت 2ه
خودرههای د ت دهم بیکیفیت .3اگر هم هر ی ک از ای

ده گ ره را در ب ازار ی کدهم در نظ ر

بگیریم 50 ،درصد خودرههای موجود باکیفیت ه  50درصد بیکیفیت خواهند بود .فرض کنید ارزش
ذهنی خودرهی باکیفیت برای خریدار نا گا  5دتر ه ارزش ذهن ی خ ودرهی ب یکیفی ت ب رای هی
صفر دتر با د .در ای صورت ارزش مورد انتظار 4از حضور در ای ب ازار  2/5دتر خواه د ب ود .از
همی ره ،باتاری قیمتی که خریدار حاضر ا ت برای خرید خودرهی د ت دهم بپردازد معادل 2/5
دتر ا ت .ای نکته را باید در نظر دا ت که برای خریداری که از ااوعات کافی دربارة مورد معامله
برخوردار نیست احتمال د تیابی به خودرهی باکیفیت همانند احتمال د تیابی به خودرهی بیکیفی ت
 50درصد خواهد بود .در چنی حالتی ،که ارزش انتظاری از حضور در ب ازار  2/5دتر ا ت ،فق ط

1. hidden characteristics
2. peach
3. lemon
4. expected value
در ای مثال) :

(

547

تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها با تکیه بر اقتصاد اطالعات

فره ندگانی حاضر به معامله با خریدار هستند که خودرههای بیکیفیت را در اختیار دارند .در هاق ع،
صاحبان خودرههای باکیفیت د ت دهم حاضر نصواهند بود با قیمتی کمت ر از  5دتر هارد معامل ه ب ا
خریداران احتم الی

وند .در نتیج ه ،فق ط فره ندگانی در ب ازار ب اقی خواهن د مان د ک ه مال ک

خودرههای بیکیفیت هستند .از ا رف دیگ ر ،خری داران عقون ی ه م ،ک ه فق ط احتم ال حض ور
ارائهدهندگان کاتهای بیکیفیت را در بازار م یدهن د ،ام ایلی ب ه مبادل ه ندارن د ه از ب ازار خ ارج
می وند .در نتیجة خرهج خریداران ه فره ندگانی که خودرههای باکیفیت را در اختیار دارند ،ب ازار
خودرههای د ت دهم قوا 1میکند (.)Akerlof 1970:489
برای درک بیشتر عدم اقارن ااوعاای به کل هیژگیهای پنه ان ه اث ر ن ب ر مبادل ه ه ب ازار
میاوان هضعیت بازار بیمة درمانی

ومت را نی ز ارزی ابی ک رد .ب ازیگران ب ازار بیم ة

ومت

عبارتاند از بیمهگر ه بیمهگذار .در ای بازار ،بیمهگر ا ت ک ه از ااوع ات کمت ری نس بت ب ه
بیمهگذار برخوردار ا ت .در حقیقت ،هیچکس جز خود بیمهگذار ااوعات دقیق دربارة هض عیت
جسمانی خود ندارد .در همی زمینه ،بیمهگذاران را میاوان به ده د تة ا صاص با ریسک ب ات 2ه
ا صاص با ریسک پایی

3

اقسیم کرد .ا صاص ب ا ریس ک ب ات اف رادی هس تند ک ه از هض عیت

جسمانی خوبی برخوردار نیستند ه ابیعتا درمان نها در یندة نزدی ک پرهزین ه خواه د ب ود .در
مقابل ،افراد با ریسک پایی از هضعیت جسمانی بهتری برخوردارند ه احتم ال مراجع ة نه ا ب ه
بیمهگر برای پرداخت هزینههای درمان کمتر خواهد بود .در چنی حالتی ،بیمهگ ری ک ه در م ورد
هضعیت جسمانی ه دت بیماری بیمهگذار ااوعات کافی در اختیار ندارد احتم ال م یده د ک ه
اغل

مراجعه کنندگان را افراد با ریس ک ب ات اش کیل دهن د .از

مؤ سات انتفاعیاند ه به دنبال کس

وی دیگ ر،

رکته ای بیم ه
4

حداکثر ود در بازار بیمه هستند .با اف زایا ح ق بیم ه از

وی بیمهگر ،که به منظور افزایا ود ا ت ،فقط عد ای از بیمهگذاران که ریسک بس یار ب اتیی
دارند در بازار باقی خواهند ماند ه خدمات بیمهای بیشتری نسبت به افراد با

طح ریس ک پ ایی

اقاضا میکنند .به بیان دیگر ،با بات بردن حق بیمه ،بیمهگذاران عقونی ،که ریسک پایی اری دارند،
1. collapse or shut down
2. high risk
3. low risk
4. premiums
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مایل نصواهند بود هارد بازار بیمه وند ه به ای ارای  ،بهادریو ،از بازار خارج خواهن د

د .در

چنی هضعیتی ،که فقط بیمهگذاران با ریسک بسیار بات در بازار باقی خواهند ماند ،بیمهگ ران ،ک ه
فرض رفتار عقونی برای نها نیز همانند بیمهگذاران قابل اصور ا ت ،رغبتی به مبادل ه نصواهن د
دا ت .در نتیجة عدم کلگیری معاموت بیمهای ،بازار بیمة ومت هم قوا خواه د ک رد .ب ه
چنی هضعیتی ،اصطوحا «مرگ مارپیچ» 1بازار بیم ه م یگوین د ) .(Acemoglu et al. 2016: 402در
نتیجه ،ااوعات نامتقارن را میاوان یک هیژگی مه م در بازاره ای بیم ه دانس ت ک ه حکای ت از
افاهت ااوعاای دارد که در اختیار فره ندگان ه خری داران ای

ب ازار ا ت .هج ود ااوع ات

نامتقارن در بازار بیمه به قدری حائز اهمیت ا ت که میاواند منج ر ب ه ارائ ة خ دمات نامنا
بیمهای به مشتریان یا حتی هر کستگی رکتهای بیمه ود.
بنابرای  ،همانند بازار خودرههای د ت دهم ،عدم اقارن ااوعات در بازار بیم ه باع ث ایج اد
یک نو عدم اوازن قدرت در معاموت می ود .در نتیجه ،فارغ از ماهیت فعالیتهای اقتصادی در
بازار ،عدم اقارن ااوعاای به کل هیژگیه ای پنه ان ب ه ع دم

کلگی ری مب ادتت اقتص ادی

میانجامد ه عدم کارایی را به همرا خواهد دا ت .چ ون جامع ه از انج ام دادن ه ر چ ه بیش تر
مبادتت داهالبانه منتفع می ود ه انجام دادن مبادله ب ه ا ور مس تقیم ب ا اف زایا

طح ک ارایی

اقتصادی کنشگران فعال در بازار همرا خواهد بود .همچنی بیان ای نکت ه ض رهری ا ت ک ه از
منظر اقتصادی عدم اقارن ااوعاای ،در فرضی که به کل هیژگیهای پنهان ب رهز پی دا م یکن د،
ب

«کژگزینی» 2می ود .کژگزینی یا انتصاب بداری گزینه نوعی رفتار فرصتالبانه ا ت که در

ن فرد دارای ااوعات بیشتر از مبادله ود میبرد ه مزیت کس

م یکن د .چ ون ب ه اهص اف ه
3

هیژگیهای موضو مبادله گاهیای دارد که ارف مقابل از ن بیخب ر ا ت .ج ورج کرل وف ،
یکی از پیشگامان نظریة اقتصاد ااوعات ،در مقالة معرهف خود ،احت عنوان «بازار لمونز :کیفیت،
نااامینانی ،ه مکانیسم بازار» ،نشان داد ااوعات نامتقارن میاوان د امک ان کژگزین ی در بازاره ا را
افزایا دهد.
1. spiral death
2. adverse selection
3. George Akerlof
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اقدامات پنهان

1

اقدامات پنهان یکی دیگر از ا کال عدم اقارن ااوعاای ا ت که در مرحلة اجرای اعهدات ه پس
از انجام دادن مبادله ابلور پیدا میکند .برخوف هیژگیهای پنهان ،ک ه ب ا اهص اف ه هیژگ یه ای
مورد معامله پیوند میخورد ،اقدامات پنهان ناظر بر نا گاهی از جنس اعهدات ه اقدامات انجام د
از وی ارف مقابل ا ت .به عبارت دیگر ،در فرضی که بهرغم هجود هیژگیهای پنه ان ا رفی
هارد مبادله با یکدیگر وند ،یکی از ارفی  ،به علت نب ود اق ارن ااوع اای ،از کیفی ت ه نح وة
انجام دادن اعهدات متعهد در مرحلة اجرای اوافقات گاهی نصواهد دا ت.
مثو ،قرارداد هکالت را در نظر بگیرید .ارفی قرارداد هکالت عبارتاند از هکیل ه موکل .هکیل
در مقام نمایندة قراردادی موکل به موج

قرارداد هکالت متعهد د ا ت به اعهدات ق راردادی

خود عمل کند .در حقیقت ،رابطة هکیل با موکل همان رابطة نمایند با اصیل 2ا ت .در ای حالت،
نمایند (هکیل) در زمینة نحوة انجام دادن اعهدات قراردادی نس بت ب ه اص یل (موک ل) از برا ری
ااوعاای برخوردار ا ت .بنابرای  ،نوعی عدم اقارن ه نااامینانی دربارة اقدامات در موکل هج ود
دارد .چون ای احتمال هجود دارد که اقدامات نمایند هم و با منافع اصیل نبا د .به چنی ح التی
«مسئلة نمایندگی» 3میگویند .چنانچه در ای حالت نمایند اقداماای انجام دهد که ن ه ه م و ب ا
منافع اصیل بلکه هم و با کس

منفعت صصی با د ،با «کژرفتاری (مصاارة اخوقی)» 4از

وی

نمایند رهبهره خواهیم بود .کژرفتاری عموما در امور اصصصی ه پیچید  ،که در ن اصیل به علت
نا گاهی چار ای جز اعتماد به ارف متصص

ندارد ،رایو ه ایع ا ت؛ گویی در ای موارد فقط

پایبندی به اصول اخوقی ا ت که میاواند مانعی بر ر را

وءرفتار ص

رهد .به بیانی دقیقار ،منظور از کژرفتاری ن ا ت که صصی که به اور ناق

نماین د ب ه

مار

نظ ارت ه کنت رل

می ود امایل به رفتار فری کارانه یا رفتار نامطلوب دارد.
بنابرای در هر ده کل هیژگیهای پنهان ه اقدامات پنه ان ،ب ه عل ت کژگزین ی ه کژرفت اری
حاصل از عدم اقارن ااوعاای ارفی  ،ای امکان هجود دارد که اصو مبادلهای می ان نه ا

کل

1. hidden actions
2. principal-agent relationship
3. agency problem
4. moral hazard
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نگیرد .عدم کلگیری مبادتت داهالبانه در بازار به منزلة کاها کارایی اقتصادی ه کاها

طح

اضافه رفا اجتماعی ا ت .در نتیجه در چنی هضعیتی ارفی که دارای براری ااوعاای ا ت نی ز
همانند ارف مقابل از عدم انجام دادن مبادله متضرر خواهد د.
گفتنی ا ت نق

ااوعاای یکی از مصادیق کست بازار 1ا ت .چون ،در ای ف رض ،ب ازار در

حداکثر ازی رفا اجتماعی ناکام میماند .در همی زمینه ه به منظ ور کا ت از نق

ااوع اای ه

حرکت در جهت د تر ی به ااوعات کامل ه متقارن ده را حل قابل پیابین ی ا ت :را ح له ای
خصوصی ه را حلهای عمومی .را حلهای خصوصی ن د ته از را حلهایی ا ت که ارفی مبادله
بدهن دخالت دهلت به کار میگیرند ه در مقابل را حلهای عمومی ازهکارهایی را

امل م ی ود

که دهلت اختار انگیز ی تزم را جهت افشای ااوعات در ارفی ایجاد میکند.
در را حلهای خصوصی ،که بصا اعظمی از ن در مرحلة چانهزنی قابل ا رح ا ت ،ا رف
دارای براری ااوعاای ،که خود از کلگیری مبادله منتفع می ود ،اقدام به افشای بهینة ااوع ات
خواهد کرد .در ای حالت ،از یک و افشای ااوعات احتمال کلگیری مبادله را بات خواهد برد
ه از وی دیگر هم ارف دارای براری ااوعاای را از اضافه رفا اجتماعی ک اها خواه د داد.
نچه در ای میان حائز اهمیت ا ت ن ا ت که ص

دارای براری ااوعاای بداند اا چه می زان

ااوعات خود را در اختیار ارف مقابل قرار دهد اا هر ده ارف همچنان به انجام دادن مبادل ه ب ا
یکدیگر راغ

بمانند .اصطوحا به اقداماای که ف رد مطل ع انج ام م یده د ا ا ب رای ف رد دارای

ااوعات کمتر در مبادله ااوع ات بفر تد ه از ای

اری ق از ب رهز کژگزین ی جل وگیری

ود

«عومتدهی» 2میگویند .یکی دیگر از ازهکارهایی که از وی ا رفی مبادل ه ،جه ت برق راری
اقارن ااوعاای ،قابل اص ور ا ت ا تفاد از ا صاص متصص

جه ت ب ات ب ردن ااوع ات

قراردادی ا ت .در مواقعی که برر ی مورد معامله نیازمند جنبههای فنی ه اصصصی ا ت ا تفاد
از کار ناس میاواند ااوعات تزم را در اختیار ارف ی ق رار ده د ک ه نس بت ب ه ا رف مقاب ل
ااوعات کمتری دارد .مثو می اوان ب ه ا تفاد از دان ا کار نا ان رن د ه بدن ه در مع اموت
خودرههای د ت دهم او ط خریدار ا ار کرد .در مقابل را ح له ای خصوص ی ،را ح له ای
1. market failure
2. signaling
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عمومی نیز با ایجاد اختار انگیز ی در ارفی مبادله زمینة از بی بردن عدم اقارن ااوعاای را در
مبادتت داهالبانه فراهم می ازند .در دهة  80میودی ،محققان اقتصاد ااوع ات نش ان دادن د در
ااوع ات پرهزین ه ا ت (اقریب ا همیش ه) ،مداخل هه ای دهل ت

موقعیتهای مصتلف ،که کس

میاواند هضع همه را بهتر کند .از جمله را حلهای عمومی ،که با مداخلة دهل ت در ب ازار هم را
ا ت ،میاوان به هضع قوانی ه مقررات تزم در زمینة الزام به افشای ااوعات ا ار کرد؛ همانن د
لزهم افشای ااوعات در موارد مقرر از وی دارندگان ااوعات نهانی در بازار رمایه.
ویژگیهای پنهان در قراردادها
هماناور که ا ار

د ،ابلور ااوعات ناق

به

کل هیژگ یه ای پنه ان ن اظر ب ر اهص اف ه

هیژگیهای مورد مبادله ا ت .همانند هر مبادلهای ،در فرایند اش کیل ی ک ق رارداد نی ز ااوع ات
کنشگران اقتصادی دربارة هیژگیهای موضو قرارداد کامل نیس ت .در قرارداده ا ،اهمی ت بح ث
ااوعات در زمان مذاکر ه چانهزنی ارفی بر ر رها قراردادی کار می ود .در ادامه ب رای
درک بهتر اثر ااوعات ناق

در قراردادها به کل هیژگ یه ای پنه ان از نظری ة ب ازی 1ا تفاد

خواهد د ه به دنبال ن پیامدهای ناق

ب ودن ااوع ات کنش گران اقتص ادی در ب ازار برر ی

می ود .اوضیح نکه در علم اقتصاد در رایط ا ترااژیک 2برای ابیی ه احلیل انتصاب کنش گران
اقتصادی از نظریة بازی ا تفاد می ود که اخهای از علم ریاضیات ا ت .نظریة بازی ،ب ه مثاب ة
یک نظریة علمی ،اوش میکند اصمیمات هر یک از کنشگران را در موقعیتهایی که زمینة اراباا
یا اصمیمگیری متقابل هجود دارد ابیی یا پ یابین ی کن د ) .(Cooter & Ulen 2012: 3ب ه عب ارت
دیگر ،در موقعیتهای زندگی اجتماعی هرگا اصمیم یک فرد به چگونگی اصمیم یک یا چند فرد
دیگر هابسته با د زمینة کاربرد نظریة بازی هجود دارد .قرارداد بی ع را اص ور کنی د .ا رفی ای
قرارداد عبارتاند از فره ند ه خریدار .در یک حالت اد انگارانه فرض بگیرید ک ه فره ند ه
خریدار به همة ااوعات مرابط با مورد معامله د تر ی دارند .به عبارت دیگر ،ااوعات ه ر دهی
1. game theory

 .2رایط ا ترااژیک به حالتی گفته می ود که در ن منفعت کنشگران اقتصادی نهانها اابعی از انتصاب خ ود نه ا بلک ه
اابعی از انتصاب دیگران نیز هست.
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بازیگران در بازار کامل ا ت .در ای صورت ،درختهارة ای بازی به صورت کل  1درم ی ی د.
در ای حالت ،مادامی که  S<P<Bبا د ،اعادل نا 1بازی (ایجاب ،قب ول) ا ت ک ه در ن انج ام
دادن مبادله با ایجاد اضافه رفا اجتماعی منجر به بهبود رفا ارفی می ود؛ یک مبادلة کارا که ای
ن مبیع به د ت کسی میر د که بیشتری ارزش را برای ن قائل ا ت.

)(P-S, B-P

خریدار

قبول

قیمت پیشنهادیP :
ارزش ذهنی مبیع برای فروشندهS :
ارزش ذهنی مبیع برای خریدارB :

()0،0

ایجاب و اعالم قیمت پیشنهادی

رد

فروشنده

عدم ایجاب

()0،0
شکل  .1قرارداد بیع در فرض وجود اطالعات کامل

باید اوجه دا ت که در دنیای هاقعی هیچ مبادلهای را نمیاوان یافت که بازی ن با

کل ب ات

مطابقت دا ته با د .در هاقع ،هموار ااوعات کنشگران اقتصادی در بازار نامتق ارن ا ت؛ یعن ی
نهانها د تر ی نها به ااوعات کامل دربارة همة قیمتها ه ااوعات فناهرانه میسر نیست ،بلک ه
1. nash equilibrium

در اعادل نا هیچیک از بازیگران انگیز ای برای اغییر ا ترااژی خود ندارند ه ای اع ادل مجموع های از بهت ری پا

ه ای

بازیگران ا ت .در هاقع ،اعادل نا مجموعهای از ا ترااژیهای بازیگران را نشان میدهد که با اوجه ب ه پیام دهای م ورد
انتظار ،که خود نا ی از قواعد بازی ا ت ،رفا نها را حداکثر خواهد کرد .در مواقعی که قواعد بازی ب هدر تی نگا ته
وند ،در اعادل یاد د باتاری رفا اجتماعی ممک حاصل خواهد د که از ن با عنوان «اعادل نا کارا» یاد م ی ود.
در عالم حقوق ،قواعد بازی همان قواعد حقوقی هستند که نقا به زایی در کلگیری اعادل نا کارا دارند.
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درجة در اختیار دا ت ااوعات میان نها نیز متفاهت ا ت .از همی ره باید پذیرفت که در همة
موارد ما با ااوعات ناق

در قراردادها رهکار داریم .حال دنیای ااراف خود را در نظر بگیری د.

همان قرارداد بیع را اصور کنید .در دنیای هاقعی ،در قرارداد بیع ،فره ند نس بت ب ه خری دار از
ااوعات بیشتری دربارة مبیع برخوردار ا ت .برای ادگی ه بهتر نشان دادن اثر ااوع ات ن اق
بر انتصاب ارفی یک قرارداد فرض بگیرید که ااوعات فره ند ه خریدار فقط نسبت به کیفیت
مبیع متفاهت ا ت؛ یعنی فره ند ااوعات بیشتری در زمینة کیفیت کاتی ارائه د دارد .با فرض
ثابت بودن ایر رایط ،درختهارة ای بازی به صورت کل  2خواهد بود.
قیمت پیشنهادیP :
ارزش ذهنی مبیع برای فروشندهS :
ارزش ذهنی مبیع برای خریدارB :
)(P-S, E [B(x)] -P

()0،0

کیفیت مبیعx :

خریدار

قبول

ارزش مورد انتظار خریدارE :

ایجاب و اعالم قیمت پیشنهادی

رد

فروشنده

عدم ایجاب
()0،0
شکل  .2قرارداد بیع در فرض وجود اطالعات ناقص

همانگونه که از کل  2پیدا ت ،در فرض عدم اقارن ااوعاای دربارة کیفیت مبیع که خریدار
با نااامینانی در مورد ن مواجه ا ت هی فقط در صورای حاضر به اعوم قبول ه پ ذیرش معامل ه
می ود که ارزش مورد انتظارش از خرید ک ات ب ا کیفی ت  xب یا از قیم ت پیش نهادی از

وی
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فره ند با د .به عبارت دیگر ،را برقراری اعادل نا در ب ازی ن ا ت ک ه .E [B(x)]<P>S
ارزش انتظاری نیز خود متأثر از اوزیع احتمال 1مربوا به کیفی ت مبی ع ا ت ک ه م یا وان ن را
نماگری از ریسکی دانست که بر دهش خریدار قرار خواهد گرفت .حال ،از نجا که ف رض رفت ار
عقونی ه ریسکگریزی 2برای همة کنشگران اقتصادی در بازار قابل اصور ا ت ،هم فره ند ه م
خریدار مایل به انعقاد قرارداد بیع ه کس
ناچارند به منظور کا ت از نق

منفعت از ن هستند .به عبارت دیگ ر ،ا رفی ق رارداد

ااوعاای ه حرکت در جه ت د تر ی ب ه ااوع ات کام ل ه

متقارن به را حلی د ت یابند .هماناور که پیاار ا ار

د ،د تهای از ای را حلها را میا وان

را حلهای خصوصی نامید .را حلهای خصوصی ن د ته از را ح له ایی ا ت ک ه ب ا ه دف
کلگیری مبادله او ط خود ارفی به کار گرفته م ی وند .در هم ی زمین ه ،در مث ال یاد د
(قرارداد بیع) میاوان به ده را حل خصوصی ا ار کرد .1 :فره ند اقدام به افشای بهینة ااوعات
کند؛  .2خریدار با مراجعه به کار ناس از نق

ااوعاای خود بکاهد.

در را حل اهل ،فره ند با افشای بهینة ااوعات در پی ن خواهد بود ک ه ب ا ایج اد

اختار

انگیز ی در خریدار هی را همچنان به پای میز مذاکر بکشاند .در هاقع ،فره ند با ارائة ااوعات
خود دربارة مبیع به خریدار از نااامینانی هی دربارة مورد معامله خواهد کا ت؛ گویی دیگر ع دم
اقارن ااوعاای میان ارفی قرارداد هجود نصواهد دا ت .در ای

ص ورت ،ااوع ات ن اق

به

ااوعات کامل ابدیل خواهد د ه درختهارة بازی مطابق کل  1خواهد بود.
ازهکار دیگر جهت برقراری اقارن ااوعاای مراجعة خریدار به کار ناس ا ت .ب دهن

ک

اعوم نظر کار ناس ه بهر مندی از نظریات هی دربارة مبیع من وا ب ه ص رف هزین ه ه پرداخ ت
هزینة کار نا ی از وی خریدار ا ت .فرض کنید هزین ة مراجع ه ب ه کار ناس ب رای خری دار
معادل  Cبا د .در چنی هضعیتی ،مادامی ک ه  0>B-C-Pی ا  B>C+Pه  P>Sبا د خری دار مای ل
خواهد بود که هارد معامله با فره ند

ود .کل  3درختهارة ای ب ازی را در ف رض پرداخ ت

هزینة کار نا ی از وی خریدار نشان میدهد .باید در نظر دا ت که در صورت برق راری

را

1. probability distribution
2. risk- aversion
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یاد د اعادل نا بازی (ایجاب ،قبول) ا ت که به منزلة انجام دادن مبادله ه افزایا اض افه رف ا
اجتماعی ا ت.
قیمت پیشنهادیP :
ارزش ذهنی مبیع برای فروشندهS :
ارزش ذهنی مبیع برای خریدارB :
هزینة کارشناسیC :
)(P-S, B-C-P

قبول

()0،0

رد

خریدار

ایجاب و اعالم قیمت پیشنهادی

فروشنده

عدم ایجاب
()0،0
شکل  .3قرارداد بیع در فرض وجود اطالعات ناقص پس از مراجعة خریدار به کارشناس

باید اوجه دا ت که در مقابل را حلهای خصوصی را حلهای عمومی به مواردی ا ار دارد
قوا ب ازار در نتیج ة ع دم

که دهلت با مداخله در بازار اوش میکند از

کلگی ری مب ادتت

اقتصادی میان کنش گران جل وگیری کن د  .ب ه عب ارت دیگ ر ،اگرچ ه در برخ ی م وارد اعتب ار 1ه
حس نیت

2

ص

دارای براری ااوعاای

ب

افش ای ااوع ات او ط هی م ی ود ،دتی ل

اخوقی در عالم هاقع عمو بهانهایی را گشا نیستند ه پیابینی الزامات ه ضمانت اجراهای ق انونی
از وی مقن ضرهرای انکارناپذیر در جوامع امرهزی ا ت

).(Katz 1990: 281
1. Reputation
2. Good will
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برای درک بهتر اثر هضع الزامات قانونی از وی قانونگذار به مثاب ة ی ک را ح ل عم ومی در
جهت کا ت از نق

ااوعاای موجود در بازار ،اصور کنید در یک قرارداد بیع با ده د ته مبی ع

رهبهره هستیم :کاتهای باکیفیت ه کاتهای بیکیفیت .در چنی حالتی ،فره ند ب ه دلی ل برا ری
ااوعاای نسبت به خریدار از کیفیت کاتهای خود گاهی بیشتری دارد .فرض کنید ،اب ق ق انون،
چنانچه فره ند اقدام به ارائة کاتی بیکیفی ت ب ه مش تریان خ ود کن د موظ ف
هارد د به خریداران احتمالی را جبران کند .بدی ارای

ود خس ارت

درختهارة ای بازی به صورت کل 4

درمی ید.
قیمت پیشنهادیP :
ارزش ذهنی مبیع برای فروشندهS :
ارزش ذهنی مبیع برای خریدارB :
کیفیت مبیعx :
کاالی بی کیفیتL :

)(P-S, B-P
قبول

کاالی باکیفیتH :

خریدار

جبران خسارتD :
H
()0،0

(P-S-D, B)P+D

رد

ایجاب و اعالم قیمت پیشنهادی

قبول

خریدار

L
فروشنده

رد

()0،0

عدم ایجاب

()0،0
شکل  .4قرارداد بیع در فرض وجود اطالعات ناقص پس از پیشبینی ضمانت اجراهای قانونی
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با اوجه به کل  ،4میاوان نتیجه گرفت در فرض هجود ضمانت اجراهای قانونی فره ند ای
که فرض رفتار عقونی برای هی قابل اصور ا ت ،در صورت ارائة کاتی باکیفیت ،اقدام به افشای
ب ا کیفی ت

بهینة ااوعات خواهد کرد ه چنانچه اقدام به فرهش کاتی بیکیفیت کند ،باید متنا

کات قیمت مبیع را اعیی کند .با اوجه به کل  4ه با اوج ه ب ه نک ه ع دم افش ای ااوع ات در
خصوص کیفیت کات برای فره ند مسئولیت مدنی پرداخت خسارت را ب ه هم را دارد ،ب ا ح ل
بازی به رهش بازگشتی ،دهبار به اعادل نا (ایجاب ،قبول) خواهیم ر ید .به ای ارای  ،را ح ل
عمومی نیز میاواند در خدمت انجام گرفت مبادله ه کارایی اقتصادی قرار گیرد.
اقدامات پنهان در قراردادها
پیاار ا ار

د که اقدامات پنهان انگار ای از عدم اقارن ااوعاای ا ت که پس از

کلگی ری

مبادله ه در مرحلة اجرای اعهدات حاصل از انجام گرفت یک معامله موضوعیت پیدا م یکن د .در
هاقع ،در فرضی که ارفی یک مبادله بهرغم هجود هیژگیهای پنهان اصمیم به انعق اد ق رارداد ب ا
یکدیگر میگیرند با عدم اقارن ااوعاای به کل اقدامات پنهان در قراردادها رهبهره هس تیم .در
همی زمینه ه در ادامه به منظور درک بهتر اأثیر ای
انگیز ی کنشگران اقتصادی از قال

د ته از اق دامات ب ر اص میمات ه

اختار

رابطة اصیل نمایند  1کمک میگیریم ه با امرکز ب ر موض و

نمایندگی عی خواهیم کرد را حلهایی را جهت جلوگیری از برهز مصاارات اخوقی در مرحل ة
اجرای اعهدات حاصل از قرارداد ارائه دهیم.
عقد هکالت را اصور کنید .رابطة موکل با هکیل همان رابطة اص یل ب ا نماین د ا ت .در ای
قرارداد هکیل نمایندة قراردادی موکل (اصیل) به مار میرهد ه نسبت به هی از ااوعات ب اتاری
دربارة کیفیت عملکرد خود برخوردار ا ت .به عبارت دیگر ،پ س از انعق اد ق رارداد هکال ت ای
امکان هجود دارد که عملکرد هکیل نه هم و با منافع موکل بلکه در جهت کس

من افع صص ی

با د .اگرچه ابق مادة  668قانون مدنی ایران هکیل موظف ا ت حساب مدت هکالت خ ود را ب ه
موکل بدهد ه هی را از اقدامات خود در فرایند پیگیری پرهند گا

ازد ،لک در عمل نظارت بر

 .1مدل اصیل نمایند یک مدل اقتصادی ا ت ه بیانگر هاقعهای خارجی ا ت که از انتصاب کنشگران اقتصادی نا ی می ود
در حالتی که بدهن اوجه به اأثیر انتصابهای خود بر اصمیمات دیگر کنشگران در بازار د ت به انتصاب میزنند.

558

حقوق خصوصی ،دورة  ،18شمارة  ،2پاییز و زمستان 1400

اقدامات هکیل چنان که ممک ا ت به نظر بر د ان نیست ه هزینهها ه د واریهایی به هم را
دارد که خود نا ی از پیچیدگیهای دعاهی حقوقی ه فرایند ر یدگی ب ه نها ت .بن ابرای در
قرارداد هکالت اقدامات پنهان ن د ته از اعمال هکیل در رابطه با پرهند ا ت که موکل از کیفی ت
انجام گرفت

ن ااوعی ندارد ه با اعتماد به هکیل نحوة انجام دادن ن را به هی پرد ا ت .حال

از نجا که فرض رفتار عقونی برای همة کنشگران در بازار هکالت قابل اص ور ا ت ،موک ل ک ه
احتمال کژرفتاری هکیل را پیابینی میکند میکو د ازهکارهایی را به منظور جل وگیری از ای
ا ری نماین دة ق راردادی از

وی

رفتار به کار ببندد .عوه بر صرف هزینه جهت انتصاب منا

موکل ،میاوان ده د ته را حل را جهت حل مشکوت نا ی از ع دم اق ارن ااوع اای ب ه

کل

اقدامات پنهان در عقد هکالت مطرح کرد :را حلهای خصوصی ه را حلهای عمومی.
متداهلاری را حل خصوصی جهت پیشگیری از برهز مصاارة اخوقی در قرارداد هکال ت پیون د
زدن منافع هکیل با منافع موکل ا ت .به عبارت دقیقار ،یکی از
هکالت اعیی میزان حقالوکالة هکیل متنا

رها ض م عق د رای و در عق د

با اقدامات هی در زمان انعقاد قرارداد ا ت .چنانچ ه در

عقد هکالت را ود که د تمزد هکیل نه به صورت یکجا بلکه با ب ه پای ان ر اندن ه ر ی ک از
مراحل دادر ی به هی پرداخت خواهد د ،منافع هکیل ب ا من افع موک ل ه م و ه ب ه دنب ال ن از
احتمال وءرفتار هکیل کا ته خواهد د .زیرا در ای حالت هکیل عقونی میدان د ک ه ح قالزحم ة
اقدامات هی در گره رعایت کردن ارایبات قانونی ه عمل به رها قراردادی خواهد بود .در نتیج ه،
کارایی اقتصادی ایجاب میکند که میزان حقالوکالة هکیل متنا

با اقدامات هی اعیی

ود.

در مقابل را حلهای خصوصی ،را حلهای عمومی در طح کونار برر ی می وند .حرف ه

1

قلمداد کردن هکالت ،که در زمان نگارش ای مقاله یکی از مباحث ا ا ی ه م ورد اخ توف می ان
حقوقدانان ه مجلس ورای ا ومی ا ت ،نوعی

ازهکار جه ت پیش گیری از ب رهز مص اارات

اخوقی در بازار هکالت ا ت .به بیان دیگر ،اگر دیدگا یک نظام حقوقی به امر هکال ت ب ه منزل ة
یک حرفه با د نه کس هکار ،2احتمال برهز کژرفتاری از وی هکو کاها پیدا خواهد کرد .زی را
حرفه قلمداد کردن هکالت به معنای پیابینی اخوق حرفهای برای هکو ه به دنبال اعی ی ک دهای
1. profession
2. business
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اخوق حرفهای ه ضمانت اجرای حقوقی در قال

اصلفات انتظامی از

وی نه اد ق انونگ ذاری

خواهد بود .بنابرای نمیاوان منکر هجود اراباا مستقیم میان هض ع ه اعم ال ض مانت اجراه ای
حقوقی که در ای مورد پیگیری اصلفات انتظامی هکو از وی دادگا انتظامی قض ات ا ت ب ا
عملکرد قانونی هکو ه حس رفتار نها در بازار هکالت د.
نتیجه
در رهیکرد اقتصادی به حقوق ،قرارداد ابزاری کارا ه مؤثر برای ی ک مبادل ة داهالبان ه ا ت ک ه
جامعه از کلگیری هر چه بیشتر ن منتفع می ود .ائوری قراردادها ،که در نتیجة نار ایی نظری ة
اعادل عمومی در رایط عدم اقارن ااوعاای ر د کرد ،نتیجة احول در
ا ت .ارفی یک قرارداد ،در مقام کنشگران اقتصادی ،با نق

اخة اقتص اد ااوع ات

ااوعاای ه به دنبال ن عدم اق ارن

ااوعاای در فرایند اشکیل یک ق رارداد مواج هان د ه از هم ی ره ا تفاد از یافت هه ای اقتص اد
ااوعات ،بههیژ افشای بهینة ااوعات ،در حقوق قراردادها از اهمیت فراهانی برخوردار ا ت .در
حقیقت ،ائوری قراردادها به دنبال ایجاد انگیز در ارفی برای انجام دادن مبادتت داهالبانه ا ت.
به عبارت دقیقار ،از منظر اقتصادی با ایجاد اختار انگیز ی در کنشگران اقتص ادی م یا وان ب ر
رفتار ارفی یک مبادله اأثیر گذا ت ه نها را ارغی

ب ه انعق اد ق رارداد ک رد .در نتیج ة انعق اد

قرارداد ،کارایی اقتصادی ه طح اضافه رفا ارفی یک قرارداد افزایا پیدا میکن د ه هم ی ام ر
منجر به پویایی ه احرک اقتصاد خواهد د.
در ای مقاله با امرکز بر هیژگیهای پنهان ه اق دامات پنه ان ب ه منزل ة ده انگ ار از ع دم اق ارن
ااوعاای ه با بهکارگیری نظریة بازی ه مدل اصیل نمایند نشان داد د که با اکی ه ب ر را ح له ای
خصوصی ه عمومی می اوان اختار انگیز ی منا

را در ا رفی ی ک ق رارداد ایج اد ک رد ا ا در

خصوص افشای بهینة ااوعات (چه در مرحلة قبل از مبادله ه چه پس از ن) رفتاری بهین ه ه ک ارا از
خود نشان دهند؛ رفتاری که در نهایت منجر به انجام گ رفت مبادل ه ،ایج اد اض افه رف ا  ،ه در نتیج ه
افزایا کارایی در جامعه خواهد د .در ای میان ،را حلهای عم ومی ،ک ه در قال

قواع د حق وقی

ظهور میکنند ،از اهمیت به زایی برخوردارند .زیرا قواعد حقوقی کارا میاوانن د بس تر نه ادی تزم ه
کافی را جهت انجام گرفت مبادتت داهالبانه در قال

قراردادها برای کنشگران اقتصادی فراهم هرند.

1400  پاییز و زمستان،2  شمارة،18  دورة،حقوق خصوصی
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