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 مقدمه :

آگاهی هاست. مردم در اقصی نقاط جهان از طریق با عنایت به این که جهان امروز، دنیای تحول، ارتباطات و دانش و 
وسایل ارتباط جمعی، از وقایع و رخدادها و نیز فرهنگ ها و خصوصیت های تاریخی جغرافیایی و ...، دیگر مردمان )در 

 مناطق و کشورهای مختلف( مطلع می شوند.

و کشور  در حتیی یابیم که برخی از مردم اما با این همه هنوز هم مجهوالت فراوان است ... و اگر کمی دقت کنیم، در م
می برند. چه رسد به این که به قوانین و مقررات و حقوق   بسر  ،ین و ...نسبت به قوان طن خود، در عدم اطالع و آگاهیوم

می بینیم که روابط و مبادالت باالخص تجاری و ...، بین افراد و اشخاص    کشورهای بیگانه آشنایی داشته باشند. ولی
برقرار است و هر روزه نیز بر حجم آن ها افزوده می شود. حال برای آنکه در این ارتباطات با آشنایی و حقیقی و حقوقی 

 تطبیقیه ای که از مطالعات با کمک ارزند می توان، اطالع کافی و مفید به برقراری رابطه و مبادالت موفقی دست یافت
ه طوری که یافت بحاصل می شود، سود برد و چنین بود که باالخص از قرن نوزدهم این مطالعات اهمیت بیشتری  حقوق

 نام نهادند.د حقوق تطبیقی م را سال تول/1900سال 

 

 شیوه های مطالعات تطبیقی در زمینة حقوق

 

 در یک رشتة معین. الف( از طریق مقایسه نهادها و مفاهیم حقوقی

 .ب( از طریق مطالعة نظام حقوقی دیگر کشورها

و یکی از علوم سهل و ممتنع، حقوقدانان  نودر مورد نخست در سال های اخیر در پی گسترش علم حقوق به عنوان دانشی 
می تواند مورد استفاده در زمینه های مورد نیاز قرار گیرد و   در برخی رشته های حقوقی آثار ارزنده عرضه کرده اند، که

آن وسیع تر است، تالش و کوشش بیش تری را نیازمند است و به البته در مورد دوم که دسترسی به منابع کم تر و حوزة 
 طور کلی حقوقدانان می بایست از دیدگاه های نوین، برداشتی آگاهانه داشته باشند.
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 بخش اول :

 مختصری در باب چگونگی پیدایش حقوق : اولفصل 
کثیری از حقوقدانان، بنیادها و احتیاجات اجتماعی را علت پیدایش حقوق و قواعد و مقررات مربوط به آن می دانند و 

را نظامی با خودآگاهی و فکر منطقی تصور نموده اند و بعضی دیگر؛ پیدایش حقوق  حتی برخی از ایشان ریشة این مقررات
را تدریجی و بدون نقشه و برنامة قبلی دانسته اند، لذا به طور کلی می توان گفت حقوقدانان از نظر عقیده به پیدایش حقوق 

 به دو دسته تقسیم می شوند : 

آگاهانه می دانند و معتقدند که بشر با آگاهی کامل نسبت دسته ای که پیدایش حقوق را محصول منطق و اندیشة  ؛یکی)
ت خود و بهترین روش رفع آن ها، نظم و امنیت را برای حیات اجتماعی ضروری دانسته و به ایجاد قواعد و به احتیاجا

 مقررات حقوقی پرداخته است.

دسته ای که می گویند : پیدایش حقوق نتیجة فعل و انفعاالت مختلف و غیر منظمی است که در حیات اجتماعی  دیگری؛
اصولی را که بعداً به صورت قانون درآمده، بر زندگی افراد حاکم ساخته است. از نظر و به تدریج مقررات و روی داده 

 (1) (این افراد مقررات حقوقی به صورت تدریجی، غیر منظم و بدون نقشه و هدف قاطع بوجود آمده اند.

 آورده است :"جمهوریت"افالطون در کتاب 

تحمل آن بد، اما زیان تحمل ظلم بیش از نفع ارتکاب  و{منفعت زاست}می گویند که به حکم طبیعت ظلم نیکوست)
گاه ظالم و گاه مظلوم می شود،  آنست. بنابراین هنگامی که مردم نسبت به یکدیگر تعدی می کنند و هر کس به نوبت خود

ا دیگران د که بهتر است بنینند، باین اندیشه می رسبکه خود را از ستمگری عاجز و از ستم کشیدن ناچار ب انسرانجام آن
موافقت کنند در این که هیچ کس به دیگری ستم نکند و از دیگری ستم نبیند. وضع قوانین و انعقاد پیمان ها از همین جا 

 ( 2) سرچشمه گرفته و بعدها مردم رعایت حکم قانون را اجرای عدالت و حق گذاری نام نهاده اند...(

ب حقوقی مدنی خود، آن را از دیدگاه علمای مختلف حقوق چنین در باب پیدایش حقوق، استاد دکتر حسن امامی در کتا
 بررسی نموده اند : 

 

 .8و  3، 181جلد اول، ص ،  1355شهید بهشتی(، چاپ دوم، دانشگاه ملی ایران )صانعی، پرویز، حقوق و اجتماع، انتشارات .1

 .182ص  ،. همو، همان2
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وجود آورده است. ه انسانی و مغزهای حقوقین آنرا ب)مدت زمانی تصور می شد که حقوق مخلوق عقل  
عقیدة مزبور بوسیلة حقوقدانان قرون هفدهم و هجدهم میالدی حمایت گردید و در کشورهای مختلف 

ایجاد شد. فالسفة قرن هجدهم این نظریه را نیز تأیید نمودند "حقوق طبیعی و حقوق بشر"مکتب هایی به نام 
ی بوجود آورد که حقوق ایده آل و ثابت و بی نقصو بر آن شدند که عقل بشر به او اجازه می دهد تا 

سرمشق افراد قرار گیرد و وضعیت موجود خود را با آن منطبق نمایند. این مکتب هیچ توجهی به محیط 
 د در آن ها اجرا گردد، ندارد.اجتماعی که حقوق بای

م /1625که کتاب خود را در سال می گیرد "Grotius"خود را از نظریة گرتیوس مکتب مزبور سرچشمة  
نظم منتشر نمود،گرتیوس بر آن است که انسان طبیعتاً اجتماعی و عاقل است و تمامی قواعدی که برای 

عقل بشری حکم می کند که افراد می باشد.   فراد جامعه تعقل می کند، موافق با طبیعت زیست اجتماعی ا
به دارایی یکدیگر احترام بگذارند و تجاوز به آن ننمایند، تعهدات خود را در مقابل یکدیگر انجام دهند، و 

بشر کیفری که مجرم باید ببیند را مقرر  لجبران کند و همچنین عقآنراد، ورهر گاه کسی به دیگری وارد آ
 می دارد و امثال آن، این گونه قواعد استخوان بندی حقوق طبیعی را تشکیل می دهد.

معاصر گرتیوس( بالعکس، بر آن است که انسان در حالت طبیعی دارای غریزة )فیلسوف انگلیسی  زهاب
درنده است )انسان گرگ  یی خوی گرگخودخواهی وحشیانه است و بدین جهت نسبت به همنوع خود دارا

 ولی عقل او را وادار کرده استجنگ با یکدیگر می گردند، جنگ همه علیه همه(، که موجب  -و –انسان 
که رفتار و کردار خود را تعدیل نماید و تحت روش منظمی قرار دهد، زیرا هر فردی متوجه است که بوسیلة 

سد. پیروان گریتوس و هابز موجد مکتب طبیعی و حقوق بشر آرامش اجتماعی می تواند به سعادت خود بر
 شدند. 

بوسیلة قوای دماغی خود  انسان و در مقدمة کتاب روح القوانین، کوشش نموده، ثابت کند کهیکسمونت
راهنمایی نمی شود، و قوانینی که وضع می نماید. بوسیلة طبیعت اشیاء به او تلقین شده است. به عبارت دیگر 

حقوقی بوسیلة مجموع وضعیت های مختلفی که انسان را احاطه نموده، )از قبیل محیط طبیعی،  دقواع
(، موقعیت و وسعت آن، نحوة زندگانی ساکنین در آن، مذهب، تمایالت سرزمین - وضعیت خاک )قلمرو

 آن ها و عادات( پیدایش یافته است.

ی آلمان و پیروان آن تشریح و روشن تاریخ مکتب ای قرن نوزدهم بوسیلهددر ابتمونتسکیو نظریه 
 . "حقوق محصول تاریخ است "کوشش فراوانی کرد تا بنمایاند؛ گردید، مکتب مزبور 
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احتیاجات اقتصادی، روحیة هر عصر، مبارزات طبقات برای دفاع از منافع  و بوسیلة روابط اجتماعی،

 مختلفه بوجود آمده است و حقوق محصول تفکرات بشری نیست.

هرگاه تاریخ حقوقی هر ملتی را با دیدی سطحی ورق بزنیم و تحوالتی را که در آن روی داده، مورد توجه 
قرار دهیم، می بینیم که حقوق در سیر و تطور دائم است همانطوری که مظاهر دیگر اجتماعی از قبیل، زبان، 

قف نمی گردد و مادام که بشر لحظه ای متو  خط و امثال آن ها همیشه تغییر می کند. این سیر و تطور 
 موجود است او را دنبال می کند.

حقوق خود به خود در "مکتب تاریخی به تدریج راه اغراق را پیمود تا حدی که اعالم داشت،  بهرحال
 "و ارادة بشری در آن مداخله ندارد. یابدروابط افراد با یکدیگر تکوین می 

بوجود آمد که حقوق را  اجتماعی( –)مکتب تحققی ذکر(، مکتب دیگریدر اثر اصطکاک عقاید دو مکتب باال )فوق ال
م عوامل آن عبارتند از : عادات، همی داند. اعوامل محیط اجتماعی پرورش یافته،حقوقدانان که تحت تأثیر *محصول دماغ

 اعمال عقل خود، جامعهاز این راه حقوقدانان سعی و کوشش نموده اند تا بوسیلة وضعیت اقتصادی و...  خالق، مذهب وا
 (1) را به بهبودی و ترقی سوق دهند.

 

*   *   *     *     * 

بر یکدیگرند و به لحاظ مقتضیات زمان، شرایط فرهنگی، اقتصادی و  گفتیم که حقوق و جامعه در ارتباط و تأثیر مستقیم
بنابراین قوق آن جامعه نیز خواهد گذاشت. سیاسی موجود، هر چه قدرت اثرگذاری بر جامعه ای را داشته باشد، تأثیری بر ح

برداشت اشتباه از تأثیرگذاری این  عدمصحیح است که برای جلوگیری از سوء تفاهم تداخل حقوق ملت های مختلف و
به جهت تأثیرگذاری جوامع مختلف برهم؛ الزم است که حقوق را در ملت های گوناگون مطالعه  ،حقوق بر یکدیگر 

 نمائیم.

 

 ؛تعریف و ماهیت حقوق تطبیقی فصل دوم:

با توجه به این که حقوق تطبیقی گسترش و اهمیتی روز افزون در جهان امروز یافته ، در            
کشورهای مختلف در دانشکده های حقوق، در سطوح مختلف تحصیلی تدریس شده و توجه اندیشمندان و پژوهشگران 

 چرا که در عقد نسبت به تحقیقات در این زمینه جلب شده است.

 

 .69و  68ش، صص /1371. امامی، سید حسن، حقوق مدنی : جلد چهارم، چاپ هشتم، انتشارات کتابفروشی اسالمیه، تهران، 1

 عقل و اندیشه*
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قراردادهای بین المللی، و در حل اختالفات و تنظیم بهتر روابط بین المللی و همچنین برای شناخت و اصالح حقوق داخلی 
 شد.ی کشورها( و ... می توان از حقوق تطبیقی بهره مند )حقوق مل

وجوه اشتراک و افتراق آن ها است. در باب این  منظور از حقوق تطبیقی، عبارت از مطالعة حقوق دو یا چند کشور و تعیین
حقوقدان مشهور  "مارک آنسل"ی مختلف ابراز شده، از جمله : تکه حقوق تطبیقی علم است یا روشی برای مطالعه، نظریا

بلکه نهادهای حقوقی را که یک نوع  –م است، زیرا نه تنها دارای متخصص می باشد که حقوق تطبیقی عل معتقد است
حقوق تطبیقی با مطالعة جغرافیایی حقوقی است، مورد مطالعه قرار می دهد. با توجه به این که نتیجة حاصل از مطالعة منظم 

 (1حقوق یک کشور متفاوت است. )

حقوق تطبیقی را روشی برای مطالعه دانسته و معتقدند حقوق تطبیقی همچون  ؛ "داوید"و "کوتریج "برخی دیگر چون 
 .فلسفه و ...، موضوع خاصی ندارد و لذا علم نیست. )به معنای اخص کلمه(

یا چند کشور و تعیین به طور کلی باید توجه داشت : که به نظر می رسد، حقوق تطبیقی روشی است برای مطالعة حقوق دو 
وجوه افتراق یا اشتراک آن ها؛ ولی استفاده از روش مزبور بدون علم و آگاهی از نظام های حقوقی کشورهای مختلف 

 لذا: مشکل خواهد بود.

. اهداف مقایسه به حسب حقوق دو یا چند کشور را گویند –فن مقایسه )و سنجش( تأسیسات حقوقی  ;حقوق تطبیقی 
مطالعه ای، آموزنده و البته دشوار است. فعالیت است. بهرحال روشی مصالح کشور مطالعه کننده )و مقایسه کننده( متفاوت 

این رشتة حقوق در تفاهم ملل و صلح بین المللی مؤثر است و موجب توسعه دانش حقوق و ترقی آن می شود )و لذا از 
 (.232ترمینولوژی حقوق/قوق در مطالعات می کاهد( )افراط و تفریط علماء ح

 

 

 

 

فایده و روش های حقوق تطبیقی، مارک آنسل، و برای اطالع بیش تر رک : دکتر سید حسین صفایی، بررسی کتاب . 1

 به بعد. 166، صص 1375ها و مقاالتی دربارة حقوق مدنی و حقوق تطبیقی، نشر میزان، تهران، 
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 تاریخچه و فواید حقوق تطبیقی بخش دوم :
 

 ؛اول  : گفتار تاریخچه حقوق تطبیقی در دوران باستان  فصل
 

 : / ق.م( 27تا  509در دورة جمهوری ).1

مربوط به خودشان داده شد که در ابتدا با کمیسر برای تنظیم قوانین  5)رم( از طرف نمایندة طبقه محروم پیشنهاد انتخاب  
العه برای مطکمیسر در صدد تنظیم قوانین جدید برآمدند و سه نفرشان  10شد، اما پس از چندی مخالفت شدید سنا روبرو 

 قوانین سولون به آتن رفتند.

 ق.م :  /451در سال . 2

ق.م /399قانونی انتخاب شدند و پس از تنظیم دو لوح دیگر )تکمیلی( در لوح  10ده نفر برای تنظیم  نجباءاز سوی مجلس 
 .تقدیم و به تصویب رسیدبه مجلس ملی 

 :"Decemvirs"دسمویرها .3

را پس از  "الواح دوازده گانه"ق.م،  /450در دورة جمهوری رم بود که در سال "دادگاه حافظ آزادی"نام ده قاضی  
 بررسی قوانین شهرهای بزرگ یونان آن روزگار تهیه کردند.

 در یونان قدیم :.4

توسط سولون بر مبنای مطالعة قوانین اساسی کشورهای مختلف بوده  شهرهای یونانی(ق.م( )حاکم بر  /153)قوانین آتن 
 .است

  :در رم. 5

جمع آوری و به صورت  ،که در قرن دوم زندگی می کرد پمپیونیوسق.م( توسط  /509تا  753از  –)قوانین دوره پادشاهی 
 مجموعه ای درآمد.

 را بر مطالعات تطبیقی قرار داده بود. ارسطو؛ نیز مبنای تهیه و تنظیم کتاب سیاست . 6

 

 قوق عمومی و خصوصی رم دانسته اند.برخی محتوای الواح مزبور را منبع اصلی ح* 
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 ؛از قرون وسطی تا کنون –دوم : تاریخچه حقوق تطبیقی  فصل
 الف( در قرون وسطی حقوق رم با حقوق کلیسایی مقایسه گردید.

 .مباحثه و مجادله در باب مزایای حقوق کلیسایی و کامن ال انجام می گرفته در انگلستان ب( در قرن هفدهم 

 از طریق مقایسه کوشید در روح قوانین نفوذ کند و اصول یک نظام حکومتی خوب را بدست آورد.فرانسوی ویمونتسکج( 

پیدایش و قوقدانان گردید.شناسایی از قرن نوزدهم باالخص تدوین قوانین سبب مطالعة تطبیقی حقوقی از سوی ح اهمیت د(
 .شد مختلف حقوق ملی سبب انقالب فرهنگی برای مقایسه این قوانین

از سوی ) یمطالعات که برگزاری اولین کنگره حقوق تطبیقی در پاریس –م سال تولد حقوق تطبیقی /1900ه( در سال 
 .انجام شد(ژرمنی و کامن ال –حقوقدانان رومی 

 شکاکان، قناعبرای روشن کردن فواید حقوق تطبیقی جهت ا ؛یکی 

 .معتقدان به آن برای استفاده از مقایسة انواع حقوق به منظور رسیدن به اهداف مختلف دیگری؛ آماده کردن  

 حقوق سوسیالیست با پیدایش و شناسایی باالخره پس از جنگ جهانی دوم )پیشرفت حقوق تطبیقی از آغاز قرن بیستم( ( و
 ها و کشورهای جهان سوم از سوی حقوقدانان رومن و ژرمن و کامن ال مورد مطالعة تطبیقی قرار گرفت.

 ؛قبل از قرن نوزدهم –قبل از دوران معاصر ز( 

باید دقت داشت به این که به خصوص دانشگاه ها برای تربیت دانشجویان فقط از نظرشان علم حقیقی حقوق یعنی روشی 
همة کشورها راه حل های عادالنه را کشف کرد، شایسته آموختن می دانستند. که این روش را با مطالعة که با آن بتوان در 

و این دو حقوق را به عنوان حقوق مشترک جهان متمدن )جهان غرب آن  حقوق رم و حقوق کلیسایی می آموختند
 جهان مسیحیت، می دانستند.( =روزگار
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 سوم : فواید حقوق تطبیقی فصل
 لف( کاربرد حقوق تطبیقی در پژوهش های تاریخی و فلسفی مربوط به حقوق.ا

 ب( کاربرد حقوق تطبیقی برای بهتر شناختن و اصالح حقوق ملی کشورها.

 ج( کاربرد حقوق تطبیقی برای درک ملل بیگانه و تنظیم سودمند روابط در زندگی بین المللی

 

 حقوق اول : کاربرد حقوق تطبیقی در پژوهش های تاریخی و فلسفی گفتار
 

در انگلستان  "Maine"عرف های قبائل بدوی به منظور نشان دادن ریشه های حقوق ماین سیر مطالعة ( در1
 –م /1831در کولژ دوفرانس در در آلمان و تأسیس نخستین کرسی قوانین تطبیقی  "Cohler"و کهلر 

"Colege de France" 

به مطالعات تاریخی، حقوق قدیم رومی، حقوق قدیم ژرمنی و حقوق فئودالی از بسیاری جهات  ( با توسل2
 با توسل به این گونه مطالعات حقوق تطبیقی روش شده است.

روشن شدن طرز فکرهای متنوع راجع به حقوق با توجه به اختالف در ارزش منابع  ;فلسفه حقوق-( فلسفی3
 از طریق حقوق تطبیقی؛ از جمله شناسایی : 

 ترادف با اجبار و مظهر بی عدالتی است.مجوامعی که در آن ها حقوق  -1

 جنبه تقدس بوده و با مذهب نزدیک است.ترادف با مجوامعی که در آن ها حقوق  -2

 و ... مفهومی ناشناخته با مفاهیم ما دارد )خاوردور(ترادف با ممعی که در آن ها حقوق جوا -3

 در نظریه کلی حقوق :  -4

 مظهر دموکراسی است. و قانون نویسی جوامعی که در آنها حقوق مترادف با ؛رومی ژرمنیدر حقوق  -الف 

را مظهر دموکراسی می  ،و ... دکترینکاربرد رویه قضایی و جوامعی که در آنها حقوق  را کامن ال -ب
 دانند و ...
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 :دوم : کاربرد حقوق تطبیقی در شناخت و اصالح حقوق ملی گفتار
 

 ،م، تأسیس انجمن قوانین تطبیقی  /1896در سال ( 1

جدیدی  "Codes"( در دانشگاههایی که کرسی قوانین تطبیقی تأسیس شده به مطالعه مجموعه های قوانین 2
 که در کشورهای مختلف منتشر شده بود، پرداختند.

در کشورهای اروپایی که به جنبش قانونگذاری  ،( به شناسایی شرایط مشابه، نیازها و احساسات همانند3
سازهایی که در حقوق بازرگانی، حقوق کیفری، حقوق کار و تأمین  همانند  پیوسته بودند و موجب

، دارای گرایش انجام گرفت...،اده، حقوق آیین دادرسی و حقوق اداری و اجتماعی، یا حتی حقوق خانو
های مشابه و حتی تطابق بسیاری از تحوالت قانونگذاری هستند. البته )می دانیم که حقوق به خاطر ماهیت 

)قانون(، نوشته شده  هعلمی خود، دارای خصیصة فوق ملی است و آنچه در کشوری دیگر به تصویب رسید
است بر شیوة شرح و تفسیر و احیاناً تجدید حقوق ( یا مورد حکم واقع شده )رویه قضایی( ممکن )دکترین

عالی انگلستان صادر آرایی که از سوی دادگاه ا، بدون هرگونه دخالت قانونگذار تأثیر گذارد. همچون م
 ده دارد و بالعکس.تعیین کننشده و در قضاتی که باید حقوق استرالیا و یا کانادا را اجرا کنند، اثری 

ی تأمین عدالت بهتر از تجربیات بدست ارشوند. بحقوقدانان می توانند از اندیشة حقوقی بیگانه بهره مند 
آمده از خارج از کشور گسترش مطالعات حقوق تطبیقی در راه این هدف بکار می رود و در مسیر تحولی 

 ملی کشورها از جمیع جهات است.است که خواستن تأمین همکاری بین المللی و اصالح حقوق 

 

 ی درک ملل بیگانه وار: کاربرد حقوق تطبیقی بسوم   گفتار

 ؛ بهتر روابط در زندگی بین المللی تنظیم 

   در:فواید اصلی 

 ،(حقوق بین الملل عمومی1

  ،(حقوق بین الملل خصوصی2

  .(وحدت بین المللی حقوق 3
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 ی :بین المللی عموم( حقوق 1

حقوق بین المللی را ایجاب می کند. از جهت همزیستی مسالمت آمیز روابط و  در کلیتجدید نظر شرایط نوین جهانی  
شناسایی و تفاهم متقابل ملت ها از طریق گسترش "اساسنامه یونسکو  3با توجه به ماده  ،همکاری های فنی جدید، و ...

 "بیقی را توصیه می کند.در سطح جهانی و کاربرد روش تطمطالعه حقوق خارجی 

توسط هانری هشتم در انگلستان چند کرسی حقوق رومی تأسیس شد تا دیپلمات های  م/16قرن درسابقه تاریخی؛  -الف 
 بری بپردازند. آن کشور با آشنایی کامل به برقراری روابط با کشورهای اروپای

منطقه ای یا بین المللی( از نظر درک عقیدة دیگران و برای مذاکره کنندگان و منعقدکنندگان عهدنامه ها )بازرگانی  -ب
حقوق تطبیقی امکان  یآشنایی ضروری است. که از طریق شیوه ها ،به شیوه استدالل ایشان –چگونگی متقاعد ساختن آنان 

 پذیر است.

الهه پیش بینی شده  از آن جا که یکی از منابع حقوق بین المللی عمومی که در اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری -ج
تفسیر این عبارت و نیز تعیین اصول مزبور جز بر پایة حقوق  ،است"اصول کلی حقوقی مشترک بین ملل متمدن"عبارت از 

 تطبیقی امکان پذیر نیست.

 ؛( حقوق بین الملل خصوصی 2

دار صالحیتبه طور عمده عبارت قواعد تعارض است و هدفش تعیین دادگاه حقوق )بین الملل خصوصی( 
ملی برای رسیدگی به روابط بین المللی و تعیین قانون ملی حاکم بر این روابط است که متأسفانه به 

 دلیل تعارض قوانین و تعارض دادگاه دو نتیجه نامطلوب حاصل خواهد شد : 

 غیر قابل پیش بینی بودن راه حل ها و ؛یکی

 ورهای مختلف صادر می شود.ناهماهنگی آرایی که در موارد مشابه در کش؛  دیگری 

 از اصلی ترین وظایف حقوقدانان پایان دادن به این هرج و مرج است تا ایجاد زیربنایی مطمئن برای
ایجاد شود و در همه روابط روز افزون و رو به گسترش بین المللی گردد و توافقی بین کشورها  برقراری

شود و راه حل های یکنواختی مورد قبول قرار جا در مورد یک رابطة حقوقی خاص، قانونی واحد اجرا 
قراردادهای بین المللی و نیز بستگی به نحوة  گیرد. که این امر از طریق حقوق تطبیقی با توجه به انعقاد

 و رویه قضایی کشورهای مختلف دارد.حل مسأله 

  



 12 

 ؛وحدت بین الملی حقوق ( 3

یک حقوق فوق  ،ملی حقوقی نظام هایالبته مقصود از وحدت بین المللی حقوق این نیست که به جای  
ملی توسط یک قانونگذار در سطح جهانی تصویب گردد. بلکه به جای آن می توان از طریق عقد 

حاکم بر  به منظور اصالح تدریجی نظامقراردادها یا قوانین نمونه، کنوانسیون های بین المللی و پذیرش 
نوعی وحدت بین المللی حقوق در جهان  لذاروابط حقوق بین المللی به برخی پیشرفت ها دست یافت. 

 ،این امر یکی از کوشش های بزرگ در دوران کنونی است امروز ضروری و در جهان فردا الزم است. 
تطبیقی امکان ق یا هماهنگ کردن که الزمة وحدت حقوقی است بدون یاری حقوکار تلفیق  بر اینبنا

 پذیر نیست چرا که ؛ 

 ،برای وقوف و آگاهی به موارد اشتراک و افتراق موجود بین نظام های حقوقیاوالً؛ 

 ،یا حدود دیگری که برای وحدت حقوقی باید قائل شدثانیاً؛ برای شناخت حدود جغرافیایی 

 ،حقوقی در کشورهای گوناگونثالثاً؛ برای نزدیک کردن تکنیک های مختلف 

 موفقیت ممکن در زمینة کوشش هایی که به منظور وحدت و رابعاً؛ برای بدست آوردن حداکثر 

 باط با آن الزم است.در ارت مطالعاتیحقوقی انجام می گیرد، حقوق تطبیقی و 

 

 چهارم : نقش علمای حقوق تطبیقی گفتار

 ،( برای درک بهتر حقوق ملی شان1

 ،( برای اصالح بهتر حقوق ملی شان2

 ( برای اینکه با حقوقدانان دیگر کشورها قواعد تعارض یا قواعد ماهوی یکنواختی برقرار سازند.3

 ،نظام های متنوع حقوقی را هماهنگ سازند(4

را با روش های استدالل و برای آن که هر چه بیش تر حقوقدانان حقوق تطبیقی گسترش نوین درس ها و مؤسسات (5
وجود دارد آشنا سازند تا بتوانند در رفع مشکالت در این زمینه ها  مختلفر کشورهای آموزش های متفاوتی و ... که د

 موفق شوند.

 

 

 .به بعد 22، چاپ اول ص 1376. درآمدی بر حقوق تطبیقی و ...، ترجمه و تلخیص دکتر سید حسین صفایی، نشر دادگستر، 1
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 چهارم : رابطة حقوق تطبیقی با جامعه شناسی حقوق فصل
 

بر آن است که قاعدة حقوقی را همانند سایر پدیده های اجتماعی بررسی کند. از  شناسی حقوق جامعه
فشارهای اجتماعی و پاسخگوی  معلولدیدگاه جامعه شناسی، حقوق، همچون اخالق، زبان، هنر و اندیشه، 

 (1ضرورت های جامعه در برهه ای از زمان است. )

جامعه شناسی حقوقی تلقی کرده اند. صرفنظر از ایرادهایی که  گروهی حقوق تطبیقی را صرفاً جنبه ای از
به این نظریه وارد است؛ اما بجاست که پذیرفته شود میان حقوق تطبیقی و جامعه شناسی حقوقی نقاط ارتباط 
متعدد و نیز برخی وجوه مشترک وجود دارد. زیرا حقوق تطبیقی نیز مانند جامعه شناسی باید بررسی کند 

می کند و مردم چه جایگاهی برای آن به عنوان عامل نظم اجتماعی   ا چه حد رفتار افراد را تعیین که حقوق ت
 قائل هستند...

کسی که می خواهد، یک حقوق خارجی را بررسی کند، ضرورتاً باید در نظر داشته باشد که حقوق، بدان 
 .کنندة روابط اجتماعی نیستآن بر می آید، تنها عامل تنظیم رسمی و صوری گونه که از منابع 

قواعد حقوقی و آیین دادرسی که ما آن ها را اساسی تلقی می کنیم، ممکن است که در یک محیط دیگر 
قریباً ناچیز ایفا کنند و در عوض، اصول دیگری برای تنظیم روابط اجتماعی وارد عمل فقط نقشی فرعی و ت

 شوند.

، در ماداگاسکار قواعدی موسوم به فومبا  "giri"ژاپن قواعدی به نام ژیری در حقوق  بدین سان 
"Fomba" در جای دیگر فالن مقام مذهبی یا اجتماعی و باز در جایی دیگر تنها ترس از افکار عمومی ،

یا نظارت یک حذب سیاسی نیرومند ممکن است از حقوقی که به ظاهر وجود دارد )متن یا متون زیبایی 
(، صورتی بی محتوا بسازد که زندگی اجتماعی کم و بیش از آن جدا باشد. خطر این جدایی در نوشتاری

فتنی تلقی می ولی بیشتر آرمانی دست نیا ،بسیاری از کشورها که حقوق در آن ها دارای ارزش واالیی است
 :شود، نیز وجود دارد 

ر آن ها حاکم است و همین خطر چنین است وضع کشورهای متعددی که، از لحاظ نظری حقوق اسالمی ب
؛ این وضع کشورهای خاور نیز وجود دارد ،در پاره ای از کشورها که به عکس حقوق را تحقیر می کنند

از طریق آیین سازش حل و فصل می کنند و دور است. که در آن ها شهروندان شایسته، دعاوی خود را 
و مایة شرمندگی به شمار می آورند. حتی به حقوق را بر حسب سنت ناپسند  لاقامة دعوی در دادگاه و توس
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کل واقعیت زندگی اجتماعی را در بر نمی گیرد : همة جرائم کیفری مورد  ،، حقوقکشورها برخی در
 همة مالیات ها وصول نمی شوند، همة احکام قضایی به مرحلة  اجرا  نمی رسند، نمی گیرند، تعقیب قرار

بازرگانی و شغلی و عناصری از نظام مذهبی، سیاسی و اجتماعی وجود دارد  روش های اداری،ز پاره ای ا
عمل افراد تأثیر می گذارند. کسی که تنها به نظریه حقوق محض بپردازد، دیدی نادرست از که بر نحوة 

 ی و واقعیت های حقوقی خواهد داشتشیوة تنظیم روابط اجتماع

  ابع حقوق :اختالف در ارزش منفصل پنجم:
 ؛منابع رسمی و صوری حقوق 

با توجه به آنکه در نظام های مختلف نقش بسیار متفاوتی برای قانون، عرف و عادت، رویة قضایی، عقاید 
 علمای حقوق و انصاف قائل شده اند از جمله :

را تغییر  الف( ممکن است یک حقوق جنبة مذهبی و تقدس داشته باشد و هیچ قانونگذاری نتواند قواعد آن
 دهد.

 طبیعی تلقی شود. ،ب( در حقوقی دیگر ممکن است؛ قانون الگویی بیش نباشد که نسخ آن بوسیلة عرف

ج( ممکن است در نظمی حقوقی در جایی دیگر؛ آرای قضایی اعتبار و ارزشی پیدا کنند که از محدودة 
 ...طرفین دعوی فراتر روند )و در موارد مشابه نیز قابل استناد شوند( و 

د( دیگر آن که ممکن است در برخی نظام های حقوقی توسل به برخی عبارات کلی یا پاره ای اصول عالی 
به نحو کم و بیش گسترده ای، اجرای دقیق قواعد صریح موجود را تصحیح کند و ... .اما در عمل  –عدالت 

 حاالت دیگری نیز مشاهده می شود.

در رابطه با نظام های حقوقی مورد مطالعه، بدانیم. اما از آن جایی  در حقوق تطبیقی باید همة این نکات را،
که عبارات به کار رفته توسط نظریه پردازان دربارة منابع حقوق یا شیوه های تفسیر قانون همیشه واقعیت را 

 به طور دقیق نشان نمی دهد، این امر دشوار است.

 

 .6، ص  1370ترجمه ی دکتر ابوالفضل قاضی، چاپ دوم، . برای اطالع بیشتر رک : جامعه شناسی حقوق، 2

 قانون و رویه قضایی. –. مقصود منابعی است که قواعد حقوقی به طور مستقیم از آن ها بدست می آید 3
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می کند که رویة قضایی یک منبع حقوقی نیست؛ با این حال، آرایی که  مین در فرانسه اعالمثالً دکتر *
دولتی فرانسه در پاره ای موارد صادر کرده اند، در واقع دارای چنان ارزش و اعتباری  دیوان تمیز یا شورای

 از اعتبار قانون نیست.است که به هیچ وجه کمتر 

است،  "CaseLaw"آرای قضایی بردر نظامی که نمونة بارز یک حقوق مبتنی در انگلستان حتی امروزه،  *
می شود. البته باید این عبارت را خوب درک کرد. قوانین در قانون به عنوان یک پدیدة استثنایی معرفی 

انگلستان فراوان هستند و نقشی ایفا می کنند که به هیچ روی کم تر از نقش قانون در فرانسه نیست. همچنین 
قوانین انگلیس دیگر، آن طور که در گذشته مقرر بود، کلمه به کلمه و به طور لفظی و در قالبی محدود و 

 یر نمی شوند.مضیق تفس

مع هذا، این سنت همچنان باقی است که حقوقدانان انگلیس در مقابل قواعد ساختة قانونگذار احساس راحتی 
آرای قضایی که به منظور اجرای آن ها صادر شده را زیر موج نمی کنند، به همین دلیل، قواعد یاد شده 

 اند، غرق می کنند.

حقوقی را که جزء مجموعة مقدس حقوق  عدر اجازه دهد تا قواین اسالم؛ نمی تواند به قانونگذادکتر *
این جلوگیری مانع از آن نمی شود که یک حکومت اسالمی در عمل نتواند،  لیکنیر دهد. غیاسالمی است، ت

بدون لطمه زدن به اصول سنتی اسالم از راه اقدامات مختلف انتظامی یا از طریق آیین دادرسی )یا احکام 
 ی آن را به برخی شرایط موکول کندثانوی( قاعده ای را خنثی یا اجرا

 ؛تفاوت در ساختار حقوق فصل ششم:

 

از آن جا که هر یک از نظام های حقوقی دارای مفاهیمی است که توسط آن ها قواعد خود را تشریح می کند و دارای 
دارای طرز فکری راجع به خود قاعدة حقوقی تقسیماتی است که داخل آن ها، این قواعد را طبقه بندی می کند، حتی 

که ساختار حقوق هر نظام را  رش نسبت به قاعدة حقوقی(است و در این جهات سه گانه )مفاهیم تقسیم بندی ها و نگ
می کند که به تفاوت    نیز بین نظام های حقوقی تفاوت هایی است و مطالعة یک حقوق خاص اقتضاء می دهند، تشکیل 

 ی بین آن حقوق و حقوق دیگر آگاهی یابیم.رهای ساختا
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که  باید توجه داشت ؛مقرراتی برای اجرای عدالتاهم راه های ایجاد تعادل میان منافع متضاد و ایجاد  *
است در نظام های حقوقی متنوع از راه های مختلف بدست ممکن بخشیدن به آنست، حقوق در پی تحقق 

 آید :

واگذار  ی خاص و...، برای مثال : ممکن است حمایت از افراد در مقابل نظام اداری در کشوری به دادگاه ها
 وسط واحدهای داخلی ادارات تأمین شود، شود و در برخی کشورها ت

در قرار گیرد. یا مثالً  "Mediateur" –کمیسیون های پارلمانی یا یک )میانجییا آن که تحت نظارت 
 و؛ ممکن است در یک حقوق بنا بر قواعد مالی ازدواج تأمین شده باشد متوفیمورد همسر بازماندة 

بر مبنای قواعد ارث و یا مثالً حمایت از محجورین، در نظامی از طریق نمایندگان قانونی دیگر در حقوقی  
 ؛  "تراست"نظامی دیگر از راه شود و در آن ها تأمین 

در خانواده های مختلف حقوقی گسترش یافته و مثالً به طور مستقل  حقوقکه علم باید این را پذیرفت ( 1)
جلوه می کند، غالباً برای حقوقدان انگلیسی  یحقوقدان فرانسوی مقدماتتقسیمات و مفاهیمی که به نظر 

 بیگانه است، تا چه رسد به حقوقدانان مسلمان و یا به عکس و ...

این وظیفة علمای حقوق تطبیقی است که با بررسی کلی ساختار جوامع و نظام های حقوقی، شرایط ضروری 
بیگانه آنان باید طرز فکرها، شیوه های استدالل و مفاهیم برای گفت و شنودی ثمربخش را فراهم آورند، 

عام کلمه برای علم حقوق فراهم کنند، تا اشخاصی که به یک  معنایرا تشریح کنند و واژه نامه هایی به 
 .ند، بتوانند یکدیگر را درک کنندزبان سخن نمی گوی

 

 نتیجه : هفتمگفتار 

 )آثار و نقش حقوق تطبیقی در علم حقوق( 

 

می بینیم که حقوق تطبیقی نقشی عمده در علم حقوق ایفا می کند و در واقع: نخست بر آن است که با بهره 
 گیری از تجربة همة ملل اذهان حقوقدانان را در مورد نقش و مفهوم حقوق روشن کند.

اد راه کارهایی از دیگر سو می خواهد سازماندهی جامعة بین المللی را با نشان دادن امکانات توافق و پیشنه 
برای تنظیم روابط بین المللی آسان کند و در مرحلة سوم؛ حقوق تطبیقی به حقوقدانان ملل گوناگون امکان 

 می دهد که در مورد حقوق داخلی خود از ابتذال و کار یکنواخت دوری جسته به اصالح آن بپردازند.



 17 

ر خود را فقط بر مطالعة حقوق ملی متمرکز برای انجام موارد فوق الذکر ؛ باید حقوقدانان از این که کا
کنند، چشم بپوشند و باید در مواقع مناسب روش حقوق تطبیقی را بکار برند. فایدة حقوق تطبیقی فقط در 
دوران اخیر شناخته شده، و نسل جدید که به واقعیت های جهان نوین آشناتر و آگاهتر است و نسبت به 

رویة قضایی "ر است، نخواهد پذیرفت که علم حقوق تا حد یک ضرورت همزیستی میان ملت ها حساس ت
 از آن اظهار تأسف کرده است تنزل یابد.  "Iheringایرینگ "چنانکه  "محلی

شاید برای کسانی که به کارهای عملی حقوق اشتغال دارند، اجتناب ناپذیر باشد که در کار روزانة خود، 
وجود این، علم حقوق جهانی است، و حقوق تطبیقی یکی از  افق دیدشان را به حقوق ملی محدود کنند، با

عناصر بسیار مهم این جهانشمولی در عصر حاضر است که به گونه ای روز افزون، نقشی درجة اول در 
 شناخت و پیشبرد حقوق ایفا می کند.

 

ضمن انتقال پاره  "Settlor of the Trust"، به طور کلی مبتنی بر آنست که با شخصی به عنوان تشکیل دهندة تراست "Trust". تراست 1
= )معموالً به امین ترجمه می شود که قابل ایراد است، چه تراستی مالک و دارای پاره  "Trustee"ای اموال به یک یا چند نفر به نام تراستی 

می کند که اموال مزبور به نفع یک یا  ای از اختیارات مالکانه است، شخصی که مال دیگری را به عنوان امانت در تصرف داشته باشد(، شرط

. این ترکیب به غایت در انگلستان معمول است و برای رسیدن به هدف های متعددی "Cestuisque Trust"چند شخص دیگر اداره شود 
ادها و مؤسسات به کار می رود، همچون حمایت از محجورین، حمایت از زن شوهردار و یا برای سازماندهی ارث و تسویه ترکه، تشکیل بنی

 عام المنفعه و ... .

 به بعد( 170)همان، همو، ص  

. نظام های بزرگ حقوقی معاصر، رنه داوید، ترجمه دکتر سید حسین صفایی، دکتر محمدآشوری، دکتر عزت ا... عراقی، مرکز نشر 1

 دانشگاهی.

ژوفره اسپینوزی، ترجمه و تلخیص دکتر سید حسین صفایی، . درآمدی بر حقوق تطبیقی و دو نظام بزرگ حقوقی معاصر، رنه داوید کامی، 2
 .1384نشر میزان، چاپ ششم، پائیز 

 1355. حقوق و اجتماع، دکتر پرویز صانعی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی )ملی سابق( چاپ دوم، جلد اول، 3

 1371اسالمیه، تهران . حقوق مدنی، دکتر سید حسن امامی، جلد چهارم، چاپ هشتم، انتشارات کتابفروشی 4

 . فایده و روش های حقوق تطبیقی، مارک آنسل.5

 .1375. بررسی کتاب ها و مقاالتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی، دکتر سید حسین صفائی، نشر میزان تهران، 6

 . جامعه شناسی حقوق، ترجمه دکتر ابوالفضل قاضی، چاپ دوم به بعد.7

 ر کاتوزیان، شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا، چاپ بیستم به بعد.. مقدمه علم حقوق، دکتر ناص8

 . حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، دکتر ابوالفضل قاضی، دانشگاه تهران9

 . حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران، دکتر سید محمد هاشمی، دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی و ... 10
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 حقوقی : بخش سوم : تقسیم بندی نظام های

 کثرت و تعدد نظام های حقوقی ؛  گفتار اول :

دانستیم که برخی معتقدند به تعداد کشورهای جهان دارای نظام حقوقی هستیم، چرا که هر کشور 

حقوق مختص به خود را دارد. حتی در داخل یک کشور نیز ممکن چند حقوق مختلف به طور همزمان 

یر دولتی نیز می توان دید همچون حقوق کلیسایی، حقوق هندو اجرا گردد. این امر را حتی در جوامع غ

و ...، در سطح جهانی و منطقه ای نیز حقوقی وجود دارد که روابط بین کشورها و بازرگانی بین المللی 

 را تنظیم می نماید.

توجه  لذا می بینیم که نظام های کثیر حقوقی با زبان ها و تکنیک های متعدد و متنوع وجود دارد که با 

به کثرت تعدادشان، بررسی تک تک آن ها دشوار می نماید و شاید نتیجه ای مثمر ثمر نیز نداشته باشد. 

 به این دلیل است که با توجه به ویژگی های کلی آن ها را در چند خانواده، طبقه بندی نموده اند.

 

 ناپذیر )پایدار( در حقوق : تغییردوم : بررسی عناصر تغییر پذیر )ناپایدار( و  گفتار

البته با توجه به عامل زمانی  ،دیدی سطحی و نادرست است که حقوق را تنها مجموعه ای از قواعد بدانیم

 و مکانی، حقوق می تواند در تعدادی قواعد مشخص گردد. اما در واقع حقوق 

با بعضی مفاهیم است.  پدیده ای پیچیده تر است. هر نظام حقوقی دارای برخی اصطالحات در ارتباط

قواعدش طی تقسیماتی گروه بندی می شود و دارای فنون و تکنیک های ویژة خود برای بیان قواعد و 

البته وابسته به نوعی طرز فکر دربارة نظام اجتماعی است )در ارتباط  وتفسیرهای مربوط به آن هاست. 

 وظیفة حقوق را مشخص می کند.با هدف از ایجاد قواعد حقوق و ... ( که شیوة اجرا و حتی 

 :لذا آنچه آموختنش مهم است*

معنای اصطالحاتی است که در قواعد به  ،چارچوب هایی است که قواعد مطابق آن ها تنظیم شده اند

 روش هایی است که برای تعیین معنا و هماهنگ کردن آن ها اعمال می شود.وکار می روند، 

در یک لحظه دگرگون شوند ولی عناصر دیگری هستند )عناصر قوانین ممکن است با ارادة قانونگذار 

دیگری از حقوق( که نمی توان آن ها را خودسرانه تغییر داد. زیرا با تمدن و شیوه های تفکر در ارتباط 
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و وابستگی نزدیک هستند و قانونگذار در مورد این عناصر پایدار نمی تواند کاری انجام دهد. همچنان 

 ا و نحوة استدالل ما کاری نمی تواند بکند.که در مورد زبان م

در ایاالت متحده اهمیت این عناصر را که در قواعد حقوقی نظام های  "RoscoePound"راسکو پاند 

مختلف نهفته است، نشان داده؛ برخی معتقدند، که این عناصر مبنای احساسی است که ما از تداوم 

واعد حقوقی صورت گرفته است داریم و به ما اجازه می تاریخی حقوق خود با همة تغییراتی که در ق

اساسی تر و دهد که حقوق را علم تلقی نموده و آموزش حقوق را ممکن می سازد. زیرا این عناصر 

و با نادیده گرفتن  پایدارتر سبب کشف قواعد و تفسیرشان و نیز مشخص شدن ارزششان می شود

 ثیر را به چند خانوادة بزرگ تقسیم نمود.اختالفات فرعی، می توان نظام های حقوقی ک

 

 تقسیم بندی انواع حقوق در چند خانواده :سوم  گفتار
 

باید توجه داشت که متن و محتوای انواع حقوق دارای تنوع قابل مالحظه ای است. اما در مورد عناصری 

که گفتیم پایدارتر و اساسی ترند، اختالف بسیار اندک است و روش های کاربرد و تقسیم بندی و طرقی 

ده گرفتن اختالفات استداللی که برای تفسیرشان بکار می رود، محدود است و همچنانکه گفتیم با نادی

که سبب درک و معرفی آسان  نمودفرعی می توان نظام های حقوقی را در چند خانواده تقسیم بندی 

است که این تقسیم بندی ها نیز از جهت  مبرهنتر نظام های حقوقی در جهان خواهد شد. البته 

ه برای منابع حقوق قائل معیارهای مختلف انجام یافته از جمله؛ از جهت ساختار حقوق و یا اهمیتی ک

بلکه نوع جامعه ای که می خواهند به کمک  ،می شوند یا تنها اختالفات فنی مورد عنایت قرار نگرفته

حقوق ایجاد کنند را نیز مد نظر قرار داده اند. یعنی مبانی فکری و فلسفی را مورد توجه قرار داده اند که 

 می باشند. ای و سطح بررسی  ،بهرحال همة این تقسیم بندی ها دارای ارزش هستند و بیانگر دیدگاهی

را که وحدت و اشتراک در منابع حقوق و قواعد فنی را به  ،ه داوید و ...(ن گروه حقوقدانان )رنآما نظر 

عنوان پایه و اساس تقسیم بندی قرار داده اند بیان می کنیم که سه خانواده را قابل شناسایی دانسته اند 

 (: )و سپس سه نظام حقوقی دیگر را بررسی خواهیم کرد.
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 قوقی معاصر:تقسیم بندی انواع خانواده های ح چهارم بخش
 ژرمنی _خانواده حقوقی رومی فصل اول:

 خانواده حقوقی کامن الفصل دوم:

 خانواده حقوقی کشورهای سوسیالیستی )دموکراسی های توده ای(فصل سوم:

 حقوق کشور هند و حقوق یهود اسالمی و حقوق هند وکشور های  ی درحقوقنظام  فصل چهارم:

 خاور دور چین و ژاپن یحقوقفصل پنجم :

 و ماداگاسکارآفریقا  یحقوقفصل ششم: 

 ؛ژرمنی  –خانواده حقوقی رومی  فصل اول

 مقدمه

 کشورهای و ه جز انگلستان و کشورهای کمونیستباین خانواده شامل تمام کشورهای اروپایی  (1

 .آمریکای التین است

اخالقی مذهب مسیح و افکار مبنای حقوق این خانواده را قواعد حقوق روم و تعلیمات  (2

 .آزادیخواهانه قرن هجدهم تشکیل می دهد

سه قوة مقننه، مجریه، قضاییه وجود یعنی  ،قانون مهم ترین منبع حقوق است و تفکیک قوا  (3

  (1)دارد.

  در قوانین آن اصل آزادی قراردادها و مالکیت خصوصی کاماًل مشهود است.  (4

 قواعد حقوقی، قواعد کلی رفتار است. (5

از اخالق و عدالت الهام می گیرد و بدیهی است که تعالیم اخالقی قواعد حقوقی در این کشورها  (6

 .است مسیحیت، تأثیر فراوانی در این نظام حقوقی داشته

همچنین نفوذ افکار حقوقدانان طرفدار مکتب اصالت فرد در قوانین موضوعه، در موارد احترام به  (7

 مالکیت خصوصی و اصل آزادی قراردادها کاماًل مشهود است.

 

 

 

 

 
 .40. حقوق مدنی، ناصر کاتوزیان، ص 1
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 در این خانواده عبارتند از : حقوق به طور خالصه باید گفت منابع 

 قانون -1

 عرف و عادت -2

 رویه قضایی  -3

 نظریه علمای حقوق –دکترین  -4

 اصول کلی حقوق. -5

بنابراین این خانواده شامل کشورهایی است که در آن ها علم حقوق بر پایه حقوق رم شکل گرفته است 

 و قواعد حقوق، قواعد کلی رفتار و در ارتباط نزدیک با عدالت و اخالق تلقی 

 . می شود ...

 گفتار اول

 اهم ویژگی ها: 
ژرمنی است، پیشینة آن به حقوق رم قدیم می رسد  –ومی خانوادة حقوقی که در جهان امروز می یابیم خانوادة ر یننخست 

 و نقطة کمال این حقوق است.

 در دوران معاصر 

ن قوانین والف( از قرن نوزدهم، در این خانواده، قانون نقشی عمده یافته است و کشورهای این خانواده به مجموعه های مد
 مجهز شده اند.

حقوق، به علل تاریخی، بیش از هرچیز برای تنظیم روابط میان افراد ایجاد ب( ویژگی دیگر این خانواده، آنست که این 
شده است. حقوق مدنی مدتی دراز، پایگاه اصلی علم حقوق است و رشته های دیگر حقوق از اصول و قواعد حقوق مدنی 

 نشأت گرفته و در نتیجه دیرتر و کم تر از آن گسترش یافته اند.

 ژرمنی در اروپا بری است و با کوشش های  –قی رومی ج( جایگاه اصلی خانواده حقو
مپراطور  "Justinien" نیندانشگاه های اروپا این حقوق شکل گرفته است. از قرن دوازدهم، بر اساس مجموعه های ژوستی

 روم، یک علم حقوق مشترک برای همه متناسب با شرایط جهان نوین فراهم آوردند.

به دلیل آن که حقوق هم از آن پیروی می کند، والبته  ژرمنی است و ناگریز از نظر منابع –: مبتنی بر سیستم حقوقی رومی در مورد سیستم ایران گفته اند *
 است. اصلی حقوق منبع ،احکام و موازین اسالمینظام جمهوری اسالمی است، 
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های  در دانشگاهژرمنی، برای تجلیل از کوشش های برگزیده شده است که همزمان  –صفت رومی 

 کشورهای التینی و کشورهای ژرمنی صورت گرفت.

ژرمنی در سرزمین های بسیار وسیعی گسترش یافت، به طوری  –در نتیجة استعمار، خانوادة حقوقی رومی د( 

می شود و البته در برخی دیگر  ها حقوقی متعلق یا نزدیک به این خانواده اجرا  نکه در حال حاضر نیز در آ

به دلیل نیاز به نوسازی یا تمایل  ،سلطة ملل اروپایی بری )اروپای قاره ای( نبودند هماز کشورها که تحت 

 آنان را به قبول افکار اروپایی واداشته است که نتیجة مشابه حالت اول را ایجاد نمود. ،به غربی شدن ...

 نیز ژرمنی. اختالف های بسیاری –اید توجه داشت که در میان انواع حقوق وابسته به خانواده رومی ب ه(

وجود دارد ... مهم ترین اختالف ها و تمایز بین حقوق کشورهای اروپایی و حقوق کشورهای غیر اروپایی 

رایج در این کشورهاست، کشورهای اروپایی در عصر ما افکاری را وابسته به این خانواده، ناشی از فلسفة 

نوسازی کردند، آن ها فکر برابری اجتماعی و توسعة اقتصادی را هم از انقالب فرانسه بود، تعدیل و لکه م

 که در عصر انقالب ناشناخته بود یا دست کم مورد توجه عموم نبود، در صدر برنامه هایشان قرار دادند. 

چنین تحولی در کشورهای آمریکای التین روی نداد و پا به گونه ای ناقص روی داده است. بی عدالتی ها 

ای سهمگین اقتصادی در این گونه کشورها وجود دارد و در کشورهای آفریقایی نیز وضع به و دشواری ه

درک نکرده اند که نهادهای حاکم بر زندگی عمومی در اورپا همین منوال است. شاید اندیشمندان غربی 

ا مفهومی با وضع کشورهایی که از قبائل پراکنده ای تشکیل شده اند و دموکراسی نوع اروپایی برای آن ه

به طوری که برخی معتقدند؛ انواع حقوق کشورهای غیر  .سازگار با وضع زندگی ایشان نیست ،ندارد 

 قرار داد.ژرمنی را باید در دسته های متمایزی  –اروپایی وابسته به خانوادة رومی 

که پذیرش مزبور شده است. اما در این کشورها، قبل از این در بسیاری از کشورها حقوق اروپایی، پذیرفته  

روی دهد با عنایت به این که تمدن بومی با برخی شیوه های دید و رفتار و پاره ای نهادها وجود داشته که 

سنتی  ولهمچنان تابع اصحقوقی، به ویژه احوال شخصیه، در نتیجه پذیرش جزیی بوده و برخی از روابط 

باقی مانده و حتی شیوه های دید و رفتار گذشته نیز ممکن است موجب فرقی میان اجرای حقوق جدید )در 

 باشد.این گونه کشورها( و اجرای آن در کشورهای اروپایی گردیده 

*   *   *    *   * 
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سر راز در پشت همچنان که گفتیم سابقة این خانواده حقوقی به حقوق روم قدیم می رسد و تاریخی دولذا 
دارد. اما در اثر تحولی که طی بیش از هزار سال در آن رخ داده است. نه تنها از لحاظ قواعد ماهوی و آیین 

و  ""Augusteدادرسی، بلکه حتی از نظر مفهوم حقوق و قاعدة حقوقی، آن را از حقوق عصر اوگوست 
این که بسیاری از عناصر آن از منابعی جز  با توجه بهو ن به طور قابل مالحظه ای دور کرده است.نیژوستی

 رونوشتی از حقوق رم نیست. ،حقوق رم سرچشمه گرفته، 

در عصر حاضر دارای گسترة وسیعی است از جمله همة آمریکای التین، بخش وسیعی از آفریقا، این خانواده 
مربوط به آثار ناشی  ی... را شامل می شود. این گسترش بخش ،کشورهای خاور نزدیک و ژاپن و اندونزی 

از استعمار و بخشی دیگر به جهت تسهیالتی است که تکنیک حقوقی تدوین قواعد حقوقی برای پذیرش 
 آن فراهم ساخته است. 

از قرن پانزدهم تا کنون سبب  ،اقتباس شدهمدون ساختن( که از کشور فرانسه در نتیجه شیوة قانون نویسی )
ق کیفری در کشورهای رومانیستی واز جمله حقوق بازرگانی و حق حقوقینزدیک شدن برخی از رشته های 

 .آفریقایی و ژاپن و اندونزی و چین ... گردیده است

ژرمنی نوعی اختالف نیز در بین کشورهای  –باید توجه داشت با وجود وحدت بین انواع متعدد حقوق رومی 
ی همچون حقوق التینی، حقوق ژرمنی، این خانواده وجود دارد که منجر به شناسایی برخی گروه های فرع

 گردیده است. ،ی، حقوق آمریکای التین و ...یحقوق اسکاندیناویا

به بعد بررسی نموده،  13برای مطالعة این خانوادة حقوقی، ابتدا تاریخچه تشکیل و تکوین آن را از قرن 
 ت قرار می دهیمحقوق را مورد عنایو باألخره منابع این  ،سپس ساختار انواع حقوق را در آن

 گفتار دوم : تاریخچه تشکیل و تکوین این خانواده حقوقی :

 از نظر علمی از قرن سیزدهم به بعد() 
 

تثنای مقصود از آن اروپا به اس –)= اروپای قاره ای  "Europe Continentale"این نظام در اروپای بری  (1
نتیجة پدیدة توسعه طلبی )استعمار( یا ی کبیر است( شکل گرفته و در انگلستان و جزایر بریتانیا

 در دیگر کشورها یافته است. ،پذیرش گسترش
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عصر پیدایی آن از نظر علمی قرن سیزدهم است. زیرا در این قرن دانشگاه های اروپا، مطالعه و تدریس ( 2
آغاز نمودند و در طول پنج قرن )یعنی تا انقالب  "Renaisance –رنسانس "حقوق رم را چون تجدید حیات 

 ادامه یافت.فرانسه(  1789

 ی فمبحث اول : دورة حقوق عر

شروع این دوره مقارن با آخرین سال های امپراطوری روم غربی و تجزیه و سقوط این امپراطوری بوده، 
هرج و مرج حقوقی که در  انحطاط تمدن رم باالخص در حقوق و نظام اجتماعی آن مؤثر بوده است و نیز

مقارن با شروع کار دانشگاه ها در ساختن  18تا اواخر قرن  13قرون وسطی وجود داشت و باالخره از قرن 
میالدی است. )برخی نیز مدت زمان کوتاهی را که فاصلة  1789حقوق مشترک و ...، تا انقالب فرانسه در 

ی زمان انقالب فرانسه را دورة حقوق عرفی دانسته ( یعن1789بین قرون دوازدهم تا اواخر قرن هجدهم )
حال برای بررسی این دوره ابتدا چگونگی انحطاط اندیشه حقوقی سپس چگونگی تجدید حیات اند...( 

اندیشه حقوقی و باالخره حقوق مشترک دانشگاه ها و چگونگی نظام های حقوقی ملی و منطقه ای را در 
 بررسی خواهیم کرد :آخر این قسمت 

 ؛لف( انحطاط اندیشه حقوقا

با توجه به عناصری که در نمودار حقوق اروپایی قبل از قرن سیزدهم وجود داشت امکان استقرار این نظام 
 حقوقی فراهم شد، البته اساساً در این دوران حقوق دارای جنبة عرفی است.

نبوغ رومی و تمدن درخشان امپراطوری رم، نظام حقوقی را در جهان پدید آورد که بی سابقه بود. اما در 
امپراطوری منقرض گردید  5و اوایل قرن  4در اواخر قرن  اقوام ژرمناثر یورش های ملل گوناگون بویژه 

ر کنار هم، شیوه های زندگیشان و به مرور زمان ملت های تابع آن و اقوام شمالی یا بربرها در اثر زندگی د
عرف های سرزمینی با پیدایش فئودالیته  ،بهم نزدیک شد و در اثر پیوند گروه های مختلف قومی و نژادی 

را طرد کردند  "Personnalite des loisشخصی بودن قوانین "حاکم بر روابط مردم گردید و اصل نخستین 
 نی اجرا می شدند.و عرف ها در محدودة فئودال ها به طور سرزمی
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 ویژگی ها :اهم 

 ،( طرد شخصی بودن قوانین1

 ( شناسایی مجموعه های مختلف قوانین :2

تکمیل  "نوول"همراه با یک سلسله قوانین جدید  کدها ، دیژست، انستیتوت ستین :ومجموعه های ژ -الف
 .بکار می رفت شد در شرق و تا حدی ایتالیا

مجموعه ای از قوانین روم که به  –مجموعه معروف به قانون رومی ویزیگوت ها یا کتاب آالریک  -ب
فراهم و در فرانسه و اسپانیا از لحاظ نظری معرف حقوق رم  506یگوت ها در زدستور آالریک دوم شاه وی

 بود.

منومنتا ژرمنینا "عه ای به نام از قرن ششم به بعد برای اغلب قبائل ژرمن نوشته شد در مجمو –قوانین بربر  -ج
 در تنظیم روابط کم اهمیت اجتماعی بود.ع آوری شد و جم "هیستوریکا

مقامات دولتی نیز در موارد خاص به دخالت در موضوعاتی که عموماً مربوط به حقوق عمومی بود،   -د
اکتفا می کردند و آنچه مربوط به حقوق خصوصی "کاپیتولرها"موسوم به  "فرمان های فرانک ها"همچون 

بود و در برخی موقع که موفقیت طرفین منوط به اثبات از طریق سوگند جمعی یا داوری الهی یا آزماش 
اشتن دست در داخل اد از نیروی ماورالطبیعه به دو نوع گذر از آتش یا گذداستم – "Ordalie"اردالی 

اعد حقوقی دیگر چه فایده ای داشت ؟ اگر دولت یا صاحب قدرتی آب جوشان و ...! شناخت و تبیین قو
وسطی حکومت قانون به پایان بگذارد ؟! چنین بود که در قرون آماده نباشد تا نیرویش را در اختیار محکوم 

 بود !!!؟؟؟...  رسیده

 

 ب( تجدید حیات اندیشة حقوقی

 ویژگی ها :اهم * 

 ، در زمینه حقوقی نیز این امر به منصة ظهور رسید.13و  12های سده ( با ظهور رنسانس در 1

 لذا تنها حقوق را باعث ایجاد نظم و امنیت و در نتیجه سبب امکان پیشرفت دانستند. 
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( آرمان بوجود آوردن جامعة مسیحی مبتنی بر احسان )نظرات سنت پل و سنت آگوستین( کنار گذاشته 2
 حقوق از مذهب و اخالق مد نظر قرار گرفت.در اثر جدایی نظام مدنی و بنابراین  شد.

( لذا برای حقوق نوعی استقالل در نظر گرفته شد و این اندیشه که حقوق باید حاکم بر جامعه باشد در 3
 این قرون نوعی انقالب بود.

 بنابراین فالسفه و حقوقدانان خواستند تا حقوق جدیدی بر پایه عدالت و به یاری عقل استوار گردد.( 4

در اثر یک مرکزیت پدید آمده از سوی  13و  12ژرمنی در قرون  –( باید توجه داشت ظهور نظام رومی 5
یک فرمانروا و یک قدرت سیاسی نبود، بر خالف نظام کامن ال. )چرا که گسترش کامن ال به پیشرفت 

 قدرت شاهی و وجود دادگاه های سلطنتی بسیار متمرکز بستگی داشت.(

ز هرگونه هدف سیاسی پدید آمد و بر پایه اشتراک فرهنگی بنا شده و به حیاتش ادامه ( این نظام جدا ا6
 داد.

( عامل اصلی گسترش افکار جدید کانون های فرهنگی تازه ای بود که در اروپای بری ایجاد شده بود و 7
در ایتالیا  "وینادانشگاه بول"نقش عمده در این میان به دانشگاه ها تعلق دارد که نخستین و مشهورترینشان 

 بود.

( دانشگاه ها در طول قرون متمادی بدون در نظر گرفتن مرزها، حقوقی عالمانه و مشترک را برای سراسر 8
 اروپا ساختند و ... .

 

 ؛ج( حقوق مشترک دانشگاه ها 

 :ویژگی ها اهم * 

زیرا مرکز توجهش معطوف  –( حقوق در دانشگاه ها به عنوان الگوی سازماندهی اجتماعی تلقی می شود 1
به تدریس روشی است که بتواند قواعد ماهوی، حقوقی را که عادالنه تر و مناسب تر برای حسن ادارة جامعه 

 باشد، ارائه دهد.

( این حقوق که با فلسفه و الهیات و مذهب در ارتباط است به قضات می آموزد که بنابر احتیاط حکم 2
 (1) .ه باید انجام شود و نه آنچه در عمل انجام می شودکنند و حقوق بیانگر چیزی است ک



 27 

و مبهم و پراکنده و گاهی وحشیانه  ( در این زمان حقوق موضوعه در اغلب این کشورها چهره ای نامطمئن3
عدم ، فرانسه فاقد حقوق ملی بودند. برقراری رژیم بزرگ مالکی فئودالی در این کشورها داشت. ایتالیا و 

چنین بود و پادشاهان اوضاع این  وجود یک فرمانروایی کل که مورد اعتراض نباشد در اسپانیا و پرتقال نیز 
 چیزی جز رؤسای ائتالف های ناپایدار بر ضد مسلمانان نبودند.

 ( در این زمان کامن ال در پی آن بود که عرف های محلی انگلستان را کنار بزند.4

چیزی غیر از حقوق محلی را تدریس کنند. چرا که برای فراتر رفتن از عرف های  ( لذا دانشگاه ها باید5
 عقب مانده و نا بسنده بود که مطالعات حقوق رم احیا شد.

زیرا نه مبین عدالت بود و نه  ،پس هیچ دانشگاه اروپایی حقوق عرفی محلی را پایة تعلیماتش قرار نداد (6
 در حقیقت حقوق محسوب می شد.

 تبار حقوق رم:یکم: اع

 اهم ویژگیها:

( حقوق رم، حقوق تمدنی درخشان است که از مدیترانه تا دریای شمال و از رم شرقی تا برتانی 1
"Bretogne" .را شامل می شد 

زبان کلیسا و همه مراکز قضایی و  -(این حقوق، مجموعه های ژوستیین را که  محتوای آن  به زبان التین 2
 می کرد.دانشمندان بود، عرضه 

( حقوق رم و حقوق کلیسا به یکدیگر پیوند خورده بود با توجه به این که با وجود اصالحاتی که انجام 3
یافته بود به آن انتقاداتی وارد شده بود حقوق رم قبل از مسیحیت به وجود آمده بود و وابسته به فلسفه ای 

این بود؛ آیا ساختن جامعه ای بر اساس حقوق  غیر از فلسفة انجیل و بنیانگذاران کلیسا و مذهب بود. سؤال
رم و الگو قراردادن آن، دوری از قانون الهی و جستجوی عدالت به قیمت کنارگذاردن و نادیده گرفتن 

 احسان نبود؟

رد شد. او همچون ارسطو در اثرش نشان داد که  13در آغاز قرن  "سنت توماس"( این انتقاد از سوی 4
بتنی بر عقل است که تا حد زیادی نیز مطابق قانون الهی است و بدین وسیله حقوق فلسفة پیش از مسیحیت م

)همچون عبارت معروف هر چه شرع به آن حکم می دهد عقل نیز به آن حکم می کند و رم را مبری کرد.
 ."هست ها"است و نه "بایدها"دربرگیرندة "حقوق  بالعکس(.
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 تجدید حیات مطالعات حقوق رم برداشته باشد.با کار سنت توماس آخرین مانع در راه ( 5

حقوق "( لذا این حقوق مجدداً کشف و به صورت عقل مکتوب درآمد و بزودی به صورت 6
 ژرمنی گردید. –رومی  کشور های خانواده حقوقی جهان مسیحیت بویژه حقوق مشترک"مشترک

 

 ؛حقوق ملیآموزش انواع  ه(

 

ولی پس از چندی  ،اروپا حقوق رم و در کنارش حقوق کلیسا بودپایه آموزش حقوق در همة دانشگاه های 
 "Upsala"در اوپساال  1620مانند آن که؛ حقوق سوئد از  .حقوق ملی نیز در دانشگاه ها معمول شدآموزش 

ن پاریس تأسیس گردید و تقریباً بیک کرسی حقوق فرانسه در دانشگاه سور 1679تدریس شد و در سال 
 حقوق ملی در دانشگاه های بیش تر کشورهای اروپایی آغاز شد. از قرن هجدهم تدریس

نخستین دانشگاه امپراطوری پروس، حقوق آلمان تدریس  "Wittenberg"درویتنبرگ  1707مثالً در  
در  1772در کمبریج انگلستان، سال  1800و سال در آکسفورد  1758در اسپانیا، سال  1741در سال  وشد

 نوزدهم این آموزش جنبة فرعی داشت.  تا قرنکه البته پرتغال 

 رم + حقوق کلیسا + حقوق ملی بودبدین ترتیب که:: حقوق  دانشگاه های اروپا پایه آموزش حقوق در همه

 سوئد –اوپساال  دانشگاه  حقوق سوئد در 1620از  

 فرانسه –سوربن  دانشگاه حقوق فرانسه در 1679از   

 .ویتنبرگ )نخستین دانشگاه امپراطوری پروس(دانشگاه حقوق آلمان در  1707از 

 اسپانیا. -مادرید دانشگاه حقوق اسپانیا در 1741از

 .انگلیس –آکسفورد  دانشگاه حقوق انگلیس در1758 از

 .پرتغال –لیسبون  دانشگاه حقوق پرتغال در 1772زا

 .انگلستان –کمبریج  دانشگاه حقوق انگلیس در 1800از
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 ؛برداشت های جدید از حقوق رم  و(

 ؛اهم ویژگیها*

 ( چندین مکتب پدید آمد و آموزش حقوق رم در دانشگاه ها دچار تحول شد.1

 شارحین، که سعی داشت معنای اصلی قوانین رومی را دریافته و آن را شرح دهد.مکتب  ( نخست2

کنار گذاشتن قسمت هایی که مربوط به نهادهای از میان رفتة عهد باستان همچون بردگی و یا سپس ( 3
 از متون مجموعه های ژوستین.اموری که تابع حقوق کلیسا بود )چون ازدواج و وصیت و ...( 

که خالصه کار  "Accurse"، شرح بزرگ آکورس 13شارحین در قرن  مکتب ( شاهکار بزرگ4
 شرح )حاشیه( گردآوری کردند. 96000ر اثری شامل گذشتگانشان را د

گرایش جدیدی در حقوق رم بود  مدنسبب بوجود آ –( ظهور مکتب شارحین متأخر در قرن چهاردهم 5
 که برای تحوالت کامالً جدید حقوق بازرگانی و حقوق بین الملل خصوصی آماده شد و با روحیة

موردگرایی و تجربی حقوقدانان رومی در تضاد بود. یعنی می خواستند با توجه به حقوق رم، قواعد مناسب 
 با جامعة زمان خود را بکار برند و توجیه کنند.

با توجه به  لذا :وش سنتی دانشگاهی در مسائل مختلفبر حسب ر( به کار بردن )قول اجماعی یا مشهور( 6
راه حل  ،و دیگر شارحین متأخر، یعنی با عنایت به عقیدة مشترک علمای حقوقآزو عقاید بارتول، بالد،

 عادالنه ای برای هر مسأله بیابند.

 ؛چهارم مکتب حقوق فطری

 :ویژگی هااهم * 

  ،گردید به فکر کشف و تعلیم اصول یک حقوق کامالً عقالنی موجبجایی اندیشة احترام به حقوق رم، ( جا به1

 ،دانشگاه ها در18و  17در قرون  "ب حقوق فطریمکت"( غلبه مکتب جدیدی به نام 2

 ، زیرا : است ( این مکتب از جهات مختلف با مکتب شارحین متأخر متفاوت3

 ؛ تنظیم و سازماندهی حقوق را به "اسکوالستیک"با ترک روش سنتی دانشگاهی  -الف

 .درجه ای عالی می رساند

 از علوم در قالب اصول بدیهی به شیوة کامالً منطقی بیان می کند. حقوق را به تقلید -ب

 دور می شود. "که خواسته خداوندست "از فکر نظم طبیعی اشیاء  –ج 

 مدعی ساختن نظم اجتماعی بر اساس توجه به انسان است. -د
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 ( این مکتب ستایشگر حقوق طبیعی فرد است که از شخصیت او سرچشمه می گیرد. 4

 حقوق است. دانشکم براپس اندیشة حقوق فردی ح ( از این5

 و آن را محصول عقل و خرد انسان می داند. ،ندانسته( حقوق را یک پدیدة فطری و طبیعی 6

که محصول عقل پی آنند که قواعد عادالنة یک حقوق بشر جهانی ر عصر طالیی فلسفه، حقوقدانان در( د7
 را اعالم کنند. ،جایی همیشگی و همه،انسان و تغییر ناپذیر و مشترک

ارائه می دهد و  –پرتغال  –م، اساسنامة جدیدی به دانشگاه کوئیمبرا /1772ارکی دوپومبال در سال ملذا ( 8
مقرر می دارد که تعلیماتش از این پس باید بر اساس حقوق تطبیقی و با توجه به اصول شناخته شدة حقوقی 

 و نه بر پایة حقوق رم. ،از سوی ملل متمدن باشد

که در اثر این افکار گرایش به ادغام عرف های محلی و منطقه ای و ستایش عقل و نقش  بود( چنین 9
 حقوق فراهم نمود. "تدوین"زمینه را برای  ،را که این مکتب برای قانون می شناسدجدیدی 

حقوق حتی از لحاظ بب نوسازی علم ( این مکتب با گرایش به بدیهیات و با توسل به قوانین مدرن س10
 روش گردید.

 :( در مورد ماهیت حقوق11

 :کار این مکتب باید در دو زمینة حقوق خصوصی و حقوق عمومی مورد توجه و بررسی قرار گیرد 

 :در زمینة حقوق خصوصی -الف

می خواهد قواعد از پیش پذیرفته شدة حقوق راه حل های شارحین متأخر را به طور کلی رد نمی کند، اما  
. یعنی مورد نمایدرا با عقل، عدالت و احساسات و ضرورت های جامعة قرون هفدهم و هجدهم منطبق 

پذیرش روش تازه و پیشرفته ای در اجرا و تفسیر حقوق بود. لذا بلکه حقوق رم نبود، نظرشان رها کردن 
اروپا پذیرفته شده شن کردن راه حل هایی که در نقاط مختلف کارشان بیشتر مربوط به جزئیات بود و رو

 است و نه پیشنهاد مبانی جدید.

 در زمینة حقوق عمومی : -ب

نتیجة استنتاج عقلی است دربارة قوانین این مکتب کار چند قرنی دانشگاه ها را تکمیل و الگوهایی را که  
در این موارد تا حدی زیاد از حقوق انگلیس اساسی، عمل اداری حقوق کیفری پیشنهاد نموده است که 

 الهام گرفته است.
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می خواست که اروپا در کنار حقوق خصوصی مبتنی بر حقوق رم، آنچه ( و باالخره آن که؛ این مکتب 12
را که دانشگاه ها به سبب توجه انحصاری به مطالعة قوانین رم به آن نپرداخته اند، مدون سازد. یعنی یک 

 فردی انسان را تضمین کند. هایحقوق طبیعی بشر را مورد توجه قرار دهد و آزادی  حقوق عمومی که

  ؛نظام های حقوقی ملی و منطقه ای  ج(

 * اهم ویژگی؛

 بود. گسترش جنبشی که هدفش زنده کردن حقوق رم در دانشگاه ها( 1

دادند که جامعة مدنی باید ( دانشگاه ها، نظام جدیدی از سازماندهی اجتماعی را تبلیغ کردند و تعلیم 2
 بوسیلة حقوق اداره شود. آنهم حقوق رم که بوسیلة ایشان اصالح شده بود.

 است. 13و  12( تجدید حیات اندیشة حقوق یکی از چهره های رنسانس قرون 3

قدیم ساخته شد و به ی است که در عصر روم خ)نام کا "شورای مذهبی التران"تصمیم چهارمین ( بنابر 4
م، شرکت کشیشان در دادرسی هایی که برای /1215در سال  ،قرن محل سکونت پاپ اعظم بود( 10مدت 

نشانگر نقطة  این تصمیممنع شد. ،توسل می جستند "Ordalie"اثبات دعوی در آن ها به داوری الهی 
ت بر جامعه نمی توانس .،حل و فصل می شد زیرا تا زمانی که دعاوی این چنان است. در تاریخ عطفی قاطع

 مبنای حقوق اداره شود ...

ی آن بود که در کشورهای اورپایی بر ( نتیجه تصمیم چهارمین شورای مذهبی التران در نفی نظام گذشته5
آیین دادرسی جدیدی بر مبنای حقوق کلیسایی پذیرفته شد. که راه را برای حکومت حقوق باز می نمود. 

 ایه هایی باید بنا شود(.)البته هنوز مشخص نبود که حقوق جدید بر چه پ

 

 ؛حقوق دانشگاه ها  تفوقامکانات موجود برای تحول حقوق و  ط(

 اهم ویژگی

 م از طریق اجرای مجدد آن و ؛ر ( تجدید حیات مطالعات حقوق1

ایجاد  ( با ایجاد حقوقی جدید بر پایه عرف های موجود و در صورت فقدان چنین عرف هایی، از طریق2
 است. "کامن ال"     که همانحلی که در انگلستان اتفاق افتاد، راه،حقوق بر پایه رویة قضایی



 32 

)ناحیة شمال لمباردیکه حقوق ،ایتالیا( است لمباردی)شهری در ناحیه "پاوی"( کوشش مکتب حقوقی3
 وایتالیا واقع در دامنة آلپ که مرکزش میالن است(، را به جای حقوق رم به عنوان نمونه پیشنهاد می کرد، 

 با شکست رو به رو شد.

بدین ترتیب در کشورهای اورپایی بری، بر خالف انگلستان راه حل پیشنهادی دانشگاه ها عملی گردید ( 4
قوقی، بیان و ارائة آن، در روش های تحقیق و حتی گاهی در قواعد و این خانوادة حقوقی در طرز فکر ح

حقوق به میزانی متفاوت ولی قابل توجه )در کشورهای مختلف آن(، تحت تأثیر تعلیماتی قرار داشتند که 
 در دانشکده های حقوق این دانشگاه ها تدریس می شد.

 آیین دادرسی و سازمان قضایی؛اهم مشخصات  ی(

 هااهم ویژگی * 

 پای بری مانع رومی شدن حقوق نبود، بلکه برعکس آن را تسهیل کرد. توجه به آیین دادرسی در ارو(1

در پی تصمیم چهارمین شورای مذهبی التران و به پیروی از حقوق کلیسا، آیین دادرسی جدید، منطقی (2
یرفته شد، که موجب اصالحاتی در این کشورها پذو نه مانند گذشته شفاهی، شده ،  تر و نیز پیچیده تر، نوشته

 .عمیق و قاطع در سازمان قضایی این کشورها گردید

از جمله آن که ادارة دادگستری از قرن سیزدهم تا قرن شانزدهم )بر خالف گذشته( منحصراً به حقوقدانان  (3
 .شدرده پتحصیل کردة دانشگاه ها که در مکتب حقوق رم آموزش یافته بودند، س

بود که نظام حقوقی که در دانشگاه ها تدریس می شد، در عمل نیز تأثیر قابل مالحظه ای این زمان در  (4
که در کشف و تبیین قواعد  ،متفاوت بود با وضعیت حقوق در قرون وسطیامر این  کهبر جای گذاشت )

ی اطالع ) برا کرد و . دکترین آن را هدایت می وحقوقی، نقش بسیار مهمی به رویه قضایی واگذار شده بود 
 به بعد( 54صص  همان، همو،بیشتر رک : 

 ،احیای مطالعات و پذیرش حقوق رم  ک(

  اهم ویژگی؛

حقوق و مقام واالی آن و اهمیتش در تأمین نظم و پیشرفت جامعه در  موجب شد تا( احیای این مطالعات 1
 د.درگاروپا تجدید 
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پایه نظام مدنی )اجتماعی( تلقی می کند و  ( احیای حقوق رم، احیای آن اندیشه ای است که حقوق را بر2
، مورد نظر اصطالحات حقوقی، گروه بندی های قواعد و مفاهیمی است که علمای حقوق رم پذیرفته بودند

 قرار دهد.

دینی، مفاهیم حق انتفاع،  -( تقسیم حقوق به عمومی و خصوصی، طبقه بندی حقوق عینی و حقوق شخصی3
ن، وکالت، اجارة اشخاص و ...، همان تقسیمات و مفاهیم بکار گرفته شده در حق ارتفاق، تدلیس، مرور زما

 مکاتب حقوق رومی هستند.

ژرمنی  –احیای مطالعات حقوق رم، پدیدة اصلی در پیدایش خانواده حقوقی رومی الخره آنکه : و با( 4
 است.

 

 دالیل تحول ضروری عرف ها :ل(
 

 حقوقی می تواند برای تنظیم روابط اجتماعی باقی بماند که دارای حداقل سه مشخصه : ( 1

 و انطباق با عدالت باشد. ،)قلمرو جغرافیایی گسترده برای اجراقطعیت، عمومیت اجرای آن از نظر سرزمینی

لمانه دانشگاه در نتیجه عرف های محلی و پراکنده مردود بودند و اغلب در عمل جای خود را به حقوق عا( 2
 ها دادند.

)در  "آینه ساکس" ،فرانسه(  -13)قرن  "بومانوار"( تنها عرف هایی که در مجموعه های معروفی همچون 3
به صورت رسمی  ،(18و  13)در اسپانیا بین قرون  "سیته پارتیداس"آلمان و مناطق آلمانی زبان سوئیس( و 

را تثبیت نمودند، به طور منظم و مشخص تا مدت  محلییا خصوصی در اروپا بوجود آمدند و عرف های 
 ها مانع نفوذ و گسترش حقوق رم شدند.

از ( باید دقت داشت این مجموعه ها؛ به دلیل جزیی و ناقص بودنشان )چون برخی از روابط اجتماعی 4
د یک حقوق ایجاخانوادگی، نظام اراضی، ارث و وصیت را شامل می شدند( می توانستند برای جمله روابط 

که از قلمرو مرزهای  "حقوق فراگیر"محدود پذیرفته شوند، ولی نه یک مدنی خاص در یک جامعه 
در نتیجه توان رقابت با حقوق علمی و کامل و وسیع دانشگاه ها را ل اجرایشان فراتر روند،حرزمینی مس

عرفی مجموعه  "چونبر حسب ضرورت و به صورت مکمل بکار می رفتند. همنداشتند و در کنار آن ها 
 فرانسه که مانعی در برابر گسترش حقوق رم نبودند. 15و مجموعه های عرفی قرن "مانوار بو
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سیته "و جامعیت و مانعیتی دیده می شد همچون  ،نظم و هماهنگی ،( اگر در میان مجموعه های عرفی5
در اسپانیا که ذکر شد؛ تلفیقی از عرف ها، قواعد حقوق رم و حقوق کلیسایی بود. هر حال  "پارتیداس

حقوقی که در دانشگاه ها تدریس می شد، به گذشته و یک سرزمین خاص همچون عرف ها وابسته نبود. 
م در می اوضاع و احوال محلی و سنن مربوط به آن بود و روابط جدید را تحت نظبلکه ثمرة عقل و برتر از 

 باشد.آورد و برای همگان می توانست قابل قبول 

جهانی و  قوق( و لذا عرف ها، حقوق جوامع بسته و سنتی بودند. در صورتی که حقوق دانشگاه ها یک ح6
 آن را توجیه می کند. "پذیرش"و احیاناً  "گسترش"ویژگی سبب آینده نگر بود، که این دو 

 

 ،شیوه های گسترش حقوق مشترک م(

 اهم ویژگیها *

( باید توجه داشت برای شناخت شیوه های گسترش این حقوق در کشورهای مختلف اروپا، مهم تعداد 1
است که حقوق رم با قدرت اجباری یا اثر معنوی اش آن ها را در صورت یا حجم قواعد بومی  استثنائات

 لزوم تکمیل خواهد کرد.

 :( لذا این امر از دو طریق انجام پذیرفت 2

 پذیرش و دریافت  -

 تأثیر و نفوذ -

 ؛عقل مکتوب اصالح حقوق به شیوه  –( 3

آن قسمت از حقوق بود که مترادف حقوق رم به معنی علم حقوق در نظر گرفته شده بود و به عقل مکتوب  
(معروف یعنی قبالً اصالح کرده بودند )جوامع مسیحی که حقوق دانشگاه ها را وارد حقوق خود کرده بودند

 شد.

 ؛اصالح حقوق به شیوة عقل اجباری  -

در آن کشورهایی بود که قبالً حقوق دانشگاه ها را وارد حقوق خود نکرده بودند و مجبور شدند تمام  
 حقوق دانشگاه ها را که عقلی بود وارد حقوقشان کنند و کل نظم و نظام حقوقی شان را اصالح نمایند. 

به شیوة عقل مکتوب یعنی از طریق تأثیر و نفوذ انجام پذیرفت زیرا  گسترش حقوق مشترک در فرانسه (4
حقوق محلی و ملی سازمان یافته ای وجود داشت، لذا نیازی به ورود کل حقوق دانشگاه ها برای اشغال 
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در نتیجه حقوق رم در همه جا به عنوان عقل مکتوب و نه عقل  .تمامی فضای حقوقی در این کشور نبود
حقوق مدون و موافق عقل تلقی می شد و نه یک حقوق ، زیرا حقوق رم یک و توسعه یافت اجباری نفوذ 

 موضوعه الزم االجرا.

برخی مالحظات مربوط به سازمان قضایی و آیین دادرسی، همچون یک آیین دادرسی در فرانسه که  البته
حقوق رم شده بود، لذا پیشرفت محتوای عرف و عادت از طریق قضایی را اجازه می داد، سد راه اثبات 

حقوق ملی اش را با تلفیق عرف ها و حقوق رم و انصاف و عقاید علمای حقوق )دکترین( نظم فرانسه 
چنین بود که ی از قرن چهاردهم به بعد گردانید، پس جدید زندگبخشیده و منطبق با نیازها و مقتضیات 

حتی بر پایه رویة  17و16در قرن  طوری که حقوق رومی دانشگاه ها یکسره تمامی حقوق فرانسه نگردید. به
قضایی و احکام قاعده ساز مهم پارلمان های فرانسه یک حقوق مشترک عرفی )عرف هایی که به دلیل 

شاید از پاره  18در این کشور بوجود آمد، که برخی معتقدند در قرن عمومیت اجرا در گسترة سرزمینی( 
و در نواحی  )حقوق رم(نواحی جنوب فرانسه، حقوق نوشته ای جهات مخالف حقوق رم نیز بوده است )در

 شمال آن، سرزمین عرف هاست.(

دومین امپراطوری غربی که توسط شارلمانی پادشاه فرانسه ) Saint Empire""در امپراطوری مقدس ( 5
میالدی امپراطوری  15ادامه یافت، از قرن  -م/1560-میالدی و تا زمان فرانسوای دوم  800سال -تأسیس شد 

الروس کوچک(. اصوالً حقوق رم پذیرفته شد، اما در بخش هایی از آن همچون  –مقدس نامیده شد 
کانتون های سوئیس که سرزمین های تابع حقوق عرفی آینه ساکس هستند، این پذیرش عملی نشد و در 

 جز عقل مکتوب داشته باشد.نتیجه در آن ها نیز حقوق رم نمی توانست ارزشی 

 ،حقوق ملی آلمان در این عصر شده بود –سالی دانشمند فرانسوی به راستی حقوق رم به نظر ( در آلمان : 6
زیرا به دلیل فقر عرف های محلی و ضعف حقوق ملی، حقوق رم به صورت عقل اجباری پذیرفته شد و 

کتب تاریخی به دفاع از م)حتی ساوینی رهبر  ،یرش قرار گرفتاجباراً اصل و کل نظام حقوقی مورد پذ
نیز چنین بود و و نه بخشی از آن به صورت مکمل و در ایتالیا اجرای دقیق حقوق رم در آلمان پرداخت. 

ولی در کاتالونیا حقوق رم  ،البته در اسپانیا، در کاستیل و لئون حقوق رم دارای ارزش عقل مکتوب است
 پذیرفته شد.

ش اعزام قضات سیار، بیرون از حوزه قضایی رو(؛13)قرن ( با توجه به روش هایی که در ایتالیا 7
 16روش ارسال پرونده در قرن  –انی و بیطرف بودنشان و یا در آلمان تبشان برای جلوگیری از 

از محلی به محل دیگر و عدم آگاهی دادرسان از عرف های محلی، پراکندگی سازمان دادگاه 
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، پرونده را به دادگاهی دور عدلدادگاه وجود داشت و برای اقامه  2000فقط در ساکس بیش از  ها که

حقوق رم به طور اجتناب ناپذیر تأمین شود و قضات  تفوقاز محل پرونده می فرستادند و ...، سبب شد تا 
این ترتیب حقوق در این اوضاع و احوال به آسانی به عقاید مشترک علمای حقوق استناد می کردند و به 

 رم عمالً )عقل اجباری( کشورهای آلمانی زبان گردید. 

مجموعه های سیته پارتیداس نیز در کشورهای ایتالیا و اسپانیا و پرتغال با عنایت به : باید توجه داشت *  
البته استناد به ریشة زبانی و فرهنگ آن ها به تحکیم حقوق رم در کشورهای مذکور کمک شایانی نمود. 

 .تحجر حقوقی این کشورها شد هبقلید از شیوه شارحین متأخر منجر عقاید مشترک علمای حقوق یعنی ت

ل در ایتالیا پبرخی علمای مکتب حقوق طبیعی برای جلوگیری از این امر در برخی قسمت ها از جمله نا
را ممنوع و یا مشروط به  ،بارتول و ... عقاید و شرح آکورسو پرتقال، تقلید از  ،1792 ساوواکشور  ،1774

ع قواعد اخالقی با عقل سلیم کردند. )عقل سلیم را مترادف با حقایق خلل ناپذیر که منبانطباق نظراتشان 
جوامع مسیحی است می دانستند( یا حقیقت های بنیادین درون ذاتی و تغییرناپذیر که حقوق الهی و حقوق 

 .از آن ها گرفته اند بشری، قواعد اخالقی و اجتماعی جهان مسیحیت را

 

 مبحث دوم دورة حقوق قانونی :

 

 بررسی نقش دولت در ارتباط با آن )در اعالم حقوق :( –الف( آغاز قانونگذاری 

 اهم ویژگی؛

 : 18در زمینة حقوقی محض تا قرن 

 ( این نقش در درجة دوم اهمیت است، چرا که در قرون وسطی بنا بر افکار حاکم؛ حقوق خارج از اوامر1
 قدرت حاکم است و حاکم؛ نه برای ایجاد و نه برای اصالح حقوق صالحیت ندارد.

 است به منظور : دارای نقش بود حاکم ( لذا2

سازماندهی و تسهیل اداره دادگستری از طریق فرمان های عام یا قوانین خاص یا رویه های اداری مانند  -
صادر شده( برخی اشتباهات  ،ن و عیب اراده و ...غببه علت ابطال قرارداد )که به نام شاه برای ابطال قرارداد 

 )عدالت( را تصحیح کند.
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 .دادرسی آن ها را تنظیم کند و ..  و نیز صالح است که محاکم دادگستری را سازمان دهد و آیین -

سنتی اسالمی آمده است: حاکم با قوانین  ( در نتیجه حاکم قانون وضع نمی کند )همچنان که در اندیشة3
فرمان  لذا دکترین هندو؛است مقرراتی وضع کند ...، همچنین  –خود نمی تواند، جز برای اجرای اصول 

 "آرتا و دارما"و قواعد عدالت را در دو دسته متمایز  های شاهان را که از مالحظات مادی الهام گرفته است
 جای می دهد.(

که صدور فرامین حکومتی در کشورهای مختلف اروپا نقشی بسیار مهم در سازماندهی  ( باید توجه داشت4
و ادارة کشورها و در زمینة حقوق عمومی داشته است و از جمله در حقوق کیفری، همچون قانون کارولینا 

ت. در آلمان که مربوط به حقوق کیفری بود، تنها قانون پادشاهی تا حدی دارای اهمیت اس 1523به سال 
 بسیار کم تر بوده و مقامات حاکم نیز در پی تغییر عرف ها نبودند.این نقش اما در زمینه حقوق خصوصی 

آن خود را مختار در ولی حتی پادشاهان خودکامه ،( در فرانسه پادشاهان سعی در تدوین عرف ها داشتند 5
فرانسه( تعداد فرامین عام یا  م )انقالب/1789تغییر حقوق خصوصی نمی دانستند، به طوری که تا قبل از 

 14فرمان های کلبر و زیر نامدار لوئی  - .نبودمورد  قوانین خاص در زمینة حقوق خصوصی بیش از دوازده
آیین دادرسی امور انتظامی و راجع به بازرگانی و نیروی دریایی  –نیز فقط به ادارة دادگستری  17در قرن 

 ی مربوط نبود. بود و به معنای اخص کلمه به حقوق خصوص

 ، /15 و وزیر دادگستری که در زمان لوئیحقوقدان  (1731-1668")داگسو"در مورد فرمان های -
می توان آن ها را شرح  ولی ،نیز مربوط به حقوق خصوصی بود .نوشتن چند فرمان بزرگ بوی واگذار شد

 دانست. ،منظم قواعدی که قبالً توسط عرف و عادت پذیرفته شده بود

  هجدهمدر قرن   -

ارتباط با این طرز فکر سنتی را از هم گسست و با عنوان این که؛ این مکتب برای  ،مکتب حقوق فطری
آماده اعالم داشت .قدرت مطلقة شاه و یا دستورهای ناشی از ارادة استبدادی او ارزش قانون را قائل نیست، 

قانون به گونه ای که اشتباهات گذشته را جبران و  است که او را به عنوان قانونگذار ببیند و در مقام اصالح
انقالبی را بوجود آورد تا مقامات رسمی لذا واعدی را که کامالً مطابق با عقل است، اعالم کند. اعتبار ق

حکومت موظف شوند حقوق عاقالنه و عادالنه را بشکل قوانین مدون تهیه و تدوین نموده و اعالم نمایند. 
 نمایند.باطل(  –کن(( )لغو م یعادالنه و اشتباه گذشته را اصالح یا ))کان لمقررات و قوانین نا
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دورة جدیدی با توجه به موظف بودن دولت در قانونگذاری شروع می  18چنین بود که در اواخر قرن  -
کشورهای مبتنی بر قانون مدون نامیدند و در اثر این افکار یعنی  "دورة حقوق قانونی "شود که این دوره را 
وارد شدند. دوره ای که  ،جدیدی از تدوین که با مجموعه های قبل متفاوت بود هاروپایی به سوی شیو

 کشف و گسترش حقوق اصوالً بر عهدة قانونگذار است.

 

 ؛ب(چگونگی برگزاری رفراندوم

 

و باألخره  1946، 1870، 1852، 1793نین اساسی در فرانسه از قرن هجدهم یعنی پس از انقالب فرانسه، قوا
به وسیلة رفراندم یا مراجعه به آراء عمومی به تصویب رسیده است.  1958 –قانون اساسی جمهوری پنجم 

 قانون اساسی فرانسه اشعار می دارد : 89و اصل  11اصل 

هرگونه اصالح در قانون اساسی فعلی فرانسه باید از طریق رفراندم به تصویب ملت برسد. الیحة اصالحی "* 
قانون اساسی به وسیلة رئیس جمهور و یا یکی از اعضاء مجلسین پیشنهاد شده و با موافقت مجلسین تهیه می 

اصالحی قانون اساسی را در می تواند الیحة گردد و سپس به رفراندم گذاشته می شود، ولی رئیس جمهور 
آراء الیحة اصالحی مزبور را تصویب  5/3چنانچه کنگره با  –جلسه مشترک مجلسین به تصویب برساند 

 ".کند دیگر نیازی به رفراندم نیست و در غیر این صورت، رفراندم برگزار می شود

 ( :18بعد از قرن  -ج( ویژگی های دورة حقوق قانونی )حقوق مبتنی بر قانون مدون

در این دوره کشف و گسترش حقوق اصوالً بر عهدة قانونگذار است و دولت این وظیفه را بر عهده  :اوالً
 دارد.

 .گردیددو موفقیت چشمگیر  موجب مکتب حقوق فطری: ثانیاً 

 ؛ایجاد یک حقوق عمومی ( 1

گسترش یابد و توسط حقوق روابط  و متقابالًو سازمان اداری یعنی اینکه حقوق باید به قلمرو روابط بین افراد و فرمانروایان 
 حکومت کنندگان و حکومت شوندگان تنظیم شود.

در حقوق رم بدین منظور که حقوق عمومی را کنار گذارد، تفکیک بین حقوق عمومی و حقوق خصوصی انجام شده  
مکتب حقوق فطری این حریم را  :پرهیز داشتندبود و حقوقدانان از نزدیک شدن به قلمرو حقوق عمومی به دلیل احتیاط 

حقوق عمومی نوی وارد حوزة کار حقوقدانان گردید و پس از آن  ،عرصة در اینبا مداخله حکومت  18شکست و از قرن 
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ساختاری همانند ساختار سنتی حقوق خصوصی  20و  19حقوقدانان قرون  .،در زمینه های حقوق کیفری، اداری، اساسی و ..
 مودند. )رک : درباره رفراندم در فرانسه(ایجاد ن

 ؛( تدوین2

آنچه را که دانشگاه تبدیل یعنی .قانون نویسی بوده است  –تدوین قواعد حقوقی ،موفقیت دوم  این مکتب
ی( دارای برتری بدون فها به عنوان الگوی عدالت معرفی می کردند و نسبت به حقوق های محلی )عر

 6کاری که از  بود در ارتباط با لذا قانون نویسی فنی  .بود مبتنی و دارای اعتبارعقل زیرا بر بود  ،تردیدی
آرمان مکتب حقوق فطری از  .یعنی آموختن و تنظیم نماد عدالت ،شروع کرده بودندقرن پیش دانشگاه ها 

ز بی نظمی راه شرح منظم آن حقوق که شایسته جامعة جدید بود و باید بوسیلة دادگاه ها اجرا می شد، دور ا
. لذا قواعد کهنه از بین میرفت و به عرف های پراکنده یافتو ...(، تحقق  ای گذشته )ژوستینینمجموعه ه

که ایجاد زحمت می نمود، خاتمه می داد و از گردآوری عرف به طور رسمی یا خصوصی که در قرون 
این اندیشه بود : ایجاد قانون مطابق نظم طبیعی  مبدعگذشته انجام می شد، متمایز بود. مکتب حقوق فطری 

حقوق مناسب اجتماع جدید را با روش علمی و  –امور، یعنی حاکم حق داشته باشد با توجه به فن تدوین 
 موافق با اصول قانون طبیعی را اعالم و یا اصالح نماید. 

شرط الزم بود : اوالً :  برای آن که تدوین حقوق پاسخگوی این آرمان مکتب حقوق فطری باشد دو* 
تدوین، کار فرمانروایی روشن بین باشد که علی رغم امتیازات گذشته مایل به پذیرش اصول جدید عدالت، 

 آزادی، اعتبار و منزلت فرد باشد. 

ثانیاً : این مجموعة قانونی در کشوری بزرگ فراهم آید که دیگر کشورها تحت نفوذش قرار داشته باشند 
 را از آن رها کنند. و نتوانند خود

در فرانسه پس از انقالب با توجه به جاذبة افکار انقالبی و جهانگشایی ناپلئون این کار انجام گرفت. اما قانون 
عمومی پروس با توجه به فاقد بودن شرط اول با شکست مواجه شد و در مورد قانون مدنی اتریش نیز با 

 توجه به شرط دوم گسترش محدودی داشت.

 یای تدوین :( مزا3

چنانکه گفتیم حقوقی که پیش از قرن نوزدهم در دانشگاه ها تدریس می شد، حقوق معمول و مورد اجرا 
نبود. البته در ابتدای امر کشورهای اروپایی به تقلید از فرانسه کدهای ملی )قانون نوشته ملی( را برای خود 

بلکه برعکس، نشر قانون  ،وق اروپایی نشدولی این امر سبب از بین رفتن اصل وحدت حق ،فراهم آوردند
برای گسترش خانواده ناپلئون این وحدت حقوقی اروپا را تقویت نیز کرد. تدوین قانون وسیلة قابل تحسینی 



 40 

ژرمنی در اروپا و خارج آن گردید، زیرا سهولت انتقال و دریافتشان تحت مجموعه های  –حقوقی رومی 
قانونی مدون به انتشار سریعشان کمک نمود و حتی عامل وحدت حقوق در کشورهای اروپایی بری و نیز 

ر قراپذیرش  موردسهولت رابطه به دلیل  دیگر کشورها شد. )چه از طریق گسترش در اثر استعمار و یا 
 .(گرفت

 و معایب تدوین :نتایج ناگوار( 4

می توان گفت که آثار زیانبار تدوین قانون، فراموشی و رکوردی بود که در اثر روحیة ایجاد شده در 
حقوقدانان پدید آمده بود و ایشان می باید این روحیه را از بین می بردند. همچنانکه گفتیم در فرانسه به سال 

تدوین قوانین م، با تدوین /1907تا  1881م و در سوئیس بین سال های /1896 در آلمان به سالم، /1804
که سنت دانشگاه ها، یعنی آموزش می رفت مدنی به کمال عقل تحقق بخشیده بودند، لذا در این قرن 

جستجوی یک حقوق عادالنه و پیشنهاد یک حقوق نمونه و نه شرح و تفسیر حقوق مورد اجرا در کشور یا 
بفراموشی سپرده شود. چرا که این کشورها دارای مجموعه های قوانین ملی شدند و به نظر می ناحیه ای 

یکی شده اند و دیگر دانشگاه ها نقشی  "حقوق عملی "و "حقوق عادالنه نمونه"رسید که هر دو امر یعنی 
شارحین به جز تفسیر لفظی متون جدید ندارند! و این یعنی همان کاری که حدود شش قرن پیش توسط 

لذا  ،ون جدید متشارحین یعنی شرح و تفسیر و بازگشت به مکتب م رمتأخر و دیگر مکاتب جدید حقوق 
بر خالف اندیشه ای که الهام بخش مجموعه های قوانین بود. چون شارحین متأخر نیز با جسارت کامل به 
خلق قواعد جدید برای مقتضیات نو شتافتند، ولی این مجموعه ها منجر به پدید آمدن مکتب اصالت قانون 

ذاتًا  –ی معیار رفتار اجتماعی و متأسفانه حقوقدانان فراموش کردند که حقوق یعن شد و ملی گرایی حقوقی
 فوق ملی است.

 ( اندیشة ملی گرایی حقوقی و مکتب اصالت قانون :5

 –اصالت قانون  )مکتب اصالت قانون که مکتبی بود منشعب از مکتب حقوق فطری و به ایشان پوزیتیویست می گفتند 
 .این دوره را دورة رکود موقت و بحران نیز گفته اند (."Positirisme" –حقوق موضوعه 

نیازمندی های انسان  و هدف از تدوین قوانین آن بود که اصول حقوق مشترک جدید را که مطابق با شرایط و مقتضیات 
ه رشد ملی ها در قرن نوزدهم بود، اعالم نماید که متأسفانه به دلیل آن که جهانگرایی حقوقی کنار گذاشته شد و با توجه ب

گرایی حقوقی، برآوردن آن هدف الاقل تا مدتی میسر نشد، بجای آن که قوانین مظهر یک حقوق مشترک نوسازی شده 
 .جدید از عرف های محلی و ملی شدنداز حقوق رم باشند، مبدل به متنی 
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که موجب یی دانشگاه ها رد شد و مبدل به یک روش قانون گرادر نتیجه قوانین فرانسه در آلمان و روش  
اروپایی و فکر وجود یک ملی گرایی حقوق بود، گردید. به طوری که اشتراک حقوقی بین ملت های 

خانواده حقوقی رومی ژرمنی در آن ناپدید شد. حقوق مترادف با دستور حاکم و دیگر با عدالت یکسان 
انندی با دیدگاه نبود و منحصر به کدهای ملی گردید و حقوق موضوعه مترادف با دستور حکومت هم

مارکسیسم از حقوق بود. به طوری که همه کشورهای اروپایی، به ویژه فرانسه و آلمان به سوی دیدگاه 
جدید که همان مارکسیسم بود جلب شدند. البته باید توجه داشت این تغییر روش در هر کشور فقط بعد از 

حقوق تطبیقی غالباً بوجود آمدند یا گاهی تدوین قانون ملی بوجود آمد. قوانین خود، به عکس، بر مبنای 
الگوی یک مجموعة قانون در یک کشور و الگوی مجموعة دیگری در کشور دیگر جستجو می شد ) در 

 ژاپن، رومانی و ترکیه باالخص چنین بوده است(

 ( گرایش ها و تحوالت فکری جدید :6

ال برطرف پیوست، بحران در حبه وقوع  20و اوایل قرن  19امروزه با توجه به تحوالتی که از اواخر قرن 
شدن است و کهنگی قوانین، قانون گرایی و مکتب اصالت قانون که در آن دوران حاکم بود با توجه به 

حول حقوق رو به دگرگونی رفته و رویة قضایی در ایجاد و ت ))عقاید علمای حقوق((نقش اساسی دکترین
هیچ حقوقدانی در این زمان برای شناخت حقوق فقط به متون قانونی اکتفا نمی کند حتی در است و دیگر 

حقوق کیفری نیز که علی الظاهر اصل قانونی بودن مجازات ها می تواند آن را توجیه کند، هم با توجه به 
ق را به گونه ای اختیارات گستردة قضات و مقامات اداری برای تعیین مجازات ها و اعمالشان، در واقع حقو

افزایش عهدنامه های بین  همچنینگسترده به آرمان کسانی که آن را اجرا می کنند، وابسته نموده است و 
المللی و گسترش حقوق تطبیقی، قضات را بیش از پیش تشویق می کند که به طرز تلقی و تفسیر حقوقی 

وقی در حال انحطاط است. در عصر حاضر لذا بنظر کثیری ملی گرایی حقکشورهای دیگر نیز توجه نمایند. 
تجدید حیات اندیشة حقوق فطری از آن جهت است که اندیشة حقوق مشترک را با تقویت این احساس 

 که حقوق نباید با قانون یکسان تلقی شود، احیا کند.

ی به عدالت معاوضی توجه مروشن است که حقوق دچار بحران شده، در گذشته اساساً )در این کشورها( 
در اهمیت قرار گرفته، لذا بر خالف گذشته که تأکید  نیز شد، اما امروزه فکر و عملکردهای عدالت توزیعی

بر روابط بین افراد و بر حقوق خصوصی بود، در حال حاضر تأکید بر حقوق عمومی است و برای برقراری 
واگذار شده است. در نتیجه  نوع جدیدی از عدالت در یک جامعة ؟، نقشی اساسی به سازمان اداری و دولت

مفاهیم و روش های حقوقی گذشته با دیدگاه جدید هماهنگ نیستند و بدیهی است که برای تنظیم حقوق 
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جدیدی که الزمة طرز تفکر جدید است، منطقی است به آنچه در دیگر کشورها می گذرد و لذا به حقوق 
 تطبیقی نیز رجوع کرد.

 تحول همیشگی نظام:

ژرمنی یک حقوق زنده است و این امر خود اقتضاء می کند که  –جه داشت که حقوق رومی البته باید تو
همواره در حال تحول باشد. لذا در داخل این خانواده تفاوت هایی نیز در بین کشورهای آن وجود دارد، 

و یا در بعضی رشته  از برخی جهاتدر نتیجه باید عنایت داشت به این که حقوق یک کشور ممکن است 
ها پیشرفته تر از دیگر کشور ها و یا بهرحال متفاوت با آن ها باشد، سؤال اینست که آیا این امر باعث از بین 
رفتن وحدت در میان خانواده می شود ؟ پاسخ آنست که این مسأله بستگی به آن دارد که حقوق کشوری 

آیا مورد تبعیت دیگر کشورها قرار گیرد و یا آن که در آن تجربه  کرده  که دگرگونی و تفاوت را تجربه
خود سرانجام از تجربة مورد نظر صرفنظر کند و به خط سنتی باز گردد ... )در بررسی منابع و ساختار حقوق 

 این تفاوت و تنوع را بررسی خواهیم کرد.( بریاروپای 

 ( عوامل گذرای تنوع در تاریخ :8

 آموزش دانشگاه ها با توجه به مکاتب مختلف در طول تاریخ  -الف

شیوة فرانسوی با گرایش تاریخی، در مقابل شیوة ایتالیایی که بر منطبق کردن قواعد حقوقی با عمل  -ب
 استوار است.

نیز نامیده  "Digeste"که  )= مفران پاندکت( "مکتب پاندکتیتها"یک شیوة آلمانی که نوآورتر است  -ج
میالدی و  6در قرن  بود، فراهم شده ینبه دستور ژوستین وشده که یکی از مجموعه های قوانین رم است 

 المکتبی است که در قرن نوزدهم در آلمان ظهور کرد و شرح منطقی و سامان دادن به حقوق رم را به کم
 رساند(.

و  فطری که همه جا اختالفاتبه هر حال این حقوق همچنان باقی ماند و وحدت با پیروزی مکتب حقوق 
با فائق آمدن بر گرایش های متفاوت حل کرد، از نو برقرار شد. متنوع مجموعه  گرایش های منطقه ای 

که همانند تنوع قوانین و عرف های گذشته است، یک علت ضروری برای از هم گسیختگی های قوانین 
 پذیرفته شد.این خانواده حقوقی نگردید و باالخره روش فرانسوی تدوین 

  :و ژرمنی رومی( تجزیه و تحلیلی از حقوق 9

 باید توجه داشت : 
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لفظی کدها مختص نمودند، چون قانون نقش فائق را در  تفسیرحقوقدانان فرانسوی کار خود را به  –الف 
رجوع به کتاب تفصیلی  مرحجاًفظ کرده است در حقوق کیفری بالخص و البته حقوقدانان فرانسوی آن ح

 تاب راهنما را سازمان یافته تر و دارای نظم منطقی ترجیح می دهند.یا ک

 حقوقدانان آلمانی به کار سنتی و قدیمی دانشگاه ها روی متون حقوق رم ادامه دادند. -ب

در آلمان مکتب پاندکت )مکتب جدید مفسران پاندکت( پیروز شد و تنظیم اصول رومی را به حد  -ج
 اعالء رسانید.

 بر مبنای دانش ))مفسران پاندکت(( انجام گرفت.  19تهیه قانون مدنی آلمان در اواخر قرن  -د

اختالف میان قوانین مدنی فرانسه و آلمان نتیجة همین امر است و زاییده یک حادثه تاریخی است. در  -ه
 ن یافت.نتیجه تردید است که بتوان نطفة یک تضاد همیشگی بین حقوق فرانسه و آلمان را در آ

انواع حقوق کشورهای ژرمنی، به جز آلمان )اتریش، هلند، سوئیس، کشورهای اسکاندیناوی  بنا بر این -و
( با دور شدن از انتزاع و کلی گرایی، به حقوق فرانسه نزدیک ترند تا حقوق آلمان، به هر حال همة ،و ...

 رمنی محسوب می شوند. ژ –این حقوق ها بخاطر شباهت بسیارشان جزء خانواده بزرگ رومی 

 ( گسترش حقوق واحد اروپایی :10

 بحثی مختصر پیرامون شورای اروپا و جامعة اقتصادی اروپا 

عضو( و  12این حقوق در عصر کنونی شامل حقوق ویژة کشورهای عضو جامعة اقتصادی اروپا )با  –الف 
اما در  ،ء این خانواده حقوقی نیستندجز ...عضو( است که در هر دو انگلیس وایرلند و 32شورای اروپا )با 

 آن عضویت دارند.

اما خود  ،حقوق نوین اروپایی در حال شکل گیری است و لذا از چارچوب این خانواده فراتر رفته است -ب
 نیز تحت تأثیر حقوق کشورهای عضو قرار دارد. 

آزادی های اساسی بشر منعقد عامل اصلی ایجاد شورای اروپا، کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق و  -ج
 م است که در کشورهای عضور شورای اروپا اجرا می شود./1950در رم به سال 

 برای تضمین اجرای کنوانسیون یک کمیسیون و یک دیوان دادگستری تأسیس گردیده و ...  -د
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این که هر  م، همة کشورهای عضو به استنثنای قبرس، قاعده ای از کنوانسیون را مبنی بر/1987در  –ه 
شخصی که خود را از نقض کنوانسیون متضرر بداند، می تواند به این کمیسیون و دیوان مراجعه کند، تأیید 

 نموده اند.

تصمیمات این دو مرجع به خودی خود در کشورهای عضو الزم االجرا نیستند ولی تاکنون اعتبارشان  –و 
 شناخته شده و ترتیب اثر داده شده اند.

آلمان فدرال، ایتالیا، بلژیک، هلند،  :م توسط کشورهای فرانسه /1957تصادی اروپا، در سال جامعة اق -ز
( U,Kپادشاهی متحد انگلیس ) 1972 –لوکس( تشکیل شد، سپس دانمارک نلوکزامبورگ ) کشورهای ب

 به عضویت آن درآمدند و ... 1986، اسپانیا و پرتقال 1981 –و ایرلند و یونان 

جامعه اقتصادی اروپا یک  [ر بحث کنفدراسیون ها در حقوق اساسی یک ذکر نمودیمهمچنان که د] -ح
قوه قضاییه )دیوان دادگستری  ،کمیسیون( -مجریه )شورای وزیرانکنفدراسیون حقیقی است و دارای قوة 

 جامعه اروپایی مستقر در لوکزامبورگ( و یک قوه مقننه )پارلمان اروپایی مستقر در استراسبورگ( است.

چه مسائلی در جهان کنونی است که با اقتصاد بیگانه قولی ه بوده ولی بصالحیت آن در امور اقتصادی  -ط
می بایست قوانین و نظامهای حقوقی کشورهای عضو را در  ،باشد و چنین است که بنا به علل اقتصادی و ...

ند و چنین بود که انواع زمینة حقوق اجتماعی، مالی و مالیاتی، اگر نه یکسان، دست کم هماهنگ ساز
ژرمنی بودند، عمیقاً تحت تأثیر این حقوق نوین -حقوقی اروپا باالخص آن ها که متعلق به خانواده رومی 

 قرار گرفتند، حقوقی که بیش از پیش آشکارا، حقوقدانان را وادار به توجه به حقوق تطبیقی می نماید.

 

 اروپا :مبحث سوم : چگونگی گسترش این حقوق در خارج از 

گسترش در خارج اروپا، یکی در اثر استعمار سرزمین های وسیعی در آن سوی دریاها و دیگری به سبب 
پذیرش شیوة تدوین قانون در قرون نوزدهم و بیستم بود که در گروه بزرگی از کشورها گسترش خانواده 

 ژرمنی دیده می شود. –حقوقی رومی 

 الف( آمریکا : 

فرانسوی و هلندی بودند، به طور در قارة آمریکا، سرزمین هایی که جزو مستعمرات اسپانیایی، پرتغالی، 
ژرمنی را پذیرفتند و بتدریج در آمریکا توسعه یافت.  –طبیعی طرز فکر و مفاهیم حقوقی ویژة خانوادة رومی 

 :حقوق معمول در آن ها
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دانشگاه ]و  1551به حقوق علمی که در دانشگاه های آمریکا )دانشگاه سان مارکو در لیما در :نخست  
  .و کشور استعمارگر تدریس می شد، نزدیک گردید [تأسیس شده اند 1553مکزیکو در 

بر قوانینی شد که به تقلید از کدهای اروپایی نوشته شده بود. تنها مسأله ای که مطرح می شود  مبتنی :سپس
و احوال ویژة آمریکا، که متفاوت با اوضاع محیط اروپایی است، اعطای این است که تا چه حد اوضاع 

ژرمنی ایجاب  –نوعی اصالت به حقوق کشورهای آمریکایی را در رابطه با حقوق اروپایی خانوادة رومی 
متعدد، تابع عرف هایی مثالً زندگی اجتماعی درهائیتی، در زمینه های ]کرده است یا می تواند ایجاب کند 

 [.است که از حقوق رسمی و علمی کشور بیگانه اند و ...

همچنین در برخی از سرزمین های آمریکا، که در گذشته تحت سلطة اسپانیا یا فرانسه بودند. امروزه به 
اسی حاکمیت یا نفوذ سیک( یا تابع بک،کشورهایی که کامن ال در آن ها غالب است تعلق دارند )لوئیزپانا 

پورتوریکو و منطقة کانال پاناما( این مسأله مطرح می شود "Gayana"یک کشور کامن ال هستند )گایانا )
 ی این چنین می توان حفظ کرد ؟ ژرمنی را، در اوضاع و احوال –که آیا سنت تعلق به خانوادة رومی 

همان سرزمین پیشین نئواورلئان است  ی لوئیزیانا کهت کنونفرانسه، به استثنای ایالدر مورد لوئیزیانای پیشین  
تشکیل می دهد، باید پاسخ منفی  "می سی سی پی"و بخش کوچکی از لوئیزیانای سابق را در دهانة رود 

پیشین اسپانیا که امروزه ایاالتی از آمریکای شمالی شده اند )فلوریدا، کالیفرنیا،  مستملکاتداده شود. 
انسته اند برخی از نهادهای حقوق مستعمراتی سابق را حفظ کنند، اما تونیومکزیکو، آریزونا، تگزاس و ...( 

انگلستان  .وزه از کشورهای کامن ال شده اند و همچنین است منطقة کانال پاناما و گایانای پیشینآن ها نیز امر
(( پورتوریکو، تا کنون پیروزمندانه Saint – Lucieبرعکس : ایاالت لوئیزیانا، ایالت کبک، سنت لوئیز ))

سنت خود را حفظ کرده اند و تابع حقوقی مختلط هستند که برخی از عناصرش را از کامن ال گرفته و تا 
 ژرمنی حفظ کرده اند. –اندازه ای نیز تعلق خود را به خانوادة حقوقی رومی 

 

 ب( آسیا و اندونزی 

 ی پیروانی دارد.ژرمن –خانوادة رومی  –در دوسوی قارة آسیا 

از بهره گیری از کدهای اروپایی  ،که دورة قانونگذاری جدید )تنظیمات( آغاز شد 1839در ترکیه از سال 
)جنگ اول جهانی و از هم پاشیدگی  1914در پی نوسازی حقوق خود برآمد. البته این کشور تا جنگ سال 

در صدد نوسازی حقوق خود با پذیرش قانون امپراطوری عثمانی( به سنت اسالمی وفادار ماند و پس از آن 
. در اثر گردیدژرمنی  –به خانوادة رومی  وابستهبرآمد و از تاریخ مذکور  1926تعهدات سوئیس به سال 
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بیش تر همانند تحول تجزیه امپراطوری عثمانی، کشورهای عربی خاور نزدیک تشکیل شدند و تحول آن ها 
، اما بر خالف ترکیه حقوق خود را کامالً ندرا با فرانسه حفظ کردروابط حقوقی شان  1918مصر است و از 

 از مذهب جدا نکردند و حداقل برای اتباع مسلمانشان، تعدادی از نهادهای حقوق اسالمی را نگاه داشتند.

انگلستان بر فلسطین باعث نفوذ کامن ال به جای حقوق فرانسه  غاصب( در منطقه فلسطین اشغالی )اسرائیل
انگلستان بازگشت به  قیمومیت پایان بود،اما باعراق و اردن نیز به همین صورت نی گردید و در عثما –

 ژرمنی را در این کشورها در پی داشته است. –مفاهیم حقوق رومی 

به دلیل نفوذ انگلستان و آمریکا در عربستان سعودی و شیخ نشین های منطقة خلیج فارس، تأثیر حقوق رومی 
منطقه کم بوده است. اما بدلیل اهمیت منابع نفتی و درآمد آنها و معامالت با کشورهای  ژرمنی در این –

ژرمنی، نفوذ نسبی مستقیم یا غیر مستقیم این نظام که اغلب محدود به برخی رشته  –متعلق به نظام رومی 
صر که تحت های حقوق می باشد، مشهود است. مثالً کویت یک قانون تجارت به تقلید از قانون تجارت م

است، پذیرفته و در یم به دلیل نظام جمهوری سوسیالیستی و مردمی حقوق نزدیک به تأثیر حقوق فرانسه 
 خانوادة حقوق سوسیالیستی است.

در ایران )به نظر می رسد که می توان حقوق امروز ایران را حقوقی مختلط به شمار آورد که عناصری از 
همان  ،ژرمنی است )دکتر سید حسین صفایی  –آن متعلق به حقوق اسالمی و عناصری دیگر از نظام رومی 

 .( 78ص  ،

 –در این کشور نفوذ مفاهیم رومی  وضع مبهم است، دشوار است که بگوئیم آیا ،از نظر رنه داوید و ... 
ژرمنی تفوق خواهد داشت و تا چه حد بازگشت به سنت اسالمی که اصیل تر شناخته شد با برتری آن 

 مفاهیم معارض است یا خواهد بود.

ژرمنی موفقیتی داشته است و پس پیروزی خوب  –در خاور دور، در چین در دوره ای گذرا خانوادة رومی 
سلط حقوق اروپای بری در این کشور از بین رفت. در ویتنام و کرة شمالی هم وضع به کمونیست، موضع ت
 همین ترتیب است.

ژرمنی  –روابط نزدیک با خانواده حقوقی رومی  و ...، رمز )تایوان(، سیام )تایلند( و کره جنوبیفژاپن، 
خانواده سوسیالیستی ز حقوق برقرار است، وضعیت کامبوح و الئوس مبهم است )شبیه حالت اولیه برگرفته ا

 است(.،و ... 
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ژرمنی قرار گرفته و البته در اثر بیش از  –در اثر استعمار اسپانیا، کشور فیلیپین نیز جز خانواده حقوقی رومی 
نیم قرن اشغال این کشور از طرف ایاالت متحدة آمریکا عناصر جدیدی از حقوق آن وارد حقوق فیلیپین 

 گردید، که اکنون می توان آن را به صورت حقوقی مختلط شناسایی نمود.

داشته جزء کشورهایی است که دارای  در سری النکا )جزیره سیالن( نیز که سرنوشتی مشابه آفریقای جنوبی
 حقوق مختلط هستند.

ژرمنی است منتها  –وابسته به خانوادة حقوقی رومی  ،اندونزی نیز که تحت استعمار هلندی ها قرار داشته
ی )عادت( ترکیب شده و لذا این کشور نیز فژرمنی با حقوق اسالمی و حقوق عر –مفاهیم حقوق رومی 

  دارای حقوقی مختلط است.

 ج( آفریقا و ماداگاسکار : 

ژرمنی گسترش یافته است. باید توجه داشت که  –در این مناطق نیز در اثر استعمار خانوادة حقوقی رومی 
در کشورهای این مناطق یک ساخت قبیله ای عموماً پراکنده آن ها را از تحول بازداشته بود و هیچ نظام 

 از امپراطوری مستعمراتی فرانسه ناشی شده اند : آمادة حقوقی نداشتند و ...، دولت هایی که 

، و سومالی و متصرفات پیشین اسپانیا و "Burundi"، بوروندی "Rwanda"و رواندا  "Zaire"زئیر 
 ژرمنی شدند.  –پرتغال عضو خانوادة حقوقی رومی 

(( نیز علی رغم تعلق شان به کشورهای مشترک المنافع Seychellesیشل ))سجزیره موریس و جزایر 
 انگلیس، بنا به علل تاریخی، وابسته به گروه رومی، ژرمنی هستند. 

قانون مدنی و قانون تجارت دور از هر استعمار اروپایی با الهام گرفتن از قوانین  ،اتیوپی، قانون جزا در 
فری این کشور به پیروی از حقوق انگلستان وضع ا آیین دادرسی مدنی و کیماست. آ هفرانسوی وضع شد

به ما نشان خواهد داد که آیا حقوق اتیوپی و حقوق آفریقای سیاه  آینده،شده است. البته تحول حقوق در 
 ژرمنی به حساب آید یا نه. –باید تشکیل دهندة یک یا چند گروه متمایز در داخل خانواده رومی 

 هلندی –ژرمنی بود و حقوق رومی  –ق به انگلستان، دارای حقوق رومی در آفریقای جنوبی تا قبل از الحا
پس از حاکمیت انگلیس دگرگونی هایی ایجاد شد که ایجاب می کند حقوق  ،در آن جا اجرا می شد نیز

 حقوق مختلط به شمار می روند.دارای امروزه،  اسوتو و نگوان،آفریقای جنوبی، رودزیا، بوتسوانا، 



 48 

کشورهای آفریقای شمالی در نتیجة استعمار یا نفوذ سیاسی یا فرهنگی فرانسه یا ایتالیا، قوانین فرانسوی یا 
ژرمنی دارند. با وجود این، حقوق اسالمی  –ایتالیایی را پذیرفته اند و پیوندهای نزدیکی با خانوادة رومی 

 ن نقش مهمی ایفا می کند.در این کشورها در برخی زمینه ها )مانند احوال شخصیه(، همچنا

 گفتار سوم 

 ساختار حقوق :
ژرمنی که از جهات مختلف، گزینش  –با توجه به تفاوت های موجود در نظام های حقوقی خانوادة رومی 

های سیاسی، درجات مختلف تمرکز، حقوق خصوصی شان و با توجه به درجات مختلف توسعه و ...، اما 
دارای زیر ساخت مشترک هستند و تشکیل یک خانوادة حقوقی را داده اند. ساختار این خانواده برای 

قواعد حقوقی چگونه .یکی؛ تقسیمات و مفاهیم : دو جهت مورد بررسی قرار می گیردشناسایی بهتر آن از 
که آیا در انواع مختلف؛ حقوق یکسان تلقی می شود ،دیگری؛ مفهوم قاعدة حقوقیطبقه بندی می شوند؟(

 یا خیر؟

 مبحث اول؛ تقسیمات و مفاهیم :

 

 الف( چگونگی طبقه بندی قواعد حقوقی

کشورهای این خانواده حقوقی یک تقسیم ( تفکیک بین حقوق عمومی و حقوق خصوصی در تمامی 1
 د.یبنیادی است که در نظر حقوقدانان آن بدیهی می نما

)دقت در است ( زیرا روابط میان فرمانروایان و فرمانبران متفاوت است با آنچه که روابط میان فرمانبران2
ی و منافع خصوصی ( در نتیجه منافع عموماینجانب-1رک: جزوه حقوق اساسی روابط عمومی و افقی و ...

 را باید با معیارهای متفاوتی سنجید.

( چرا که الزام مردم )فرمانبران( آسان تر از ملزم کردن دولت یا فرمانروایان است که قدرت را اختیار 3
 دارند.

که حقوق را مرتبط با نظم طبیعت و پیش تر از دولت  ا( در اثر اندیشه ای که از دیرباز وجود داشت از آنج4
توانسته بودند دو بخش عمومی و خصوصی را اعالم کنند. اما از آنجهت که پرداختن به حقوق  ،انستندمی د

 عمومی از نظرشان خطرناک و بیهوده بود؛ در عمل توجه حقوقدانان بر حقوق خصوصی متمرکز بود.
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وانگهی حقوق کیفری هم  .( و لذا در رم، نه حقوق اساسی و نه حقوق اداری وجود نداشت5
 تره اش در تنظیم روابط افراد بود. در نتیجه آنرا کامالً در قلمرو حقوق عمومی نمی دانستند.گس

و  19( با اعالم وجود حقوق فطری از سوی مکاتبی که تفوق عقل را پذیرفته بودند در قرن 6
استقرار رژیم های دموکراتیک در بسیاری از کشورها، گسترة جدیدی برای توسعة حقوق 

 پدیدار گشت.عمومی 

 :( لذا چنین بود که7

اوالً؛ دیگر دولت تابع پادشاهانی که قدرتشان را از حقوق الهی می گرفتند، نبود )جایگزینی نظریه تفوق  
بلکه می بایست به شیوه ای مسیحیت(  –عقل و حقوق فطری به جای نظریه فوق طبیعی و یزدانی دولت 

 .عقالنی سازمان یابد

جایگزین دولت مطلق پلیسی گردیده و به خصوص آن که حقوق فطری شهروندان در ثانیاً؛ دولت رفاه  
 برابر سوء استفاده از قدرت، باید به صورت مؤثری تضمین می شد.

( در نتیجه روش های کنترل و نظم بخشیدن به فعالیت های متعدد دولت باالخص در قرن بیستم مد نظر 8
می بایست حافظ منافع عموم مردم باشد و آن قانون اساسی  قرار گرفت که تحت یک نظم قانونی عقالنی

تا آنجا که سازمان  -در این زمان استقالل دادگاه ها نسبت به قدرت سیاسی مورد توجه قرار گرفت، بود ... 
 اداری تحت حاکمیت آراء صادره از سوی دادگاه ها قرار گیرد و آن ها را اجرا کند.

اجتماعی است و  –وق عمومی مستلزم درجه ای عالی از روحیه سیاسی ( البته واضح است که اجرای حق9
وابسته به میزان اطالع، دانش و آگاهی های عمومی، و این امر قابل تصور نیست، مگر هنگامی که افکار 

باشند. از سوی دیگر اجرای حقوق عمومی عمومی بخواهد که فرمانروایان و مدیران تابع نظم و تحت کنترل 
 کند که مدیران، اداره شوندگان را شهروندانی آزاد بدانند و نه رعایابی برده مانند ... اقتضاء می

 

 ب( نارسایی و نقاط ضعف حقوق عمومی :

چرا که برخی با تأخیر و یا به طور  ،باید توجه داشت که تحقق شرایط فوق الذکر به طور کامل دشوار است
 ناکامل ایجاد شده اند.
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از  .حتی به حد اعالی رشد رسیده است نیز نارسایی هایی وجود دارد ،حقوق اداری آنمثالً در فرانسه که 
جمله : نگرانی از دخالت ناروا در کار دادگاه های دادگستری، شورای دولتی را مجبور کرده که نظارتش 

، پلیس را بر پلیس قضایی اعمال نکند؛ و به دلیل آن که اتهامات در قانون به طور ناقص تعریف شده اند
از سوی دیگر امتیازات بسیاری را که سازمان داراست، برای توقیف افراد را  گسترده ایفرانسه اختیارات 

اداری می تواند بدهد تحت هیچگونه کنترل قضایی نیست؛ از جمله آنکه مؤدیان مالیاتی می توانند با اداره 
و از آنان بخواهند با توجه به وضع باشد!(  دارایی سازش کرده )در صورتی که اشتباهی به زیانشان روی داده

خاصشان تخفیفی را شامل حالشان بگردانند و لذا اجرا و یا عدم اجرای حقوق اداری، مانند حقوق کیفری 
تا حد زیادی منوط به میل و ارادة مقامات اداری است و همچنین است، کندی دادرسی های اداری، و 

 ،که اغلب تأثیر حقوق اداری را تضعیف نموده است ... ،اری و ...دشواری اجرای تصمیمات دادگاه های اد
وظیفه شناسی و مسئولیت     در اثر احساس  ،شاید اگر کارهای فضاحت بار در فرانسه نسبتاً کم و نادر است

 با و نه تنها با حقوق اداری یا نظارت ها و مجازات هایی که مقرر داشته است ...  است پذیری مقامات اداری

 ج( تقسیم بندی های مشابه در رشته ها و مطالب مختلف حقوقی در این خانواده :

ژرمنی دارای تقسیمات یکسانی  –رشته های حقوق عمومی و خصوصی در همه کشورهای خانوادة رومی 
هستند، همچون حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق بین الملل عمومی، حقوق کیفری، آیین دادرسی مدنی، 
حقوق مدنی، حقوق بازرگانی، حقوق کار، حقوق تعهدات و ...، این مشابهت در رشته های حقوقی این 

مکان را می دهد که به سهولت انواع دیگر حقوق کشورها، به کسی که با یکی از آن ها آشنایی دارد این ا
در طول  بری ی از آنست که علم حقوق در اروپایاین اشتراک در رشته های حقوقی ناش ،را درک نماید...

و حقوق از سوی دانشگاهها تدریس شده ، البته بر پایه حقوق رم  بوده که قرن ها مبتنی بر تعلیمات واحدی
 متفاوت باشد ولی چارچوب اصلی و اساس آن یکی است. ممکن است روش های اعمال آن

 

 د( چگونگی وحدت در حقوق خصوصی :

با توجه به این که هر حقوق ملی حتی در زمینة حقوق مدنی دارای اصالت خاص خود است، می توانیم به 
هم می که این م،پی ببریم      ژرمنی  –یک خویشاوندی و مشابهت بین نظام های مختلف خانوادة رومی 

 :تواند از عوامل ذیل بهره جوید

مشابهت در این نظام ها  ،( هرگاه موضوعاتی در نظر گرفته شود که بر پایة حقوق رم تنظیم گردیده 1
 آشکارتر است و همچنین است زمانی که مباحث بر پایه حقوق کلیسا باشد.
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( در قواعد و مقرراتی که ممکن است بر پایة یک عرف محلی یا منطقه ای تنظیم شده باشند باید تفکیک قائل شد، ولی 2

بوده اند، در این حالت نیز مجدداً خویشاوندی حقوقی    در مورد عرف هایی که قبل از تدوین قانون )کدها( بین المللی 
 نمایان می شود.

یافته که فایدة عملی آن را می  رشد ق خصوصی باالخص در حقوق اقتصادی و بازرگانیبه هر ترتیب وحدت ساختار حقو
 ژرمنی به کشورهای دیگر از جمله مشرق زمین و خاور دور مشاهده نمود.  –توان در صدور حقوق رومی 

 ه( چگونگی مشابهت ها در حقوق عمومی : 

ژرمنی دارای تمایزاتی است اما مشابهت های زیادی نیز وجود  –با عنایت به این که حقوق عمومی در انواع حقوق رومی 

 دارد که به دو عامل آن می پردازیم :

عبارتست از اشتراک فکری که در کشورهای مختلف گسترش یافته است؛ این  [وبرون حقوقی است]عامل نخست آن ( 1

و روسو در  مونتسکیوای مثال تأٍثیر نظریات امر و ویژگی سبب شده که حقوق بوجود آمده دارای هماهنگی بسیار باشد. بر

 سراسر اروپای بری و در ارتباط با حقوق عمومی و گسترش آن را در کشورهای این خانواده نمی توان نادیده انگاشت.

( اشتراک در نحوة آموزش حقوقدانان دومین عامل است به نحوی که کشورها برای منطبق کردن افکار فلسفی و عقاید 2

 آموخته بودند. در دانشگاهها ن با مسائل حقوقی به حقوقدانانی متوسل شدند که حقوق را با آموزش واحدیسیاسی شا

چنین است که مطمئناً وجود ریشه های هماهنگ و اعتقادات همگون و حقوقدانانی همفکر و هم اندیشه، موجب پدید 

ژرمنی گردیده است و البته مطالعات  –آمدن شباهت های زیاد در حقوق عمومی کشورهای عضو خانواده حقوقی رومی 

 .فته نیز عاملی برای مشابهت ها و وحدت آنستین خانواده حقوقی انجام گرا تطبیقی که از سوی حقوقدانان در

 و( حقوق تعهدات : 

ژرمنی  –در سیستم رومی  "تعهد"ژرمنی است. –حقوق تعهدات یک رشتة اساسی در تمام انواع حقوق رومی 

که مدیون است به پرداخت کردن، انجام دادن یا انجام ندادن چیزی به سود شخص  است عبارت از تکلیف شخصی

 .محسوب می شود "داین"دیگری که 

دین و تعهد می تواند در اثر؛ قانون یا قراردادی معین یا نامعین و یا حتی در برخی موارد، حاصل عمل  

حقوقی یکجانبه ای باشد که فردی انجام داده است، تعهد می تواند ناشی از یک جرم یا شبه جرم یا تقصیری 

 ه فردی باشد که مکلف به جبران خسارتی است ناشی از آن ک
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در اثر اوضاع و احوال مختلف، به گونه ای غیر عادالنه، مثالً به دنبال از دست رفتن دارایی شخص دیگر، 

 .دارا شود )استفاده بالجهت یا دارا شدن غیر عادالنه

حقوق تعهدات را بنا نموده است  -ژرمنی، بر پایة داده های حقوق رم –دکترین در خانواده حقوقی رومی  
علم حقوق است. مباحث در این رشته از حقوق؛  در اصلی یمرکزی حقوق مدنی و خود موضوع که بخش

و رژیمی است، نتایج عدم اجرای آن، تبدیل یا سقوط چگونگی شرایط ایجاد تعهد، این که تابع چه نظام 
 ژرمنی، –خانوادة حقوقی رومی به عنوان یک عامل وحدت . بررسی می شود. حقوق تعهدات ،آن و ..

کامن ال یا برابر با نظام  خانواده حقوقی در کشورهای "Trust" "تراست"دارای اهمیتی برابر با اهمیت 
 در کشورهای سوسیالیستی است. خانواده حقوقی مالکیت

 ژرمنی –مبحث دوم؛ مفهوم قاعدة حقوقی در خانواده رومی 

ژرمنی تنها نباید به تقسیمات  –آنچه مسلم است، اینست که برای شناسایی ساختار حقوقی در خانوادة رومی 
بلکه یکی از مهم ترین عوامل وحدت این خانواده که در سراسر قلمرو جغرافیایی  ،حقوقی آن اکتفا نمود

ژرمنی قاعدة  –قی رومی زیرا در همة کشورهای خانوادة حقو .آن مشاهده می گردد، قواعد حقوقی است
باید توجه داشت که در این خانواده، قاعدة  .حقوقی به شیوه ای واحد معرفی، توصیف و تحلیل می گردد 

حقوقی اساساً برای حل یک مورد خاص بکار نرفته است، بلکه یک قاعدة رفتاری تلقی می شود که دارای 
 مسائل مبتال به دادگاه ها و مجریان قرار دارد. درجه ای از کلیت است و همواره فراتر از موارد اجرا و

لذا قواعد حقوقی بر گرفته از اندیشه ای است که بخشی از آن مبتنی بر کار عملی و بخشی دیگر متکی بر 
عدالت، اخالق، سیاست و هماهنگی نظام است که با توجه به مجموعه های آراء قضایی و فرهنگ های 

و پراکندة اطالعات و منابع حقوقی استخراج گردیده و اصولی را تبیین می حقوقی و از میان انبوه نامنظم 
کارهای عملی حقوقی و نیز برای ایجاد رویه های جدید قضایی است و سازد که راهنمایی برای متصدیان 

 الهام بخش قضات است تا هر چه ساده تر و به سهولت، طریقة حل مسائل خاص را از آن ها بدست آورند.

 ژرمنی  –ژگی های قاعدة حقوقی در خانواده رومی الف( وی

( قاعدة حقوق در این خانواده حد فاصل تصمیم و آراء قضایی از یک سو و اصول کلی از دیگر سو است 1
 چرا که اولی اجرای قانون در مورد خاص است و دومی بسیار کلی تر می نماید.. 
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می بایست جامع بوده تا بخشی از مسائل و موقعیت ( قاعده حقوقی در عین آن که نباید زیاد کلی باشد، 2
ها را در برگیرد تا قضات بتوانند با اطمینان از آن بهره جویند. لذا نباید همچو آراء قضایی مربوط به مسأله 

 و موقعیتی خاص باشند.

قی بهره مند از ویژگی های خاصی هستند و ضرورتاً در همة ( قواعد حقوقی در هر یک از رشته های حقو3
حقوق کیفری یا حقوق مالیاتی برای آن که از خود سری های مأموران  در، برای مثال : نیستندآن ها یکسان 

 کاسته شود الزم است قواعد حقوقی به جزئیات نیز پردازند. اداری

 :ب( تفسیر قانون فن تفکیک

البته کلیتی که برای قاعدة حقوقی در این خانواده شناخته شده، توجیه کنندة کوشش حقوقدانان آن در 
کامن ال که ویژگی فن حقوقی در آن ها خانواده حقوقی تفسیر عبارات قانونی است، بر خالف کشورهای 

به تبعیت  کامن ال، – که با مکلف کردن قضات انگلیسی [= با توجه به قاعده سابقه ]فرآیند تفکیک است. 
می کند که حقوقدان  یجاباز قواعدی که قضات پیشین پذیرفته اند، استقرار یافته است، اجرای قاعدة سابقه ا

بین مستند اصلی و ضروری تصمیم  .تصمیمات قضات است اصلی در دالیلی که مستند ،)کامن ال -انگلیسی
بدون ضرورت مطلق اعالم کرده باشد، از سوی  یعنی آنچه قاضی ممکن است –از یک سو و مستند فرعی 

دیگر، تفکیک کند، مستند و مبنای اصلی و ضروری تصمیم، یک قاعده قضایی را تشکیل می دهد که در 
 آینده باید مورد تبعیت قرار گیرد. لیکن امور و مستندات فرعی دارای این اعتبار نیستند.( 

 قضایی(وقی با قواعد ثانوی )رویه ج( رابطة قاعدة حق

ژرمنی مد نظر دارند، بی گمان به  –قواعد حقوقی به شکلی که حقوقدانان و قانونگذاران کشورهای رومی 
رویه های قضایی آن ها را      تنهایی برای حل کلیه مسائل حقوقی، کافی نیست و قواعد ثانوی که همانا 

ژرمنی  –برای روشن شدن و تکمیل آن ها مورد نیاز است. اگر چه در نظام حقوقی رومی  ،فراهم آورده اند
احتمال آن که ساختار این ی از جایگاه ویژه ای برخوردارند،قواعد حقوقی در مقایسه با رویه های قضای

ة خانوادة خانوادة حقوقی عمیقاً دگرگون شود، بسیار قوی بنظر می رسد و این مطلب را می توان با مطالع
انست در خانواده حقوقی کامن ال که سراسر بر پایة رویه های قضایی است، بیش از پیش درک نمود. باید د

اصالحات به ویژه در قواعد ثانوی حقوق آسان تر انجام می شود، زیرا تغییرات  ،ژرمنی –رومی حقوقی 
اطمینان نمی کند، بر خالف کشورهای  رویه قضایی چون به پایه های نظام لطمه نمی زند، ایجاد خطر و عدم

 کامن ال.
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ژرمنی قواعد حقوقی چارچوبی استوار به حقوق می دهد. با توجه به این که در  –لذا در کشورهای رومی 
 : از دة حقوقیاین کشورها سلسله مراتب قاع

  ؛بیش تر استقاعده حقوقی اولیه که دارای کلیت ( 1

 ؛( قواعد حقوقی ثانوی2

 تشکیل یافته است.دن( قواعد حقوقی که قضات بدون راهنمایی قانونگذار به آن می رس3 

 گفتار سوم 

 ژرمنی : –منابع حقوق در خانواده رومی 

 باید توجه داشت، معرفی نظریة منابع حقوق در این خانواده کار دشواری است چرا که :

 حاضر نوسازی شده اند.اوالً ؛ مفاهیم نخستین حقوق رم در این باره در عصر 

ثانیاً ؛ انواع حقوقی که این خانواده را تشکیل می دهند، متعددند و هرکدامشان نسبت به حقوق دیگر دارای 
 .نوعی اصالت است

در داخل هر نظام حقوق ملی، شیوة پیداکردن راه حل مسأله ای خاص ممکن است بر حسب رشتة ثالثاً ؛ 
 بسته به سرشت شخصی هر حقوقدان است.حقوقی مورد نظر متفاوت باشد و وا

رابعاً ؛ آن که نحوة عمل می تواند بر حسب دوره ها، در ارتباط با گرایش های فلسفی که ممکن است در 
 هر زمان غالب باشد و افراد آگاهانه یا ناآگاهانه به آن ها بپیوندند، دگرگون شود.

ه معنای عام آن به ظاهر منبع اصلی و تقریباً انحصاری ترتیب باید توجه داشت که اگر چه امروزه قانون ب هر به
ژرمنی بشمار می رود، ولی باید اذعان داشت که حاکمیت قانون  –برای حقوق کشورهای خانوادة رومی 

از درجة اهمیت واالیی نیز برخوردارند، در کنار در این کشورها امری فرضی است و منابع دیگر حقوق که 
باز نشناختن حقوق از قانون و قانون را منبع منحصر حقوق  زیراوق تلقی می شوند. قانون در شمار منابع حق

 ژرمنی است. –دانستن، بر خالف تمامی سنت رومی 

همچنانکه گفتیم با پیروزی مکتب حقوق فطری، طرفداران مکتب اصالت قانون که قانون را تنها 
منبع حقوق می دانستند، از نظرشان عدول کرده و نقش سازندة قضات را در پیشبرد و توسعة 

قانون  –حقوق پذیرفتند، امروزه دیگر هیچ حقوقدانی بر این اعتقاد نیست که تنها منبع حقوق 
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یک تفسیر صرفاً منطقی از قانون بتواند در همة موارد به کشف راه حل حقوقی الزم است و 
  االجرا بینجامد.

ژرمنی تنها هنگامی احساس راحتی  –این واقعیتی است که امروزه دادگاه ها و حقوقدانان کشورهای رومی 
انونی استناد نمایند، یا برای می کنند که بتوانند برای اثبات و تأیید راه حل حقوقی شان بیک یا چند متن ق

ن یاضروری بدانند و این رفتار مشترک عالی استناد به نقض قانونی را تجدید نظرخواهی در یک دادگاه 
ذاتاً حقوق چیزی غیر از  ؛حقوق و قانون یکی است در صورتی که باید گفتذهنیت را ایجاد می کند که 

یکی نیست، حقوق باید با کوشش مشترک همة حقوقدانان قانون است. حقوق با ارادة خودسرانه قانونگذار 
کشف گردد. پس اگر قانون عنصر اصلی برای شناخت حقوق  سهیمندو همة کسانی که در اقامة عدل 

همچون معرفی گردیده، لیکن دیگر عناصر را نفی نمی کند، تا جایی که امروزه در فرانسه آلمان و ایتالیا، 
بررسی که در آن همة حقوقدانان همراه با قانونگذار شرکت دارند؛ نمی توان گذشته، حقوق را جز با یک 

قانونگذار و مراجع اداری از یک سو با حال با عنایت به مطالبی که عرض شد و این که چگونه  .شناخت
وضع مقررات کلی و قضات و حقوقدانان با تفسیر قانون یا توسل به منابع دیگر از دیگر سوء راه حل های 

مشخص می کنند، به معرفی منابع حقوق در ژرمنی  –وقی را در کشورهای مختلف خانواده رومی حق
ژرمنی می پردازیم : که به ترتیب عبارتند از : قانون، عرف و عادت، رویه قضایی،  –خانوادة حقوقی رومی 

 عقاید علمای حقوق )دکترین(، اصول عالی حقوقی.

 قانون، سلسله مراتب آن و ...

 ول : مبحث ا

 قوانین اساسی -الف(قواعد

 عهد نامه هاب( 

  و قوانین ساده کدهاج(

 قوه مجریه(آیین نامه ها و تصویب نامه هاو بخشنامه های اداری )مصوبات د(

 تفسیر قوانین (ه

ژرمنی عقیده بر این  –در کشورهای خانوادة حقوقی رومی  ،امروزه با عنایت به دالیل فلسفی و سیاسی و ...
است که بهترین روش برای رسیدن به راه حل های عادالنه حقوق و داشتن اجتماعی مدنی و ایده آل، استناد 
حقوقدانان به قواعد و مقررات قانونی است. این تفکر زمانی تقویت می گردد که نقش دولت ها که هر روز 
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برتر از حقوقدانان به  ،وص قانونگذاری و پیشبرد حقوقبر دامنة فعالیت خود در اجتماع می افزایند، در خص
که این امر از یک سو با اصل دموکراسی موافق بوده و از دیگر سو بدین گونه توجیه می شود ،نظر می رسد 

که نهادهای دولتی و اداری بدون شک بهتر از دیگران می توانند بخش های مختلف زندگی اجتماعی را 
 مومی را تشخیص دهند.هماهنگ سازند و مصلحت ع

در عصری که پیچیدگی روابط اجتماعی، دقت و شفاف بودن مسائل حقوقی را می طلبد،  ؛به هر تقدیر
قانون به لحاظ دقتی که غالباً در انشای آن بکار می رود، می تواند بهترین تکنیک برای اعالم قواعد حقوقی 

ژرمنی که مدون هستند ناشی از مصوبات قوه  –قواعد و مقررات حقوقی در خانواده رومی به شمار آید. 
 فسیر می گردند دارای سلسله مراتبا مجریه است که برای حل مسائل قضایی از طرف قضات تیمقننه 

 هستند، بدین ترتیب : 

 ؛حقوق اساسی سازمانی الف( قواعد

ازمانی اساسی ژرمنی قواعد س –در رأس سلسله مراتب قواعد و مقررات مدون در تمامی کشورهای رومی 
د، این قواعد نیا همان قوانین اساسی قرار دارند که از اعتبار خاصی )که غالباً سیاسی است( برخوردار می باش

می گردند، ممکن است در بعضی کشورها  که با برخی تشریفات خاص پذیرفته و اصالح و تجدید نظر 
 باشند و در بعضی دیگر برتر از قوانین عادی باشند.اعتبار برابری با قوانین مصوب پارلمان یا قوه مقننه داشته 

باید توجه داشت که این اعتبار خاص باالخص از نظارت و مطابقت قوانین عادی با آنها آشکار می شود. 
متفاوت باشد.  به  شیوه های نظارتی که ارکان و تشریفاتش در کشورهای مختلف این خانواده ممکن است

شکاری به تقویت ارزش قواعد قانون اساسی وجود دارد که آن را از لحاظ به هر صورت امروزه گرایش آ
 عملی برتر از قوانین عادی قرار می دهد.

در این خصوص چشمگیرترین تحوالت در آلمان و ایتالیا روی داد و آن عکس العملی بود که بواسطة 
به حقوق اساسی مندرج )در اعالمیه حقوق بشر( در قانون اساسی آن ها بود  بود که آرای قضایی فراوانی

خانواده اصل نظارت قضایی باطل اعالم کردند. در کشورهای مختلف این  چنین آرای قضایی لطمه می زد،
قوانین عادی با قانون اساسی نیز پذیرفته شده است، اگر چه مرجع نظارت کننده و در مطابقت و سیاسی 

 اتی که بر اعمال آن حکومت می نماید بر حسب کشورها متفاوت است.تشریف

 چگونگی کنترل قوانین و مقررات توسط قانون اساسی 

 و مرجع و تشریفات آن در کشورهای مختلف
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= هر قاضی می تواند اعالم کند که قانونی مخالف قانون و ایاالت متحده و آمریکای التین  در ژاپن .1
 از اجرای آن تحت نظارت دیوان عالی خودداری می کنند.اساسی است و در نتیجه 

اعالم مغایرت قانون ایتالیا و ترکیه =  ،اتریش و موناکو ،آلمان فدرال ،در اروپا و کشورهای آفریقایی .2
عادی با قانون اساسی در اختیار یک دادگاه ویژة قانون اساسی است و دادگاه های عادی تنها می 

ه مطابقت قانون عادی با قانون اساسی، رسیدگی را معلق و مسأله را به توانند در زمان شک نسبت ب
دادگاه قانون اساسی ارجاع کنند و ... )حتی بعضی مقامات نیز می توانند در بعضی کشورها چنین 

 (نماینددرخواستی را ب
تاریخی مانع از آن شده است که دادگاه ها این اختیار را برای خود قائل شوند. علل در فرانسه =  .3

تأسیس شده است، که توسط درخواست از  1958قانون اساسی، که به سال  شورایمنتها با آرای 
از نمایندگان  نفر 60سنا یا رئیس جمهور یا نخست وزیر با یکی از رؤسای مجلس ملی یا سوی 

 د.نیح قانون می تواند به مسأله رسیدگی کنش، فقط قبل از تو(هر دعوی و خارج از)پارلمان 
در جمهوری اسالمی ایران = مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی و موازین اسالمی توسط شورای  .4

 نگهبان انجام می پذیرد.

ودة در خصوص تشریفات پذیرش و تغییر مفاد قانون اساسی نیز باید گفت اگر قانون اساسی که شال
اصلی قوانین محسوب می گردد به آسانی قابل تغییر باشد یا قوه مجریه بتواند آن را معلق نماید از اعتبار 

 آن کاسته شده و نمی تواند در رأس قوانین یک کشور مقتدرانه عمل نماید... 

 ب( عهد نامه ها

 عهدنامه های بین الملیژرمنی می توانیم اصل تفوق و برتری  –در قوانین اساسی برخی از کشورهای رومی 

همچون فرانسه و هلند که چنین است و البته شورای قانون اساسی فرانسه  ،را بر قوانین عادی مشاهده نمائیم

اعالم کرده است که برای منع توشیح قانونی که بعد از الزم االجرا شدن عهدنامه ای، به تصویب رسیده و 

ولی دیوان تمییز فرانسه و سرانجام شورای دولتی فرانسه، پس از تردید  .نست، صالحیت نداردمخالف آ

 .نسبت به یک قانون مؤخر شناخته اند رابرتری مقررات عهدنامه رم )راجع به تشکیل بازار مشترک( ،زیاد

داشته که اصول کلی  در آلمان عهدنامه ها در حکم قوانین عادی هستند، و البته قانون اساسی آن کشور مقرر

ای اعتباری برتر از قوانین هستند. در این کشورها چنانچه تفسیر عهدنامه ای در حقوق بین المللی دار
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دادگاهی ملی از تفسیر و رسیدگی باید امتناع کنند. چنین است تفسیر  ،صالحیت یک دادگاه فوق ملی باشد

 (107ار مشترک اروپایی را ایجاد کرد )همان، ص بازکه م،  /1957و  1951عهدنامه های پارس و رم که در 

 ؛ج( کدها و قوانین ساده

در اصل نامی بود که برای مجموعه هایی که قوانین گوناگون در آن جمع آوری شده بود و  "کد"کلمة 
ر یک کشور قابل اجرا اعالم هدف اصلی از تدوینشان شرح اصول حقوق عام و مشترک جدید بود که د

در مقابل قواعدی دیگر که بیش تر از  ونست در همة دیگر کشورها نیز به اجرا در آید. و می توا می شد
، اما در عصر "و کد تئودوزیکد ژوسیتین "مقتضیات محلی سرچشمه گرفته بودند قرار داشت. همچون 

حاضر این کلمه بیش تر برای معرفی مجموعه هایی که هدفشان گردآوری و بیان منظم قواعد را جمع به 
 رشتة خاصی از حقوق است، به کار می رود. 

. همه کشورهای این خانواده را همچنان که گفتیم در بر گرفت و 20و  19در قرون  "کدنویسی جنبش"
نه تنها با گرایش آن ها به آیین کدنویسی، بلکه با هماهنگی در شیوة خویشاوندی حقوق این کشورها 

قانون مدنی،  ؛که شامل"کدهای پنجگانه ناپلئون"برای مثال  .قواعد نمایان گشتگردآوری و دسته بندی 
تدوین و سپس در قانون تجارت، قانون جزا، آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری است در فرانسه 

 ا الگو قرار گرفت.دیگر کشوره

و قوانین  "کدها"الهام گرفته است. از لحاظ تفسیر،  "کدها"برای تدوین قوانین از همین قانونگذار ایران نیز  
برای حقوقدانان یکسان هستند. با این وجود، ممکن است قدیمی ترین و گرامی ترین کدها، در عمل، 

ش طبیعی حقوقدانان ارزش گذاری بیش تر نسبت به ارزشی برتر از دیگر قوانین داشته باشند. زیرا گرای
اصول مندرج در این کدها است. چرا که ممکن است در اثر کار و مطالعه بیش تری که برای ایجادشان 

 عادالنه تر باشند ... ،مصروف گشته از قوانین خاص

 

 ؛()مصوبات مجریه -تصویب نامه ها  و بخشنامه های اداری ،د( آیین نامه ها 

؟ جزوه درسی  1در دروس دیگر همچون مقدمه علم حقوق و حقوق اساسی ] :نشان می سازیمخاطر 
 –در سلسله مرابت قوانین و مفاهیم مربوطه گفتیم که قوانین به معنای خاص شامل قانون اساسی  [،اینجانب

 ،ویب می شوندقوانین عادی و ... می شوند که از سوی قوة مؤسس و یا پارلمان یعنی قوه مقننه تدوین و تص
 .ولی قانون به مفهوم عام آن شامل دیگر مقرراتی که مصوب قوه مجریه و ... می شوند نیز می باشد 
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ژرمنی نیز در دوران کنونی کثیری از قواعدو مقررات وجود دارد که توسط  –در کشورهای خانواده رومی  
آنچه از این گونه قواعد مربوط به مصوبات مجریه است،  ومقاماتی غیر از پارلمان به تصویب رسیده اند 

 شامل آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های اداری می باشد.

این مقررات در چارچوب قوانین و برای اجرایی نمودن آن ها وضع می گردد، بدیهی  ؛آیین نامه ها* 
یش کلی را اعالم می دارد و در این گونه موارد است که قانونگذار در برخی زمینه ها اصول و قوانین کم و ب
اختیار به مقامات اداری برای تصویبشان  تفویضاست که جزئیات را با پیش بینی آیین نامه های اجرایی و 

 . ندانجام می ده

( پارلمان در زمینه هایی مانند رژیم 1958قانون اساسی )فرانسه  34برابر اصل  ؛"آیین نامه مقررات "*  
ت، حقوق عینی، تعهدات مدنی و بازرگانی، حقوق کار و تأمین اجتماعی، فقط اصول اساسی را مالکی

مشخص می سازد و قوه مجریه )= حکومت( با رعایت آن اصول دربارة موضوعات فوق الذکر، پس از 
فرانسه  می بینیم که قانون برتر از آیین نامه است و درکسب نظر شورای دولتی، آیین نامه صادر می نماید( 

 ولیکنترل و نظارت بر مقامات اداری و مقررات آیین نامه ای به دادگاه های اداری خاص وابسته گردیده 
 در آلمان همة دادگاه ها می توانند این نظارت را اعمال نمایند.

ویض اختیار از سوی قوة مقننه توسط قوة مجریه صادر فقواعد و مقرراتی هستند که با ت ؛تصویب نامه ها
از ویض اختیار فجایگزین قانون است که با ت یا = مقصود تصویب نامه های قانونی "decrets-lois"د، وی شم

با توجه قوانین سابق را نسخ یا اصالح کند(  ود و می تواندسوی قوه مقننه به وسیلة قوة مجریه صادر می ش
از طریق صدور این تصویب نامه  برخوردار است،به آن که قوه مجریه از خودمختاری بسیار گسترده ای 

که این امر سبب خدشه دار  ن قانون تصمیماتی را اتخاذ می نماید که تحت هیچ نظارتی نیستهای جایگزی
شدن اصل تفکیک قوامی گردید و مرجع حل اختالف در این موارد بین این دو قوه در فرانسه از طریق 

ن آلمان این حق رسماً برای قوة مجریه شناخته شورای قانون اساسی است و در برخی از کشورها همچو
اختیار مستقل یعنی مخالف به رسمیت شناختن ،نشده، ولی در عمل این قوه دارای اختیاراتی وسیع است 

را نیز طبق قانون اساسی منع  یوضع آیین نامه برای قوه مجریه است و همچنین صدور تصویب نامه قانون
 نامه ها فقط برای اجراست و در چهارچوب قانون هم دخالت نمی کند. کرده است. لذا در این کشور آیین

بخشنامه های )ساده( اداری، نحوة درک و اجرای قواعد حقوقی را توسط اداره  بخشنامه های اداری :*
حقوقی را مطرح می کنند. واضح است که  مقرراتمشخص می سازد و متفاوت هستند با آیین نامه ها که 

 . یاست تا عمل صوری این تفکیک بیشتر
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کارمندان اداری معموالً حقوق را از میان دستورهایی که در بخشنامه ها آمده دریافت کرده و می البته 
به جای درگیری با مقامات مافوق، آن دستورها را اجرا نمایند. زیرا ایشان شناسند و اکثراً ترجیح می دهند 

انی که عمل اداری غیر زمنون ندارند، همچون به رعایت قاگاهی هیچ گونه وسیله ای برای واداشتن اداره 
انی به کسی وارد نمی آورد و یزرا به برخی از اشخاص می دهد و این مسأله مستقیماً  نارواامتیازی قانونی 

کافی نیست، بلکه باید سازمان ها و  ...، لذا باید توجه داشت که تنها اعالم اصل و تبعیت اداره از قانون
خاص وجود داشته باشد که اداره مجبور و ملزم به رعایت قانون و جبران و شرایطی )سیاسی و ...( تشریفات 

 اعمال خالف قانون خود باشد...

 شیوة نگارش قوانین

 در کشورهای مختلف این خانواده دو گرایش متضاد وجود دارد : 

  ؛یکی آن که 

 .وفرانسه –حتی االمکان قابل درک باشد و  ساده مردم  ،قانون به شیوه ای نوشته شود که برای توده و عموم
آرای قضایی در فرانسه با کوتاهی و فشردگی خود بیش تر جنبة فنی و تخصصی  –در تکنیک آرای قضایی 

 دارند.

دیگر آن که ، قانون به شیوه ای نوشته شود که با یک زبان فنی تا سر حد امکان دقیق بیان شود، حتی اگر 
در تکنیک آرای قضایی، آرای قضایی آلمان  .و آلمان –ورت یک علم تخصصی در آید. چه حقوق به ص

 برعکس فرانسه مفصل ترند و لذا بیش تر قابل درک هستند.

تفاوت بین قانون مدنی آلمان از یک سو و قوانین فرانسوی و سوئیسی از دیگر سو، مانعی را که ممکن 
 هم متقابل پیش آید، نمایان می سازد.است، به علت تکنیک قانونگذاری در راه تفا

 باید توجه داشت:

 ژرمنی –و( چگونگی تفسیر قوانین در خانوادة حقوقی رومی 

، اما مطمئناً قانون جز با انجام می پذیردصالحیتدارقانون و آیین نامه توسط مقامات و تصویب گر چه وضع 
لذا اجرای قانون مستلزم یک شیوه ای که در جریان اجرای آن به کار گرفته می شود ارزش عملی نمی یابد. 

است که امروزه اهمیتش مورد تأکید علمای حقوق است و در کشورهای مختلف این خانواده  ،روند تفسیر
مبتنی بر تحقیق آزاد علمی  )فرانسه(، و نظریه ژنی لمان()آ روش های متفاوتی چون تفسیر لفظی، تفسیر مفید

وجود دارد. در نتیجه قانونگذاران با درایتی خاص هرگز در صدد تحلیل روش یا روش های خاص  ،و ...
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با تفسیر منطقی، قوانین را به سمت آنچه که عدالت اقتضاء می تا قضات آزادانه بتوانند  ،برنیامده اندتفسیر 
 د. کند، سوق دهن

 ،البته قضات نیز کوشش می کنند تا با توجه به منظور مقنن، تفسیری منطقی و متناسب با متن قانون بنمایند
هنگامی که متن قانونی، در قالبی  ":ره(( نخستین رئیس دیوان تمیز فرانسه می گویدپدر همین راستا ))بالو بو

از آن است ...، به قبول و اطاعت  قاضی موظف هیچ گونه ابهامی ندارد،امری، به روشنی و دقت بیان شده و 
لیکن هنگامی که متن مبهم است ... یا ممکن است در ؟ و قلمرو آن تردید وجود داشته باشد و ... یا هنگامی 

قاضی دارای اختیارات  ،تخصیص و یا تعمیم داده شود(یا ،با متن قانونی دیگر در تعارض و تناقض باشد 
ت ... عدالت و عقل حکم می کند که متن قانون آزادانه و به طور انسانی. با توجه گسترده ای برای تفسیر اس

ضیات زندگی جدید هماهنگ شود.(( این نظریات مورد توجه حقوقدانان و رویه های با واقعیت ها و مقت
 قضایی فرانسه قرار گرفته است.

با استفاده  ،پیش بینی نکرده است برای هماهنگ کردن حقوق، با اوضاع و احوالی که قانونگذار روش دیگر
ن مقررات خاص مندرج در قانون از استناد به مقررات کلی اعالم شده از سوی قانونگذار برای خنثی کرد

چرا که دادگاه های آلمان )قانون مدنی آلمان در ژانویه .که رویه قضایی آلمان بهترین نمونة آنست ،است
ناشی از عدم هماهنگی حقوق  شد که شدیدیدچار بحران های  به مرحلة اجرایی رسید و آلمانم،  /1900

نظر نویسندگان آن ها بوده،  قانون مدنی، در جهتی که موردبه تفسیر قواعد ( بود.با اوضاع و احوال جدید 
البته به هنگام نیاز، این قواعد را با استناد به برخی اصول کلی مندرج در قانون مدنی آلمان خنثی ادامه دادند. 

 کردند. 

با استناد به ضرورت رعایت اخالق حسنه که در ماده م دیوان عالی آلمان  /1914همچون روشی که قبل از 
ز جهات مختلف دگرگون کرد و ... بیان شده، نظام قانون مدنی در زمینة مسئولین ناشی از جرم را ا 826

بی عدالتیهای غیر قابل ؟ را که از تفسیرهای و یا با پذیرش ضرورت دخالت برای رفع ( 117)رک : همان ص 
قدیمی قانون مدنی ناشی می شد و ... در حال حاضر به نظر می رسد که حقوق آلمان، در زمینة نقش قاضی 

ز آن هم فراتر رفته است. به طوری که در آلمان به اندازة فرانسه فرانسه پیوسته و حتی ادر حقوق، به حقوق 
با رهبری و ارجعیت رویة قضایی انجام  او حتی بیش تر از آن گسترش حقوق، حداقل در برخی بخش ه

 می شود.

ژرمنی در مورد پذیرش قانون  –آن که؛ در حال حاضر کشورهای مختلف خانوادة حقوقی رومی در نتیجه 
در آنچه مربوط به قانون است  نیز به عنوان یکی از منابع مهم حقوق اتفاق نظر دارند و البته برخی تفاوت ها
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از جمله، راجع به نظارت بر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی، قانون نویسی، تفاوت های مربوط به قانون، 
 وجود دارد. ،آیین نامه و تفسیر قانون و ..

دیده می شود، اما بهرحال قانون  این خانواده مشابهت هایی نیز در این انواع مختلف حقوق همچنین
گسترده عواملی دیگر به این ساختار حیات و استخوانبندی نظام حقوقی را تشکیل می دهد و نیز تا حدی 

های غالباً گسترده ای که در تفسیر آن پویایی می بخشند. لذا قانون نباید تنها در قالب متن و جدا از روش 
می کند، در نظر گرفته شود، چرا که   بکار می رود و قدرت سازندة رویة قضایی و دکترین را آشکار 

مجموعه های قوانین در نظر حقوقدانان، یک نقطة حرکت است و نه یک هدف، و البته متفاوتند با مجموعة 
در واقع  . بنا بر اینف های مدون یا کدهای پیش از انقالب فرانسهقوانین )گردآوری از نوع آمریکایی( و عر

 و آثار رومی هستند و نه جایگزین مجموعه های عرفی یا کدهای مزبور.م )عالمانه( رآن ها جانشین حقوق 

 مبحث دوم : عرف و عادت، مفهوم نقش آن در این خانواده : 

که حقوق بر ر واقع زیربنایی را تشکیل می دهدد عرف و عادت طبق اندیشه ای جامعه شناسانه از حقوق،
روی آن بنا نهاده شده و راهنمای قانونگذار، قضات و علمای حقوق در چگونگی اجرا و گسترش حقوق 

 است.

همچون رویة  ؛دارای روش های متفاوتی هستند -البته در مورد عرف و عادت نیز کشورهای این خانواده
 در کشور فرانسه عرف و عادت را تا حدودی مربوط به گذشته دانسته و حقوقدانان فرانسه و آلمان. مثالً 

معتقدند از زمان تدوین قانون، عرف و عادت نقشی بسیار ضعیف را ایفا می نماید. در حالی که در کشورهای 
برعکس قانون و عرف را دو منبع هم پایة حقوق محسوب می دارند و در ایتالیا و یونان، آلمان و سوئیس 

حاً به آن ارجاع کرده باشد. ریش نیز اجرای عرف و عادت، تنها در مواردی پیش بینی شده که قانون صریات
است از آنچه در ظاهر تصور می شود.  گسترده ترباید توجه داشت، نقش عملی عرف و عادت بسیار  پس

ا عدالتمندی( لذا می پردازیم به بررسی نقش عملی عرف و عادت جهت درک بهتر و اجرای صریح تر )ب
 قانون.

از دیدگاه مکتب اصالت قانون، نقش عرف و عادت ناچیز بوده و در چارچوب حقوقی که مدون شده و 
است محدودترین نقش را عهده دار است که این نظر دور از واقع بینی است و از  ،مظهر ارادة قانونگذار

و لذا بنظر ما  شده استقش آن مبالغه دیدگاه مکتب جامعه شناسی با بکاربردن اصطالح منبع حقوق در ن
 عرف و عادت یکی از عناصری است که کشف راه حل عادالنه را میسر می سازد.

 



 63 

 ژرمنی ؛ –)دیدگاه های مختلف در مورد عرف و عادت در کشورهای خانواده رومی 

 :و عادتنقش عملی عرف * 

 عرف مکمل قانون : ( 1

غالباً به کمک  همراهی عرف نیازمند است و  ،درک و اجرا شودقانون برای این که بهتر  در این دیدگاه
گردند، همانند آنکه بدون مراجعه به عرف نمی توان گفت رفتار یک فرد چه وقت  مفاهیمی که شفاف می

شمار امضاء محسوب داشت یا خیر ؟ و ...  تقصیر محسوب می شود ؟ یا این که عالمتی را می توان در
 امثالهم.

 از قانون ( عرف مستقل2

با عنایت به پیشرفت قانون نویسی و جایگاهی که قانون در نظام های دموکراتیک یافته، قلمرو عرف و عادت 
بسیار محدود گشته است. چنین است که در حال حاضر حقوقدانان در این خانواده سعی می کنند تا در 

دارای نقشی بسیار رف مستقل از قانون استدالل های خود به ستون قانون استناد کنند. لذا در این شرایط ع
 فرعی خواهد بود.

 ( عرف خالف قانون : 3

 زیراند، اما الاقل در ظاهر دارای نقش بسیار محدود است، ی کاگر چه دکترین نقش عرف خالف قانون را اصوالً نهی نم
 واضح است که دادگاه ها دوست ندارند در برابر قوه مقننه بایستند. 

ت خاطر نشان می سازد که عرف در تکامل این خانوادة حقوقی نقش بسیار مهم داشته، به طوری که در ن قسمدرخاتمة ای
ولی در مجموع به جز  ،( یافته ...متون دیژست )از مجموعه های ژوستینینقرون وسطی مشروعیت خود را در برخی از 

می    برخی حتی دست داده است. به طوری که  برخی موارد استثنایی، عرف در حال حاضر، عنوان منبع مستقل حقوق را از
گویند، تنها مسأله پس از تدوین قواعد حقوقی، تفسیر قانون است و ...، بهرحال عرف شایستة آن نیست که دارای ارزشی 

نباید  بلکه، عرف جز تا حدی که برای ارائة راه حلی عادالنه به کار آید، نباید پذیرفته شود و لذا حقوقدان .ذاتی تلقی شود
 به صورت تقلیدی کورکورانه آن را اجرا کند و می باید پس از بررسی و نقد آن و احراز منطقی بودنش آن را بکار بندد.

 ؛مبحث سوم : رویه قضایی و نقش آن 

کامن ال و حقوق سوسیالیستی،  ،ژرمنی –از وجوه تفاوت بین منابع حقوق در خانواده های حقوقی رومی 
ژرمنی اس. نقش رویة قضایی را در کشورهای این خانواده  –جایگاه تصمیمات قضایی در خانوادة رومی 

نمی توان به دقت تعیین نمود. باید توجه داشت که برای مثال اهمیت رویة  ،جز در ارتباط با نقش قانون
شور نیست. آرای دیوان تمییز و شورای دولتی فرانسه قضایی فرانسه به هیچ وجه محدود به مرزهای آن ک



 64 

مورد مطالعه و دارای نفوذ است و ، در کشورهای مختلف دور و نزدیک که به زبان فرانسه تکلم می کنند 
در دیگر کشورهای اروپایی و غیر اروپایی که متعلق به این خانواده هستند، حتی در خارج از این کشورها، 

 از رشته های حقوقی برای رویة قضایی فرانسه قائلند.اهمیت خاصی در برخی 

البته از آنجا که حقوقدانان همة این کشورها در حال حاضر تمایل به آن دارند که به یک متن قانونی استناد 
کنند، نقش سازندة رویه های قضایی و تأثیر آن ها در پیشرفت و توسعة حقوق، زیر پوشش تفسیر قوانین 

از قانون در همة موارد پافشاری نموده و حتی رخی قضات در روش خود مبنی بر تبعیت مخفی می گردد و ب
در مواقعی که قانون موردی را پیش بینی نکرده و قاضی ملزم به صدور رأی است، نیز باز به دنبال راه 

حقوق به هر تا بهره گیری از رویه قضایی! عالوه بر این که سهم رویه قضایی در تکامل  ،کارهای قانونی اند
 اندازه باشد با سهم قانونگذار از یک نوع و در یک حد نیست.

 

قانونگذار امروزه با ایجاد تکنیک های ویژة حقوقی، به وضع قواعد حقوق می پردازد و اگر بخواهیم میزان 
شش سهیم بودن رویة قضایی را در تکامل حقوق این خانواده تحلیل نماییم باید به جستجوی این نقش زیر پو

 روند تفسیر واقعی یا فرضی از متون قانون بپردازیم و البته همچنانکه گفتیم سهم رویه قضایی با سهم
شد در این دوران قانونگذار  که گفته نوع نیست. زیرا همانطوریقانونگذار در تکامل حقوق از یک 

چهارچوب نظام حقوقی را تعیین می نماید و این کار را به کمک تکنیک ویژه ای که عبارت از تبیین و 
 استثنایی مجاز بدین امر نیست ورویة قضایی جز به طور کامالً  .وضع قواعد حقوقی است، انجام می دهد

اظهار نظرهای کلی و آیین نامه ای منع نموده که در همة  قاعده، قضات را ازمادة پنج قانون مدنی فرانسه، 
مگر استثنائاتی جزیی که به قوت و اعتبار این قاعده ]ژرمنی پذیرفته شده است  –انواع حقوق خانوادة رومی 
 [لطمه ای وارد نیاورده است.

فته است. اما به عنوان بهر تقدیر اگر چه تأثیر رویه قضایی در این خانوادة حقوقی تحت تأثیر قانون قرار گر
 –یکی از منابع حقوق جایگاه ویژه ای دارد که از وجوه تمایز ذکر شده بین خانواده های حقوقی رومی 

 .استژرمنی با کامن ال و حقوق سوسیالیستی 

 الف( اهم وجوه اختالف بین قواعد حقوقی ناشی از رویه قضایی و ساخته قانونگذار

، زیرا رویه است نسبی هر کدام از دسته قواعد در یک نظام حقوقی معین اختالف مربوط به اهمیت اوالً؛
و فعالیت قانونگذار برای تعیین آن  باشدتعیین شده از سوی قانونگذار  در چهارچوب های باید قضایی

 لذا قلمرو قواعد حقوقی ناشی از رویه قضایی محدود است. .چهارچوب هاست
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قضایی برابر با اعتبار قواعد ناشی از ساخته قانونگذار نیست و رویه قضایی اعتبار قواعد ناشی از رویه  ثانیاً؛
ملزم به رعایت قواعدی که ایجاد کرده نیست و تغییر رویه قضایی همواره ممکن است و دارای جنبة امری 

 نیست و ... 

 ب( سازمان قضایی در این خانوادة حقوقی : 

می توان ویژگی  کشورهای این خانواده وجود دارد، امای تفاوت بسیاری که در سازمان قضایبا توجه به 
 هایی را نیز در این سازمان شناسایی نمود : 

 ژرمنی –ویژگی های سازمان قضایی در کشورهای خانواده حقوقی رومی 

 (.دیوان عالی –دادگاه های استیناف  –دادگاه های بدوی )( سازمان قضایی دارای سلسله مراتب است. 1

اختالفات در این سلسله مراتب ممکن است در تنوع وجود دادگاه های بدوی بسیار متنوع بر حسب ( 2
 ؟ بنماید ماهیت و اهمیت دعاوی ایجاد تفاوت هایی

اختصاصی مانند دادگاه های بازرگانی دادگاه های خانوادگی، دادگاه های کار و ( وجود دادگاه های 3
 برخی کشورهای دیگر.تأمین اجتماعی و یا عدم وجودشان در 

 با توجه به شرایط پژوهش خواهی متفاوت، دادگاه های استیناف بسیار متغیر باشند.ممکن است ( 4

( دیوان عالی در برخی کشورها در نقش یک دادگاه استیناف یا استیناف عالی است و در بعضی تنها نقش 5
رسیدگی شکلی و یا رک :رسیدگی کند. ) و نمی تواند به ماهیت دعوی نقض و ابرام( را دارد) تمیز شکلی

 ماهوی و ...(.

دادگاه های اداری که دارای سلسله مراتب مستقل  –( وجود دادگاه های مستقل اداری در برخی کشورها 6
فرانسه که در رأس آن ها شورای دولتی که در رأس آن ها شورای دولتی اس. همچون  ،همچون فرانسه،اند

همچون آلمان و فدرال، اتریش، بلژیک، فنالند، ایتالیا، لیختن اشتاین، موناکو، لوکزامبورک، سوئد و است 
 آمریکای التین همچون کلمبیا، مکزیک، پاناما و اروگوئه و در بعضی دیگر دادگاه های ادارییا کشورهای 

ت تخصیص یافته باشد، هستند که در آن شعبة خاصی در دعاوی اداری ممکن استحت نظارت دیوان عالی 
 یا، سوئیس و اغلب کشورهای آفریقایی فرانسه زبان.همچون اسپان
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و باألخره آن که در بعضی دیگر کشورها چون نروژ، دانمارک، ژاپن و برزیل و شیلی و آرژانتین و پرو و 
که قضاوت ونزوئال، دادگاه های اداری وجود ندارند و حتی امکان رجوع به دادگاه های عادی، هنگامی 

  دربارة ادارات مورد نظر باشد، غالباً محدود است.

( قواعد تعیین صالحیت دادگاه های دادگستری و دادگاه های اداری در کشورهایی که چنین دادگاه هایی 7
دارند بسیار متنوع است. این در حالی است که در فرانسه این اصل پذیرفته شده که دادگاه های دادگستری 

کنند. در کشورهایی چون هلند و سوئیس این اصل شناخته نشده و دادگاه مال اداری رسیدگی اید به اعنب
های اداری به عنوان دادگاه اختصامی فقط صالحیت رسیدگی به اموری را دارند که قانون به صراحت به 

 آن ها واگذار کرده.

دادگاه های مستقل دیگری را  ( در کشورهای مختلف این خانواده می توان عالوه بر دادگاه های اداری8
کار و تأمین اجتماعی و حقوق مالیاتی مثالً در آلمان تعدادی دادگاه عالی فدرال برای حقوق  .نیز یافت

وجود دارد و در سوئیس نیز دادگاه های فدرال مستقل در زمینه حقوق بیمه های اجتماعی، حقوق نظامی، 
 کارهای گمرکی و ... وجود دارند.

 ضات در این خانواده ج( جایگاه ق

و برای طول عمرشان به کار قضا ضات عمومًا حقوقدانانی هستند که به طور تمام وقت در این خانوادة حقوقی ق
ثنائاتی در بودند. البته این اصل نیز با استمشغولند و این متفاوت با سنت رومی است که قضات معموالً حقوقدان ن

کانتون های روستایی سوئیس و یا دادگاه های بازرگانی فرانسه،      ر کشورهای مختلف آن است. زیرا مثاًل د
قضات برای مدتی انتخاب شده اند و ممکن است حقوقدان نباشند یا در دادگاه های جنایی فرانسه و نیز در مسائل 

ضی مدنی )ناند سوئدی( گاهی قضات معاون، یا هیأت منصفه ای در مسائل کیفری یا مدنی در دادرسی با قا
 همراهند. 

یکی از تضمین های استقالل آنان است. اما همین امر نیز  ،این که قضات دارای امتیاز غیر قابل تغییر بودن هستند
در سوئیس برای قضات دادگاه فدرال و نیز بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی از جمله آلمان و ایتالیا برای در 

قضات برای شش سال انتخاب می شوند توسط  ؛در سوئیس.کم استقضات دادگاه رسمی قانون قاعدة مخالفی حا
مجمع قانونگذاری فدرال البته تجدید انتخابشان بالمانع است و اغلب مجدداً تمدید انتخاب می شوند و در بعضی 

عالی برای دیگر کشورها این مدت بین سه تا ده سال است و در آرژانتین، برزیل و شیلی و ... قضات دادگاه های 
 تمام عمر منصوب می شوند.

قضات در دانشگاه ها برای قضاوت آموزش دیده و معموالً در آغاز  ،ژرمنی –به طور کلی در کشورهای رومی 

ایشان از میان وکالیی که به اوج  زندگی شغلی خود کار قضایی را انتخاب می نمایند و به ندرت امکان دارد
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که البته این ویژگی های کلی وجود تمایزات بین قضات را در کشورهای  ، انتخاب گردند.شهرت رسیده اند
 .قضات در همة آن ها دارای سازمان و سنت های یکسانی نیستمختلف این خانواده نفی نکرده و جامعة 

  ؛همچون قابل خرید و فروش بودن و ارثی بودن مشاغل قضایی در فرانسة قدیم 
  کردند برای خود قائل شوند، قضات را به صورت طبقة متمایز و یا نقش سیاسی که پارلمان ها سعی

کامالً مستقل در رابطه با کارمندان اداری درآورده بود و این حالت در کشورهایی که استقالل 
قضات در آن ها در گذشته کم تر بوده است بدان ترتیب نبود، که البته به طور کلی امروزه تخفیف 

 .یافته است
  ر فرانسه این فکر که یک قوة قضاییه واقعی وجود دارد، ضعیف شده، اما در باید توجه داشت د

برخی دیگر کشورها که به اصالت عمیق کار قضایی آگاهی یافته اند، این احساس مستولی شده 
روز به که قضات نباید به هیچ وجه از مقامات اداری دستور بگیرند و ادارات تحت نظارت قضات 

آن که تعداد کثیر قضات حرفه ای در کشورهای این خانواده رند و باألخره روز بیش تر قرار می گی
  نسبت به کشورهای کامن ال است.

 د( مجموعه های رویة قضایی :

 

از اهم عوامل بسیار متنوعی که سبب تفاوت نقش )آراء( رویة قضایی در کشورهای مختلف این خانواده 
 گشته می توان به :

 ؛( وجود مجموعه های کم و بیش کامل رویه قضایی در برخی کشورها 1

 وجود مجموعه های رسمی رویه قضایی در برخی کشورها؛( 2

)ترکیه و فرانسه، سوئیس( در  ؛( تفکیک بین آراء شایسته ایجاد رویه قضایی و آرایی که شایسته نیست3
 نتشارشان بگیرد اعتبار قائل است.دیوان تمیز فقط برای آرایی که خود تصمیم به ا -فرانسه

در آلمان فقط آرای اصولی دیوان عدالت اداری )به طور رسمی( انتشار می یابد و در اسپانیا فقط آرایی که 
 دادگاه عالی صادر می کند یا می توان از آن ها به دادگاه عالی شکایت کرد منتشر می شود. 

  ؛ه( شیوه نگارش آراء در این خانواده 

اما امروزه این آراء  .ته احکام دادگاه ها اعمال حاکمیت تلقی می شد و نیازی به توجیه نداشتدر گذش
لذا تکلیف به توجیه )ذکر اسباب و علل( احکام امری تازه است، که به  ،همواره باید مدلل و موجه باشد
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در آلمان بر عهدة قضات گذاشته شده و امروزه قویاً پایدار  18در ایتالیا و سپس در قرن  16تدریج از قرن 
این اصل تضمینی است در برابر تصمیمات خود  زیراگردیده، به طوری در قانون اساسی ایتالیا آمده است. 

مدلل بر مستندات در مقابل استبداد  و ،سرانه و تأمینی است بر آرای دادگاه ها و محاکم و بر پایه اندیشه
 رأی )برخی قضات( می باشد.

ه این که( بسبوق به )نظرمدر شیوة نگارش تصمیمات قضایی برخی با پیروی از مدل فرانسوی با جمالت 
شروع و اصل تصمیم در یک عبارت کوتاه و با شیوه ای فشرده بود که فقط حقوقدانان با تجربه آن را درک 

ند و در مقابل کشورهایی نیز هستند که آراء را با شرحی کم و بیش طوالنی و مفصل که و ستایش می کن
اغلب نیز اشاره ای به آراء قبلی و یا به نوشته های علمای حقوق می شود همچون آرای قضایی در آلمان و 

سپانیا، پرتغال و و در نوع اول فرانسه، بلژیک، لوکزامبورک، هلند، ا ،یونان و ایتالیا و سوئیس و سوئد ...
 قرار دارند.کشورهای شمال اروپا 

 ،وحدت رویه قضایی و( 

نامیده شده که کامن ال  ،ای قضایی استرتمرکز قوه قضایی در انگلستان سبب گسترش حقوق مبتنی بر آ
است. در فرانسه تمرکز دادرسی اداری در شورای دولتی، همان اثر را از نظر ایجاد حقوق اداری داشته است، 
دیوان عالی با جلوگیری از تشتت آرای دادگاه ها، بیش از آن که اجرای صحیح قانون را تضمین کند، بی 

بهرحال به منظور  .135شک اعتبار رویة قضایی را تقویت )و وحدت آن را تأمین می کند. )همان، ؟، ص 
شعب این دیوان تدابیری  د یک دیوان غالباً کافی شناخته نشده و در میا نوتأمین وحدت رویة قضایی وج

واگذار شده ، به شعب مختلط )مرکب از قضات دست کم سه شعبه( م /1967اتخاذ شده، مثالً در فرانسه از 
است و در سطح باالتر مجمع عمومی مرکب از قضات شعب مدنی و کیفری دیوان تمیز )که جایگزین 

 ای پایین تر را حل می کند.اختالف بین شعب دیوان تمیز و دادگاه ه ،هیأت عمومی شده است(

در داخل دیوان عالی فدرال هرگاه یک شعبه بخواهد رویه قضایی تثبیت شده در شعبه در آلمان )فدرال( 
دیگر را رد کند، ترکیب های خاصی پیش بینی شده و نیز هرگاه شعبه ای از دیوان دادرسی اداری فدرال 

گر این دیوان پذیرفته شده است، رأی دهد، مجمع بخواهد بر خالف نظریه ای که در رأی منتشر شدة دی
 عمومی این دیوان باید تشکیل شود.

 

 

 



 69 

 ؛ز( آرای الزم االتباع )اعتبار سابقه( 

ممکن است در کشوری به طور استثنایی پیروی از برخی آراء و سوابق قضایی برای قضات الزامی باشد. 
آرای دادگاه فدرال قانون اساسی الزام آور است و بدین جهت باید در روزنامه  ؛در آلمان فدرال :برای مثال

رسمی منتشر شود و چنین است آرایی که دیوان عالی در زمینة قانون اساسی در آرژانتین و کلمبیا صادر می 
 کند.

 هرگاه دادگاه فدرال یک قانون کانتونی را برخالف قانون اساسی اعالم کند،  ؛در سوئیس
 کانتون ها مقید به پیروی از تصمیم آن دادگاه هستند.گاه های داد

اعتبار سابقة الزام آور برای آرای هیأت عمومی دادگاه عالی شناخته شده است. منتها به این شرط  ؛در پرتغال
 .و روزنامة رسمی منتشر شده باشد  که آراء مزبور در بولتن وزارت دادگستری

وان عالی، وقتی که دیوان رسیدگی به درخواست تجدید نظر فوق العاده از در مورد آرای دی؛در آرژانتین 
 . حکم دادگاه تالی را برعهده داشته باشد، شناخته شده است و ...

  ؛ح( رویه های اداری در کشورهای این خانواده 

که توسط قضات دادگاه های اداری . باید توجه به رویه اداری نیز داشت ،در کنار رویة قضایی دادگاه ها
ایجاد می شوند. در کشورهای مختلف دعاوی اداری ممکن است در تشکیالتی غیر قضایی بررسی و یا به 

رویة اداری دادگاه های ویژه یا ممکن است دادگاه های عادی یا دادگاه های ویژه )اداری( ارجاع شود. 
قضایی دادگاه ها باشد و یا آنکه دارای و مشابه رویه های سازمان ها و تشکیالت غیر دادگاهی بسیار نزدیک 

تفاوت های قابل مالحظه ای باشد که این امر منوط به توسعه کم و بیش زیادیست که حقوق اداری در 
 .کشورهای مختلف پیدا کرده است

 

 

 

 

ون قراردادهای اداری باید توجه داشت که موضوعات خاص چندی در حقوق اداری ممکن است آمادة تدوین باشند همچ
 در اتیوپی )حبشه( در چارچوب قانون مدنی و در سنگال در چارچوب یک قانون ویژه مدون شده است.
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بهرحال باید توجه داشت که بخشنامه ها و دستورالعمل هایی که ادارات مختلف برای کارمندانشان صادر 
کنند و در نتیجه مؤلفان پیرو مکتب اصالت  می کنند، ذاتاً فقط ارزش اظهار نظر داشته و ایجاد قاعده نمی

آن ها را از منابع حقوق نمی دانند. اما مؤلفان پیرو مکتب جامعه شناسی معتقدند که این بخشنامه ها و ،قانون
از این  ،دستورالعمل ها منابع حقوق در حد کمال هستند. زیرا کارمندان از طریق دریافت و پیروی از آن ها

می شناسند. که این امر با توجه به این که امروزه دولت ها وظایف گوناگونی را بر عهده     طریق قانون را 
 دارد در بسیاری از رشته ها مشخص می گردد.

 ؛عقاید علمای حقوق )دکترین( مبحث چهارم 

ژرمنی بوده است. به طوری  –نظریه علمای حقوق مدت های مدید منبع اساسی حقوق در خانوادة رومی 
قع دانشگاه ها وظیفة استخراج و ایجاد اصول و قواعد حقوقی را به عهده داشتند و تنها در دوران که در وا

اخیر است که با یپروزی اندیشه های دموکراتیک قانون نویسی، تفوق و برتری قانون جایگزین برتری 
نده برای حقوق است دکترین یا عقاید علمای حقوق گردیده است. البته امروزه نیز دکترین منبعی مهم و ارز

و نیز به  می گردد که اصطالحات و مفاهیم مورد استفاده قانونگذار را می سازد      آنجا آشکار  ششو نق
روش های کشف حقوق و تفسیر قوانین تجلی می یابد. لذا تأثیری که دکترین بر  نحوی روشن تر در

ار کردن قانونگذار به عمل بر او اثر می گذارد. دارد نباید از نظر دور داشت. زیرا دکترین با وادقانونگذار 
پس دکترین یک منبع غیر مستقیم حقوق است و در اجرای حقوق نیز دارای نقش است و به طور کلی در 

 حقوق نقشی قابل مالحظه دارد.و در تنظیم و سازماندهی  ،وضع و اصالح قوانین، در تفسیر قوانین

 این خانواده :اختالف در ارزش دکترین در کشورهای 

دانستیم که دکترین در واقع دارای اهمیت اساسی است زیرا ابزارهای مختلف کار حقوقدانان را ایجاد می 
حقوق ژرمنی و حقوق التینی، اختالف ظاهری است و در شیوه  ،کند. در حقوق آلمان و حقوق فرانسه 

تاب تفصیلی یا کتاب راهنماست که حقوقدانان فرانسوی ترجیح می دهند ک. ابزارکاری که استهای بیان 
وجود  در آلمان و سوئیس،ماهوی نیست و برای مثال سازمان یافته تر و نظمی منطقی دارد. لذا اختالف 

ولی حقوقدانان آن ، که این گونه کد در فرانسه وجود دارد  .کدها و مجموعه های شرح شده را می پسندند
 در زمانی که کتابی بصورت مذکور وجود ندارد.مدل فوق الذکر را می پسندند و حتی ایشان 

 

 به بعد 138به بعد و نیز برای اطالع بیش تر رک کلیات حقوق تطبیقی ، ص  139همان، همو، ص 
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رجوع کنند تا به یک کد شرح شده و تنها در حقوق فهرست مرجع )لغت نامه تفصیلی( ترجیح می دهند به  
آنهم شاید به این دلیل باشد ] ده را مورد پذیرش قرار داده اند.کیفری هنوز هم رجوع به شیوه کد شرح ش

 [141که قانون نه به صورت فرض صرف، بلکه در واقع نقش برتر خود را در این رشته حفظ کرده است. )ص

البته شیوه ها و روش بیان نظریة علمی در فرانسه و آلمان بهم نزدیک می شوند. برخی معتقدند اثری که از 
 دانشگاه ها و حقوق عملی است. چنین توجیه شده و ...سابق بر قانون نویسی بین حقوق  [دوالیزم]دوگانگی 

. 

 ؛:اصول کلی حقوق  مبحث پنجم

ژرمنی، اصول کلی حقوقی یک منبع مهم حقوق است به طوری که برخی آن  –در خانوادة حقوقی رومی 
صول را در خود قانون بیابند و گاهی نیز بر حسب را مقدم بر قانون مدون دانسته اند. گاهی ممکن است این ا

 [در زمان معین]از مقتضیات عدالت را ضرورت آن ها را در خارج قانون پیدا کنند. این اصول تبعیت حقوق 
ساخته حقوقدانان است و نظامی صرفاً مبتنی بر قواعد ناشی  اش و نیز ویژگی این خانوادة حقوقی که حقوق

زیرا حقوقدانان این خانواده حاضر نیستند راه حلی را که از لحاظ  .از قانونگذار نیست، نشان می دهد
اجتماعی به نظرشان غیر عادالنه می آید، بپذیرند و عدالت را همواره جزو حقوق می دانند. بدین ترتیب 

خانواده ضرورت اصالح راه حل های حقوقی از راه قواعد یا دادگاه های مستقل انصاف هیچگاه در این 
 احساس نشده است.

تکمیل حقوق از سوی قاضی با استفاده از  [کتب اصالت قانونمپیروان ]ها  یتیویستباید توجه داشت پوز
دانند. برخی معتقدند  اصول کلی حقوقی چه در قانون و چه از اصول خارج از قانون را چندان مقبول نمی

رعایت این اصول در این خانوادة حقوقی نشان دهندة آنست که عدالت و حقوق بیش تر ناشی از حقوقدانان 
 و قضات است تا نظام قانونگذاری ...

با عدالت همراه را باید دقت داشت همکاری حقوقدانان این خانواده برای ایجاد حقوق، همواره حقوق 
که دو قضات برای استقرار عدالت به این اصول کلی استناد می کنند  ،رسایی قانونساخته و در صورت نا

 وضعیت قابل پیش بینی است :

 

 

 اشاره است به قواعد و دادگاه های انصاف در حقوق انگلیس که برای تعدیل و تکمیل قواعد کامن ال بوجود آمده اند.



 72 

  ؛در قانون پیش بینی شده باشد که الف( اصول کلی

 گاهی قانونگذار برای یافتن راه حل عادالنة یک مسأله صراحتاً خواستار همکاری حقوقدانان 
آگاهانه نظر خود را با عبارات کلی بیان کرده یا به قضات اختیار رجوع می شود، در مواردی که قانونگذار 

اجرای قواعد دهد یا  به عدالت را می دهد یا آنان را به عادات و رسوم و انصاف و حقوق طبیعی ارجاع می
همکاری قانونگذار و یا نظم عمومی قرار می دهد. حدود و مقررات قانون را تابع مقتضیات اخالق حسنه 

با عنایت به این امر است که اجرای خشک و شدید قانون می ]قضات را روشن نموده است.  ]حقوقدانان[
قانون مدنی سوئیس که  2مندرج در مادة  این حالت را می توان در عبارت [تواند سبب بی عدالتی گردد

اعمال یک حق، "قانون مدنی یونان که مقرر می دارد،  281و یا مادة  "سوء استفاده از حق را منع می کند"
ت با اخالق حسنه یا هدف اجتماعی و اقتصادی حق ا از حدود مقرر به وسیلة حسن نیدر صورتی که آشکار

 .نیستمذکور تجاوز کند، ممنوع 

وقتی که موظف به نظارت بر ه مهم دیگری که الزم به ذکر است در مورد آزادی بزرگ دادگاههاست نکت
 117؛ طبق ماده مثال در آلمان فدرال . برایاز سوی قانونگذار شدند "بشر  "حقوق اساسی"رعایت برخی از 

 "کنند، باطل شمرده استکلیه قوانینی را که دادگاه ها مخالف اصل تساوی مرد و زن تلقی "قانون اساسی، 
حقوق در زمینة یاد شده و نیز نظام مالی اصالح  به)رسیدگی(صالحیت و لذا در برهه ای از زمان دادگاه ها  .

ازدواج را داشته اند و یا مهلت معین شده از طرف قانونگذار که پس از خاتمة آن دادگاه ها حق دارند به 
، ضرورت احترام 1971در فرانسه نیز از سال ، یب اثر دهند و ... اصل تساوی بین اطفال مشروع و نامشروع ترت

ذکر شده، در بعضی از آرای شورای  1958قانونگذار به برخی اصول با عبارات بسیار کلی در قانون اساسی 
 . قانون اساسی اعالم گردیده است...

 ؛ب( اصول کلی پیش بینی نشده درقانون 

باز هم حقوقدانان بر ویض صریح اختیار به قضات و حقوقدانان خودداری کرده، فزمانی که قانونگذار از ت
آنند که وظیفة خطیرشان حکم می نماید که از اصول کلی و حتی از اصول اخالقی برای ایجاد حقوقی 

هیچکس نمی تواند به "و یا اصل "می کند        تقلب همة عمل را فاسد "مانند اصل  .عادالنه بهره گیرند
قانون  6البته در اسپانیا رجوع به چنین اصولی دارای مبنای قانون است زیرا ماده  ."نوشتة خود اعتراض کند

 مدنی اسپانیا اصول کلی برآمده از کدها و قوانین اسپانیایی را از منابع حقوق به شمار آورده است.

در  -ه سوء استفاده از حقوقباالخص این حالت را در حقوق فرانسه می یابیم، در حقوق خصوصی با نظری
حقوق عمومی و با استفاده از اصول کلی حقوق اداری که اصلی کلی است و بر تمام حقوق حاکم است و 
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بخواهد آن را شاید جایگاه آن در ابتدای قانون مدنی و در بخش قواعد عمومی است هرگاه که قانونگذار 
اصول کلی حقوقی باشد که به ویژه در مقدمة قانون ذکر نماید و چنین است هرگاه آیین نامه ای بر خالف 

 می کند...اساسی فرانسه اعالم شده اند، شورای دولتی آن ها را باطل 

نظریه منابع حقوق در کشورهای این خانوادة  ؛می شویم که و خاتمه این قسمت یادآور در نتیجه گیری 
موجب آن حقوق نمی تواند چیزی پیش  حقوقی به طرز تفکر سنتی این کشورها تحقق بخشیده است که به

ساخته و منحصر به قواعد ناشی از قانون باشد. جستجوی حقوق وظیفه ای است که باید مشترکاً توسط همة 
حقوقدانان انجام شود؛ پس کار هر یک از آنان در زمینة خاص و با تکنیک های ویژة، همگی از آرمانی 

ر هر مورد به راه حلی است که بیش ترین مطابقت را با احساس مشترک الهام گیرند که عبارتند از رسیدن د
مشترک از عدالت داشته باشد. یعنی احساسی که بر سازش دادن و تلفیق منافع گوناگون افراد و جامعه 

 استوار باشد و نه آن که قانونگذار به تنهایی با ایجاد قوانین حقوق را معین سازد ...

 ؛وقی کامن ال بخش پنجم :خانوادة حقفصل دوم 

منحصراً تاریخ حقوق انگلیس بوده  18این حقوق تحت تأثیر عمیق تاریخش قرار دارد و این تاریخ تا قرن 
 با بررسی حقوق انگلیس آغاز می شود،  خانواده حقوقیاست لذا هرگونه مطالعه و بررسی این 

ز رویة قضایی بدست می آید. قانون، استثناهای وارد بر عرف حاکم منبع اصلی حقوق، قواعدی است که ا
 را معین می کند و منبعی درجة دوم است. 

 (1)می گویند.  "Common Low"اصول ناشی از محاکم سلطنتی را در اصطالح حقوق انگلیس 

عرف و عادت،  ؛جب، قانون،  ،وجود دارند : الف، آرای قضایی به ترتیب منابع زیر خانواده حقوقیدر این 
 عقل و دکترین. ؛د

 در باب تاریخچة این حقوق می توان گفت : 

دادگاه های شاهی است که با توجه به محل تشکیل کار انحصاری  –در مقابل عرف های محلی، کامن ال 
نامیده شدند و بدواً  "Courts of west Minister"،  "نیستریوستم"این دادگاه ها از قرن سیزدهم، دادگاه های 

 می کردند : به سه دسته از دعاوی رسیدگی 

 ،عاوی مربوط به امور مالی سلطنتیالف( د

 ،ب( دعاوی مربوط به مالکیت ارضی و تصرف اموال غیر منقول
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 .ج( دعاوی جنایی بزرگ مربوط به صلح مملکت

رسیدگی به تمامی دعاوی را پیدا بعدها این محدودیت ها از بین رفت و دادگاه های مذکور صالحیت 
 کردند.

امروزه حقوق انگلیس از دو عامل کامن ال و انصاف تشکیل شده که انصاف، همان راه حل هایی است که 
در قرون پانزدهم و شانزدهم بوسیلة دادگاه مهرداری سلطنتی، برای تکمیل و اصالح نظام کامن ال و دادگاه 

 های وست مینیستر ارائه شد.

نوادة کامن ال، شامل حقوق انگلستان و حقوق هایی است که از حقوق این کشور الگو برداشته اند و لذا خا
ژرمنی  –رومی  حقوقی خانواده های کامالً متفاوت با ویژگی،کامن ال  خانواده حقوقی ویژگی های سنتی

 است.

 گفتار اول : کلیات

 ؛الف( ویژگی ها 

که از نورماندی فرانسه ] " Normands" - نورمان ها "پیروزینظام حقوقی است که در انگلستان پس از 
آمده بودند، در قرن یازدهم میالدی، به دستور گیوم فاتح )گیوم اول( دوک نورماندی، به انگلستان حمله 

در نتیجة فعالیت دادگاه بر این کشور، به طور عمده  [م، بر این کشور مسلط شدند. /1066کرده و در سال 
عالوه بر حقوق انگلیس که منشاء آن بوده است، انواع حقوقی  این خانواده  .خته شده استهای شاهی سا

همچنین نفوذ کامن ال را در را نیز با برخی استثنائات در بر می ِگیرد. حقوق همة کشورهای انگلیسی زبان 
چنان وابسته اند اغلب یا حتی شاید در همة کشورهایی که از نظر سیاسی به انگلستان وابسته بوده یا هم

دولت عضو و سرزمین هایی چند  49در حال حاضر شامل  انگلستان کهاتحادیه کشورهای مشترک المنافع ]
 قابل مالحظه بوده است.  [است

ممکن است، در برخی زمینه ها این کشورها، سنت ها، نهادها و مفاهیم خاص خود را حفظ کرده باشند، مع 
باالخص در مورد سازمان اداری و قضایی و  ،حقوق انگلیس قرار داشته اندهذا، در همة موارد، تحت تأثیر 

اثبات دعوی همه جا از روی نمونة انگلیسی ایجاد و تنظیم شده نیز آیین دادرسی )مدنی یا کیفری( و ادلة 
 است.

 

 .40حقوق مدنی، دکتر ناصر کاتوزیان، ص 
 .57و  55مقدمه علم حقوق، دکتر واحدی، صص 



 75 

کامن ال، نظامی است که عمیقاً تحت تأثیر تاریخ خود قرار داشته است و این تاریخ تا قرن هجدهم منحصرًا 
آغاز  –باید با بررسی حقوق انگلیس  –تاریخ حقوق انگلیس بوده است، لذا هرگونه بررسی دربارة کامن ال 

ز انواع حقوقی عضو این خانواده تعیین کننده است. البته باید دقت داشت که برخی اکرد و این یک عامل 
همچنین  .استحقوق ایاالت متحدة آمریکا دارای تفاوت عمیق با حقوق انگلیس در حال حاضر  ؛مانند

ی به جز سنت حقوق انگلیسی احوال شخصیه به سنتکه در زمینة ،وضعیت برخی دیگر چون هند، سودان و ... 
 وفا دارند.

من ال را از طریق رسیدگی و صدور حکم در دعاوی معین ایجاد باید توجه داشت که قضات انگلیسی، کا
یعنی هدف قاعدة حقوقی در این نظام، کرده اند، ولذا کامن ال را مترادف با حقوق رویة قضایی دانسته اند. 

ژرمنی اعالم یک قاعدة کلی و عمومی  –دادن یک راه حل به دعوی بوده است و نه همچون خانواده رومی 
که جنبة آیین رفتاری برای تمام مردم را داشته باشد. چنین است که قواعد مربوط به سازمان دادگاه ها و 

در این نظام  –قواعد شکلی آیین دادرسی و اجرای احکام بیش تر از قواعد مربوط به اصل و ماهیت عدالت 
از دوراه؛ ژرمنی  –رومی  خانواده حقوقی حقوقی کامن ال نیز همچون وادهدیگر آنکه؛خان، اهمیت دارد و ... 

البته همچنان که  .یکی از طریق استعمار و دیگری از طریق پذیرش ارادی در دیگر سرزمین ها انتشار یافت
گفتیم در برخی سرزمین ها نیز با توجه به حقوق های سنتی شان تنها بخشی از آن پذیرفته شده است و در 

عضی سرزمین ها چون ایاالت متحدة آمریکا و کانادا با ویژگی های خاصی به صورتی نسبتاً مستقل در ب
  . لذا به طور خالصه می توان گفت:آمده است

 که وظیفة حل و فصل دعاوی را داشتند.( کامن ال، ساختة قضات است 1

ژرمنی است، قاعده ای  –رومی  ( قاعدة حقوقی کامن ال که دارای تجرد کم تری نسبت به قاعدة حقوقی2
 است که منظور آن ارائة راه حل دعوی است و نه بیان قاعدة کلی برای رفتار آینده.

( قواعد راجع به ادارة دادگستری، آیین دادگستری، دلیل و قواعد مربوط به اجرای احکام قضایی، در نظر 3
چه سعی آنان در درجة  .قواعد ماهوی حقوق استحقوقدانان کامن ال، دارای فایده ای برابر و حتی برتر از 

اول مصروف آنست که نظم مختل شده در جامعه را برقرار سازند و نه آن که حقوق و عدالت را برای جامعة 
 آینده پی ریزی نمایند.

است و در مواردی گسترش یافته که صلح ( کامن ال، با توجه به ریشه های آن، وابسته به قدرت سلطنتی 4
 به خطر افتاده و یا مالحظات مهم دیگری دخالت سلطنتی را ایجاب یا توجیه می کرده است. مملکت
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در صورتی به دادگاه ( کامن ال، در اصل به صورت حقوق عمومی جلوه می کند، چه اختالفات بین افراد 5
 –رومی  وقیخانواده حقبرخورد پیدا می کرد. )دریا مملکت های کامن ال ارجاع می شد که با نفع سلطنت 

 .حقوق مدنی پایگاه اصلی علم حقوق بوده است(  –ژرمنی حقوق خصوصی 

ناشی از آیین   ی( علم حقوق روم، که مبتنی بر حقوق مدنی است، در ایجاد و گسترش کامن ال که حقوق6
 دادرسی است، نقشی بسیار محدود داشته است. 

( تقسیمات کامن ال، مفاهیمی که در آن به کار می رود و اصطالحات حقوقدانان این نظام به کلی متفاوت 7
 ژرمنی است. –با تقسیمات و مفاهیم و اصطالحات حقوقدانان رومی 

 ؛ب( چگونگی گسترش آن در جهان : همچنان که گفتیم 

دالیل استعمار و پذیرش در سراسر جهان ژرمنی، به همان  –رومی  ی( کامن ال، همانند خانوادة حقوق1
کامن ال و  حقوقی توسعه ای قابل مالحظه یافته است که در نتیجه، مالحظات واحدی را دربارة خانوادة

ژرمنی می توان ذکر کرد. بنابراین بجاست که کامن ال در اروپا )انگلستان و ایرلند(،  –رومی  حقوقی خانوادة
 تفکیک شود. در خارج از اروپا  از کامن ال

این  و البتهپذیرش در خارج از اروپا در برخی کشورهای اسالمی  یا در هند به صورت جزیی بوده است. ( 2
 پذیرش را در خارج از اروپا باید با توجه به تأثیر سنن تمدن های پیشین بر اجرای کامن ال، در نظر گرفت. 

عمیقی بین کامن ال در کشور زادگاهش و کشوری دیگر آن که، محیط متفاوت توانسته است اختالف ( 3
 ست، به وجود آرود.که به آن صادر شده ا

در میان کشورهای خانوادة حقوقی کامن ال، کشورهایی مانند ایاالت متحدة آمریکا و کانادا هستند که ( 4
ین رو، حقوق به وجود آمده است، از ادر آن ها، از جهات متعدد، تمدنی بسیار متفاوت با تمدن انگلیسی 

  .این کشورها می تواند خواهان استقالل وسیعی در داخل خانوادة کامن ال باشد

( در برخی دیگر همچون حقوق هند و یا حقوق سودان در زمینة ))احوال شخصیه(( به سنتی جدا از سنت 5
 حقوق انگلیس وفادارند.

 ؛ ژرمنی و کامن ال –ج( چگونگی رابطه بین دو خانوادة حقوقی رومی 

از آن جا که این خانوادة حقوقی از منبع مشترک یعنی اخالق مسیحیت و اندیشه هایی چون نظریات فلسفی 
و عقیده به حقوق فردی  "Liberalisme"و لیبرالیسم  "Individualisme"همچون فردگرایی ؛بعد از رنسانس 

سال  150متأثرند، لذا دارای اندیشه ای واحد نسبت به امر عدالت هستند و باالخص در قرون اخیر )حدود 
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وارد حقوق کامن ال گردیده است، که گذشته( به تدریج قانون )حقوق نوشته( به میزان قابل مالحظه ای 
 و لذا می توان در جمع بندی گفت : هرچه بیش تر باعث نزدیک شدن ایندو نظام حقوقی شده 

( این حقوق تحت تأثیر اخالق مسیحی قرار داشته و نظریه های فلسفی که از دوران رنسانس به بعد رایج 1
 حقوق فردی در درجه اول اهمیت قرار دارند. بوده چون فردگرایی، لیبرالیسم )آزادی گرایی( و مفهوم

و خانوادة حقوقی، اما امروز نقش قانون در کامن ال، افزایش یافته با وجود تفاوت بسیار در ساختار این د( 2
 و روش های کاربردی در هر دو سیستم به یکدیگر نزدیک شده است.

( از نظر ماهیت، راه حل های بسیار نزدیکی، که از فکر واحد دربارة عدالت الهام گرفته است، غالبًا در 3
 می شود. این جا و آن جا برای مسائل حقوقی پذیرفته

( آنچه برخی از اندیشمندان را واداشته تا از یک خانوادة حقوقی غربی سخن گویند، بیش تر از آن رو 4
این کشورها را به کدامیک از دو خانواده باید نسبت داد.  ویت شده است که معلوم نیست حقوق جدیدتق

 زیرا حقوق مزبور، عناصرش را از هر دو خانواده گرفته است.

اسکاتلند، اسرائیل )فلسطین اشغالی(،  ؛چون نظام حقوقی "نظام های حقوقی مختلط"( در این میان از 5
 و فیلیپین می توان نام برد. "Quebec"اتحادیة آفریقای جنوبی، ایالت، کبک 

 –حقوق " –ژرمنی و خانوادة کامن ال را با عنوان واحد  –( حقوقدانان سوسیالیستی نیز خانوادة رومی 6
 (1)که به قصد توهین به کارش می برند، یکپارچه کرده اند. "حقوق سرمایه داری"یا "بورژوابی
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 ؛تاریخچة حقوق انگلیس و تداوم تاریخی آن  :گفتار دوم
شناخت تاریخ در بررسی حقوق انگلیس بیش از حقوق فرانسه ضروری می نماید. در واقع، نوسازی از طریق 
حقوق رم و تجدید بنا از راه قانون نویسی که خصیصة حقوق فرانسه و دیگر انواع حقوقی خانوادة رومی 

ندارد. حقوق انگلیس به طور مستقل گسترش یافته و فقط به طور در حقوق انگلیس سابقه  ،ژرمنی است
 محدود تحت تأثیر برخورد با حقوق اروپای بری واقع شده است.

شمرده اند و غالباً تصور می را کوچک  ژرمنی( –حقوقدانان انگلیسی تداوم حقوق اروپای بری )رومی 
کنند که قانون نویسی سبب قطع رابطة این حقوق با سنت شده است و مایلند که تداوم تاریخی حقوق خود 

از دیدگاه ایشان این تداوم ثمرة یک تکامل طوالنی است که هیچ انقالبی به آن رخنه ای . را بزرگ کنند 
موجب افتخار دانسته و آن را دلیلی بر معقولیت بسیار و خللی وارد نکرده است و وضعیت حقوق خود را 

کامن ال و قابلیت انطباق آن با شرایط زمان، ارزش همیشگی آن و شایستگی های حقوقدانان و ملت انگلیس 
می دانند. البته نباید در جنبة تاریخی حقوق انگلیس مبالغه کرد، حقیقت آنست که ایشان دوست دارند؛ 

حقوق خود را بارز کنند در حالی که فرانسویان بیش تر مایلند بر جنبة عقالنی و منطقی جنبة سنتی و تاریخی 
استناد کنند : اما در واقع سهمی که سنت و عقل در این دو حقوق دارند تفاوتی اساسی ندارد. زیرا حقوقشان 

باشند. جوامعی  هر دو حقوق می بایست با دگرگونی های جامعه منطبق شوند و جوابگوی نیازهای جوامعشان
که در مجموع بسیار یکدیگرند. )انقالب ها در ارتباط با تکامل طوالنی حقوق فرانسه صرفاً حوادثی گذار 

 بوده اند.(

 ود.در تاریخ حقوق انگلیس چهار دورة اصلی را می توان شناسایی نم

 دورة اول :

 م است./  1066دورة آنگلوساکسون، که دورة پیش از تسلط نورمان ها به سال  

 دورة دوم : 

به  1485در  "Tudors"تودورها تا روی کارآمدن  1066که از م( /1485تا  1066دورة تشکیل کامن ال )
که طی آن نظام جدید حقوقی و مشترک برای سراسر قلمرو ،دورة تشکیل کامن ال است  -طول می انجامد

 شود.پادشاهی انگلستان گسترش یافته و جایگزین عرف های محلی می 

 

 



 79 

 دورة سوم : 

( ادامه یافته، اصوالً با تشکیل دادگاه های 1832تا  1485دورة تشکیل انصاف و رقابت آن با کامن ال )از 
انصاف و گسترش نظامی مکمل و احیانًا رقیب کامن ال، مشخص می شود که در قواعد انصاف بارز می 

 گردد.

 دورة چهارم : 

ده و تاکنون ادامه یافته است. در این دوره، کامن ال باید با توسعة م آغاز ش/1832دورة جدید است که از 
بی سابقه قانون مواجه شود و با جامعه ای هماهنگ شود که هر چه بیش تر به وسیلة سازمان اداری هدایت 

 می شود.

 دورة اول : 

 ؛قوانین بربر  –دورة انگلوساکسون 

 ویژگی ها؛ 

تحت سلطة نورمان ها قرار گرفت در تاریخ انگلستان و اروپا یک تاریخ م که در آن انگلستان /1066( سال 1
 تعیین کننده است.

( دورة حقوق انگلوساکسون قبل از تاریخ فوق الذکر در انگلستان است که از زمان امپراطور کلودیوس 2
Claude" ".تا آغاز قرن پنجم است 

و  "Saxons"( در این دوره انگلستان با از میان رفتن سلطه رومیان، میان قبائل ژرمن که، ساکسون ها 3
 ، تقسیم گردید."Danois"و دانوها  "Jutes"و ژوت ها  "Angels"آنگل ها 

م، انگلستان به مسیحیت /596مستقر در شهر کانتربری به سال  "سنت آگوستین"( با کوشش گروه مذهبی 4
 و قوانین همچون اروپای بری تدوین شد. یدوگر

قوانین نوشته شده به زبان انگلوساکسون بود و نه التین و تنها جنبه های بسیار محدودی از روابط اجتماعی ( 5
در حدود سال  که شاه کنت[قوانین آتلبرت]در بر می گرفت.  ،به مفهوم کنونی را که موضوع حقوق است

عبارت کوتاه بود و قوانین کانوث شاه دانمارک که چهار قرن بعد نوشته  90فقط شامل  ،نوشته شد 600
 و گذر از عصر حکومت قبائل به عصر بزرگ مالکی را اعالم می کرد. [مشروح تر بود ،شد
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همچون فرانسه؛ البته حقوق  "،اصل شخصی بودن قوانین "به جای"اصل سرزمینی قانون "( جایگزینی 6
وز حقوقی عرفی و شدیداً محلی بود. در نتیجه بیش از پیروزی نورمان ها حقوقی مشترک برای مرود اجرا هن

 سراسر انگلستان وجود نداشت.

 ؛م( /1485تا  1066دورة دوم : دورة تشکیل کامن ال )از 

 الف( ویژگی ها ؛

 در اثر پیروزی نورمان ها وضع یاد شده دگرگون شد.( 1

در این که قدرت اجرایی حقوق آنگلوساکسون محفوظ است، به طوری ( ( اعالم با صراحت )گیوم فاتح2
که در حال حاضر نیز حقوقدانان و قضات انگلیسی به برخی از قوانین آن دوره استناد و حتی اجرایش می 

 کنند.

 در انگلستان( پایان یافتن حکومت قبائل و برقراری نظام بزرگ مالکی ) = فئودالیته( 3

م، بیکدیگر منع شده و همة /1290لداران( از واگذاری زمین طبق قانون مصوب تیو)( اشراف زمیندار 4
 بزرگ مالکان مستقیماً وابسته به شاه بودند. 

انگلستان ة نظامی و سازمان یافتة فئودالیتة م، روحی/1086در انگلستان آنزمان نوعی ارتش ایجاد شد و از ( 5
 ب گسترش کامن ال گردید.بر خالف اروپای بری، از عواملی است که موج

زبان در بار، زبان فرانسه بود و حتی در  [پایان قرن پانزدهم –روی کار آمدن تودورها ]( تا قرن شانزدهم 6
که زبان  1731و سپس مؤلفان بتدریج زبان انگلیسی را جایگزین آن نمودند. تا سال  ،دادگاه های شاهی نیز

 زبان فرانسه و التین گردید. انگلیسی به طوری رسمی و انحصاری جایگزین

در مقابل عرف های محلی، حقوقی بود مشترک برای سراسر انگلستان، که  "کامن ال"یا  "کومون لی"( 7
عموماً این دادگاه ها از قرن سیزدهم با توجه به محل تشکیلشان ]کار انحصاری دادگاه های شاهی است 

 .[نامیده می شدند"دادگاه های وست مینیستر"

 

 000/15(( آشکار شد که در آن DomesDayاین سال این روحیه و انصباط در نوشتن سندی به نام ))در 
 خانوادة موجود در انگلستان به ثبت رسیدند. 000/200مالک و 
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یا  )= دادگاه بخش( "County Court) -کانتی کورت"( دادگاه ها متشکل از ؛ مجمع افراد آزاد یا 8
عرف های محلی را اجرا می  [،هندرد از تقسیمات بخش است] "Hundred Court"هندردکورت "

که کدامیک از اصحاب دعوی باید با نوعی از ادله که به هیچ وجه نمی توان  ندکرد و فقط تصمیم می گرفت
به این دادگاه ها بعد از فح نورمان ها منطقی بودن آن ها را ادعا کرد. صحت گفته هایش را اثبات کند. 

از نوع ودالی( فئدگاه های صالحیتدار باقی ماندند؛ کم کم جای خود را به دادگاه های خانی )عنوان دا
جدید دادند و دادگاه های مذهبی نیز حقوق کلیسایی را که در جهان مسیحیت مشترک بود، اجرا می 

 کردند.

 ؛ب( بررسی صالحیت دادگاه های شاهی 

که ذکر کردیم به دعاوی رسیدگی می و دادگاه ها به ترتیبی  می کردرا اعمال  "عدالت عالیه"شاه تنها 
مگر صلح ،به رسیدگی به اختالفات نمی دانست  خود را مجاز و مکلفشاه به جز موارد استثنایی  -کردند 

به مخاطره می افتاد یا اوضاع و احوال به ترتیبی می شد که اجرای عدالت از طرق عادی امکان پذیر نبود و 
... . 

 اندادگاه بزرگ"بود، که مرکب از شاه و نزدیک ترین خدمتگزاران و بزرگان مملکتی  "ورای درباریش"لذا 
 بود و نه یک دادگاه عادی که امکان رجوع به آن برای همگان میسر باشد. "و دعاوی بزرگ

سیون هایی در قرن سیزدهم، نهادهایی در داخل این شورا استقالل یافتند، از جمله وضعیت پارلمان و نیز کمی
تر مستقر شدند. این دادگاه های شاهی البته صالحیت عام نداشتند. سبه صالحیت قضایی که در کاخ و ستمینی

 به سه دلیل : 

 ؛دالیل عدم صالحیت عام و دادگاه های شاهی 

فرمانروای مقتدر و مطلق ،یکی آنکه ؛ با توجه به حساسیت فئودال ها بود که می خواستند در قلمروشان 
 باشند و لذا به رأی دادگاه مزبور اعتنایی نداشتند.

دوم آنکه ؛ دخالت مقام سلطنت را در امور مربوط به خودشان و رعایایشان مخالف نظم طبیعی دانسته و آنرا 
 تجاوز به حق مالکیت که از نظر ایشان مقدس شمرده می شد، می دانستند.

همة اختالفاتی که در قلمرو پادشاهی انگلستان بروز می  سوم آنکه ؛ دادگاه های شاهی نیز برای رسیدگی به
کرد، مجهز نبودند، حتی در مرحلة پژوهشی آن، و چنین بود که مداخلة این دادگاه ها محدود به سه دسته 

 از دعاوی بود :
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 دعاوی که دادگاه های شاهی صالحیت رسیدگی به آن ها را داشتند :

 ؛( دعاوی مربوط به امور مالی سلطنتی 1

با توجه به این که مصونیت مالیاتی در انگلستان به اندازة فرانسه گسترش نداشت و مالیات سلطنتی متمرکز 
 از میان نرفته بود. 12و  11در انگلستان در قرون 

 ( دعاوی مربوط به مالکیت اراضی و تصرف اموال غیر منقول ؛2

 ؟ رجوع به دادگاه شاهی برای تصمیم اندیشه ایست که مالک نزد خود فرمانرواست، لیکن مالک کیست
 . زیرا دعوی تصرف مربوط به نظم عمومی و صلح مملکت است.گیری در این مورد امری طبیعی بود

 ( دعاوی جنایی بزرگ مربوط به صلح مملکت ؛3

 سه دادگاه :

 ،( دادگاه خزانه داری1

 ،( دادگاه عرایض عمومی2

 . ( دادگاه شاه3

البته پس از چندی این تقسیم صالحیت از  ، سه دسته دعوی رسیدگی می کردنددر اصل به هرکدام از این 
میان رفت و هر کدام از این دادگاه های سه گانه می توانستند به همة دعاویی که ممکن بود به دادگاه های 

 شاهی ارجاع شود، رسیدگی کنند.

نان خارج از دادگاه های شاهی، باید توجه داشت به جز سه نوع دعوایی که ذکر شد، همة اختالفات همچ
کلیسایی حل و فصل می شد. همچنین در صورت توسط دادگاه های بخش، دادگاه های خانی و دادگاه های 

امتیاز دادرسی که به آن ها واگذار شده بود به  ای مختلف شهری یا بازرگانی به حسبلزوم بعدها دادگاه ه
 د.نحل و فصل اختالفات می پرداخت

  ؛حیت دادگاه های شاهیج( گسترش صال

از یک سو با توجه به این که شاه به عنوان حاکمی که حق دادرسی داشت تمایل به گسترش اختیارات قضایی اش 
داشت و از دیگر سو بدین جهت که دادرسی یک منبع درآمد بود، لذا مصلحت مهردار سلطنتی، در قلمرو پادشاهی 

ه دعاوی بیش تری رسیدگی کند و سوم آن که با مردم دادرسی سلطنتی و زیر دربار و قضات شاهی در آن بود که ب
 را بسیار باالتر از دادرسی دیگر محاکم می دانستند، این دادگاه ها را به گسترش صالحیتشان وا می داشت. 
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شاه و کلیسا احکام خود داشتند و فقط زیرا تنها این دادگاه ها امکانات مؤثر برای احضار شهود و اجرای 
، آیین دادرسی خود را ند و لذا این دادگاه ها توانستندمی توانستند اتباع خود را به ادای سوگند مجبور کن

نوسازی کنند و قضاوت در دعاوی را به یک هیأت منصفه واگذار نمایند ... و این در حالی بود که دیگر 
آنجا پیش رفت که در پایان قرون  دادگاه ها محکوم به حفظ نظام کهنة ادله بودند. این گسترش صالحیت تا

و م(  –وسطی در عمل به تنهایی دادرسی را برعهده گرفتند. )دادگاه های خانی و بخش از بین رفتند 
دادگاههای شهری یا بازرگانی نیز به مسائل کوچک و کم اهمیت رسیدگی می کردند و دادگاه های 

 ا انضباط روحانیون رسیدگی می نمودند.کلیسایی نیز تنها به اختالفات مربوط به امر ازدواج ی

 ؛د( چگونگی اقامة دعوی در دادگاه های شاهی 

به معنای فرانسوی آن درآمده  "دادگاه های عمومی"در قرن نوزدهم این دادگاه ها به صورت با آن که 
م همچنان دادگاه های اختصاصی بودند و اقامه دعوی در آن ها حقی /1875بودند، اما از لحاظ نظری تا 

درخواست از مقام سلطنت و بنا به میل و ارادة شاه اعطا می بلکه امتیازی بود که حسب ،برای افراد نبود 
)قرار(  "Writ"د سلطنتی )وزیر دربار( رجوع و صدور یک نوشته لذا ابتدا فردخواهان امتیاز به مهردا .شده

را تقاضا می نمود که به موجبش می توانست در ازای پرداخت هزینة دادرسی به مهرداری، به این دادگاه 
 ها مراجعه نماید.

ان نبود همچنین اشخاص می توانستند مستقیماً به قضات رجوع کنند، البته این موارد چندان امری ساده و آس
صادر کند،  "نوشته"، قدرت شاهی آنچنان نبود که در همة موارد، مهردار بتواند 13چرا که هنوز در قرن ، 

 .یا قضات، رسیدگی به همة دعاوی را بپذیرند، لذا باید قبل از هر اقدامی مناسبت آن سنجیده می شد

بود که خواهان، در عرضحالی به  برای وادار کردن این دادگاه ها به گسترش صالحیتشان روش دیگر آن 
تفصیل وقایع دعوی را شرح داده و از قضات شاهی می خواست که با توجه به آن ها لطف کرده و به دعوی 

دعاوی مبتنی بر خصوصیات "رسیدگی کنند، این دعاوی جدید که قضات صالحیت خود را پذیرفتند 
ز جمله؛ نقص تعهد قراردادی، تقلب، غصب مال منقول، نامیده شدند. که بعداً تنوع یافته و نام هایی ا "مورد

 نام یافتند.، بی احتیاطی و .... 

 ؛ه( بررسی منظور از طرق دادرسی برحقوق مقدمند 

با توجه به این که آیین دادرسی در این دادگاه ها به حسب نحوة اقامة دعوی متفاوت بود و در واقع برای 
آیین دادرسی خاصی وجود داشت که می باید ادامه کار و تنظیم برخی شیوه ها و مراحل  "نوشته"هر 
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مختلف دادرسی، امکانات وکالت برای طرفین، شرایط پذیرش دالیل و تشریفات اقامة آن ها و طرق اجرای 
 د. نحکم را تعیین کن

ربرد آن ها خطرناک باشد یا در دادرسی کلماتی بکار رود که در دادرسی دیگر کا ؛برای مثال ممکن بود
اما در دعوایی دیگر اثبات دعوی از طریق سوگند جمعی پذیرفته  ،در دعوایی به هیأت منصفه توسل جویند

 شود یا در دعوایی امکان صدور حکم غیابی برای خوانده وجود داشت و در نوع دیگر چنین نبود و ...، 

ان روشن می شود. در حالی که در اروپای بری، بدین ترتیب اهمیت اساسی مسائل دادرسی در انگلست
حقوقدانان اصواًل توجه شان به تعیین حقوق و تکالیف هر فرد )قواعد ماهوی حقوق( معطوف می داشتند و 

و قواعد شکلی در درجه اول اهمیت و مقدم بر  یعنی آیین دادرسی "،قوق مقدمندطرق دادرسی بر ح"لذا 
 Form" "شکل های دعوی" بتدا ، عبارت از تعدادی آیین دادرسیحقوق ماهوی( است . کامن ال در ا

Of Actions"  بود که امکان داشت به صدور رأیی بینجامد، هر چند که مبنای این رأی از نظر قواعد
ماهوی نامعلوم بود. مسألة اساسی آن بود که به دادگاه های شاهی آن را بقبوالنند. پس از قبول صالحیت، 

بود به درستی به پایان رسانند. )در پاسخ به این سؤال که به چه راه حلی که پر از تشریفات آیین دادرسی را 
تکالیف هر  خواهند رسید، اطمینانی وجود نداشت و بتدریج بود که کامن ال، قواعد تعیین کنندة حقوق و

 فرد را در بر گرفت.(

 ،و( تأثیر و فایده کنونی تحوالت تاریخی

دارای فایدة صرفاً تاریخی نیست، بلکه از چهار نظر حقوق ،)اوضاع و احوالی که کامن ال در آن تشکیل شد  

 انگلیس را به گونه ای پایدار تحت تأٍثیر قرار داده که امروزه نیز قابل مشاهده است

 اتی متمرکز کنند.که توجه خود را بر آیین دادرسی پر از تشریفحقوقدانان انگلیسی را بر آن داشت  اوالً؛

 ثانیاً : تعدادی از تقسیمات و طبقه بندی ها را شکل داد و برخی از مفاهیم حقوق انگلیس را ساخت.

 ثالثاً : سبب شد که تفکیک بین حقوق عمومی و حقوق خصوصی کنار گذارده شود.

 رابعاً : مانع پذیرش تقسیمات و مفاهیم حقوق رم در حقوق انگلستان شد.
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 ؛ز( تأکید بر آیین دادرسی 

یدی دهمة توجه حقوقدانان انگلیسی را مدت م "طرق دادرسی بر حقوق مقدمند"؛همچنان که گفتیم 
معطوف به آیین های دادرسی متنوع و بسیار تشریفاتی متمرکز کرده بود که با صدور نوشته های مختلف 

زیرا  .،موضوع برای ارجاع به هیأت منصفه شروع می شد و تنها یک هدف داشتند : تهیه سؤاالت مربوط به
م، نیز هنوز رسیدگی به همة دعاوی که به دادگاه های شاهی ارجاع می شد متضمن حضور هیأت /1856در 

منصفه بود و دیگر آیین دادرسی هایی که قدیمی تر بودند و هیأت منصفه نداشتند، متروک شده بودند و 
ثیر مالحظات مربوط به آیین دادرسی واقع شده بود و به قول لذا گسترش حقوق انگلیس عمیقاً تحت تأ

یعنی بیش تر مجموعه ای از آیین  "این حقوق از خالل آیین های دادرسی تراوش کرد" "گسرهنری ماین"
که یک مؤلف قرن  "گلنویل"پیش متعدد است. های ویژه برای ارائة راه حل اختالفات در موارد بیش از 

که قصد توصیف مجموعة حقوق انگلیس را داشتند، اصول آن را طبیعتاً  13در قرن  "براکتون"است و  12
به زبان التینی با بررسی متوالی نوشته های مختلفی که دادگاه های وست مینیستر رسیدگی شان با آن ها 

نوشته  به ترتیب تاریخ صدور که به زبان فرانسه قضایی ،آغاز می شد، شرح داده اند. نقد های آرای قضایی
م، نشان می دهند. که در آن توجه بر /1536تا  1290نامیده اند و حقوق انگلیس را بین  "سالنامه"، شده 

خودداری شده  آیین دادرسی متمرکز است و اکثراً از ذکر قاعده ای که از نظر ماهوی مبنای رأی بوده،
به جز  یای قرارداد، ضمانت اجرایاجرباید توجه داشت در کامن ال برای عدم ](. 160 همو/است. )همان، 

 .[غرامت نمی شناسندپرداخت 

  ؛ج( نابودی حقوق خصوصی 

دادگاه های شاهی با گسترش این فکر اصلی که مصلحت مقام سلطنت دخالت آن ها را توجیه می کند، 
لحت صالحیتشان را افزایش دادند. دیگر دادگاه ها تنها هنگامی باید به دعوی رسیدگی می کردند که مص

خصوصی نیز در این کشور نابود شد و نفع افراد مطرح بود و با از بین رفتن این دادگاهها ، حتی فکر حقوق 
به گونه ای در ارتباط با حقوق عمومی  ،و بدین ترتیب کلیة دعاویی که به دادگاه های شاهی ارجاع می شد

محسوب می شد. جنبة حقوق عمومی حقوق انگلیس از آن جهت بود که نوشته فقط اجازه اقدام برای 
رمانی از سوی شاه برای کارگزارانش بود تا به خوانده دستور دهند مطابق فبلکه از نظر فنی ،خواهان نبود

و در صورت سرپیچی او و اقامة دعوی خواهان بر او، دعوا در  قانون عمل کند و خواستة خواهان را برآورد
برابر دادگاه شاهی موجه بود و این امر بیش تر بدان سبب بود که نافرمانی از دستور مقام اداری که به خوانده 

از این جهت دادرسی انگلیسی،  [وانده با ادعای خواهان مخالف بودو نه بخاطر آن که خ]نسبت داده شده بود 
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در حقوق فرانسه را تداعی می کند. البته  "دادرسی ابطال عمل اداری"ک دادرسی حقوق عمومی بود که ی
بر خالف دعوای ابطال در حقوق فرانسه، در دادرسی انگلیسی شخصی که به دادگاه مراجعه می کرد و سند 

که آن را بدست بود اداری را می خواست آن کسی نبود که از سند مزبور زیان دیده بود بلکه شخصی 
 برای تأیید سند مذکور اقامه دعوی می کرد.و و می خواست از آن برخوردار شود )ذینفع(  آورده

  ؛عدم امکان پذیرش حقوق رمط( 

دادگاه های سنتی نابود نشدند و تحت  ،بر خالف انگلستان ،باید توجه داشت که در کشورهای اروپای بری
رفتند چون توانستند بدون مانع عمده و با الهام از آیین دادرسی سلطة بیش از پیش قدرت سلطنتی قرار گ

نوشته و نوین حقوق کلیسایی، آیین دادرسی خود را نوسازی کنند و به دلیل صالحیت عام خود توانستند 
 را بگونه ای منظم و سازمان یافته مد نظر قرار دهند.  تاز الگوی حقوق رم سر مشق گرفته، مشکل عدال

چرا که اختصاصی بودند و فقط صالحیت  ،دادگاه های وستمینیستر انگلستان وضع کامالً متفاوت بوداما در 
داشتند در موارد استثنایی که برای هر یک از آن ها، آیین دادرسی خاصی وجود داشت به دعوی رسیدگی 

 کند.

م حقوق رم شد که مانع از پذیرش مفاهی،ضرورت رعایت این چارچوب های انعطاف ناپذیر آیین دادرسی
قدیمی و  ،متعدد فتند. آیین های دادرسی که از جهاتمقارن بازمانی بود که این دادگاه ها صالحیت عام یا

دارای ویژگی انگلیسی بودند، باعث شد تا در زمینة قواعد ماهوی، افکاری که از حقوق رم یا حقوق 
پیدا کنند! از سوی دیگر این آیین های  کلیسایی اقتباس می شدند، تغییر تابعیت داده و رنگ انگلیسی

 جز از طریق عمل امکانپذیر نبود. دادرسی چنان پیچیده و فنی بود که یادگیریشان 

در انگلستان، حقوقدانان و قضات تا به امروز اساساً از طریق عمل تربیت می شوند و بر خالف کشورهای 
یست به طوری که تا قرن بیستم استثنائاً وکیل یا اروپایی بری، تربیت و آموزش دانشگاهی برای آنان شرط ن

 (164حقوقدانی تربیت دانشگاهی داشته است. )رک، همان /

 ؛م(/1832تا  1485دورة سوم : دورة تشکیل انصاف و رقابت آن با کامن ال )

 با توجه به آن که کامن ال در رابطة نزدیک با آیین های دادرسی تشریفاتی به وجود آمده در معرض دو
 خطر قرار داشت : 

 ؛یکی؛ ناتوانی در گسترش، با آزادی کافی، برای رفع نیازهای زمان

 .دیگری؛ تحجر و رکود ناشی از محافظه کاری و کهنه گرایی حقوقدانان
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از این دو خطر مصون نماند و  یک پس از توسعة قابل مالجظه اش در قرن سیزدهم، از هیچ "کامن ال"لذا  
که به تدریج بود بدین جهت با مشکلی بسیار بزرگ رو به رو شد و آن عبارت از شکل گرفتن نظامی رقیب 

 ."Equity"انصاف  ،جای کامن ال را می گرفت 

می توانستند به  داشتند کهکامن ال، دادگاه های دیگری وجود  تا زمانی در کنار دادگاه های بنا بر این
راه حلی نداشت، رسیدگی کنند ممکن بود صالحیت محدود دادگاه های  آن هادعاویی که کامن ال برای 

شاهی قابل چشم پوشی باشد، اما با از میان رفتن این دادگاه ها، ایجاب می کرد که مصحح و مکملی برای 
 نارسائیهای کامن ال پیدا شود.

 الف( توسل به مقام سلطنت : 

سل به شاه در آخرین مرحله، در افکار قرون وسطی، امری کامالً طبیعی جلوه می کرد و دادگاه های تو
شاهی نیز گسترش خود را در حقیقت مدیون اجرای همین اصل بودند که بر طبق آن مردم می توانستند در 

 .موارد استثنایی برای بدست آوردن عدالت به شاه رجوع کنند

یا حق خود را بگیرند و  ،افرادی که نتوانسته بودند از این دادگاه ها ) = شاهی( دهمچهاردر نتیجه از قرن  
برای ارضای "آن ها را نامطلوب می دانستند، به شاه رجوع و از او تقاضا می کردند که از سر لطف و  رأی

 د.دخالت کن "وجدان و به عنوان احسان

آنرا به شاه تقدیم این شکایات ابتدا به مهردار سلطنتی داده می شد و در صورتی که وی مناسب می دید  
این گونه شکایات و رسیدگی به آن ها به می کرد و شاه در شورای خود بدان رسیدگی می کرد، که اگر 

آن می یافت که به صورت نهاد طور استثنایی باقی می ماند، کامالً موجه بود، اما اگر این راه حل گرایش به 
و مجموعه ای از قواعد حقوقی را ایجاد کند که در مقابل کامن ال به معنی خاص قرار گیرد، نمی  ددر آی

 توانست تعارض و اختالفی پدید نیآورد.

، مهردار بصورت قاضی مستقلی درآمد که به تنهایی به نام شاه و شورای او، که پانزهمچنین بود که در قرن 
مهردار تعویض اختیار کرده بود به قضاوت می نشست و دخالت مهردار بیش از پیش مورد تقاضا بود،  به

زیرا به جای آیین دادرسی و محافظه کاری و کهنه گرایی قضات که از موانع در راه گسترش مطلوب کامن 
ه ای فزاینده نظم و تصمیم می گرفت که به گون "انصاف ناظر به مورد خاص"ال بود، در آغاز با توجه به 

کامن ال اعمال شده به وسیلة  سازمان گرفت و قواعد منصفانه ای را که مکمل و مصحح اصول حقوقی
 ه های شاهی بود، به اجرا درآورد.دادگا
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 "Tuders"ب( انصاف در دورة تودورها

شاهی استوار بود. در زمینة کیفری دادگاه  "امتیاز"در قرن شانزدهم، این حکومت مطلقه بر اعمال گستردة 
پس از برقراری نظم بعد از جنگ داخلی به نظر برخی تهدید  "،Star Chamber" "ستاره ها"مشهور 

 بزرگی برای آزادی افراد بشمار آمد. 

از در زمینة مدنی، دادگاه انصاف مهرداری نیز با توجه به امتیاز شاهی گسترش قابل مالحظه یافت و مهردار 
بلکه بیش تر اوقات، یک حقوقدان بود و همچون ، بود و نه یک فرد روحانی  دیگر نه کشیش شاه 1529سال 

الهام گرفته بود با آیین دادرسی که از حقوق کلیسایی  .یک قاضی به تقاضاهای دریافتی رسیدگی می کرد
بود و در ارتباط با احساس  که از لحاظ ماهوی تا حدود زیادی از حقوق رم و حقوق کلیسایی اقتباس شده

مصلحت اجتماعی و عدالت عصر رنسانس قرار داشت و متفاوت با قواعد کهنة کامن ال بود و شاید این 
مطلقة سلطنتی احساس را می توانست حاکم سازد که حقوق رم پذیرفته شده از سوی مهردار با حکومت 

شاه از قوانین "به عبارتی بر می خوریم که می گوید :  "دیژست"سازگارتر است. چرا که با دقت در متن
 "معاف است. ارادة شاه دارای قدرت قانون است...

بدین ترتیب، نزدیک بود که در قرن شانزدهم با پیروزی دادگاه انصاف مهردار و زوال کامن ال، حقوق 
ی کامن ال را رها کرده و این انگلیس نیز به خانوادة حقوقی اروپای بری بپیوندد و اصحاب دعوی دادگاه ها

با یک آیین ،مینیستر در اوج درخشندگی شان بودندون سه قرن پیش که دادگاه های وستدادگاه ها نیز همچ
دادرسی برتر از آیین های دادرسی سنتی، و عدالتی که در اختیار اصحاب دعوی می گذاشتند، )چون دادگاه 

 شده و از بین بروند.های بخش(، متروک 

 ؛م(/1616ونگی سازش بین کامن ال و انصاف )ج( چگ

پدید نیآمد و بنا  ژرمنی،–یعنی پیوستن به خانواده حقوقی رومی  سرانجام در اثر عوامل متعددی این تحول
 بر این؛

( دادگاه های کامن ال با پارلمان برای دفاع از موقعیت و کارشان متحد شدند و جبهة مشترکی بر ضد 1
 ایجاد کردند.حکومت مطلقة سلطنتی 

( نابسامانی دادگاه مهردار، تراکم کار و جنبة انتفاعی آن سبب شد تا انقالبی که می بایست انگلستان را به 2
 خانوادة حقوقی رومانیستی ملحق کند، تحقق نیابد.

( و لذا مصالحه ای انجام شد؛ بدین ترتیب که دادگاه های کامن ال و دادگاه های مهردار )انصاف( در 3
 ر هم، با حفظ نوعی تعادل قوا، باقی بمانند.کنا
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پذیرفته شد و دادگاه های  م،/1621مهرداری از سال ارت مجلس اعیان بر تصمیمات دادگاه ( باألخره نظ4
 جدید آماده شدند تا دخالت های مهردار را که بنابر سابقه مجاز باشد، بپذیرند.کامن ال نیز در شرایط 

 ؛یس د( ساختار دوگانة حقوق انگل

بدین ترتیب حقوق انگلیس با توجه به قواعد کامن ال که ساختة دادگاه های شاهی وستمینیستر یا دادگاه 
به قواعد کامن ال وارد می  را های کامن ال است شامل راه حل های انصاف است که متهم ها و اصالحاتی

 نماید.

ه های مهرداری می توانستند آن ها را م، ویژگی شان آن بود که فقط دادگا/1875این راه حل ها تا سال 
قواعدی می دانند که برای تصحیح انصاف را مجموعة  -تعیین کنند. لیکن امروزه دادگاه های انگلیس

اگر حقوق انگلیس نیاز به اصالح  و حقوق انگلیس در تاریخ آمده و جزء الینفک حقوق انگلیس است
 (169 168ن، صص . )رک، هماخواهد نمودداشته باشد پارلمان دخالت 

 ؛ه( چگونگی جذب شدن حقوق بازرگانی در کامن ال

 باید توجه داشت که :

 ( قرن سیزدهم دورة تشکیل کامن ال است.1

 ( قرن شانزدهم دورة ایجاد انصاف است.2

 .( قرون هفدهم و هجدهم بدون برخورد چشمگیری گسترش حقوق انگلیس انجام یافت3

 حقوق بازرگانی توسط کامن ال انجام شد.( در نیمة دوم قرن هجدهم جذب 4

و حسب طبیعت، بین المللی انگلستان مجموعه ای از قواعد بیگانه از کامن ال بود این حقوق تا آنزمان،در
تلقی می شد که اجرایش محدود و منحصر به بازرگانان بود. البته دادگاه های ویژة تجارت که در قدیم 

در نیمة دوم قرن هجدهم استقاللشان را از دست داده بودند تا باألخره وجود داشتند طی قرن ها گذر ایام، 
تحول کامل شد، در انگلستان وحدت حقوقی حقوق مدنی و حقوق بازرگانی تحقق یافت و حقوق بازرگانی 

 گردید و نهادهای آن دیگر امتیازی برای بازرگانان نبود. الجزیی از کامن 

 عه های آرای قضایی در این دوره ؛مجموو( معروف ترین کتب علمی حقوق و 

  "دربارة روش های زمینداری" ، Littletonلیتلتون  "کتاب( در قرن پانزدهم 1

 "،Fortescue" فورتسیکو"اثر "ستایش حقوق انگلیس"کتاب ،م/1470-در قرن پانزدهم ( 2
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که "خواه کامن الگفتگو های یک طرفدار حقوق رم و یک هوا "م( /1532 – 1523( در قرن شانزدهم )3
 معلم و شاتمر(( به رشته تحریر درآمد."با عنوان  "( Saint – Germainسنت جرمن )"توسط 

 "اصول حقوق انگلیس"م( کتاب کوک با عنوان /1642 – 1628( قرن هفدهم )در 4

 ،تألیف بالکستون"،تفاسیری بر حقوق انگلیس"کتاب و م( /1769 – 1765( نیمة دوم قرن هیجدهم )5

، بسیار با  ها شدند"سالنامه"مجموعه های آرای قضایی )گزارش ها( که جایگزین مجموعه های پیشین ( 6
انتشارشان  1535در  ،ارزش هستند. بیش تر آرای قضایی در سالنامه ها به ترتیب تاریخ صدور ذکر می شد

 ،متوقف گردید

 بسیاری از تحوالت حقوق انگلیس یافت ( مجموعه های آرای قضایی که در آن ها ریشة 7
مجموعة اساسی اینگلیش "می شود و امروزه نیز فایدة عملی خود را حفظ کرده اند با فهرست های عالی در 

 .تجدید چاپ شده اند"  -English Reports "ریپورتز

 دورة جدید : اصالحات انجام یافته از قرن نوزدهم )به بعد( :

  ؛دالف( ویژگی های دورة جدی

بعد از قرون سیزدهم و شانزدهم، قرون نوزدهم و بیستم نمایانگر یک دوره تغییرات بنیادی در حقوق ( 1
 انگلیس است.

 ( آنچه این دوره را متمایز می سازد :2

 ،ر دموکراتیک اپیروزی افک( 1

 ( گسترش بی سابقة قانونگذاری تحت تأثیر اندیشه های بنتام است.2

م، انجام گرفت. که /1852و نیز  1833 و 1832( اصالحات بنیادی در آیین دادرسی بویژه در سال های 3
حقوقدانان انگلیسی را از قیود و موانع آیین دادرسی رها ساخت و توجه شان به ماهیت حقوق معطوف 

 گشت و از آن پس قواعد کامن ال به طور منظم و سازمان یافته ای طبقه بندی می شد.

های کامن ال و  م، به موجب قوانین دادرسی که تفکیک بین دادگاه/1875تا  1873سازمان قضایی در ( 4
دادگاه های انصاف مهرداری را لغو کردند : عمیقاً اصالح شد و همة دادگاه های انگلیسی صالحیت پیدا 

گذشته باید برای بدست کردند که هم قواعد کامن ال و هم قواعد انصاف را اجرا کنند. در حالی که در 
 می شد. رجاعبه دادگاه مربوط ا ،آوردن و تحصیل اجرای هر کدام
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خ قوانین متروک و نظم و سازماندهی قوانین، حقوق انگلیس از راه حل س( در باب ماهیت حقوق ؛ جهت ن5
حقوق انگلیس  از زمینه ها برای ارائة منظم قوانین کوشش شد. البته جنبة سنتیپاک و در بسیاری  -های کهنه

از بین نرفت و هیچ تدوینی نیز به شیوة فرانسوی انجام نشد. بلکه امکانات جدیدی از سوی قانونگذار در 
 به آن ها نشان داد.دادگاه ها قرار گرفت و راه های تازه ای اختیار 

ه ( ابزارهای اصلی شناخت حقوق انگلیس در زمینة رویة قضایی و قانون، مجموعة جدیدی موسوم ب6
 "دائره المعارف حقوق انگلیس"( و دربارة شرح منظم حقوق انگلیس، 1865گزارش های حقوقی )تأسیس 

 "لردهایلشم"جلد، زیر نظر  56چاپ چهارم آن، شامل ]انتشار یافته است.  "لردهالسبوری"است که زیر نظر 
 .[انتشار یافته است

 ؛ب( در قرن بیستم چه تحول مهمی در حقوق انگلیس روی داد 

  می نامند. جنبش نو سازی حقوق که در "کامن ال در عصر رفاه اجتماعی"قرن بیستم را به عنوان

قرن نوزدهم آغاز شد، در این قرن نیز با ویژگی های جدید ادامه می یابد. برخی معتقدند : یک 

ان جریان جامعه گرایی )سوسیالیستی( که هدفش ایجاد جامعه ای بر پایه های نوین است، جای جری

بدین سبب دچار بحران حاکم بود، می گیرد. کامن ال م /1914آزادیخواهانه )لیبرالیستی( را که تا 

 شدیدی می شود، زیرا با وضعیت جدید در جامعه سازگار نیست.

  قوانین و آیین نامه ها در مقایسه با وضعیت پیشین، اهمیتی فوق العاده می یابند و در کنار دادگاه

ت ناشی از قوانین ا ساخته اند، بناچار سازمان های متعددی برای حل اختالفاهایی که کامن ال ر

، نه تنها دچار می گردید ند.زیرا اگر حل دعاوی جدید به دادگاه های سنتی واگذار جدید پدید آمد

داشت. لذا همان مالحظاتی که در نشد، بلکه توانایی انجام مطلوب کار را هم می تراکم شدید 

کشورها سبب پدید آمدن دادگاه های اداری شد در انگلستان نیز نقش خود را ایفا  فرانسه و دیگر

 کرده است.
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 دادگاه های اداری سلسله مراتب مستقلی را تشکیل نمی دهند. تعداد قابل مالحظه  ؛البته در انگلستان

 از اختالفات که از دعاوی مورد رسیدگی دادگاه های عادی کم تر نیست در حال حاضر بهای 

و حتی ممکن است ]حقوقدانان و غیر حقوقدانان است سازمان هایی ارجاع می شود که متشکل از 

مالً کاو در این سازمان ها اختالفات با شیوه و روحیه ای  [حقوقدانان در آن ها شرکت نداشته باشند

ناشی از یوه و روحیة کامن ال حل و فصل می شود. با توجه به آنکه برای حل مشکالت با شمتفاوت 

حقوق رومانیستی که با ایجاد حقوق از طریق قانونگذار و علمای حقوق  ،سیاست رفاه اجتماعی

برای نزدیک کردن این دو  لذا نهضتینزدیک است از حقوق انگلیس آماده تر و مناسب تر است. 

ی ضرورت های بازرگانی بین المللی را تشویق و آگاهی به پیوندها     که .رفتحقوق شکل می گ

ورود انگلستان  کهموجود بین کشورهای اروپایی که وابسته به برخی ارزش های غربی اند، تسهیل 

به بعد و تحوالت انجام یافته می تواند به این نهضت تحرکی تازه به  1972 اروپا ازبه بازار مشترک 

 بخشد. 

 ساختار حقوق انگلیس :گفتار سوم 

 ؛ژرمنی  –مبحث اول : تحلیلی مقایسه ای بین حقوق انگلیس و حقوق رومی 

  ژرمنی متفاوت است ؟  –چرا ساختار حقوق انگلیس با ساختار حقوق رومی 

ژرمنی، عجیب است که کشوری چون انگلستان که در حد اعالی تمدن  –از نظر حقوقدانان خانوادة رومی 
جهان؛ شیوة تدوین را نپذیرد و با تلقی آرای قضایی به عنوان منبع است و از بزرگترین کشورهای بازرگانی 

 اساسی حقوق، وابسته به فلسفه ای باقی بماند که از دیدگاه آنان کهنه و قدیمی است. 

در حقوق فرانسه و حقوق انگلیس دارای در اینجا باید توجه داشت به این که، گرچه قانون و رویة قضایی 
حقوقی وجود دارد. که بنظر برخی ولی اختالفی دیگر نیز بین این دو خانوادة  نقش های متفاوتی هستند

به عنوان مهم ترین اختالف قابل شناسایی باشد. منظور اینست که این اختالف توجیه می کند که چرا شاید 
به شیوة هستند و تدوین ژرمنی  –حقوقدانان انگلیس خصوصاً در زمینة منابع حقوق متفاوت با خانواده رومی 

 ممکن است بپذیرند.کشورهای این خانواده را نپذیرفته اند و یا به دشواری 

چگونگی تقسیمات و مفاهیم آن و نیز نوع قاعدة حقوقی است مسألة اساسی در یک حقوق؛ ساختار آن و  
 که مبنایش محسوب می گردد. زیرا آموزش حقوق نیز بدون توجه به آن ها امکانپذیر نیست.
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ر ساختار این دوخانوادة حقوقی است. در حقوق انگلیس در سطح تقسیمات بزرگ حقوقی؛ اختالف د 
ژرمنی تقسیم حقوق به رشته های عمومی و خصوصی و شعبات آن ها دیده نمی  –همچون خانوادة رومی 

شود بلکه به جای آن ها، تقسیمات دیگری وجود دارد که در رأسشان تقسیم حقوق به کامن ال و انصاف 
  .ر داردقرا

و در مرحلة بعد یعنی در سطح مفاهیم نیز تفاوت های بنیادی دیده می شود. چرا که در حقوق انگلیس 
اطفال طبیعی، شخص حقوقی، قوه قاهره و ...، را همچون خانواده مفاهیمی همچون؛ والیت پدری، شناسایی 

منع گفتار یا رفتار معارض، عوض، تجاوز به ، ژرمنی نمی بینیم بلکه مفاهیم دیگری چون، تراست –رومی 
ژرمنی هستند.  –جان یا مال و ...، را می بینیم که متفاوت با اصطالحات شناخته شده در حقوق رومی 

بطوریکه برخی قابل ترجمه نیستند . چرا که در ترجمه ممکن است معنی آن دگرگون شود، مثالً کلمة 
  .نیست "Contract"معادل قرار داد در حقوق فرانسه یعنی  "Contract"قرارداد در حقوق انگلیس یعنی 

 و ... 

همچنین باید دقت داشت به این که؛ این اختالف تنها در زمینة تقسیمات و مفاهیم حقوقی نیست، بلکه در 
قاعدة حقوقی نیز وجود دارد. زیرا قاعدة حقوقی در انگلیس ساختة آرای قضایی است و چیزی غیر از قاعدة 

کرده و یا از سوی قانونگذار اعالم  مژرمنی است که آن را دکترین تنظی –ی در خانوادة حقوقی رومی حقوق
و تفکیک بین قواعد امری و قواعد تکمیلی ، قاعدة حقوق انگلیسی دارای کلیت کم تری است شده، و نیز 

به گونه ای  " CodFication– "تدوین"نمی شود و باألخره آن که )تفسیری( در حقوق انگلیس دیده 
 به بعد(  174ژرمنی وجود دارد، در انگلستان تقریباً غیر قابل تصور است )همان /  –که در خانوادة رومی 

 ؛مبحث دوم :توجیه تاریخی ساختار حقوق انگلیس 
با توجه به این که نظام حقوق رومانیستی، نظامی نسبتاً عقالنی و منطقی است، زیرا بر پایة قواعد ماهوی 
حقوقی، با کار دانشگاه ها و قانونگذار سازمان یافته است. لذا نابسامانی ها و بی ترتیبی های ناشی از تاریخ 

ق انگلیس، خارج از هر نوع وسواس یا مربوط به مالحظات عملی در آن وجود دارد و .. و برعکس حقو
و تنها در دورة جدید که حدوداً کمی آیین دادرسی سازمان یافته است منطقی، در چهارچوب های تحمیلی 

بیش از یک قرن است، نظام گذشتة آیین دادرسی لغو شده و علم حقوقی توانسته در راه منطقی نمودن این 
یشرفت های حاصله، هنوز هم بی گمان مفاهیم و تقسیماتی چهارچوب ها کوشش کند و البته با توجه به پ

 و متعارف بوده، عموماً حفظ شده است.  که، بر اثر یک سنت طوالنی، معمول

 در این امر دو مثال در ارتباط با قدرت سنت آورده می شود :
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 .ویاف. "تعریف مشهور انصاف شاید روشن ترین مثال باشد که توسط معروف ترین شارح آن یعنی -
 او می نویسد :  ؛آمده است "میتلند

انصاف مجموعة قواعدی است که اگر حقوق به موجب قوانین دادرسی اصالح نمی شد، به وسیلة دادگاه "
 . "های خاصی که دادگاه های انصاف نامیده شده اند، به طور انحصاری اجرا می شد

ذشته با دعوای نقض تعهد قراردادی تضمین مفهوم انگلیسی قرارداد؛ فقط شامل قراردادهایی است که در گ-
ض اجرا می شود، نه دربارة تراست و نه در خصوص ومی شد؛ این مفهوم نه در مورد قراردادهای غیر مع

ودیعه که بر حسب تاریخ، ضمانت اجرایی به جز این دعوی داشته اند. با عنایت به مثال هایی که آورده شد، 
وق انگلیس می توانند با تقسیمات و مفاهیم حقوق رومانیستی کامالً می بینیم که تقسیمات و مفاهیم حق

 متفاوت باشند.

 

 آیا دانشگاه های انگلیس در تحول حقوق آن کشور نقشی داشته اند ؟مبحث سوم 

 

با مراجعه به تاریخ در می یابیم که دانشگاه های انگلیس از قرن سیزدهم به بعد تأسیس شده اند. اما همچنان 
 .دایر شد "حقوق انگلیس"درس  "کمبریج"م، در /1800و در  "آکسفورد"در  1758که ذکر شد در سال 

انشگاه ها تربیت می شدند، در د [اروپای بری]ژرمنی  –و باید توجه داشت که زمانی که حقوقدانان رومی 
در انگلستان وضع صورتی دیگر داشت، چرا که آیین دادرسی انگلیسی نه تنها سدی در برابر نفوذ حقوق 
رم بود، بلکه پیچیدگی آن سبب شد تا حقوقدانان انگلیسی از طریق عمل تربیت شوند و در این مرحله دیگر 

و ادلة اثبات دعویی بود که موفقیت و ه آیین دادرسی بلکه توجه ایشان معطوف ب،سخنی از حقوق رم نبود 
لذا تقسیمات حقوق انگلیس به طور کامالً طبیعی با عنایت  وحتی قابل استماع بودن دعوی بدان بستگی دارد 

به آیین دادرسی و بر پایة انواع مختلف دعاوی که ممکن بود در دادگاه های شاهی اقامه شود، ساخته شده 
 است. 

م گرایشی به سوی سازماندهی حقوق به /1852به سال  ،و دعویان لغو این آیین های دادرسی فقط از زم
که چهارچوب های حقوقی مطرح اند، تحول به  یصورت عقالنی تر پدید آمد. اما همچون همة موارد

کندی صورت گرفته، در داخل این چهارچوب های سنتی کوشش می گردد تا نهادها و قواعد حقوق 
انگلیس به طور منطقی تر سازمان یابند، لذا دیگر پذیرش تقسیمات و مفاهیم حقوق رومانیستی نمی تواند 

  .مطرح باشد



 95 

 ؛ مبحث چهارم : کامن ال و انصاف
ژرمنی از حقوق می شود مبنی بر حقوق عمومی و  –همچنان که گفتیم تقسیم بندی که در خانواده رومی 

بلکه در این حقوق تقسیم بنیادین مبنی بر  .حقوق خصوصی و ...، در حقوق انگلیس بنابر سنت وجود ندارد
 گفتیم که :تقسیم حقوق به کامن ال و انصاف وجود دارد و در بحث تاریخچة حقوق انگلیس 

مجموعة راه حل هایی است که اصوالً، در قرون پانزدهم و شانزدهم، توسط دادگاه مهرداری  انصاف؛"
 "سلطنتی، برای تکمیل و احیاناً اصالح نظام کامن ال، که در آن زمان نارسا و ناکامل بود، ارائه شد.

ین که چگونه تفکیک بین کامن ال و اکنون می پردازیم به توضیحاتی چند دربارة این راه حل ها و دیگر ا
اما همچنان اهمیت م، در یکدیگر ادغام شدند، /1875انصاف با توجه به آن که دادگاه های آن ها در سال 

همانند تفکیک بین حقوق ]خود را تاکنون حفظ کرده اند، و این تفکیکی اساسی در حقوق انگلیس است، 
نیز دارای کارشناسایی در رشته های و لذا هرکدام  [ژرمنی. –عمومی و حقوق خصوصی در حقوق رومی 

 مربوطه هستند.

 ؛مبحث پنجم :منشأ انصاف 
هنگامی که دادگاه های شاهی نمی توانستند به دعوی رسیدگی کنند و یا راه حل مناسبی را که مورد 

و امکان هدایت  درخواست خواهان بود، نمی توانستند ارائه دهند و نظام کامن ال به اصطالح بدکار می کرد
دادرسی را به گونه ای مناسب نداشت و ...، افراد )به موجب افکار قرون وسطی( می توانستند مداخلة شاه 

یا آن را تحمیل  را بخواهند تا او با توسل به دستورهای وجدان برای تسهیل جریان عدالت تصمیم بگیرد
در مواردی  را لذا دخالتشی اتباعش تأمین کند کند، زیرا شاه به عنوان حاکم دادگستر باید عدالت را برا

 که تکنیک حقوق )راه کارهای حقوقی( معیوب بود، مشروع می نمود.

 مبحث ششم : منظور از انصاف به حقوق احترام می گذارد، چه بود ؟
  انصاف "ایشان با عباراتی چون؛ مداخلة مهردار هیچگاه برای ایجاد قواعد حقوقی جدید نبود، بلکه

احترامشان را به حقوق اعالم می داشتند، ولی این امر متضمن زیر پا "حقوق احترام می گذارد.به 

بود که مهردار دخالت می کرد زیرا نمی توان پذیرفت  این عنوانگذاشتن قانون اخالقی نبود و به 

 که رعایت دقیق قانون )مر قانون( به کمال بی عدالتی منجر شود. 

 وپای بری در چهارچوب اصول حقوقی انجام می پذیرفت. ولی در این گونه دخالت ها در ار

انگلستان دادگاه های شاهی با توجه به محدودیت صالحیتشان و اجبار به رعایت آیین های سخت 
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و انعطاف ناپذیر دادرسی آن آزادی عمل را نداشتند و لذا برای ایجاد اصالحیه ها و تکلمله هایی 

به اقتضای اخالق و وجدان، رجوع به دادگاه خاصی که جدا از دادگاه  برای قواعد دقیق کامن ال، بنا

 های شاهی و مبتنی بر امتیاز سلطنتی بود، ضروری می نمود ...

 ؛مبحث هفتم : اهم تحوالتی که دادگاه های انصاف در حقوق انگلیس ایجاد کردند
 توان اشاره داشت به :از اهم تحوالتی که این دادگاه ها در حقوق انگلیس پدید آورند، می 

 الف( در مورد عدم اجرای قرارداد؛

و دعوای نقض تعهد ،داد را بدهد  تواند حکم به پرداخت غرامت به متضرر از عدم اجرا قرار کامن ال فقط 

 ،دعوای ناشی از جرم تجاوز به جان یا مال ساخته شده است فقط ممکن استقراردادی که از روی الگوی 

به همان محکومیت به پرداخت غرامت منتهی شود. که این ضمانت اجرا ممکن است در برخی موارد 

نامناسب بوده و نفع طرف قرارداد اقتضا کند که اجرای عین تعهد را که به سود وی است، بدست آورد. 

ه دادگاه مهردار، می با مراجعه ب ماا هیچ دعوایی در برابر دادگاه کامن ال، این نتیجه را حاصل نمی نماید!

، را که به متعهد دستور می دهد تعهدش را عیناً اجرا کند، بدست "دستور اجرای اجباری قرارداد"توان

آورد. لذا کامن ال به هیچ وجه نقض نمی شود بلکه از سوی انصاف فقط راه حلی ارائه می شود که کامن 

 ال، قادر به اعطایش نیست.

 ؛فاً نقش داور را بر عهده داردب( در نظام کامن ال، قاضی صر

 را هر یک از طرفین دعوی دالیل خود را اقامه می کنند و هیچ کدام وسیله ای در اختیار ندارند تا دیگری 

مثالً به ارائة سندی که در اختیار اوست مجبور کند! ولی دادگاه مهرداری در صورت اقتضاء می تواند در 

 "DiscoveryOrder"، "دستور ابراز سند"فین دعوی به موجب این مورد دخالت کرده و به یکی از طر

 دستور دهد که چنین سندی را ارائه دهد.

 ؛ج( در باب قراردادها 

کامن ال، نظامی کهنه است زیرا دارای نظریه ای ناهنجار و تکامل نیافته در باب عیوب اراده است. مثالً در 

اکراه "، تنها به اکراه مادی )جسمی( ترتیب اثر می دهد و برای "   Violence "Duress" "اکراه"مورد 

ضمانت اجرایی مقرر نمی دارد! اما مهردار، بر ضد کسی که، بر خالف وجدان و با سوء استفاده از  "معنوی

شخص دیگری را وادار ،-، پزشک و مذهبیدر، قیم، کارفرما، اعتراف گیرنده عنوانش )همچون پدر یا ما
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می نماید. دادگاه انصاف او را از استناد به این گونه قرارداد و درخواست اجرای آن منع می کند، مداخله 

 می افزاید. "قواعد حقوقی اکراه"است که یک حکم اخالقی را به"نظریة اعمال نفوذ ناروا"کند. این 

 ؛د( حالت دیگر در ارتباط با ))تراست(( است

شخصی، با اعتماد به دیگری، مالی را به وی تسلیم می کند، تا آن را به نفع شخص ثالت، که تملیک مال به 
او اشکاالتی داشته یا غیر ممکن بوده است، اداره کند. به موجب کامن ال، شخصی که مال را دریافت کرده 

ادارة مال به نفع شخص  وی در موردمالک واقعی محسوب می شود و تعهد  " Trustee–تراستی "است. 
ثالث بی ارزش است! مهردار به این تعهد ترتیب اثر داده، لذا بدون آنکه منکر آن شود که تراستی مالک 

لیکن با ضمانت اجرا قائل شدن برای تعهد تراستی به نفع شخص ثالث، بدون آنکه بر ضد کامن  ،مال است
 ،ال اقدام کند، چیزی بر آن می افزاید

بنابراین می بینیم که انصاف به حقوق احترام می گذارد و دادگاه مهرداری اصوالً کامن ال را می پذیرد. 
منتها در برخی موارد در راه حفظ اخالق و برای تکمیل نظام حقوقی مجری در دادگاه ها دخالت کرده و 

هردار را در همة موارد توجیه مسرانجام قواعدی مکمل را که انصاف نام دارد، ارائه می دهد. آنچه دخالت 
 می کند، مقتضیات وجدان و اخالق است. 

البته باید توجه داشت که مهرداری سلطنتی در آغاز به عنوان دادگاه محسوب نشده بود، زیرا ممکن بود که 
معنوی و هم از نظر مالی عالقه سبب ایجاد خطر اختالف با دادگاه های وستیمینیستر گردد که هم از لحاظ 

اشتند انحصار خود را در دادرسی حفظ نمایند. این امر که دادگاه مهرداری خود را به عنوان مرجع د
صطالحاتی که بکار می برد، معرفی نکرد را براحتی می توان از ا "بر طبق حقوق"رسیدگی به دعاوی 
 دریافت. مانند آنکه؛

حقوق،از آن درخواست می  رخی مسائل))در برابر این دادگاه اقامه دعوی نمی کنند، بلکه رسیدگی به ب
می  "دستور"صادر نمی کند، بلکه  "حکم"و مهردار در پایان رسیدگی،  کنند را به استناد داشتن منافع نه

لذا مهردار به نام انصاف  .مقرر شود، نه پرداخت غرامتدهد که به موجب آن عنداالقتضاء جبران خسارت، 
 ".دگاه های کامن ال اجرا می شود، دخالت می کندو بدون ادعای تغییر حقوق، که توسط دا

 مبحث هشتم :انصاف ناظر به شخص است، یعنی چه ؟
ه )از آنجا ک "نفیاً یا اثباتاً"از آن جع که مهردار با شخص سر و کار دارد، لذا با دادن دستورها به خوانده 

مقتضیات قانون اخالق و وجدان را بر او تحمیل می کند، مهردار در اصل کشیش بوده است(، رفتاری موافق 

و اگر خوانده بر خالف دستور عمل کند؛ یا روانة زندان شده و یا اموالش موقتاً توقیف و از تصرفش خارج 
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اجرایی مورد می شود، لذا مهردار زمانی دخالت می کند که بتواند خوانده را به طور مؤثر با چنین ضمانت 

قواعدی که صالحیت دادگاه مهرداری را تعیین می کند متفاوت است با قواعد  ، بنا بر این د تهدید قرار ده

 کامن ال.حاکم بر صالحیت دادگاه های 

مبحث نهم :ویژگی های راه حل ها و دادرسی و آیین آن در دادگاه های انصاف و تفاوتش 

 با دادگاه های کامن ال :
 ف و دادرسی آن :جنبة بی قید و شرط راه حل های انصا* 

 .( دخالت انصاف ناشی از فکر وجدان و اخالق بودالف

و یا مفاهیمی  "تراست"سپس سازمان یافته تر شده و مهردار پذیرفت که در چند مورد نمونه و از جمله (ب
 دخالت کند.،و ...  "اجرای اجباری قرارداد "، اعمال نفوذ ناروا،"تدلیس"یا  "قلب واقع"چون 

مهردار در اصل جنبة مطلق و بی قید و شرط داشته و تنها هنگامی است که رفتار خوانده را ( دخالت ج
به بعد،  17از قرن  ،و البته خواهان نیز مظنون به ارتکاب کاری ناشایست نباشد ... ،خالف وجدان بشناسد

 آید، هدایت می کند. سوابق و آراء متعدد مهردار را در اعمال اختیار مطلقش که از این گونه عبارات بر می

 چگونگی آیین دادرسی مهرداری؛مبحث دهم :
 آیین ظام ادله ای کامالً متفاوت باو ارجاع می شود، بر طبق آیین دادرسی و نه االف( مهردار دعاوی را که ب

 در کامن ال، رسیدگی می کند.ادله ای  و نظام  دادرسی

رسیدگی را آغاز می کند، در انصاف شکل های خاصی برای دعوی  "احضاریه ای"ب( مهردار در ابتدا با 
 وجود ندارد. 

ج( این آیین دادرسی که از آیین دادرسی کلیسایی الهام گرفته است، در هیچ موردی همکاری هیأت منصفه 
و در این شرایط ممکن است اهمیت بیش تری به اسناد و مدارک مکتوب بدهند و به  ،را به همراه ندارد

 نده رجوع کنند.پرو

د( مهردار که به نام اخالق رسیدگی می کند، می تواند برای کشف حقیقت اقداماتی انجام دهد که قضات 
 .به بعد( 181کامن ال مجاز به انجام دادنشان نیستند. )/

 ؛م /1875مبحث یازدهم :پنج خصیصة بنیادی انصاف تا 
شاء تاریخی ای به جز قواعد کامن ال داشت که الف( قواعد انصاف که ساخته دادگاه مهرداری بود، من

 مینیستر آن ها را ایجاد کرده بودند.وستدادگاه های 
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 .وستمینیسترب( قواعد انصاف را دادگاه مهرداری اجرا می کرد و نه دادگاه های 

 تفاوت داشت. ،دادرسی کامن الج( آیین دادرسی انصاف که هرگز دارای هیأت منصفه نبود با آیین 

حل هایی  -ه حل های انصاف که مردم می توانستند از دادگاه انصاف درخواست کنند، متفاوت با راهد( را
 مقرر دارد. ،بود که دادگاه کامن ال می توانست

 داشت. ) اقتدار گرایانه(ه( سر انجام آن که اعطای راه حل انصاف جنبه بی قید و شرط و خود سرانه

باید توجه داشت که الاقل از قرن هفدهم، انصاف مجموعه ای از قواعد واقعی حقوق شده بود که توسط  
دادگاه مهرداری بر طبق آیین دادرسی و شرایطی اجرا می شد که دست کمی از آیین دادرسی و شرایط 

ال )درخواست  کن بود که اقامة دو دعوی، یکی در برابر دادگاه کامنماجرای کامن ال نداشت. گاهی م
درخواست ]غرامت برای تأخیر در اجرای قرارداد= راه حل کامن ال( و دیگری در برابر دادگاه مهرداری 

 ضروری باشد. [اجرای عین قرارداد = راه حل انصاف

تغییر یافت، و لذا همة دادگاه های انگلیسی از آن به بعد می توانند  1875تا  1873این وضع در سال های 
و هم ضمانت های اجرایی کامن ال را اعمال کنند. بنابراین دوگانگی پیشین آیین های انصاف  هم راه حل

تحقق یافته است که به دادگاه  1875تا  1873دادرسی دادرسی، امروزه از میان رفته است. این امر در قوانین 
و در صورت تعارض های عالی اجازه داد تا هم به موجب حقوق کامن ال و هم بر طبق انصاف حکم کنند 

 بین آن ها، قواعد انصاف باید اجرا شوند.

 ؛م به بعد /1875مبحث دوازدهم : انصاف از 

 آیین که دو آیین دادرسی متفاوت در زمینة کامن ال و انصاف وجود  این که باید عنایت داشت به
 داشت، سئوال این بود که کدام بایستی پذیرفته شوند ؟

  : در واقع هر دو حفظ شده اند 

 وجب قوانین دادرسی ایجاد شده است، برخی از قضات در داخل دادگاه عالی )بدوی( جدید که به م
بر طبق آیین دادرسی گرد آمده اند.  "Queen's Bench Dvision- "دادگاه ملکه"که در شعبة 

ری که در شعبة مهرداری کنند؛ وابسته قضات دیگ و حضوری و تدافعی کامن ال، حکم میشفاهی 
که از آیین دادرسی پیشین انصاف الهام گرفته است به  "آیین دادرسی مکتوب و تفتیشی"با  ،اند

 یکی نیستند : ،قضاوت نشسته اند. حقوقدانانی که در برابر هر یک از این دو شعبه دفاع می کنند
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  متخصصان انصاف تقسیم می کامن ال و به متخصصان همچنان که ذکر شد این وکالی دادگستری
 شوند که نه از نظر توانائیهای حرفه ای و نه از نظر تخصص در رشته های حقوقی یکسان نیستند.

مالحظه لذا امروزه تفکیک بین کامن ال و انصاف در حقوق انگلیس همچنان بنیادی است و البته به طور قابل 
ؤال اینست که کدام آیین دادرسی مطلوب ای دگرگون شده است و اکنون در زمان مطرح شدن دعاوی س

تر است، و بدین ترتیب انصاف برخی از موضوعات جدید مانند شرکت های سهامی که مطابق قانون 
موضوعاتی را که بر حسب تاریخ مربوط به کامن گسترش یافته است را در بر می گیرد یا رسیدگی به برخی 

تفکیک بین کامن ال  بنا بر این. مثل موضوع ورشکستگی، ال بوده است به شعبة مهرداری واگذار کرده اند
کامن ال در کنار حقوق کیفری، شامل کل  وو انصاف بر خالف گذشته تا حد زیادی عقالنی شده است. 

واقع چون، قلب و متخصصان آن امروزه نظریه هایی  حقوق قراردادها و حقوق مسئولیت مدنی است
که توسط آنان کامالً جزء کامن ال شده  فتار و یا رفتار معارض )استاپل()تدلیس(، اعمال نفوذ ناروا و منع گ

 اجرا می کنند و به ندرت به خاطر می آورند که ریشة تاریخی شان در انصاف بوده است.، 

همچنین است در مورد انصاف که در برگیرندة حقوق مالکیت عینی، حقوق تراست ها، حقوق شرکت های 
بازرگانی، حقوق ورشکستگی و نیز مسائل مربوط به تفسیر وصایا و تقسیم ترکه است. البته بعضی از این 

است که رسیدگی موضوعات از نظر تاریخی، متعلق به انصاف است و برخی دیگر نیز چنین به نظر رسیده 
به آن ها از طریق انصاف و تشریفات و روش های آن، دارای مزایای بیش تری باشد و لذا باید گفت : 
امروزه اگر از دو رشتة حقوق انگلیس سخن بگوییم، صحیح خواهد بود زیرا هر یک تعدادی از موضوعات 

و باألخره باید گفت : از . شود و آیین دادرسی ویژه ای را دارند و با روش خاص حقوقدانان مشخص می 
عقالنی کردن حقوق انگلیس را ممکن ساخت. باز هم  ،19سازمان قضایی در قرن زمانی که اصالحات 

مالحظه می شود که چگونه این روند عقالنی کردن با حفظ چهارچوب های سنتی و بویژه بدون ترک 
ال و انصاف که در روح حقوقدانان رسوخ تقسیم بندی هایی گسترش یافته است؛ همچون تقسیم بندی کامن 

 کرده است.

و برای چه اهدافی  ،دارای چه مفهومی است "تراست"مبحث سیزدهم : در حقوق انگلیس 

 بکار می رود ؟
می باشد. تراست         مهم ترین مخلوق انصاف، ))تراست(( است که یک مفهوم اساسی در حقوق انگلیس 

 ری بدین قرار :به طور کلی مبتنی است بر نمودا
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( ضمن انتقال پاره ای اموال به یک یا Settlor of the trustشخص به عنوان تشکیل دهندة تراست )"
این اصطالح معموالً به امین ترجمه می شود که قابل ایراد است، چه ] (Trustee)چند نفر به نام تراستی 

تراستی مالک و دارای پاره ای اختیارات مالکانه است و نه شخصی که مال دیگری را به عنوان امانت در 
 "شرط می کند که اموال مزبور به نفع یک یا چند شخص دیگر اداره شود. [ 189رک  :تصرف داشته باشد 

در انگلستان به غایت معمول است و برای رسیدن به اهداف عملی متعددی بکار می رود از این ترکیب 
..، به این ترتیب تأمین می شود و نیز برای ساماندهی .جمله؛ حمایت از محجورین، حمایت از زن شوهردار و 

رکت ها و نیز ارث و تصفیه ترکه، تشکیل بنیادها و مؤسسات عام المنفعه بکار می رود و حتی در حقوق ش
 عملیات بین المللی چه بسا از این نهاد استفاده شود.

حقوقدانان فرانسوی گرایش به آن دارند که تراست را از مصادیق نمایندگی و نوعی از نیابت که توسط 
تشکیل دهندة تراست و احیاناً توسط قانون به تراستی داده شده است، تلقی نمایند و البته آراء صادره از 

اختیاراتی  رات تراست مربوط به ارث بودهه اند که شخصی که مدیر و مجری مقه های فرانسه پذیرفتدادگا
 بیش از وصی و نمایندهرا دارا است.

مبحث چهاردهم :اختیارات تراستی نسبت به اموال مورد تراست چیست و هرگاه تراستی 

 تدابیری اندیشیده است ؟اموال مزبور را انتقال دهد، انصاف برای حفظ حقوق ذینفع چه 
به موجب کامن ال، تراستی مالک اموال مورد تراست است و در نتیجه وی این اموال را به هر ترتیب که می 

خود می تواند در آن تصرف کرده و مکلف به حساب پس دادن نیست.  میلو به  ،خواهد اداره می کند
البته باید توجه داشت ]محدود کردن حق مالکیت وی جنبة حقوقی ندارد، بلکه دارای جنبة اخالقی است. 

 [.که اموال مورد تراست قابل توقیف توسط بستانکاران شخصی تراستی نیست

س حقوق باید این اموال را با رعایت دلسوزی و احتیاط اداره کند بهرحال تراستی بر طبق وجدان و نه بر اسا 
که به عنوان ذینفع توسط تشکیل دهندة تراست تعیین شده اند، بپردازد و در و درآمد آن را به اشخاصی 

زمانی اصل سرمایه را نیز به آنان انتقال دهد. البته ذینفع به موجب کامن ال، حق هیچگونه دعوایی برای 
با عنایت به این که تعهدات قراردادی در دوره ای که تراست بوجود آمد از نظر ] قوق خود ندارد.احقاق ح

کامن ال عموماً ضمانت اجرایی نداشت و لذا مفهوم تراست گسترش یافته و به عنوان مفهومی کامالً متمایز 
وده است که آن را تعهد تعهدی باز مفهوم قرارداد باقی مانده است، اگرچه منشأ تراست در اغلب موارد، 

 [قراردادی بشمار می آورند.
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هرگاه تراستی مطابق اعتمادی که تشکیل دهندة تراست به او کرده، عمل نکند و بر خالف وجدان اموال را 
بهره برداری قرار ندهد، مداخلة مهردار تقاضا می شود و او به تراستی دستور می به سود ذینفع تراست مورد 

تشکیل دهندة تراست پیش بینی شده احترام بگذارد و یا به شیوه ای که تا به تعهداتش که در سند دهد 
زیرا هرگاه دستور مهردار را تراستی .عمل کند. این دستور دارای ضمانت اجرایی است  ،داشته مقرر دادگاه

زیرا .مؤثر است ،ازات انجام ندهد، به زندان می رود و یا اموالش توقیف می شود. که این تهدید به مج
تراستی دستور دادگاه را انجام می دهد، ولی باید توجه داشت که تراستی به حد یک نماینده تنزل پیدا نمی 

 کند.

تراستی در حقوق انگلیس به عنوان مالک باقی می ماند و  انصاف به حقوق احترام می گذارد :
می گیرد، او می رات کامل نقل و انتقال را نیز در بر اختیاراتش منحصر به اختیارات اداری نیست، بلکه اختیا

و  [= اعمال ناقله ]کند. که از نظر حقوقی کامالً معتبرند "هبه"تواند اموال مورد تراست را بفروشد یا حتی 
 مالکیت اموال از طریق این اعمال به منتقل الیه واگذار می شود.

د تراست؛ انصاف برای حفظ حقوق ذینفع از دو راه باید توجه داشت که در مورد انتقال اموال مور حال
 عمل می کند : 

 " Subrogation Reelle" -عینی ،قائم مقامیجایگزینی "الف( گاهی از راه 

 "Subrogation Personnelle -جایگزینی شخصی "ب( گاهی از راه

 در حالت اول ؛ * 

معوض انتقال داده باشد، آنچه در عوض دریافت کرده، جایگزین اگر تراستی اموال مورد تراست را به طور 
تراستی مبلغی که از فروش مزبور حاصل شده یا اموالی که در ازای آن -اموال مزبور خواهد شد. که وی 

 محسوب می شود. ،ها بدست آمده

 در حالت دوم ؛ 

اموال تراست را به طور رایگان بدست آورده یا با سوئیت کسب کرده باشد، )می دانسته یا ،اگر منتقل الیه 
این وضع باید می دانسته، تراستی به موجب سند مزبور حق چنین انتقالی نسبت به این اموال را نداشته است(، 

اموال شده است نیز باید  مانع انتقال مالکیت به دریافت کنندة مال نیست، اما دریافت کننده که مالک قانونی
 به عنوان قائم مقام تراستی، از آن اموال به سود ذینفع تراست بهره برداری کند.
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 مبحث پانزدهم : حقوق اشخاص ذینفع در تراست چیست ؟
 آیا تراست را می توان نمایندگی به شمار آورد یا نه؟ 

ان هیچ حقی ندارند، زیرا به اموال موضوع اینست که آن،... )بر اساس کامن ال( از نظر حقوق به معنی خاص 
تراست فقط نفعی دارند که تا حدی و بر طبق قواعدی توسط انصاف تضمین شده است و البته تراست را 

چرا که این تحلیل از نظر تاریخی نادرست است و باعث غیر  ،نمی توان از مصادیق نمایندگی بشمار آورد
امروزه تراست،  ولذاای پذیرفته شده در حقوق انگلیس خواهد شد. قابل توجیه ماندن تعدادی از راه حل ه

-مبتنی بر حقوق یا مالکیت قانونی]به صورت تجزیة مالکیت نمایان می شود. زیرا برخی از امتیازات مالکیت 
Legal ownership] به متعلق به تراستی و امتیازات دیگر آن که )مالکیت مبتنی بر انصاف یا مالکیت ؟

 Equitable-مالکیت مبتنی بر انصاف یا مالکیت منصفانه]است دیگر آن  .ذینفع تراست متعلق به

OwnerShip" .متعلق به ذینفع تراست است 

 –نظام حقوق رومی  مالکیت درمبحث شانزدهم :تفاوت بین تحلیل مالکیت در تراست و 

 ژرمنی چیست ؟ 
و امتیازی که برای مالک شناخته  ،ای از سه حق در نظامهای حقوقی رومانیستی، مالکیت را به عنوان مجموعه

حق استعمال، حق استشمار )بهره گیری(، و حق اخراج از ملکیت : که اگر چه  ؛معرفی می کنند  ،شده است
تحلیلی سنتی است، تراست ما را آگاه می سازد که چندان زیبنده نیست که حق بکار بردن شیء )مانند 

را تحت  (و حق ادارة آن )مانند اقدام به تعمیرات، یا واگذاری استفاده به شخص دیگر ،سکونت در خانه
عنوان حق استعمال جمع آوریم و یا حق نابودکردن مادی شیء و انجام دادن اعمال ناقله نسبت به آن را 

 تحت عنوان اخراج از مالکیت محسوب داریم. 

 در تراست، مالکیت چنین تحلیل می شود : 

 

ی مالک است، اما امتیازات وی به موجب سند ایجاد تراست، و بر طبق قواعد انصاف که ساختة دادگاه تراست
مهرداری است، محدود است. تراستی در عمل به طور کلی دارای حق انجام دادن اعمال ناقله نسبت به اموال 

حق استشمار و بهره کشی از  نه حق استعمال )به معنای حقیقی( دارد و نه -او  ،مورد تراست است. در مقابل
ژرمنی مجاز  –تراست از انواع تجزیه مالکیت که قانون در نظام رومی  لذاشیء و نه حق نابودی مادی آن را 

 ، دانسته نیست ... 
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اصل آزادی تجزیه مالکیت از دیدگاه حقوقدانان انگلیسی به همان اندازه طبیعی است که اصل آزادی 
 قراردادها در اروپای بری.

 ژرمنی  –مبحث هفدهم :تفاوت بین حقوق انگلیس و نظام حقوقی رومی 
 از لحاظ اهمیت متقابل آیین دادرسی و قواعد ماهوی چیست ؟

 ؛ژرمنی –در حقوق رومی 

تقدم مرتبة حقوق )ماهوی( بر آیین دادرسی از اعد باستان شناخته شده است و حقوقدانان آن بر حسب  
سنت به قواعد ماهوی حقوق خود اهمیت می دهند لذا آیین دادرسی و نیز تمام آنچه مربوط به ادله یا اجرای 

ا این نظر را تقویت کرده است مورد اعتنایشان نیست. ترتیب حقوقدانان در دانشگاه ه ،احکام دادگاه هاست
وی متفاوت است با . و حقوقدان کسی است که آن الگوی عقالنی، یعنی حقوق رم، را مطالعه کرده باشد

شخصی که به جنبه های عملی می پردازد و آیین دادرسی و مقررات محلی را می شناسد، لیکن فاقد فرهنگ 
 حقوق انگلیس، شناسد، اما؛  و اطالعات عمومی حقوقدانان است و اصول آن را نمی

بلکه حقوقی ساختة متخصصان آیین  .استنه یک حقوق ساختة دانشگاه ها و نه یک حقوق مبتنی بر اصول 
)قضات( و اهل عمل است. لذا قاضی در انگلستان حقوقدان برجسته ای است که از کار عملی دادرسی 

 دانشگاه.قضا ارتقا یافته است و نه استاد وکالت به مرتبة 

، پیدا کردن شکلی از دعوی بود که بتواند دادگاه های شاهی را به 19کار عمده در حقوق انگلیس تا قرن 
می یافت، ناچاراً باید رسیدگی وادار کند و از آنجا که آیین دادرسی در مقابل یک هیأت منصفه جریان 

آوردن آرایی معقول از اعضای هیأت قواعد دقیقی را در مورد ادله ایجاد کند و این قواعد برای بدست 
منصفه که بی اطالع بودند و به آسانی دستخوش احساسات واقع می شدند، ضروری بود. بنابراین اندیشه و 

زیرا رسیدن به  .وسواس آیین دادرسی در ذهن حقوقدانان انگلیسی که اهل عملند در درجة اول قرار دارد
آن دشوار بود و در نتیجه باید دقت خود را بر اقسام موانعی که پایان دادرسی با توجه به تشریفات بسیار 

تا بعداً با روشی که گفته شد برای احقاق حق به هیأت ،ممکن بود در آیین دادرسی پیش آید، متمرکز کنند 
 منصفه اعتماد نمایند.

ود و این حقوق بویژه ، از نظر ماهوی فوق العادی مبهم و توسعه نیافته باقی مانده ب19حقوق انگلیس تا قرن  
انگلیسی  ای در آیین دادرسی ،صد سال پیش دودلذا از حاست. 20و  19در مورد قراردادها، ساختة قرون 

ساده تر شده است و از لحاظ ماهوی نیز این حقوق غنی گردیده و دارای دقت و استحکامی قابل مقایسه با 
آموزش اصول به دانشگاه ها می روند. ولی  اروپای بری گردیده است و حقوقدانانش بیش از پیش برای
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بهرحال روحیه ای که ناشی از سنت بسیار قدیمی است در برخی نهادها تداوم دارد و نزد حقوقدانان نیز 
منصفه به خصوص در امور مدنی و حتی کیفری جنبة استثنایی زنده است. مثالً با این که امروزه حضور هیأت 

 د.ورعایت می ش دادگاه ها ای در پیدا کرده، آیین دادرسی

کامالً شفاهی آیین دادرسی به یک جلسه علنی دادگاه می انجامد که در آن وجوه اختالف با سیستم ادله ای  
روشن می شود، یعنی با استماع شهود که توسط وکالی طرفین مورد پرسش قرار می گیرند )پرسش اصلی 

ندارد و همه چیز باید به طور شفاهی در جلسة دادرسی ، هیچ پرونده ای از دعوی وجود  [و پرسش متقابل
انجام شود تا هیأت منصفه ای که در گذشته بی سواد بودند، بتوانند اظهار نظر کنند و جلسة دادرسی نباید 

و لذا ویژگی حقوق انگلیس در غنا و جنبة فنی  ،قطع شود و رأی مربوط به دعوی باید فوراً صادر شود...
که برخی این جنبه را افراطی دانسته اند. بر اثر تمامی این قواعد، آیین دادرسی در  ،حقوق ادلة آن است

انگلستان اهمیت قابل مالحظة خود را در مقایسه با کشورهای اروپای بری، بویژه در بخش های سنتی حقوق 
اصی به آیین انگلیس، حفظ کرده است و البته از نظر روان شناسی نیز در انگلستان روحیه ای که اهمیت خ

 دادرسی می دهد، هنوز باقی است. 

داشت حقوقدان اروپای بری در حقوق اصول نظم اجتماعی را می بیند و تعریف و اصالح حقوق باید توجه 
را بر پایة این اصول جستجو می کند، اصل آزادی های سیاسی، اصل حقوق اجتماعی و اصل تقدس مالکیت 

دم اجرای این اصول را به کسانی که کارشان جنبة علمی دارد واگذار می و احترام به قراردادها، اجرا یا ع
لذا به آنچه را که فرمول های  ،انگلیسی وارث کسانی است که کارشان جنبة عملی داشتهاما حقوقدان  .کنند

بی محتوی می پندارد، بدبین است و به نظرش اعالم یک حق یا اصل، اگر در عمل وسیله ای برای اجرای 
 . نا شد، بی ارزش می داند ...آن ب

دعاوی چگونگی نظارت دادگاه های عالی انگلیس بر کار کمیسیون های مبحث هجدهم : 

 اداری و مراجع شبه قضایی ؛
 با توجه به این که اکثریت عظیم دعاوی در انگلستان، به وسیلة دادگاه های معروف به 

دعاوی اداری و داوران خصوصی حل می شود. ، کمیسیون های "InferiorCourts–دادگاه های تالی "
نظارتی که از سوی دادگاه های عالی بر کار این سازمان ها اعمال می شود، امکان دارد، در پاره ای موارد 
مربوط به نحوة تفسیر و اجرای حقوق از سوی آن ها باشد و یا آن که در مورد کمیسیون های دعاوی اداری 

 داوری، نظارت فقط مربوط به شیوة اجرایی آیین دادرسی است. رو د ،و دادگاه های اجاره بها
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نسبت داد، لغو نمی mis conduct –رفتاری ناروا "تصمیم داور، جز زمانی که بتوان به صادرکنندة آن 
شود، منظور دادگاه ها آنست که تصمیم مقام اداری از نظر ماهوی، بر طبق یک آیین دادرسی صحیح انجام 

آن، مقام اداری دفاعیات همة اشخاص ذینفع را استماع کرده و در انتها توانسته باشد با ی شده باشد و در ط
کاری ندارد. در نتیجه شکایت بر اساس  ،گرفته باشد. لذا به ماهیت تصمیمرا  شناخت موضوع، تصمیمش 

نقشی بسیار مهم دارد، در انگلستان مفید شناخته  [در حقوق اداری اش]که در فرانسه  "تجاوز از اختیار"
تصمیمات خود را به طور مدلل و موجه نشده و به عکس در این کشور سازمان اداری را مجبور می کنند که 

جز در مواردی که یک متن قانونی آن را مقرر  "،شورای دولتی فرانسه"صادر کند، که این مسأله توسط 
 تثنایی مجازات انضباطی، مفید نشناخته است. داشته باشد و جز در مورد اس

از لحاظ آیین  ]محور اندیشه ها در حقوق انگلیس آنست که، متهم باید دادرسی شایسته ای داشته باشد 
آیین دادرسی صحیح )و قواعد عدالت زیرا که نمی توان جز با رعایت  [،دادرسی با او بدرستی رفتار شود

راه  به یین دادرسی منظم و صحیح به احتمال قریب به یقیین می توانفطری( حکم کرد و با تعقیب یک آ
 حلی عادالنه دست یافت.

به  ،حقوقدان فرانسوی بر عکس می خواهد به قاضی بگوید که راه حل عادالنه کدام است و اگر او بداند 
ة تاریخ است. دیگر نیازی به مقررات مفصل آیین دادرسی و ادله نیست. هر دو رفتار بی شک زایید شنظر

در انگلیس که مجموعه ای از قواعد حقوقی برای مراجعة قضات وجود نداشته آنان ناگریز از ساختن حقوق 
به طور عملی و تجربی گردیده اند و در فرانسه با پذیرش حقوق رم و اعتبار و منزلتش، رفتارشان توجیه می 

 شود.

امن ال قاعدة حقوقی در نظام رومی مبحث نوزدهم : اهم وجوه تفاوت بین قاعدة حقوق در ک

 ژرمنی  –
ژرمنی و کامن ال همچنانکه  –اختالف دیگری که دربارة ساختار خانوادة حقوقی رومی  چنانچه گفتیم؛

مربوط است به مقایسة مفهوم قاعدة حقوقی از نظر حقوقدانان فرانسوی و حقوقدانان  ،گفتیم وجود دارد
 انگلیسی

 در کامن ال )انگلیس( الف( ویژگی های قاعد حقوقی
 :و اتخاذ شده حقوق انگلیس از آیین های دادرسی دادگاه های کامن ال می دانیم که 

بر آرای قضایی است و قواعدش را بر اساس مبنا و مستند اصلی تصمیماتی که اساساً این حقوق مبتنی ( 1
حقوقی انگلیسی ، مضیق تر از دادگاه های عالی انگلستان صادر کرده اند، می توان یافت. مفهوم قاعدة 

 ژرمنی است.  –مفهوم قاعدة رومی 
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برای حل آن اعالم شده  قاعدة حقوقی انگلیس در سطح مسألة خاصی قرار دارد که به مناسبت آن و( 2
 گرا و ناظر به یک مسألة جزیی است.  است و مورد

به یک حقوق در سطح باالتری قرار داد، مگر اینکه با تبدیل حقوق انگلیس ( قاعدة مزبور را نمی توان 3
ساختة علما، ماهیت آن را دگرگون سازیم. که از نظرایشان این امر قابل تردید است و بویژه قواعد ساختة 

 ،د(قانونگذار را فقط هنگامی که در عمل توسط رویه قضایی تفسیر شده باشند )در صورتی نیاز به تفسیر باش
 .می پذیرند

 ( لذا تفسیرهای قضایی در مقام اجرای قانون در نظام حقوق انگلیس، جایگزین مقرراتی 4
 می شوند که قانونگذار وضع کرده است.

جز با ( قاعدة حقوق انگلیسی، قاعده ایست که می تواند فوراً راه حل دعوی را بدست دهد. که البته 5
اش اعالم شده بدرستی درک نمی شود و  یی که قاعده دربارهر موضوعی دعواشناخت همة عناصر و امو

 اهمیتش قابل تشخیص نیست.
سازد. تکنیک ل هرگونه مسأله را میسر ( حقوق انگلیس یک نظام باز است، و دارای روشی است که ح6

این حقوق تفسیر حقوقی نیست، بلکه کشف یک قاعدة جدید بر پایة قواعد حقوقی از پیش بدست آمده 
 که باید در مسأله مورد نظر اجرا شود.است 

ژرمنی ،  –رومی  در خانواده حقوقیدر مقابل فن تفسیر  ،( قاعدة حقوقی انگلیسی با تکنیک تفکیک 7
 روش خاص حقوق انگلیس است.

 ژرمنی )اروپای بری(  –ب( ویژگی قاعدة حقوقی در خانواده رومی 

لة علمای حقوق در دانشگاه ها، با نظم و سازماندهی ( انواع مختلف حقوق اروپای بری، اصولشان به وسی1
 و نوسازی دادگاه های حقوق رم ایجاد گردیده است.

تا به آیین های دادرسی؛ توسط علمای  ،( قاعدة حقوقی اروپای بری که بیش تر به قواعد الهی وابسته است2
 حقوق و یا بوسیلة قانونگذار فراهم شده است.

اعمال افراد را در مواردی کلی و بدون رابطه با دعوایی خاص، هدایت کند، قاعدة ( این قواعد می تواند 3
 حقوق فرانسه به طور اجتناب ناپذیری کلی تر و گسترده تر از قاعدة حقوق انگلیس است.

 

یعنی نظر  "Obiterdictum"ند و عبارت از مبنا و مستند اصلی تصمیم است که ایجاد سابقة الزام آور و قاعده می ک "Ratiodecidend"در کامن ال 
ت. )همان، و مستند فرعی و اتفاقی قاضی که برای حل دعوی ضروری نبوده، ایجاد سابقه و قاعدة حقوقی نمی کند. تفکیک این دو در عمل بسیار دشوار اس

 (198رک 
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بیش تر اصول عالیة اخالقی است  ،فرانسوی از دیدگاه انگلیسی ها [ژرمنی –ی ( عبارات کلی کدهای ]روم4
 تا قواعد حقیقی حقوق.

 را "نظام های بسته ای"ژرمنی، مجموعه هایی هماهنگ و  –( انواع حقوق خانوادة رومی 5

تفسیر یک قاعدة تشکیل می دهد که در آن ها هرگونه مسأله ای می تواند و باید الاقل از لحاظ نظری، با
 .حقوقی موجود حل شود

حقوقی انگلیس، آیا قانونگذاری پارلمان یک روش عادی برای بیان قواعد ج( در نظام 

 حقوقی است ؟

از دیگر نتایج مهم تفاوت مفهوم قاعدة حقوقی در انگلستان و اروپای بری، آنست که قواعد ناشی از  * 
تا قواعد  قانونگذار برای حقوقدان انگلیسی کمی غیر عادی است. با این که قانونگذار انگلیس سعی می کند

را به طور عینی و مشخص و تا حد امکان جزئی و موردی بیان کند. جز در مواردی که به تهیه غلطنامه ای 
"erratum"  بر کامن ال اکتفا می کند. در جایگاه قضات قرار نمی گیرد. این گونه مقررات، فقط زمانی

د عادی کامن ال آن ها را بکار گیرند، کامالً جز نظام حقوق انگلیس می شود که دادگاه ها در شرایط ایجا
به  "تدوین حقوق"، چرا که عدم امکان استرا تغییر دهند، که این امر بسیار مهم تأیید کنند و یا ماهیتشان 

 شیوة فرانسوی را در انگستان اگر نه از لحاظ نظری، مسلماً در عمل موجب می گردد.

 است ؟د( تورم حقوق در انگلیس چیست و دارای چه علتی 

ژرمنی به علت تمایل به تقلیل حقوق به اصولی  –) و نیز در مرحله دوم باید گفت ( در کشورهای رومی 
چند شاید بیش از حق به قاضی آزادی تشخیص و ارزیابی داده شده و لذا این حقوق شاید از نظر انگلیسی 

ی، به نحوی که چندان موافق ها از چهارچوب هایی درست شده که در داخلشان تغییر محتوای قواعد حقوق
را دارد، زیرا مملو از تعاریف ولی حقوق انگلیس عکس این حالت  .امنیت روابط حقوقی نیست، آسان است

قانونی و راه حل های جزیی است که قاضی را مقید می کند که آن ها را از طریق اجرای قاعدة سابقه بدست 
 آورد.

داده باشد. اما این عبارت  "اختیار مطلق"د متعدد به قضات ممکن است قانون در حقوق انگلیس در موار
کلی در این دو خانواده حقوقی متفاوت است. از دیدگاه حقوقدان انگلیسی مفهومش آنست که تعداد 
بسیاری از قواعد حقوقی، که منشأ قضایی دارند، نحوة دقیق اعمال اختیار مطلق را از لحاظ حقوقی تعیین 

قررات دادگاه عالی قضایی انگلیس که در یک عبارت کوتاه اعالم کرده بود که کرده باشند. همچون م
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قاعده به جای قاعدة بیش  35که منجر به پذیرش  ، دادگاه در مورد هزینة دادرسی اختیار تام و مطلق دارد ...
گردید و اکنون نیز آن مقررات اصالح شده و مسألة تابع قانون دادرسی  1959از حد موجز گذشته در سال 

 (201و قواعد دادگاه عالی است. )رک،  1985
واقع آن  قاعدة حقوق انگلیس از عناصر موضوعی و وقایع دعوایی خاص، که تنها به کمک آن ها معنی

قاعده را می توان درک کرد جدانشدنی است. کاربرد فرهنگ های حقوقی در انگلستان شاهد نوعی تورم 
 و رشد مفرط حقوق انگلیس است که از وضع فوق الذکر منتج شده و باعث تأسف مؤلفان گردیده است.

دارد؟  ( آیا تفکیک بین قواعد امری و قواعد تکمیلی )تعویضی( در حقوق انگلیس وجوده

 یا نه و چرا ؟

با توجه به مفهوم قاعدة حقوقی در انگلستان؛ می بینیم که تفکیک بین قواعد امری و قواعد تکمیلی را که 
غیر قابل ژرمنی است، نفی می کند و حتی این اصطالحات  –امری مقدماتی در خانوادة حقوقی رومی 

است که خود را در موضع دکترین یا  ترجمه هستند. زیرا فکر قاعدة تکمیلی برای کسی قابل درک
اما نقش قاضی انگلیسی رأی دادن دربارة  . و با دیدی کلی موارد نوعی را در نظر بگیردقانونگذاری قرارداده 

با توجه به سوابق است و از دادن عنوان قواعد حقوقی به عبارات کلی که به نظر حقوقدان موضوعی خاص 
زاماً خودداری می کند. این عبارات در سطحی باالتر از مستند اصلی و انگلیسی مربوط به دکترین است، ال

 ضروری دادگاه قرار دارند، در نظام مورد گرای کامن ال نمی توانند قواعد حقوقی باشند.

قواعد تکمیلی حقوق طبیعتاً ممکن است در انگلستان توسط قانونگذار اعالم شود، اما بهرحال مبحث 
تکمیلی(( نتوانسته است محلی در حقوق انگلیس پیدا کند. چرا که همیشه مطابق سنت به عنوان  ))حقوق

  یک حقوق ناشی از آراء قضایی محسوب شده و در این حقوق قانون دارای نقشی فرعی است.

 

 

 

 

وس کوچک جلد، چاپ دوم : و نیز الر Dictionnary of English Law 2، و نیز رک : 181)رک: همان، همو، ص 
و رک : کلیات حقوق تطبیقی، و نیز نظام های بزرگ حقوقی معاصر، ترجمه : دکتر سید حسین صفایی، دکتر ممد آشوری 

 و دکتر عزت ا... عراقی نوشته رنه داوید و ... .
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 گفتار چهارم : منابع حقوق انگلیس
 ؛ یمدر ابتدا یادآور می شو

کامن ال( و دادگاه مهرداری )انصاف( ایجاد دادگاه وستیمنیستر )حقوق انگلیس که در تاریخ توسط الف (
 شده،

است و بازسازی کلی حقوق در  "  Case Lawآرای قضایی "نمونة یک حقوق مبتنی بر  ب(این حقوق
این کشور هرگز توسط قانونگذار و از طریق فن تدوین انجام نگرفته است و در زمینة منابع و ساختارش 

 .مشخصات نخستین خود را حفظ کرده است 

تأثیر دانشگاه ها و دکترین در انگستان کم تر از اروپای بری بوده است. لذا قانون )مدون( در تاریخ  (ج
 این کشور نقشی درجه دوم داشته و به اصالح و یا تکمیل رویة قضایی پرداخته است. حقوق 

نمی توان دارای  امروزه در این کشور قوانین و آیین نامه ها )مقررات تعویضی یا مقررات تبعی( را دیگر  (د
علل تاریخی  نقشی ثانوی دانست و دارای نقشی برابر با نقش این منابع در حقوق اروپای بری است که به

 .این نقش به گونه ای دیگر اجرا می شود 

ساختار حقوق انگلیس مانع از آنست که کار قانونگذار در این کشور معادل کدها و قوانین اروپای بری  ح(
 محسوب شود.

 در نتیجه از لحاظ اهمیت می توان منابع حقوق در این کشور را به ترتیب ذیل بررسی نمود :ط(

 ( دکترین و عقل ...4( عرف و عادت، 4( قانون، 2 ( آرای قضایی ،1

 مبحث اول : آرای قضایی ؛ 

برای مطالعة آرای قضایی که منبع اصلی حقوق انگلیس است ابتدا خطوط اصلی سازمان قضایی انگلیس 
 ، لذا سازمان قضایی و قاعدة سابقه را مطالعه می نماییم و سپس دیگر منابع را )منابعبهتر است بررسی شود

 حقوق انگلیس : آرای قضایی، قانون عرف و عادت( 

 الف( سازمان قضایی انگلیس 

 انواع مختلف دادگاه ها :
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با عنایت به تفکیک بنیادی که در انگلیس وجود دارد که تفکیکی بین ))عدالت عالیه(( که توسط دادگاه ( 1
گاه تالی(( یا سازمان شبه قضایی و ))عدالت دانیه(( که حاصل کار تعدادی ))دادهای عالی اعمال می شود 

 است :

( ))دادگاه های عالی(( فقط دعاوی را حل و فصل نمی کنند، بلکه تا پاره ای شرایط ))سوابقی(( را تشکیل 2
 می دهند که تبعیتشان در آینده الزم است و با بررسی آن ها می توان حقوق انگلیس را شناخت.

( دادگاه های تالی با سازمان های شبه قضایی که جزء ))قوة قضاییه نیستند، رسیدگی اکثریتی از مسائل را 3
 دارند و فایدة تصمیماتشان فقط محدود به دعوای حل و فصل شده است.بر عهده 

گاه شاه، ( در تاریخ انگلیس شمار بسیاری دادگاه عالی وجود داشته است : دادگاه های وستیمینیستر ))داد4
))دادگاه مهرداری(( که انصاف را دادگاه عرایض عمومی، دادگاه خزانه دار(( که مجری کامن ال بودند 

اجرا می کرد ))دادگاه دریاساالری(( که صالحیت رسیدگی به برخی دعاوی مربوط به حقوق دریایی را 
صیت(( که برای رسیدگی به داشت. ))دادگاه طالق(( که در زمینة حقوق مسیحی صالح بود و ))دادگاه و

 وصایا صالحیت داشت.

، سازمان قضایی انگلیس بسیار ساده شد و بجای همة دادگاه های 1875 – 1873مطابق قوانین دادرسی  (5
فوق الذکر، دادگاه عالی جدیدی به نام ))دادگاه عالی قضایی(( ایجاد گردید که در رأس آن به طور 

 مجلس اعیان(( اعمال می شود. استثنایی ))نظارت کمیتة استیناغی

مورد اجرا قرار گرفت و قوانین دادرسی بارها  1972که در  1971( به موجب قانون دادگاه ها مصوب 6
ان قضایی کنونی، ))دادگاه عالی قضایی(( شامل سه بخش، اصالحاتی در این سازمان بوجود آمده و در سازم

 است. ))دادگاه استیناف((دادگاه سلطنتی(( و ))دادگاه عالی عدالت(( ، ))

))شعبة ، ))شعبة مهرداری(( ، ( ))دادگاه عالی عدالت(( از سه شعبه تشکیل شده؛ ))شعبة دادگاه ملکه(( 7
می تواند به موجب قانون به هر دعوایی که در صالحیت دادگاه عالی باشد، و هر یک از آن ها خانواده(( 

 رسیدگی کنند.

ه ها، چند دادگاه عالی وجود دارد، یک ))دادگاه عالی که البته باید توجه داشت که به جز این دادگا (8
تجدید سازمان شد؛  1976تأسیس شده و در سال  1956برای نظارت بر پاره اعمال بازرگانی(( در سال 

ایجاد  1978( که در تأسیس گردیده و ))دادگاه حق اختراع( 1978))دادگاه استینافی اشتغال که به سال 
 (207شده است )رک : / 
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دادگاه ملکه، و ایجاد یک ))دادگاه شرکت ها(( و یک ))دادگاه ورشکستگی(( در داخل شعبة شعبة 
پاره ای قواعد ویژة آیین دادرسی،  ممکن است. قضات متخصص ومهرداری، بدان معناست که در این شعب 

 اشته باشد.برای رسیدگی به انواع مختلف دعاوی، وجود د

))دادگاه در داخل شعبه  ((و یک ))دادگاه بازرگانی ((دریاساالری))باید توجه داشت یک دادگاه  هالبت (9
تأسیس شده و صالحیت رسیدگی ( 1971سلطنتی(( دادگاهی جدید است که به موجب قانون دادگاه ها، )

بر عهدة یک قاضی دادگاه عالی به امور کیفری بزرگ را دارد. قضاوت در آن بر حسب ماهیت جرم، یا 
((، که یک وکیل Recorderعدالت است یا بر عهدة یک قاضی بخش یا بر عهدة یک ))رکوردر، ))

دادگستری به نام ))باریستر(( یا مشاور قضایی به نام ))سوسیالیستیر(( که به طور نیمه وقت کار قاضی را انجام 
( نکند ممکن است یک هیأت منصفه با قاضی همکاری می دهد...، هرگاه متهم به جرمش اعتراف )اقرار

 کند. )البته امروزه این امر نادر است.(

))دادگاه استیناف(( در داخل دادگاه عالی قضایی، یک دادگاه مرحلة دوم )پژوهش( را تشکیل می ( 10
دعاوی در مستشار است که رئیسشان ))رئیس پرونده ها(( نام دارد. رسیدگی به  23دهد و دارای حداکثر 

به تغییر حکمی که از آن شکایت شده نظر  قضاتآن توسط هیأتی مرکب از سه قاضی است و اگر اکثریت 
، یکی از دو شعبة دادگاه، ))شعبة کیفری استیناف(( است و ندهند، دعوای پژوهشی مردود اعالم می شود

اه ملکه، حل و فصل می در آن دعاوی عموماً توسط یک قاضی دادگاه استیناف و دو قاضی شعبة دادگ
شوند و بر خالف شعب ؟ دادگاه استیناف، در این شعبه رسم نیست که آن قاضی که در اقلیت قرار گرفته 

 به بعد(. 20رأی خودش را اعالم نماید. )همان، ؟؟ 

از رأی ))دادگاه استیناف(( می توان به کمیتة استیناض مجلس اعیان، شکایت کرد، این شکایت استثنایی ( 11
رأی  59فقط  1990است و حق اشخاص نیست و باید قبالً اجازه اش صادر شده باشد. )چنین است که در 
قضاییه )که ریاست  از سوی این کمیته مجلس اعیان صادر شده است( در میان لردهای حقوقدان، رئیس قوة

نفرند )و به این منظور  11رسیدگی استینافی که به موجب قانون حداکثر مجلس را بر عهده دارد( و لردهای 
ی که قبالً دارای پاره ای از و لردهای به عضویت این مجلس منصوب شده اند و سمتشان موروثی نیست(

این دادگاه را دارند. دعاوی معمواًل توسط  مشاغل قضایی مذکور در قانون بوده اند، صالحیت قضاوت در
قاضی حل و فصل می شوند و پس از رأی هر قاضی که به طور جداگانه اعالم می شود، اگر اکثریت  5تا  3

قضات شکایت نپذیرند، مردود شناخته می شود. این رسیدگی ماهوی است )بر خالف رسیدگی دیوان عالی 
 قض با ارجاع(( در حقوق انگلیس ناشناخته است.)) نکشور در ایران( و رویة فرانسوی 
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 ب( کمیتة قضایی شورای خصوصی انگلیس چیست و چه وظیفه ای دارد ؟

مجلس ایمان، در انگلستان به منزلة دیوان عالی است و برای سراسر پادشاهی متحد انگلیس، الاقل در زمینة 
 بحاریا به همراه قضاتی که از ماوراء عالی محسوب می شود و قضات این مجلس به تنهایی مدنی دادگاه 

 Judicial Committee))یند ))کمیتة قضایی شورای خصوصی(( )کشورهای مشترک المنافع( می آ

Of the Priry Council))  را تشکیل می دهند که به شکایت رسیده از آرای دادگاه های عالی سرزمین
یا کشورهای مشترک المنافع که تاکنون این دادخواهی را رد نکرده اند )همچون های بریتانیایی ماورای بحار 

آنتیل و یک عده جزایر در ر یهند غربی )نام جزایری بین آمریکای شمالی و جنوبی که شامل مجمع الجزا
ساحل آمریکای جنوبی(، نیوزلند گامبیا، سیرالئون، هنگ کنگ و ...( رسیدگی می کنند. برای مثال؛ این 

رأی صادر کرده است. چه بسا که قضات مجلس اعیان حقوق انگلیس را اجراء کنند.  50م، /1990کمیته در 
تلقی نموده اند. این کمیته از لحاظ حقوقی آن ها را تضمینی در برابر ملی گرایی مفرط حقوق که مؤلفان 

هرگاه که  –اتش راهنمایی کند نظری فقط ))نظر(( خود را به مقام سلطنت می دهد تا او را در اعمال اختیار
این که هر دو دربارة مسائل کامن ال صادر شود، عمالً اختیاری برابر با آرای مجلس اعیان دارند و دیگر 

 دسته آرا در مجموعه های واحدی گردآوری می شوند.

ج( دادگاه های بخش در سازمان قضایی کنونی انگلیس چه نوع دادگاه هایی هستند، 

 وصیاتی دارند و صالحیتشان در چه حدی است ؟قضاتشان چه خص

با عنایت به این که جدای از دادگاه های عالی در انگلستان، انواع بسیاری دادگاه های تالی وجود دارند که 
اکثریت وسیعی از دعاوی توسط آن ها حل و فصل می شود. در زمینة مدنی، مهم ترین دادگاه های تالی 

تأسیس شده اند. طبق قانون دارای نقش اساسی در  1846ه موجب قانون ه بهستند ک ))دادگاه های بخش((
دادرسی هستند و دادگاه عالی عدالت با آنکه صالحیت نامحدودی دارد اما به دعاویی که موضوعشان کم 

این امر به عهدة دادگاه بخش است و البته همة  لیره ارزش داشته باشد رسیدگی نمی کند و 5000تر از 
بوط به طالق و توافق مربوط به آن و ...، قضات این دادگاه امروزه مانند قضات دادگاه عالی دعاوی مر

عدالت از میان وکالی با تجربه انتخاب می شوند. دعاوی کم اهمیت ممکن است توسط یک کمک قاضی 
هرگاه ارزش خواسته  1973رسیدگی شود. همچنین از سال (( )مدیر دفتر( Registrarبه نام رجیسترار ))

قانون این گونه دعاوی به ))داوری(( ارجاع شود و نیز لیره انگلیسی نباشد، ممکن است بر طبق  500بیش از 
و یا در دعاوی مهم تر، شخص هرگاه طرفین در مورد ارجاع به داوری توافق کنند. داور اغلب مدیر دفتر 

 راضی طرفین شخص دیگری است. قاضی یا در صورت ت
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 در انگلیس و حدود صالحیتشان :  د( دادگاه های ماجیستریت 

باید توجه داشت در زمینة کیفری، رسیدگی به جرائم کوچک بر عهدة ))ماجیستریت ها(( 
((Mogistrates( ))(( است که افراد عادی هستند و مقام ))قاضی صلحJustice of the peace به ))

نفر است، حقوقدان نیستند و وظایفشان را با کمک یک  26000واگذار شده است. تعداد آنان حدودًا آنان 
صدور حکم  (( انجام می دهند و حق الزحمه ای دریافت نمی کنند و معموالً درClerkمنشی حقوقدان ))

قاضی صلح به اجازه داده یک  که قانوندر اختالفات بسیار کوچک دو ماجیستریت باید شرکت کنند مگر 
حکم نماید. در لندن و چند شهر به جای قضات صلح، دادرسانی انجام تنهایی اقدام به رسیدگی و صدور 

می کنند، و از سوی ملکه به به تنهایی قضاوت وظیفه می کنند که تمام وقت و حقوق بگیرند و معموالً 
اقل هفت سال سابقه به عنوان وکیل پیشنهاد رئیس قوه قضاییه )قاضی القضات( منصوب می شوند و باید حد

 سولیستر( داشته باشند.دادگستری )باریستر( و یا مشاور قضایی )

م باید توجه داشت ماجیستریست ها در مورد جرائم بزرگ نیز به موجب یک آیین دادرسی مقدماتی تصمی
دارد یا خیر. همچنین دادگاه سلطنتی وجود  –برای فرستادن می گیرند که آیا دالئل و قرائن کافی مجرمیت 

در برخی از موارد متهم می تواند تقاضا کند که ماجیستریت ها درباره اش قضاوت کنند. )مزیت این 
به مجازاتی بیش از شش ماه زندان محکوم رسیدگی آنست که به علت محدودیت اختیارات ماجیستریت ها 

م، هیأت منصفه وجود ندارد و نیز در و در این دادگاه ها در صورت عدم اقرار متهم به جرنخواهد شد( 
تفریق جسمانی(( که از نهادهای حقوق غربی است و غیر از  –))جدایی بین زن و شوهر حقوق خانواده 

نفقه،  –زن و شوهر جدا از هم زندگی می کنند ی ماند، هر چند که طالق است و در آن رابطة زوجیت م
مربوط به اشخاص حقوق عمومی یا مؤسسات چون مالیات و عوارض حضانت اطفال و نیز برخی مطالبات 

عام المنفعه( شکایت از دادگاه بخش در مواردی که پذیرفته شود مستقیماً به دادگاه استیناف ارجاع می شود 
هرگاه مجاز باشد، به حسب مورد یا توسط دادگاه و شکایت از تصمیمات دادگاه های ماجیستریت ها 

 له شعبة دادگاه ملکه مورد رسیدگی قرار می گیرد.سلطنتی یا به وسی

 ه( دعاوی شبه قضایی، مراجع رسیدگی کننده و دستگاه ناظر به این مراجع :

های مختلفی به نام دفتر ( در امور اداری و برای حل مشکالت پدید آمده در مورد برخی قوانین، سازمان 1
((Board یافته اند. تا چنین اختالفاتی را قبل از این که ((، کمیسیون یا دادگاه، صالحیت ))شبه ))قضایی

 بتوان آن ها را نزد دادگاه عالی قضایی مطرح کرد، رسیدگی کنند.
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اقتصادی، )حمل و نقل هوایی و زمینی، زمینة ( این گونه سازمان ها، در موارد مختلف وجود دارند چون : 2
در در زمینة مالیاتی، )مالیات بر درآمد، تقلب مالیاتی(  ...(،عالئم صنعتی و حقوق مؤلف، اوراق بهادار، و 

زمینه اراضی، )سلب مالکیت، بهره داری از زمین(، در زمینة اجتماعی، )تأمین اجتماعی، بیمارستان ها، 
کارگران( و ...، که ممکن است به اداره ای وابسته و یا مستقل مستمری ها، قراردادهای کشاورزی، اخراج 

 ی باشند. از هر اداره ا

است که بر حسن جریان (( Councilon Teibunals( دستگاه ناظر به این مراجع، شورای دادگاه ها ))3
 کار این دادگاه ها نظارت دارد.

 عالی عدالت کار و البتة همة این سازمان ها، حداقل از لحاظ نظری تحت نظارت دادگاه 
اداری جدا از سلسله مراتب دادگاه های عادی وجود  سلسله مراتبی برای دادگاه هایمی کنند در این کشور 

 ندارد.

که فهرستی  (( وجود دارد.Crown OfficeListیک لیست دفتر سلطنتی )) 1981( باید توجه داشت از 4
از دعاوی حقوق اداری که دادگاه عالی تنظیم کرده است. تصمیم گیری در این دعاوی بر عهدة نه قاضی 

 است و نیز تخصص محدودی در داخل دادگاه استیناف پدید آمده است. متخصص شعبة دادگاه ملکه 

 ماجیستریت به قضاوت می نشینند.  4یا  2در این دادگاه یک قاضی حرفه ای با همکاری  .1

 در این دادگاه معموالً سه قاضی در صدور رأی شرکت می کنند.. 2

 دادگاه های تالی برقرار شده است. داری وآیین دادرسی خاصی برای دعاوی ابطال تصمیمات ا 1980از (  5

 

 اهم ویژگی های قوة قضاییه در انگلیس :

از دو قوة مقننه یا ( در انگلیس یک قوة قضاییه حقیقی وجود دارد که از نظر اهمیت و جایگاه پائین تر 1
 مجریه نیست )بر خالف اروپای برسی و بخصوص فرانسه(.

نمایندة این قوه هستند و قبل از هر چیز در تاریخ، کامن ال و انصاف مدیون دادگاه های عالی در انگلیس ( 2
 آن ها است.

در اما هیچ تدوین جامعی که ( در قرن اخیر )با توجه به نقش روز افزون قانون( وضع دگرگون شده 3
وسته است پیقانون منبع اصلی حقوق است بوقوع حقوقدانان این کشور این فکر را ایجاد کند که از این پس 
 .فراموش نمی کنند کشور داشته انداین و نقشی را که دادگاه ها در برقراری و تأمین آزادی ها در 
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 ( می توان اصلی که به موجب آن هیچ تصمیم قضایی نیست که تحت نظارت و کنترل 4
دادگاه های عالی نباشد را یک قاعده عرفی مربوط به حقوق اساسی تلقی کرد. زیرا قوة قضاییه دارای نوعی 

، در انگلستانحق ذاتی برای رسیدگی به مسائل ترافعی است و همة این امور اعم از مدنی، کیفری، اداری 
 می شوند.این دادگاه حل و فصل به وسیلة دادگاه عالی قضایی یا حداقل تحت نظارت 

( دادگاه عالی عدالت و دادگاه سلطنتی در انگلیس، تحت نظارت دادگاه استیناف و مجلس اعیان، 5
 صالحیت تام و مطلق دارند.

 ( دادگاه های عالی که در ایجاد حقوق نقش اساسی دارند، اختیار اجرای آن را نیز دارند.6

کار کمیسیونی است که (( Rules of the Suprent Court( قواعد آیین دادرسی دادگاه عالی ))7
 قضات در آن ها اکثریت دارند؛ این مقررات ساختة پارلمان نیست.

( دادگاه های عالی برای تأمین احترام تصمیماتشان، بر خالف دادگاه های فرانسه، می توانند به مأموران 8
اهانت به می توانند به استناد ادارات دستورهایی صادر نمایند )گاهی به استثنای مأموران سلطنتی( و نیز 

(( علیه کسانی که در جریان عدالت اخالل می کنند )مثالً با انتشار Contempt Of Courtدادگاه ))
اطالعاتی راجع به یک امر کیفری که تحت رسیدگی است، یا کسانی که سوء نیت خود را در مورد اجرای 

 است، نشان دهند، مجازات زندان تعیین کنند.تصمیمات قضایی که در برخی از موضوعات صادر شده 

دیگر نمی توان شخصی را به جرم اهانت به دادگاه زندانی کرد،  1970. باید دقت داشت به موجب قانون 1
مگر این که دینی که دادگاه حکم به ایفای آن کرده است، مربوط به نفعه یا مالیات بر درآمد باشد و یا 

 معمولی، توقیف اموال و جریمة نقدی است.ضمانت اجرای تأمین اجتماعی، 

 تمرکز دادگستری انگلیس و فقدان دادسرا :ز( 

تمرکز بی اندازة این قوه در دادگاه های عالی، عاملی است که برای شناساندن وجود یک قوة قضاییه در 
بیش از  تعدادشان 1900قاضی و در سال  15فقط حداکثر  1800انگلیس نقش بزرگی را بر عهده داشته در 

نفر نبود که در دادگاه وستیمینیستر وجود داشته و همگی ساکن لندن بودند و در آن جا به قضاوت می  29
از طریق جلسات سیاری که در برخی از نشستند. عدم تمرکز در دادگستری در سطح دادگاه های عالی تنها 

ادند، تحقق می یافت، در لندن شهرهای خارج از مرکز قضات دادگاه شاه )بعدها شعبة آن( تشکیل می د
بودند و ضرورتاً چهار کانون وکال وجود داشت که وکالی دادگستری انگلیس نیز در این شهر متمرکز 

 وابستگی به یکی از آن ها داشتند، در حال حاضر : 
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 ( این تمرکز دادگستری مورد محدودیت قرار گرفته.1

 فزایش یافته. ( عدة قضات دادگاه ها به طور قابل مالحظه ای ا2

( جلسات سیار دادرسی حذف شده اند و قاعدة جدید پذیرفته شده به دادگاه عالی عدالت اجازه می دهد 3
 .تا در شهرستان ها همانند لندن تشکیل می شود

 ( دادگاه سلطنتی هم در کلیة مراکز عمدة شهری انگلیس تشکیل می شود.4

دارند. زیرا علی رغم وضعیت فوق الذکر بیش از پیش ( وکالی دادگستری نیز گرایش به عدم تمرکز 5
 انجمن های محلی وکال وجود دارند که اعضایشان فقط تماس هایی اتفاقی با مرکز دارند.

 ( باید توجه داشت که در کنار دادگاه های دادگستری انگلستان، دادسرا وجود ندارد. 6

انگلیسی ها، با استقالل و منزلت قوة قضاییه ناسازگار  ( حضور نماینده ای از قوه مجریه در دادگاه ها به نظر7
است. زیرا بنظرشان موقعیتی که برای )نمایندة( دادسرا شناخته شده است، تساوی الزم بین متهم کننده و 

 متهم را بر هم می زند.

کران ( همچنین باید توجه داشت که در این کشور مقام وزارت دادگستری وجود ندارد، گرچه از سوی متف8
 برجسته ایجاد چنین مقامی توصیه شده است.

( بر استقالل قوة قضاییه با شیوة گزینش و تربیت قضات تأکید می شود. که از طریق انتخاب و تربیت 9
توسط نهادهایی که تنها زر نظر مقامات قضایی کار می کنند، صورت می گیرد و به دانشگاه ها یا سازمان 

 به(. 215واگذار نشده است ) های دیگری جدا از دادگاه ها

 ((Rule of Precedentح( قاعدة سابقه ))

همچنانکه گفتیم در انگلستان بر خالف کشورهای اروپای بری، هرگز اعتبار حقوق رم شناخته نشده است 
ساختة آرای قضایی است رویة و کامن ال توسط دادگاه های شاهی وستمینیستر ایجاد شده و یک حقوق 

آن ها را بر عهده داشته، و قواعدی کشور نه تنها اجرای قواعد حقوقی، بلکه استخراج و تعیین قضایی در این 
که تصمیمات قضایی وضع کرده اند، باید مورد تبعیت واقع شوند. چرا که در غیر این صورت قطعیت حقوق 

 و حتی کامن ال از میان می رود.

(( )قاعدة سابقه( و احترام گذاشتن به Stare Decisisالزام به رعایت قواعدی که قضات وضع کرده اند ))
 19ی بر آرای قضایی است و در واقع، تنها از نیمة اول قرن سوابق قضایی مطابق با منطق نظام حقوقی مبتن

است که قاعدة سابقه را مکلف کردن قضات انگلیسی به تبعیت از قواعدی که قضات قبلی پذیرفته اند، 
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از این دوره تأمین هماهنگی آرای قضایی مورد نظر بود، اما اصل الزامی بودن استقرار یافته است و قبل 
 تبعیت از سوابق قضایی هرگز مطرح نبود.

، که مکتب تفسیر لفظی در فرانسه نیز به آن وابسته است، در انگلستان قضات را بر آن 19قانون گرایی قرن 
ایجاد سلسله مراتب منظم تری برای دادگاه ها، به داشت که از قاعدة سابقه بیش تر پیروی کنند و البته 

 موجب قوانین دادرسی، و بهتر شدن کیفیت مجموعه های آرای قضایی نیز در این امر سهیم بوده اند.

 ( مفهوم و قملرو قاعدة سابقه :1

 از لحاظ نظری، این قاعده با سه عبارت بسیار ساده تحمیل می شود : 

کرده است، سوابق الزام آوری را تشکیل می دهند که همة دادگاه ها باید  ( آرایی که مجلس اعیان صادر1
 از آن پیروی کنند.

صادر کرده است، برای همة دادگاه هایی که در سلسله مراتب سازمان قضایی ( آرایی که دادگاه استیناف 2
 ری( الزم االتباع است.پایین تر از آن دادگاه قرار دارند و نیز برای خود این دادگاه )به جز در امور کیف

( آرای صادره توسط دادگاه عالی عدالت برای دادگاه های تالی الزام آور است و برای شعب مختلف 3
دادگاه عالی عدالت و دادگاه سلطنتی نیز دارای ارزش معنوی بسیار است و عموماً مورد تبعیت آن ها قرار 

 می گیرد، بدون آن که دقیقاً الزامی باشد.

، مجلس اعیان دقیقاً مقید به آرای پیشین خود بود، اما طی یک اعالم 1966که تا سال وجه داشت باید ت( 4
رسمی از سوی رئیس این قوه خاطرنشان گردید که در آینده هرگاه مالحظات خاصی در راه مصلحت 

عد مجلس اعیان عدالت ایجاب نماید، مجلس اعیان می تواند از این قاعده پیروی نکند و لذا از آن تاریخ به ب
 با میانه روی از این امکان استفاده کرده است.

(( که راه حل مقرر Dispositifهمچنین باید گفت تصمیمات قضایی انگلیس، در مفاد و نتیجة حکم ))( 5
توسط قاضی برای دعوی را نشان می دهد، خالصه می شود و البته عمالً قاضی انگلیسی، الاقل در دادگاه 

دالیل موجهة تصمیم خود را غالباً شرح می دهد و در یک تفسیر استداللی که نه اختصار ))دالیل های عالی، 
( (( احکام فرانسوی را دارد و نه خشکی آن ها را، در زمینة رأیی که صادر کرده، قواعد Motifsموجهه )

 و اصول حقوق انگلیس را شرح می دهد. 

را اعالم می کند که به سبب را بکار می برد و یا قواعدی  در این شرح است که چه بسا قاضی عباراتی( 6
 عمومیتشان از چهار چوب دعوی بیرون می روند، 
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ا فن تفکیک مبتنی بر رفع همین وضع است، چرا که اجرای ))قاعدة سابقه(( ایجاب می کند که ذو ل( 7
کنند و بین مستند اصلی حقوقدانان انگلیسی توضیحات و تفسیرهای مربوط به تصمیمات قضایی را تحلیل 

تفکیک و ضروری تصمیم و مستند فرعی )آنچه قاضی ممکن است بدون ضرورت مطلق اعالم کرده باشد( 
 کنند

و مبنای اصلی و ضروری تصمیم، یک قاعدة قضایی را تشکیل می دهد و در آینده باید مورد تبعیت قرار (8 
 ی این اعتبار نیستند.گیرد، مشخص ساخته و البته امور و مستندات فرعی دارا

 ( آیا قاعدة سابقه در انصاف هم الزم الرعایه است یا خیر ؟2

قلمرو طبیعی اجرای این قاعده در حقوق انگلیس، کامن ال به معنای اخص )قواعد ساخته دادگاه های شاهی 
اصلی صیصة خانگلیس( است و قاعدة سابقه در قلمرو و انصاف ؟ می توانست دقیقاً پذیرفته شود که انصاف 

نظام کامن ال در و نخستین خود را از دست داد و به صورت مجموعه ای از قواعد حقوقی مکمل یا مصلح 
آمد و در واقع تفاوت بین نحوة کار قاعدة سابقه در زمینة کامن ال به معنی اخص و نحوة عمل آن در زمینة 

 ت و شدت واحدی برخوردار است.انصاف در حال حاضر بسیار کم است و قاعده در هر دو مورد از دق

 ( قاعدة سابقه و قانون )مصوب پارلمان( :3

(( نیز دارای نقشی است. البته در این Statute Lawاین قاعده در مورد تفسیر قوانین ناشی از قانونگذار ))
قسمت علت وجودی ندارد و اجرایش مورد انتقاد مؤلفان متعدد واقع شده، زیرا اثر اجرای آن در عمل 

قضایی که اعتبارشان جای اعتبار متون آنست که مقررات قانون انگلیس سرانجام زیر انبوهی از تصمیمات 
اجرای قوانین انگلیس توسط دادگاه ها در نتیجة پذیرش این قاعده قانونی را می گیرد، محو می گردد، شیوة 

به طور کلی موجب ناامیدی مبتکران قوانین جدید شده و بدین جهت در صدد نفی نظارت دادگاه ها بر 
که حدود نظارت دادگاه ها توسط پارلمان که  بر آمده اند.نحوة تفسیر قوانین از سوی مراجع سطح پایین تر 

 اری اختیار مطلق دارد، تعیین می شود، نفی این نظارت از سوی قانونگذار ممکن است. در قانونگذ

قاعدة سابقه در اثر شرایط و نحوة انتشار آرای قضایی به گونه ای تعدیل شده است. نوعی انتخاب در این 
 انتشار صورت می گیرد :
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تصمیمات دادگاه عالی عدالت انتشار می از  %10آرای دادگاه استیناف و تنها  %25آرای مجلس اعیان،  75%
یابد که بدین ترتیب برخی از آراء که به عنوان ))سوابق(( الزام آور مناسب شمرده نمی شود، کنار گذاشته 
می شوند و نیز با این روش تا حدی از این که قضات انگلیسی زیر امواج سوابق غرق شوند، جلوگیری می 

اجازه می دهد که به آراء منتشر نشده اش که می توان آن ها را از طریق  شود )مجلس اعیان فقط با اذن قبلی
 بانک های اطالعاتی بدست آورد( استناد کنند.(

4(( )Halsbury's Laws Of England : رایج ترین مجموعه های آرای قضایی : در حال حاضر ))
(( یک بخش از Law Reports))گزارش های حقیقی(( است که دارای بخش های مختلفی می باشد. ))

سه آن به آرای مجلس اعیان و کمیته قضایی شورای خصوصی اختصاص دارد و سه بخش دیگر آن ویژة 
شعبة دادگاه عالی عدالت است و دادگاه استیناف که در قبول یا رد شکایت از تصمیمات مزبور صادر شده 

 Weekly))است و در کنار این مجموعة نیمه رسمی، مجموعه های دیگری نیز وجود دارد چون مجموعة، 

Low Reports /Alleng Land Law Reports )) و نیز 

 مبحث دوم : قانون
 ی )کالسیک( دربارة قانون :نظریة سنت

 Act ofآرای قضایی، قانون به معنای خاص )قانون پارلمان ))دومین منبع حقوق انگلیس، در کنار 

Parliament, Statute ( و آیین نامه های متنوعی است که مقامات )اجرایی( در اجرای قانون صادر)
تعویضی یا مقررات تبعی طبقه بندی می کنند.  آن ها را زیر عنوان کلی مقرراتکرده اند و مؤلفان انگلیسی 

در این کشور قانون اساسی نوشته وجود ندارد و آنچه به این مفهوم می نامند؛ مجموعة قواعدی است ناشی 
یا اغلب ناشی از آرای قضای که آزادی های اساسی افراد را تضمین می کند و در محدودیت از قانون عادی 

 و اما اختیار مطلق پارلمان، حدی جز نظارت افکار عمومی نمی شناسد. قدرت مقامات دولتی سهیم است

مطابق با نظریة کالسیک، قانون )به معنی عام( یک منبع ثانوی حقوق محسوب می شود و چیزی جز یک 
رشته قواعد مصحح یا مکمل بر پیکر اصلی حقوق انگلیس نیست که از قواعد ناشی از آرای قضایی ساخته 

بق با این نظریه تنها کار قانون، اصالح یا تکمیل اصول است و البته از آنجا که قوانین از شده است و مطا
آن فعالیت یک پارلمان حاکم که نمایندة ملت است، بدست می آید، شایستة احترام کامل است و قضات 

استثنائات بر ها را به طور دقیق )به طریق تفسیر لفظی( اجرا خواهند کرد و قوانین کاری جز وارد کردن 
 حقوق عام انجام نمی دهند.
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نکتة اساسی دیگر اینست که قانون در طرز فکر سنتی انگلیس یک طریقة عادی بیان حقوق تلقی نمی شود 
و عنصری بیگانه در حقوق انگلیس است و قاعدة مندرج در قانون هنگامی به طور قطعی پذیرفته و کامالً 

دادگاه ها آن را اجرا و تفسیر کنند و این پذیرش به شکلی و تا حدودی جزیی از حقوق انگلیس می شود که 
است که قانون اجرا و تفسیر شود و لذا در انگلستان پس از مدتی کوتاه، به جای متن قانون، به آرایی که 
متضمن اجرای آن قانون است، استناد می کند و تنها با توجه به آنهاست که حقوقدان انگلیسی معنی قانون 

 را بدرستی درک می کند. چرا که قانون را با چهرة آشنای قاعدة قضایی می یابد.

یک جنبش وسیع قانونگذاری  1939البته باید توجه داشت از صد سال پیش بخصوص از جنگ جهانی دوم 
وضع شد که حقوق ارشادی قوانین بسیاری  –در انگلستان بوقوع پیوسته استو با الهام از سیاست حمایتی 

اجتماعی نوینی را پدید آورد. ))قانون کمیسیون حقوقی ته را دگرگون ساخته و نهادهای گذش
((Commission Art ))1965  ادارة جدیدی ایجاد کرده است که موظف به بررسی اصالحاتی است که

دارد، ))تفسیر باید در این حقوق صورت گیرد یکی از موضوعاتی که در دستور کار این کمیسیون قرار 
 نین(( است.قوا

اصالحی را در  1972انگلستان به جامعه اقتصادی اروپا در تحد )به نظر می رسد که ملحق شدن پادشاهی م
این زمینه، الاقل برای اجرای قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به بازار مشترک، ضروری 

ت به قانون است و این کار را نمی توان نسبنموده است( آقا دشواری بزرگ، تغییر فکر قضات و حقوقدانان 
 فقط از وضع قواعد فنی جدید انتظار داشت.

بهرحال در کنار )کامن الی سنتی( در حال حاضر در انگلستان گرایشی در برخی از موضوعات وجود دارد 
ه که یک نظام تکمیلی از قواعد مقرر توسط قانونگذار و مقامات اداری تشکیل گردد. ))حقوق جدید(( ک

بوسیلة کمیسیون های اداری با نام های مختلف اجرا می شود. ممکن است در واقع یک ))حقوق اداره 
((Law of administration(( در مقابل حقوق مورد نظر حقوقدانان ))Law ،Lawyers تشکیل ))

دهد. لیکن همین حقوق جدید اغلب بیش از حقوقی که اجرای آن در دست حقوقدانان و دادگاه های سنتی 
راجع به مستمری ها، تأمین اجتماعی و ...( و نیز به اقتصاد انگلیس است، به طور مستقیم به افراد )حقوق 

 )حقوق اقتصادی( مربوط است. 

شی را ایفا می کند که کم تر از نقش رویة قضایی نیست ولی حقوق و لذا قانون در انگلستان امروزه نق
 وع اساساً قضایی باقی مانده است:انگلیس در حال حاضر به دو علت به صورت حقوقی از ن
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یکی آنکه؛ رویة قضایی هنوز راهنمایی و رهبری گسترش حقوق را در برخی بخش ها که همچنان بسیار 
 مهم هستند بر عهده دارد.

که؛ حقوقدانان انگلیس که به حکومت رویة قضایی طی قرن ها عادت کرده اند، تا کنون نتوانسته اند دوم آن
خود را از قید این سنت رهایی بخشند. برای ایشان ))قاعدة حقوقی، در حقیقت جز از دیدگاه ))وقایع 

ت برای حقوق دعوی(( و در حدودآنچه برای حل اختالف ضروری است، وجود ندارد این وابستگی به سن
ناشی از قانون ایجاد می کند و مانع از آنست که قوانین انگلستان معادل کامل کدها و قوانین اروپای بری 

 باشند.

باید توجه داشت، متون قوانین انگلیسی در قسمت قوانین )گزارش های حقوقی( یا در مجموعة 
((Halsbury's statutes of England(( و مجموعة ))Halsbury's Statotory 

instruments مکمل آن یافت می شود و قوانین مهم و اسناد و مدارک پارلمانی به صورت بروشورهای ))
در لندن انتشار  ( ((H.M.Stationary Office Londonجداگانه از طرف ))دفتر انتشارات سلطنتی )

 گلستان روزنامة رسمی وجود ندارد.می یابد، در ان

 مبحث سوم : عرف و عادت 
منبع سوم حقوق انگلیس که در کنار رویة قضایی و قانون است، از عرف تشکیل شده است و البته دارای 
اهمیتی کم تر از دو منبع دیگر است چرا که حقوق انگلیس حقوق عرفی نیست، و ))عرف عمومی باستانی(( 

((General Immemorial Custom که از لحاظ نظری کامن ال ))جز فرض  بر آن متکی است چیزی
صرف نبوده است، برخی از قواعد کامن ال از عرف های محلی متنوع که سابقًا اجرا می شده اقتباس شده 
اما روند تشکیل آن عبارت از فراهم آوردن یک حقوق قضایی بر پایة عقل به جای حقوق عرفی دورة 

 آنگلوساکسون بوده است.

 ویژگیها:

 انگلیس دارد.( عرف در حال حاضر نقشی محدود در حقوق 1

 ( به موجب قاعده ای، عرف برای این که الزامی باشد، باید جنبة باستانی داشته باشد.2

که هنوز الزم االجراست، اعالم شده که عرف باستانی آنست که پس از سال  1265( مطابق قانون مصوب 3
ل وجود داشته باشد آن وجود داشته است. امروزه هرگاه اثبات شود که عرفی نمی توانسته در آن سا 1189

 عرف از لحاظ حقوقی در انگلستان الزم االجرا تلقی نمی شود.
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بازرگانی ( شرط باستانی بودن عرف ویژة عرف های محلی است و در مورد ))عرف های 4
((Mercontule Customs )) چنین شرطی وجود ندارد و لذا از زمان ادغام آن در کامن ال، اصوالً به

نظر حقوقی الزم االجراست، استناد کرده اند، بهرحال باید گفت اهمیت عرف ها محدود عرف هایی که از 
است. با عنایت به اینکه هرگاه عرفی توسط قانون یا رویه قضایی پذیرفته شود، جنبة عرفی خود و نیز نرمش 

قضایی که و امکان تحول را که الزمة این جنبه است، از دست می دهد و به صورت یک قاعدة قانونی یا 
 تابع قاعدة سابقه است، در می آید.

( مع هذا باید توجه داشت که نباید عرف را بی اهمیت محسوب داشت، این جامعه )انگلیسی( نیز همچون 5
دیگر جوامع، منحصراً تابع حقوق محض نیست و با آنکه عرف در زمینة حقوقی محض نقشی بزرگ ندارد 

ون اساسی، انگلستان از اما در عمل نقشی تعیین کننده در زندگی انگلیسی ایفا می کند. مثالً در زمینة قان
و به میل او جهات مختلف و از دیدگاه حقوقی محض دارای رژیم سلطنت مطلقه است. )وزراء مأمور ملکه 

قابل عزلند، کشتی های جنگی و ساختمان های عمومی جزو اموال ملکه هستند و حتی حقوق کارمندان به 
با این وجود نابخردانه است اگر در ود و ...( (( به آنان پرداخت می شExgratiaعنوان ))عطیة ملوکانه ))

 . توصیف حقوق اساسی انگلیس به حقوق محض اکتفا شود...

( در زمینة کیفری، مثالً هیأت منصفه بی گمان از لحاظ نظری نهادی است، که قاضی در رجوع یا عدم 6
را در موارد مختلف  رجوع به آن برای صدور حکم خود آزاد است. اما عرف به طور الزامی رجوع به آن

 مقرر می دارد...

 مبحث چهارم : دکترین و عقل :
کامن ال در اصل مبتنی بر عقل بود و زیر پوشش فرض عرف عمومی باستانی کشور پادشاهی به کار گرفته 

به می شود و دادگاه ها برای پر کردن خألهای نظام حقوقی انگلیس و نیز برای هدایت تکامل نظام مزبور 
قضایی انگلیس، جنبه مورد گرایی که در این گونه حقوق وجود می کنند. در نظام مبتنی بر آرای آن رجوع 

دارد، آگاهانه خألهای بسیار باقی می گذارد و کاربرد عقل به وضوح به عنوان یک منبع فرعی برای پرکردن 
یر حقوق، فن ژرمنی( به جای فن تفس –کشورهای رومی این خألها بکار گرفته می شود )و بر خالف 

منظور آنست که به جای قواعد پیش ساخته، قواعدی جدید و دقیق تر  تفکیک مورد استفاده قرار می گیرد
 ایجاد شود.

ژرمنی ))نظام های بسته(( محسوب می شود ولی کامن ال، ))نظام باز((  –نظام های حقوقی خانواده رومی 
است که در آن قواعد جدید همواره پدید می آید و این قواعد جدید همواره پدید می آید و این قواعد 
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در کشورهای کامن ال، گرایش بر این است که جدید بر پایة عقل استوارند. البته باید توجه داشت که حتی 
به ))اصول حقوقی(( که از مجموع آرای قضایی بدست می آید، اولویت دهند تا به عقل که منبع  بیش تر

فرعی حقوق است. دخالت عقل اساساً از طریق شناسایی اصول حقوقی که بارزترین تجلی آنست، مشخص 
 می گردد.

همچنین باید گفت جستجوی راه حل عقالنی برای یک دعوی، هنگامی که در آن مورد نه سابقة قضایی، 
نه هیچ قاعدة حقوقی و نه هیچ عرف الزام آوری وجود دارد. عقل عبارت می شود از جستجوی راه حلی 

ت همراه با عدالت که با قواعد حقوقی موجود سازگارتر است. که این امر با توجه به اهمیت درجة اول امنی
که زیربنای حقوق است، رضایت بخش تر بنظر می رسد، لذا این عقل احساس مبهم عدالت که افراد می 
توانند داشته باشند، نیست بلکه عقل به مفهوم مورد نظر قضات است، که هم اساسی اش ساختن یک نظام 

 حقوقی هماهنگ است.

 مبحث پنجم : جمع بندی و نتیجه گیری
 عرف و عادت :در مورد 

اکنون باید توجه داشت که حقوق انگلیس حقوق عرفی نبوده بلکه حقوق مبتنی بر آرای قضایی است. کامن 
ال، دارای این نتیجه بوده که سبب نابودی حقوق عرفی انگلیس که در عرف های محلی متجلی بود، شده 

عرف نزدیک است ناآشنا است ه مفهوم است. کارکرد کنونی قاعدة سابقه با مفهوم رویة قضایی پایدار که ب
و لذا نمی توان حقوق انگلیس را مبتنی بر عرف قضایی دانست زیرا سابقة الزام آور با یک رأی منحصر 

که یک دادگاه عالی صادر کرده است، ایجاد می شود. )و تکرار قاعده در آراء متعدد که از آن به بفرد هم 
 م نیست.(رویه قضایی پایدار تعمیر می شود، الز

 الف( قانون :

صحیح است که انگلیس کدهایی از نوع کدهای اروپای بری ندارد. اما حقوق نوشته، دارای اهمیت و 
گسترش است و البته قانونگذار انگلیسی دارای سنت قانونگذار اروپای بری نیست و چنانکه باید شیوة 

لذا نمی تواند )به آسانی( به فن قواعد بیان قواعد حقوقی را که قلمرو کلی داشته باشد، نمی داند و 
ژرمنی بنظر انگلیسی ها، غالبًا اصول کلی  –حقوقی ناشی از قانونگذار عادت کند و قواعد حقوق رومی 

است که آرمان های اخالقی را بیان می کند یا برنامه ای سیاسی را معرفی می نماید. قانونگذار انگلیسی 
کان، در سطح قاعدة ناشی از آرای قضایی که تنها قاعدة عادی در در پی آنست که خود را تا سر حد ام

در قانون زمانی توسط حقوقدان انگلیسی حقوق انگلیس محسوب می شود، قرار دهد و لذا اصول مندرج 
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به رسمیت شناخته می شود و جزء کامن ال محسوب می شود که به موجب آرای قضایی اجرا و بازگو و 
 به بعد( 230) تشریح شده باشد.

 قاعدة سابقه ب( 

قاعدة سابقه سری در راه تکامل حقوق انگلیس ایجاد نکرده است و هدف آنست که با حفظ ساختار 
قضایی سنتی حقوق انگلیس چهارچوب هایی برای آن فراهم کند. با توجه به علت آهنگ سریع دگرگونی 

کند در انگلستان قاعدة سابقه را حفظ کرده های تکامل جامعه که امروزه انعطاف بیش تری را اقتضا می 
اند ولی در مواردی که ضرورت ایجاب کرد، است، با ایجاد نظریه های جدید و به ویژه با بهره گیری از 

 فن تفکیک با نیازهای عصر کنونی هماهنگی نموده اند.

 ج( فن تفکیک :

است در انگلیس از تغییر رویة  فن اساسی حقوق انگلیس است، و همانند تفسیر قانون در اروپای بری
قضایی سخن نمی گویند، زیرا رعایت سوابق در یک حقوق مبتنی بر آرای قضایی به صورت ضرورت 
جلوه می کند، حقوقدانان انگلیسی از طریق تفکیک هایی که پیشنهاد می کنند، سعی بر آن دارند که 

مواره از دیدگاهشان در آغاز با کلماتی به گونه ای هر چه مضیق تر قلمرو و مضمون قاعده ای را که ه
بیش از اندازه کلی بیان شده است محدود کنند و لذا این که قاعدة حقوقی در انگلیس مضیق تر از قاعدة 
 حقوقی در حقوق فرانسه است، در یک حقوق مبتنی بر آرای قضایی نه تنها طبیعی بلکه ضروری است.

 عقاید علمای حقوق )دکترین( : د( 

اهمیت دکترین مورد توجه قرار گرفته، زیرا در این کشور باید گفت در انگلستان کم تر از اروپای بری 
حقوق در مقایسه با اروپای بری کم تر مدیون استادان و بیش تر مدیون قضات است. اما در این مورد 

))کتب معتبر(( که در این کشور آثار علمای حقوق که توسط قضات نوشته شده اند به هم باید گفت 
 معروفند همچون آثاره ))گلنویل(( ، ))لیتلتون(( و ))کوک(( و ...

آنچنان منزلتی یافتند که دادگاه ها شرح حقوق زمان این مؤلفان را در آثار مزبور دیدند و این آثار از 
دهم ن نوزاز قراعتباری قابل مقایسه با اعتبار قانون در کشورهای اروپای بری برخوردار است و باالخص 

دگرگون شده و افزایش یافته است و دانشجویان حقوق امروزه بیش از پیش در به بعد، نقش دکترین 
دانشگاه ها تربیت می یابند و حقوق را بیش تر از درس ها و نوشته های استادانشان و کتاب های تفصیلی 

قضایی و آیین دادرسی که  در می یابند، تا از طریق مجموعه های آرای(( Text – Bocksیا راهنما ))
جز به طور استثنایی تدریس نمی شود و لذا فکر جدیدی در مورد دکترین پدید آمده و چه بسا قضات 

 به عقاید علمانی حقوق استناد می کنند.
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 ه( عقل :

باید  (( نوشته است ))زندگی، حقوق تابع منطق نیست، بلکه تابع تجربه است((.Holmesهلمز ))

توجه داشت انواع حقوق رومانیستی کم تر از حقوق انگلیس زاییدة تاریخ نیستند. فقط تاریخ آن ها 

متفاوت بوده است. در تاریخ حقوق رومانیستی مقام واالتر و بزرگ تر برای تعلیمات دانشگاهی، 

ار حقوق انگلیس دکترین و قانون قائل شده اند و در نتیجه ساختاری سازمان یافته تر نسبت به ساخت

ژرمنی بیش تر تجربی و کم تر منطقی  –نسبت به انواع حقوق رومی دارد. اما آیا واقعاً حقوق انگلیس 

است ؟ که در این مسأله تردید وجود دارد. عقل راهی میانه بین تجربه گرایی انگلیسی ها و منطق 

اه های شاهی به آن ها رسیدگی گرایی فرانسویان است. زیرا حقوق انگلیس در جریان دعاویی که دادگ

می کردند، ساخته شده و راه حل های آن مشخص گردیده است. این دادگاه ها برای ساختن نظام 

حقوقی کامن ال می بایست در هر مورد راه حلی را که با عقل بیش تر وفق می داد، جستجو کنند و 

نگی تصمیمات قضایی بود که یک عامل تعیین کننده برای کشف این راه حل، میل هب تأمین هماه

 قهراً مستلزم نوعی رجوع به عقل است.

لذا چه در انگلیس و چه در فرانسه با این که راه کارهایی که برای کشف قواعد حقوقی بکار رفته، 

متفاوت بوده اند. اما اندیشة بنیادین حقوق یکسان بوده است و آن این که : حقوق قبل از هر چیز 

، در اروپای بری با توجه به پیروزی مکتب اصالت قانون این اندیشه 19در قرن  کار عقل است. البته

متروک شد و حقوق و قانون را یکی دانستند ولی امروزه گرایشی آشکار برای پذیرش مجدد آن بنظر 

می رسد و البته در انگلستان این اندیشه زنده است و حقوق به صورت کار عقل و متمایز از قانون به 

 ی رود.شمار م

ژرمنی، افزودن صنعت ملی به حقوق، طبیعت )همچون حقوق فرانسوی،  –از دیدگاه حقوق رومی 

حقوق یونانی و ...( و جز این را بسیاری مشکوکند. اما از دیدگاه انگلیسی ها؛ با توجه به این که حقوق 

حاصل می کار عقل است و ... احساسی در مورد جنبة غیر ملی حقوق که با سنت منطبق است، 

گردد. کامن ال را یک نظام حقوق ملی نمی پندارند و آنرا معموالً بدون صفت به کار می برند ))کامن 

ال((، ))میراث مشترک ملت های انگلیسی زبان(( است و بدین عنوان همان نقشی را بر عهده دارد که 

 ))حقوق /م(( تا عصر تدوین در اروپای بری ایفا می کرد.
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عنایت داشت به این که در گروه حقوق )شوروی سابق( یا دموکراسی های توده ای؛  به طور کلی باید
مبنای اصلی حقوق؛ عقاید فلسفی ))مارکس وانگلس(( است. جدایی سه قوه و تفکیک قوا که از اصول 
مهم سرمایه داری است رعایت نشده و حکومت حزبی و جمعی همة آن ها را به خود اختصاص داده 

 است.

ضع قواعد حقوقی در این گروه، حفظ منافع اجتماع است و نه فرد یعنی استقرار عدالت هدف از و
)توزیعی( در جامعه است و در این کشورها این امر بر عهدة دولت است که به عنوان نمایندة اجتماع به 

 برقراری عدالت در جامعه می پردازد و اصل حاکمیت قانون دارای اهمیت ویژه ای است.

ق سوسیالیستی، کار انقالبی قانونگذار است که با رهبری دقیق حزب کمونیست بیان کنندة قواعد حقو
 ارادة خلق بشمار می رود.

 

 

 ))لنین(( در این مورد می گوید : ))...، دیگر رشته ای از حقوق به نام حقوق خصوصی را 
 و در کشور ما همه چیز جزء حقوق عمومی است.  نمی شناسیم

( عرف و عادت و قواعد مشترک 3( رویه قضایی 2( قانون 1منابع حقوق در این خانوادة حقوقی عبارتند از : 
 ( دکترین.4سوسیالیستی 

 ویژگی ها :

لنینیستی که نظریة رسمی بوده است : از آن جا که در این جوامع، در نهایت قرار  –طبق نظریه مارکسیستی 
م دولت و حقوق از بین بروند و تا موقعی که هنوز حقوق از میان نرفته بود که در مرحلة تکاملی سوسیالیس

 اتفاق نظر دیده نمی شود، مع هذا باید گفت :

 اوالً ، قانونگذار در پی آنست که ساختار اقتصادی نوینی برقرار کند.

 ثانیاً ، مالکیت همة ابزارهای تولیدی، جمعی باید باشد.

 ان، در شرایط جدید نسبت به وضعیت پیشین محدود می شود.روابط بین شهروندثالثاً ، قلمرو 

  رابعاً ، حقوق خصوصی تفوق خود را به سود حقوق عمومی از دست می دهد و ...

 

 .40حقوق مدنی، دکتر ناصر کاتوزیان، ص  -1

 .204نظام های بزرگ حقوقی معاصر، رنه داوید، ص   -2
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سوسیالیستی در اتحاد جماهیر شوروی )سابق( بود که در آن جا پس از انقالب خانوادة حقوق جایگاه 
شده و حقوقی بدین عنوان پدید آمد، که پس از جنگ دوم جهانی به کشورهای م، این مفاهیم نمایان /1917

 ، گسترش یافت.بودنداروپای مرکزی و شرقی و بالکان که تحت سلطة اتحاد جماهیر شوروی )سابق( 

باید محسوب این خانواده قدند کره شمالی و ویتنام در آسیا و کوبا در قاره آمریکا را نیز از اعضای برخی معت
داشت، با توجه به فروپاشی کمونیزم در شوروی سابق، اکنون این خانواده در یک بحران عمیق بسر می برد 

 بودند، دور از دسترس می نماید.و آیندة درخشانی را که رهبران این کشورها به ملت های خود وعده داده 

طغیان م، /1989کشورهای اروپایی که پیرو اتحاد جماهیر شوروی )سابق( بودند )اقمار شوروی(، در سال 
نمودند و اعالم کردند که دیگر نمی خواهند جمهوری سوسیالیستی و دموکراسی های توده ای باشند. در 

اصولی  –مشترک المنافع تبدیل شده فروپاشی به کشورهای نتیجه خود ))اتحاد جماهیر شوروی(( نیز پس از 
که از زمان انقالب، پایه و شالودة سازمان سیاسی و اجتماعی به شمار می رفت، زیر سؤال قرار گرفت. 
دیکتاتوری پرولتاریا )طبقة کارگر( و نقشی که حزب کمونیست ایفا کرده است، متهم به این است که 

انحطاط غم انگیز اقتصاد گردیده است که این جز به سود طبقة کرده و موجب حقوق انسان ها را پایمال 
کارمند حزب نبوده است و ...، اکنون نمی توان به طور کامل مشخص نمود که تا چه حد آن کشورهای 

 ژرمنی بوده اند به این خانواده باز گردند. –اروپایی که در گذشته متعلق به خانوادة حقوقی رومی 

جمهوری های توده ای آسیا به ه حقوق جمهوری های سوسیالیستی یا توده ای اروپا و حقوق به جاست ک
عنوان گروه های متمایز، از حقوق شوروی )سابق( تفکیک شوند. این نظام های حقوقی متعلق به خانواده 

ژرمنی بیش تر به چشم  –خانواده حقوق رومی  –حقوق سوسیالیستی هستند. اما در دستة اول، آثار حقوق 
می خورد و در دستة دوم، این سؤال مطرح است که چگونه مفاهیم جدید )سوسیالیزم( در عمل با اصول 

) نظام های بزرگ تمدن خاور دور، که حاکم بر جامعة قبل از دورة سوسیالیزم بوده است، تلفیق می شوند. 
 ( 23حقوقی معاصر رنه داوید ، ص 

 وقی دیگر :نظام های حقبخش هفتم 
برخی معتقدند هیچ حقوقی در جهان نیست که بعضی از عناصر خود را از سه خانوادة حقوقی پیشین نگرفته 
باشد و ...، اما شاید بتوان گفت که واقعیت در جهان معاصر با چنین فرضیه ای منطبق نیست. صحیح است 

ی پیشرفت ها و ...، تا حدی از افکار که کشورها، شاید برای حفظ استقالل یا برای تحقق بخشیدن به برخ
کرده اند،  و شاید برتری فنی غرب در جوامع مختلف شناخته شده باشد. اما در مورد غربی یا ...، استفاده 
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، خاور دور، آفریقا در جهان اسالم، هندووجود دارد. به طوری که برتری همه جانبة غرب، نظرات متفاوتی 
ا بدون قید و شرط نپذیرفته اند. چرا که اینان تا حدی وسیع به طرز فکرها و ی رو ...، به هیچ وجه این برتر

نقشی چارچوب هایی وفادارند که به موجب آن ها حقوق به صورت دیگری دیده می شود و یا آن که 
نمی توان هیچ نمودار واقع بینانه کامالً متفاوت از غرب ایفا می کند. پس بدون در نظر گرفتن این واقعیت، 

 ی دربارة نظام های حقوقی جهان معاصر وضع نمود.ا

اصولی که در جوامع غیر غربی نسبت به حقوق مورد استناد است در دو موضع متفاوت 

 : قرار دارند

( گاهی ارزشی واال برای حقوق قائلند، ولی آن را بگونه ای متفاوت با غرب تلقی می کنند، همچون 1
 یهودی.حقوق اسالمی، حقوق هندو، و حقوق 

( گاهی برعکس، حتی مفهوم حقوق مردود است و سعی می شود که روابط اجتماعی خارج از محدودة 2
حقوق تنظیم شود. همانند طرز فکر رایج در خاور دور و نیز در آفریقا و ماداگاسکار. )رک، نظام های 

 به بعد( 420بزرگ حقوقی معاصر، رنه داوید، شماره 

 قوق یهودی :حقوق اسالمی، حقوق هندو، ح

تعریف حقوق همیشه سبب دشواری هایی بوده و هست و هیچ تعریفی تا کنون به اتفاق آراء پذیرفته نشده 
که بین موافقان و مخالفان است، برخی یکی از علل عمیق منشاء این اختالف ها را در تضاد شدیدی می دانند 

 ))مفهوم حقوق فطری(( وجود دارد.

نباشد، جز مجموعة قواعدی که در عمل رعایت می شود و دادگاه ها آن را  شاید برای بعضی حقوق چیزی
همچون دریافتی که از حقوق در عصر ما در دانشگاه های کشورهای  –اجرا می کنند. بدین گونه است 

مختلف که حقوق ملی را تدریس می کنند، وجود دارد : حقوق فرانسه، حقوق انگلیس، حقوق بلغارستان، 
ی برای رفتار اما این تنها طرز تلقی از حقوق نیست، چرا که بعضی دیگر حقوق را الگویی آرمانو حقوق ...، 

اختالط آن با قواعدی که ممکن است، افراد، ادارات و دادگاه ها اعمال کنند یا تصمیمات می دانند و از 
 خود را با آن ها وفق دهند، خودداری می کنند.

زدهم، تقریباً به کلی عرف ها یا نظام های حقوق ملی را نادیده می گرفتند دانشگاه های اروپا، قبل از قرن نو
حقوق روم ایجاد شده بود و از دیدگاه آن ها تنها حقوق شایستة این  و یک حقوق آرمانی را که بر اساس

 نام بود، تدریس می کردند.
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به همین ترتیب در کشورهای اسالمی، به نظامی آرمانی یعنی حقوق اسالمی توجه می شود که وابسته به 

دین اسالم است، مقررات و عرف های محلی پدیده های عملی یا امور موضوعی تلقی می شوند، قوانین و 

که کامالً هم شأن فرمان های حکمرانان تصمیمات اداری، راه حل های محلی یا موقتی به شمار می آیند 

در هند )و حقوق حقوق نیستند. همین موضوع در مورد حقوق یهودی نیز صادق است و به همین گونه 

( که قواعد ثروت Artha(( یعنی علم عدالت، و ))آرتا Dharmaهندو(، در قالبی بسیار متفاوت ))دارما 

 و قدرت را به دست می دهند، به دقت تفکیک شده اند.

ام ها حقوق دارای ارزش و احترام بسیار است و دارای جنبة آسمانی و غیر عادی است و نزد لذا در این نظ

طرفداران آن دارای دو نوع ضمانت اجرا است یکی ضمانت اجرای مادی )آنچه در متن قانون مصوب 

 ))باید توجه داشت کهمجلس پیش بینی شده و دیگری آنچه که در آخرت متوجه معتقدان خواهد بود...( 

حقوق یهودی به دلیل قلمرو اجرایی محدودش به اندازة حقوق اسالمی و حقوق هندو دارای اهمیت 

 نیست.((

 حقوق اسالم : گفتار اول 
 

حقوقی مذهبی است که از چهار شبح، قرآن، سنت و عقل و اجماع سرچشمه می گیرد. این حقوق از حیث 

 ژرمنی شباهت زیاد دارد. –رومی قواعد فنی و احترامی که برای قانون داراست با حقوق 

 :به سه دسته تقسیم می شوندبه طور کلی کشورهای اسالمی )مسلمان نشین از جهت چگونگی نظام حقوقی( 

در گروه اول : کشورهای مسلمان که با وجود اکثریت مردم مسلمان به صورت جمهوری های سوسیالیستی 

آمده بودند همچون آلبانی، قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان که در شوروی سابق 

 لنینیسم، هرگز حقوق اسالمی در آن ها اجرا نمی شد. –به تبع حکومت مبتنی بر اصل مارکسیسم 
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ی در آنجا حاکم گروه دوم : کشورهای اسالمی که به ظاهر حقوق اسالمی دارند ولی عمالً حقوق عرض

 است که شامل عربستان سعودی، یمن، عمان و مسقط امارات متحدة عربی، قطر و افغانستان است.

گروه سوم : کشورهای مسلمانند که مثل گروه دوم حقوق عرفی و اسالمی را تواما دارند ولی در زمینة 

که تحوالت اجتماعی مستلزم  روابط جدید اجتماعی نیز یک حقوق جدید را پذیرفته اند، یعنی در مواردی

 بهره جسته اند : ژرمنی  –حقوق جدید است از قواعد منبعث از حقوق کامن ال یا حقوق رومی 

اقتباسی از کامن ال است و کشورهای آفریقایی مالزی، نیجریه شمالی، ... که حقوقشان  همچون پاکستانی ،
 ژرمنی( منبعث اند. –)اسالمی( فرانسه زبان که از حقوق فرانسه )رومی 

هر  همچنان که گفتیم حقوق اسالم حقوق مذهبی است، یعنی قواعدش از منبع وحی سرچشمه گرفته است
چند که مذاهب اسالم و مسیح، از نظر احترام به رعایت قواعد اخالقی و دعوت به یکتاپرستی و بقاء روح، 

د و همه ری به جز واتیکان اجرا نمی شومبنای مشترک دارند، ولی از آنجا که حقوق کلیسا در هیچ کشو
و مبانی حکومت های آزاد )لیبرال( آمیخته شده است و از طرفی قواعد آن جا با عادات و رسوم محلی 

 ناشی از رسوم متداول در کلیساهاست، 

 . مقدمه / حقوق، دکتر واحدی.1

هب مسیح هستند، جدا کرده بیشتر نویسندگان، حقوق اسالم، از نظر روش را از کشورهایی که دارای مذ
اند. البته حقوق اسالم از نظر روش استنباط حکم و وسائل فنی آن، با حقوق غرب شباهت فراوان دارد. 

چون این قواعد حقوقی جنبة الهی و فطری دارد، تمام سعی حقوقدانان اسالمی مصروف به شناختن منتهی 
حقوق اسالم به کار بردن اصول عقلی و استفاده از  منظور شارع و استنباط نظر واقعی اوست ...، البته در

 تاریخ نیز اهمیت مخصوص دارد.

مهمی از حقوق اسالمی ))امضایی(( است یعنی عادات و رسوم متداول مردم و احکام ادیان سابق را قسمت 
که اصالت امضاء و تأکیید کرده است، و البته احکام تأسیسی و نوین حقوق اسالم به اندازه ای فراوان است 

 آن را انکار ناپذیر می سازد.

 .41. حقوق مدنی دکتر ناصر کاتوزیان، ص 1
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 مبحث اول :

 منابع فقه اسالم عبارتند از : 

  الف( قرآن؛

مهم ترین منبع حقوق اسالم قرآن است و نخستین منبع محسوب می شود، دربرگیرندة مجموع قواعد اخالقی 
و تاریخی پیامبران بنی اسرائیل و احکام حقوقی است که از طریق وحی بر پیامبر اکرم )ص( نازل شده است 

ه است که به تدریج در و پایة تمام علوم و معارف دینی گردیده است. قرآن شامل یکصد و چهارده سور
زمان حیات پیغمبر )ص( نازل و به مسلمین ابالغ شده و خلیفه سوم )عثمان( آن را به صورت کنونی تدوین 

 کرده است.

هرچند که فقها از پیش تر آیات در تمهید قواعد حقوقی استفاده کرده اند ولی آیاتی که به طور مستقیم 
گی است، حدود پانصد آیه است که به ))آیات االحکام(( تعبیر ناظر به بیان احکام حقوقی و قوانین زند

شده اند. مشهورترین آیات االحکام در مذهب امامیه سه کتاب ))کنز العرفان فی فقه القرآن(( تألیف فاضل 
مقداد و نیز ))آیات االحکام(( مقدس اردبیلی و ))آیات االحکام(( جزایری است. البته بر قرآن تفسیرهای 

عددی نیز نوشته شده که از جملة آنها : تفسیر اما فخر رازی و ابوالفتوح رازی و مجمع البیان شیخ عمومی مت
 طبرسی و کشاف زفخشری و تبیان شیخ طوسی است.

 ب( سنت :

قوانین زندگی بیش از آن است که ممکن باشد تمام جزئیات آن را در پانصد آیه بیان کرد. بیان آن جزئیات 
رآن به منزلة قانون اساسی است که بیش تر به مسائل کلی و اساسی می پردازد و از بر عهدة سنت است، ق

بیان جزئیات احکام خودداری می کند. این پیامبر اکرم )ص( و جانشینان معصوم )ع( ایشان هستند که بایستی 
گی غنی و آن جزئیات را حسب مقتضیات و شرایط زمان و مکان بیان کنند و جامعه را از لحاظ قوانین زند

بی نیاز سازند. لذا گفتار و کردار و تقریر معصوم )ع( در امور شرعی سنت می گویند. بدین معنا که هر چه 
معصوم )ع( دربارة احکام شرعی بگوید یا بهر روشی که رفتار کند یا هرکار را که دیگران در حضور او 

 حقوق اسالم ))خبر(( گویند. انجام دهند و منع و افکارر نکند، سنت گویند. حکایت سنت را در

 

 

 همچنین المیزان فی شرح القرآن عالمه طباطبایی( / و فقه القرآن، تألیف قلب الدین راوندی.



 133 

 

دربارة این که سنت از منابع احکام شرع است هیچ اختالفی وجود ندارد بلکه گفتگو بر سر آنست که با چه 
شود و اخبار صحیح و درست و نادرست چگونه باید شرایطی اخبار منقول از معصوم )ع( باید پذیرفته 

شناخته شود ؟ با وجود این دربارة مبنا و نقل سنت دو اختالف اساسی بین مذاهب شیعه و مذاهب عامه 
 )حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی( وجود دارد :

سنت پذیرفته می  در مذاهب چهارگانة اهل سنت، تنها گفتار و کردار و تقریر پیامبر اکرم )ص( به عنوان -1
شود ولی در شیمه گفتار و کردار و تقریر امام معصم )ع( نیز جزء سنت است، یعنی در مذهب امامیه آنچه 

 از پیامبر اکرم )ص( و دوازده اما معصوم )ع( نقل شده است، به عنوان سنت و از منابع فقه است.

)ع( نرسد، معتبر نیست ولی عاقه به همین در فقه امامیه هر خبری که سلسلة راویانش به یکی از معصوم  -2
 اندازه که جز به یکی از صحابه یا تابعین منتهی شود، اکتفا می کنند.

مجموعه های حدیث میان اهل سنت عبارتند از : صحیح نجاری، صحیح مسلم، این دو کتاب مهم ترین 
کتاب معروف به ))سنن  معتبرترین کتب )در این مورد( نزد اهل سنت است پس از این دو صحیح، چهار

اربعه(( قرار گرفته که توسط ابن ماجه قزوینی و ابو داوود سجستانی و ؟ گردآوری شده است که معروف 
 به صحاح ششگانه است و در نز شیعه چهارکتاب مورد اعتما در این باب عبارتند از :

 حدیث است. 16199تاب شامل که این ک 5/  329( الکافی ؛ تألیف محمد بن یعقوب کلینی متوفی به سال 1

این کتاب مشتمل ه /381( من ال یحضر الغفیه ؛ از محمد بن علی بن بابویه معروف به صدوق، متوفی به سال 2
 حدیث است. 5963بر 

 13590/ ه، این کتاب شامل  460( تهذیب االحکام ؛ از ابوجعفر محمد بن حسن طوسی متوفی به سال 3
 حدیث است.

 و سنن نسایی است.حدیث است.  5511( االستبصار؛ این کتاب نیز تألیف مرحوم شیخ طوسی و مشتمل بر 4

 ج( اجماع : 

در باب تعریف و مبنای حقوقی اجماع نیز بین مذاهب عامه و امامیه اختالف است. مذاهب عامه معتقدند که 
به خطا نمی رود و هرگاه علما در زمان به دلیل آیات و احادیث مورد استنادشان اجتماع مسلمین هیچگاه 

و اتفاق نظر داشتند، نظرشان از احکام دین است، ولی علمای امامیه اعتبار اجماع را به معین بر امری توافق 
می گویند؛ اتفاق جماعتی است که می دانند و در تعریف اجماع  لحاظ کاشف بودن از رأی معصوم )ع( 



 134 

شیعه دلیل صحت اجماع حضور امام زمان )عج( و احاطة آن بر اجتماع  کاشف از رأی معصوم )ع( باشد. )در
 فقه است و کاشف از رأی معصوم )ع( است. بر امری از امور دینی.(

 د( عقل و قیاس :

از نظر فقها عاقه، قیاس چهارمین منبع حقوق اسالم است. بدین ترتیب که هرگاه حکم ثابت در موضوعی 
قیاس شده  وضوعی دیگر اجراء شود، گویند که موضوع دوم با قضیة نخستبه دلیل اشتراک در علت، در م

است. موضوع نخست را که حکم آن از اطراف شرع معین دشه است در اصطالح علم اصول ))اصل(( و 
. مثالً اگر حرمت شرب خمر در شرع موضوع دوم را ))فرع(( و علت مشترک آندو را ))جامع(( می گویند

الکلی دیگری در اثر قیاس با آن حرام دانسته شود حرمت خمر را اصل ))مقیس عنه( معلوم باشد و مشروب 
و حرمت آن مشروب الکلی را فرع )مقیس( و ؟ بودن راه که علت حکم و در هر دو مشترک است، جامع 

 یا قدر جامع بین آنها می نامند.

باشد. زیرا، عقل بشر قادر به درک در فقه امامیه، قیاس در صورتی حایز است که علت حکم در شرع معین 
علت حقیقی احکام نیست، ولی، اهل سنت قیاس را دربارة علت استنباط شده نیز درست می دانند. )به ویژه 

 حنفیان در این باره افراط می کنند و به اندک شباهتی قانع می شوند.(

 ود دارد وضع )قیاس منصوص العله : قیاسی است که با نظر به علتی که در نص قانون وج
 ق.م. – 195می شود یعنی علت وضع قانون در نص آن ذکر شده و شیعه آن را پذیرفته 

قیاس مستنبط العله : قیاسی است که انسان خود استنباط کند و شیعه آن را نپذیرفته یعنی علت وضع قانون 
 ق.م. که حکم مبیع را به ثمن تعمیم دهیم. 387ذکر نشده 

 کتاب مقدمه علم حقوق دکتر ناصر کاتوزیان. 187رک : زیرنویس ص  . برای اطالع بیش تر1

و نیز عده  173، ص 1، و نیز برای اطالع بیش تر رک، المستصفی، ج349، ص  1. قوانین االصول، ج 2
 االصول، شیخ طوسی.

 

ت که در مذهب امامیه ))عقل(( یا ))دالیل عقلی(( منبع چهارم حقوق است و مقصود از آن احکام عقلی اس
 از راه دانستن آن ها، حکم شرع معلوم می شود ))احکام عقلی(( را به دو دسته اصلی تقسیم کرده اند :

. آنچه عقل، به طور مستقیم و بدون دخالت شرع، بدان حکم می کند که بدان ))مستقالت عقلی(( می 1
 گویند.
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د مفاهیم )موافق یا مخالف( ))استلزامات . احکامی را که عقل ازا و امر و نواهی شرع استنباط می کند، مانن2
عقلی(( برای مثال، وقتی عقل امری را، به خاطر این که مقدمة امر واجب است، واجب می داند یا امری را 

 به لحاظ این که 

قانون  258معامله فضولی بر حسب مستفاد از ماده مثالً /  118. مقدمه علم حقوق دکتر ناصر کاتوزیان، ص 1
اجازه کاشف است، پس می توان به قیاس بر آن گفت اجزاه مکره نیز کاشف است لذا قیاس در مدنی 

که با جزء دیگری شباهت دارد و اگر چه حقوق علت استنادی است. یعنی حکم یک جزء را می دانیم 
آیا  مثالً حکم دومی راهم پیدا می کنم.حکم جنوبی از دوم معلوم نیست ولی با کمک معلوماتی که داریم 

اجازه ؟ کاشف یا تأمل؟ که قانون مدنی در این مورد ساکت است و حسب نقل باال می توان قیاس کرد و 
 به نتیجه رسید.

ضد امر واجبی است، حرام می شمارد، حکم به وجوب ))مقدمة واجب(( )مستقالت عقلی( و حرمت ضد 
ن و سنت دو منبع اصلی حقوق اسالم و را ))استلزامات عقلی(( احکام شرع می نامند. به این ترتیب ، قرآ

عقل و اجماع وسیلة تفسیر قواعد شریح وانطباق آن ها با مسائل تازة زندگی است و اگر از پاره ای تعصبات 
 مصون بماند، منبعی زاینده در همگام سازی حقوق با نیازمندی های کنونی اجتماع خواهد بود.

چون از منابع اصیل و مطمئن سرچشمه گرفته، سعادت بخش )قوانین اسالمی بر خالف قوانین موضعة بشری 
است و چون متکی بر ایمان است دارای دو گونه ضمانت اجرای معنوی و مادی است در نزد معتقدان به آن 
است و آفریدگار جهان حسب راهنمایی انسان ها و رهنمودی بر ایشان جهت رسیدن به ارزش های واالی 

رهایی برای رسیدن به سعادت و رستگاری و نه حسب و بغض های مرامی و انسانی وضع نموده و راه کا
)برای  –قانونگذار ))و من احسن من اهلل حکماً لقوم یوقنون(( مسلکی و ...، یعنی بهترین قانون از بهترین 

 ملتی که به خدا یقیین دارد. کدام قانونگذاری بهتر از خداوندست....(

 به بعد. 116کاتوزیان، صص . مقدمه علم حقوق، دکتر ناصر 1

 در باب حقوق هندو  مختصریگفتار دوم 
 عرضی ترین نظام سنتی جهان است که بر اساس اصول رایج در مذهب برهمن استوار است.

هندوئیسم، به پیروان خود نوعی شیوة زندگی را که به موقعیت ایشان در جامعه مربوط است، توصیه می 
طور وسیعی نقشی را که در جوامع دیگر به قواعد حقوق اختصاص داده شده کند به نحوی که تعلیماتش به 

 است، ایفا می کند.
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)در کتاب های حقوق مدنی)راه( و مقدمه علم حقوق،  دکتر کاتوزیان حقوق هند و چین و ژاپن را با هم 
به دلیل آن  توضیح داده اند و البته ذکر نمودند که نباید آنان را جزو یک گروه محسوب داشت. بهرحال

که مطالعة حقوق آن ها در حقوق خصوصی ما، همچون اهمیت سایر نظام ها نیست همه را زیر یک عنوان 
آورده اند ...، شاید هم بنا به این عقیده باشد که مبنای هر یک از آن ها، عادات و رسوم مذهبی و ملی خاص 

 آن ها است.(

 وسیعی اعتبار آن ها به رسمیت  حقوق هندو، یکی از نظام های سنتی است که جامعة
و مقدس می شمارد. حقوق هندو، حقوق کشور هند نیست همچنان که حقوق کشورهایی که می شناسد 

 مردمش مسلمانند )ممکن است( با حقوق اسالمی یکی نباشد.

  حقوق هندو، حقوق جامعه ای است که در هند یا در سایر کشورهای آسیایی

 گردیده اند. هندوئیسم بیش از آن که یک عقیدة جز یسم جنوب شرقی یا آفریقا هندوئ
نوعی طرز تفکر نسبت به جهان و رویه ای که انسان ها باید بر اساس آن رفتار کنند مربوط است می باشد. به 

به ویژه در ... اکثریت عظیم ساکنان هند پیرو این عقیده اند، عقیده ای که نقش مهمی در روابط بین ایشان، 
آنچه به ))احوال شخصیه(( مربوط است ایفا می کند. مع هذا، امروزه بخش وسیعی از روابط اجتماعی در 
هند تحت حکومت قواعدی است که دارای کاربردی در سطح ملی اند و از مفاهیم حقوق انگلیس نیز الهام 

یم کرد. )با توجه به استیالی انگلیسی گرفته اند که ما در این جا به طور مختصر وضعیت هند را بررسی خواه
 در این کشور و تأثیر گذاری حقوق کامن ال بر آن( 

 

 

 .67. مقدمه علم حقوق، دکتر قدرت، واحدی، ص 1

 .473. نظام های بزرگ حقوقی معاصر رنه داوید، ص 2
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 .مبحث اول : بررسی اجمالی از نظام حقوقی در کشور هند
 الف( مقدمه

 نگاهی گذرا به تاریخچة حقوق در کشور هند طی چند قرن گذشته می تواند در شناخت 
 بیش تر حقوق ملی هند در عصر حاضر به ما کمک کند.

زمان حاکمیت مسلمانان در هند که عمدتاً در شمال و مرکز این کشور صورت  –در قرن شانزدهم میالدی 
گرفت و در مواردی هم در جنوب این کشور چنین حکومت هایی تشکیل شدند که باعث شد در دادگاه 

تنها حقوق اسالمی اجرا گردد. هندو ها هم حتی المقدور به عرفیات خویش پایبند بودند و آن ها را در ها 
 که می توانستند به عنوان محور حل و فصل دعاوی خویش قرار می دادند.مواردی 

 به بعد. 18بررسی اجمالی حقوق هند و تحوالت انجام یافته در آن از قرن 

 ( 18تحوالت انجام یافته در نظام حقوقی هند )پس از قرن ب( 

ته شده از سوی انگلیس انگلیس برهند )در قرن هجدهم(، حقوق هندو توسط حاکمان گماشپس از استیالی 
مورد توجه قرار گرفت و البته در کنار این توجه به حقوق هندو، حقوق جدید سرزمینی نیز به تدریج وضع 

 و اجرا گردید.

( ورود پاندیت ها، که کارشناسان حقوق هندو بودند در نظام حقوقی هندوستان توسط انگلیسی ها و از 2
ز حقوق انگلیس به حقوق هند، زمینة تحول در حقوق هند را طرف دیگر وارد شدن ادلة اثبات دعوی ا

 بوجود آورد.

( ایجاد اختالف بین جامعة هندو و مسلمان از سویی به عنوان یک ابزار سیاسی استیالی انگلیسی ها )تفرقه 3
یگر بیانداز و حکومت کن! ...( خصوصاً با توجه به حقوق هندو و عدم اعتنا به حقوق مسلمانان و از سویی د

محدود کردن زیرکانه حقوق هندو در بخش های کوچکی از زندگی مردم به خصوص در جوامع روستایی، 
و گرفتن هویت ارزشی و اخالقی از این دین در حل مسائل و معضالت اجتماعی سبب شد تا دادگاه ها در 

وارث، ازدواج،  این زمان تنها در زمینه های خاص به حقوق هندو توجه کنند که عبارت بود از، وصیت
عة هند حقوق انگلیس را در جامنهادهای وابسته به مذهب و لذا زمینه های نفوذ کاست ها، آداب و مراسم 
 را به تدریج فراهم آوردند.

 م، هند استقالل یافت که سبب بوجود آمدن تحوالت جدیدی در حقوق این کشور گردید./1947( در 4



 138 

دوین قوانین تشکیل گردید و قوانین کشور مورد تجدید نظر قرار برای تدر زمینة قانونگذاری کمیسیونی 
م، قانون اساسی، نظام کاست را مردود اعالم داشته )در اصل پانزدهم این قانون اساسی /1949گرفت، در 

 هر نوع تبعیض مبتنی بر نظام کاست را ممنوع اعالم داشت.(

م، به کلی /1946( قوانین هندو، در مورد ))حقوق زن(( به خصوص در امر ازدواج به موجب تعبیر سال 5
و از نظر سنتی هبه ای تلقی می شده تغییر یافته است. ازدواج در مذهب هندو به عنوان یک امر مقدس تلقی 

وعیتی نداشته و نکاح هم گردد که والدین زوجه آن را به زوج اعطا می کردند و رضایت زوجه اصالً موض
غیر قابل انحالل تلقی می شود و همچنین تعدد زوجات آزاد شمرده می شد، اما در حقوق جدید رضایت 

امکان طالق، حق نفقه، وجود اختالف سن در قانون پیش بینی شده و تعدد زوجات نیز زوجین در ازدواج 
 ممنوع اعالم گردیده است.

در قانون ارث و وصیت و بهره مند شدن زنان از ارث از جمله تغییر مهم در  ( همچنین تغییرات انجام یافته6
امر قانونگذاری حقوق ملی هند است. در حقوق برگرفته از نظام حقوقی هندو، ارث تنها به افرادی تعلق می 

عموماً  گرفت که می توانستند از نظر دینی خیرات و امتیازات روحی به متوضی برسانند و با این اندیشه زنان
 از ارث محروم می گردیدند.

( از جهت تشکیالت قضایی، نظارت عالی دادگاه های عالی بر تمام دادگاه های کشور و لذا اعمال وحدت 7
رویة قضایی از تغییرات مهم دیگری است که پس از استقالل در کشور هند صورت پذیرفته است باید توجه 

 داشت.

ین کشور به تصویب رسیده و در محاکم قضایی نیز به اجرا گذارده می ( هر چند قوانین ملی هند که در ا8
شکل گرفته است، باعث می شود تا باورهای قرن ها شود، اما بافت سنتی و باورهای مردم هند که در طول 

دینی در زندگی مردم خصوصاً در جوامع روستایی و سنتی تأثیر خویش را بگذارد و ال در احواالت شخصی 
ساس اعتقادات مذهبی مردم به ویژه هندوهای متعصب و متدین به اعتقادات خویش عمل نمایند هنوز بر ا

که گذشت زمان و مقدار توسعه یافتگی فرهنگی و سیاسی در بلند مدت ممکن است بتواند تأثیرات خویش 
 را بر حاکمیت قانون در این سرزمین کهن و پهناور با جمعیتی زیاد بگذارد.

وجه داشت که هر چند اصالحات انجام گرفته در حقوق هند پس از استقالل قابل مالحظه البته باید ت (9
نگردید که حقوق هند تحت تأثیر گذشتة خویش که در استیالی است، لکن این اصالحات هیچ گاه سبب 

می انگلستان بوده نباشد. از این رو؛ حقوق هند به دلیل اصطالحات و مفاهیم و روش هایی که به کاربرده 
شود در همان چارچوب ها و مفاهیم و روش های حقوق کامن ال است. قاعدة سابقه در حقوق هند پذیرفته 
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(( )قاعدة سابقه( و احترام Stare Decisisشده است )الزام به رعایت قواعدی که قضات وضع کرده اند ))
ی است در واقع، تنها از نیمة گذاردن به سوابق قضایی مطابق با منطق نظام های حقوقی مبتنی بر آرای قضای

اول قرن نوزدهم است که قاعدة سابقه با مکلف کردن قضات انگلیسی به تبعیت از قواعدی که قضات پیشین 
پذیرفته اند، استقرار یافته است. البته باید توجه داشت که تنها آرای صادره از سوی دادگاه های عالی یعنی 

تصمیمات صادره از سوی دادگاه بق الزام آور را تشکیل می دهند. دادگاه عالی قضایی و مجلس اعیان، سوا
های دیگر و سازمان های شبه قضایی ممکن است ارزش اقناعی و معنوی داشته باشند ولی هرگز سوابقی 

 الزام آور به شمار نمی روند.(

 بسان انگلیس است.از سوی دیگر جایگاه قوة قضاییه در هند، روان شناسی حقوقدانان و قاضت در هند ( 10

نظارت کلی بر دادگاه ها بر همة دعاوی، عدم تفکیک بین حقوق عمومی و حقوق خصوصی همگی متأثر 
از حقوق انگلیس است البته تفاوت های عمده ای نیز بین این دو نظام حقوقی وجود دارد که از آن جمله 

انصاف اشاره کرد، که در هند کامن ال می توان به؛ عدم تفکیک دادگاه ها در هند برای اجرای کامن ال و 
 نظامی واحد تلقی شده و در دادگاه های واحدی هم به مورد اجرا گذارده شده اند.و انصاف به عنوان 

 اهم وجوه تفاوت بین حقوق هند و حقوق انگلیس :مبحث دوم 
که دارای قانون  ( وجود قانون اساسی نوشته شده به کلی ماهیتی متمایز از حقوق انگلیس پیدا می کند1

/ م در هند با توجه به فدرالیم )و سه اصل ابراز شده از سوی ژرژسل در مورد فدرالیسم(  1980اساسی مصوب 
( مربوط به صالحیت دولت 2اصل آن )اصل فراداشت  97اصل است که  395به تصویب رسیده و دارای 

اصل  44الت را بر می شمارد و اصل آن )اصول خود مختاری( صالحیت دولت های ایا 66مرکزی است. 
 آن )اصول مشارکت(، هم اموری را که در صالحیت هر دو است بیان می دارد.

 ( عدم وجود دادگستری متمرکز و نحوة سازماندهی دادگستری هند و شیوة کاربرد قاعدة2

 

اوید و کامی . برای اطالع بیش تر رک: در آمدی بر حقوق تطبیقی و دو نظام بزرگ حقوقی معاصر، رنه د1
 به بعد. 217ژوفر، اسپیفوزی، ترجمه و تلخیص دکتر سید حسین صفایی ص 
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سرزمینی هند سبب شده وسعت  سابقه از دیگر وجوه تمایز و تفاوت بین حقوق هند و حقوق انگلیس است.
دادگاه عالی وجود نداشته باشد. در دهلی تنها یک است که در هند مانند انگلستان دادگستری متمرکزی 

توسط رئیس فدرال وجود دارد که مرکب از یک قاضی القضات و سیزده قاضی دیگر است و این افراد 
این دیوان عالی نظارت بر رعایت قانون اساسی است و در مواردی اصلی می گردند. وظیفة تعیین جمهور 
اساسی مورد اعتراض قرار گیرد از حیث عدم انطباق با قانون ین دولت مرکزی یا هر یک از ایاالت که قوان

می کند و همچنین در هر موردی که یک حق اساسی تضمین شده این دیوان عالی به چنین امری رسیدگی 
 قرار آن را مورد رسیدگی  –توسط قانون اساسی، مورد نقض قرار گیرد و به این دیوان عالی شکایت شود 

 .می دهد

اختیارات دیگری هم دارد از جمله به رأی های صادره از یک دادگاه عالی که ارزش ( البته دیوان عالی 4
 کند.می تواند رسیدگی  –آن متجاوز از بیست هزار روپیه باشد و به این دیوان عالی شکایت شود 

ی همچنین دیوان مزبور می تواند یک استیناف ویژه را علیه هر رأی صادره از طرف دادگاه هند به استثنا( 5
دادگاه های نظامی بپذیرد. آیین دادرسی این دیوان عالی توسط خود دیوان عالی تنظیم می شود و البته باید 

حقوق انگلیس باعث شده به تأیید رئیس جمهوری برسد. لذا چنین وجوه تفاوت و تمایز بین حقوق هند و 
حقوق کامن ال است، اما  بهکه بگوییم : حقوق هند از حیث اصطالحات، مفاهیم و تکنیک ها وابسته 

خصوصیات آیین دادرسی، تشکیالت قضایی، قانون اساسی و سیستم کامن ال و انصاف و مفهوم تراست و 
 ...، در این دو کشور از یکدیگر متمایزند و حقوق ملی هند از شیوه های خاص خویش تبعیت می نماید.

 مبحث سوم : اهم اختیارات و وظایف دیوان عالی در هند : 
 نظارت بر رعایت قانون اساسی ( 1

 ( رسیدگی به عدم انطباق قانون عادی با قانون اساسی2

 ( رسیدگی به آرایی که ارزش آن متجاوز از بیت هزار روپیه3

 ( استیناف ویژه علیه هر رأی صادره از طرف دادگاه های هند به استثنای دادگاه های نظامی.4

 خودش و با تأیید رئیس جمهور( تنظیم آیین دادرسی دیوان عالی توسط 5

( رسیدگی به هر موردی که یک حق اساسی تضمین شده توسط قانون اساسی، مورد نقض قرار گیرد و به 6
 این دیوان شکایت شده باشد.
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 مبحث چهارم : 

 قوة مقننه در هند :

ده است که عبارتند از مجلس مردم و مجلس دولت ها؛ قوة مقننه در هندوستان از دو مجلس تشکیل گردی
که نخستین آنان مجلس سرتاسری مردم هندوستان است و کلیه افرادی که حق رأی دارند، نمایندگان آن 

 را انتخاب می کنند.

 مجلس دولت ها، دارای دو دسته عضو است که مجموعاً مجلس دولت ها را تشکیل می دهند :

 رئیس جمهوری هند منصوب می شوند.( دوازده نفر از سوی 1

نماینده به نسبت جمعیت هر دولت از طرف مجالس مقننه دولت های عضو تعیین می گردند  238( تعداد 2
 و به مجلس دولت ها راه می یابند.

در پارلمان هند مجلس دوم از حیث تصویب قوانین مالی و نظارت بر اعمال قوه مجریه و مسئولیت دولت 
 دولت ها در چارچوب نظام فدرالی هند دارای اهمیت کم تری نسبت به مجلس مردم است.در مقابل 

 حقوق خاور دور : گفتار سوم 
بررسی مختصری در ارتباط با حقوق چین و ژاپن و ... در این منطقه و به ویژه چین، وضع به گونه ای ( 1

متمایز از قواعدی که قانونگذار وضع  دیگر است. چرا که در این جا مسأله آن نیست که حقوق آرمانی را،
 کرده یا در عمل از آن ها پیروی می شود، در نظر بگیرند، بلکه در این جا ارزش حقوق مورد سئوال است.

همچنانکه دانستیم: در غرب، در اسالم و در هند )حقوق هندو( ، حقوق یک رکن و حتی زیربنای نظم ( 2
ه متضمن تفوق حقوق است : مردم باید مطابق حقوق زندگی اجتماعی تلقی می شود، نظم شایستة جامع

کنند؛ آنان باید در صورت لزوم، برای پیروزی حقوق مبارزه کنند. ادارات نیز باید قواعد حقوقی را در نظر 
 بگیرند و دادگاه ها باید به آن احترام بگذارند.

حقوق چیزی جز خودسری، هرج حقوق که مظهر عدالت به شمار می آید برتر از انصاف است، خارج از 
ند، و مرج، حکومت زور یا بی نظمی نمی توان داشت، حقوق مورد احترام است، دادگاه ها که پایگاه عدالت

 دارای قضاتی محترمند و ... .

کشورهای خاور دور، برعکس، این طرز فکر را رد می کنند. حقوق از دیدگاه چینی ها به هیچ وجه ( 3
ت نبوده، بلکه وسیلة خودسری و عامل بی نظمی است. شهروند خوب نباید به فکر معرف نظم و مظهر عدال

باشد، بلکه باید به شیوه ای زندگی کند که از هرگونه مطالبة حقوق خود و توسل به عدالت دادگاه حقوق 
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ار ها دور باشد. احترام به حقوق نباید سعی و هم اصلی مردم باشد؛ جستجوی هماهنگی و صلح باید بر رفت
 هر کس، بیرون از هر مالحظة حقوقی، حکومت کند.

صلح و سازش بیش از عدالت ارزش دارد و میانه گیری بیش از حقوق باید در حل اختالفات به کار آید. ( 4
البته ممکن است قوانینی که دارای ارزش ارعابی هستند یا به عنوان الگو به کار می روند وجود داشته باشد، 

و آنان که با دوری گزیدن از  این قوانین برای اجرا بدان گونه که در غرب دیده می شود، وضع نشده اند
آداب و اخالق و روش های پسندیده می خواهند رفتار خود را بر طبق حقوق تنظیم کنند یا زندگی خود را 

 مورد تحقیرند. در مطالعة حقوق یا اجرای حقوق می گذارند

ن خوب ( سراسر خاور دور، بر حسب سنت به طور خالصه چنین فکر می کنند که : ))حقوق برای وحشیا5
است(( نظام کمونیستی چین و غربی شدن ژاپن نتوانسته است. این طرز فکر را که در روح مردم ریشه دارد. 
اساساً دگرگون کند. نظام کمونیستی در چین، قوانین ملهم از غرب را که پس از سقوط رژیم امپراطوری 

ید، از راه شوروی سابق نیز دوری کوتاه تردوضع شده بود رها کرد، )جین ملی( همچنین، بعد از یک دورة 
جست و برای ساختن نظام کمونیستی در راه خاصی گام نهاد که ارزش بسیار محدودی برای حقوق قائل 

 است.

 قوانین جدید در برخی زمینه ها پذیرفته شده است، لیکن روحیه حاکم بر اجرای قوانین تغییر نکرده است.( 6

روپایی فراهم آمده است، لیکن مردم به طور کلی از آن کم استفاده می ( در ژاپن، قوانینی از روی نمونه ا7
کنند. آنان از رجوع به دادگاه ها خودداری می کنند و دادگاه ها نیز اصحاب دعوی را به سازش وا می 

 یا معاف شدن از اجرای حقوق پدید آورده اند. –دارند و تکنیک های اصیلی اجرا کردن 

 بندی از حقوق چینی و حقوق ژاپنی می توان چنین گفت :بنابر این در یک جمع 

 در حقوق چینی اختالفات باید : 

 در مرحلة اول، با توجه به احساس انسانی ))شی اینگ((

 در مرحلة دوم، با توجه به رعایت آداب و رسوم ))لی(( و عقل ))لیی((

 در مرحلة سوم، با استمداد از حقوق ))فا(( حل و فصل شود.

مراتب مراجعه به احساس و عرف و عقلو  قانون چنین است. این سنتی لذا طریقة حل اختالف و سلسله 
مقدس نزد چینی ها است که اختالفات باید در مرحلة اول با توجه به احساس انسانی ))شی اینگ 
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((Ch'Ing ))(( و در مرحلة بعد با رعایت آداب و رسوم لیLI(( و عقل لیی ))LIIو باألخ )) ره فقط در
 (( حل و فصل شود.FAآخرین مرحله با استمداد از حقوق فا ))

م، ژاپنی ها به تدوین نخستین مجموعة حقوقی به نام ))رنیسو ریو(( /644( باید توج داشت که از سال 9
همت گماشتند که ))رتیسو(( شامل قواعد کیفری و ))ریو(( شامل قواعد اداری بود و این مجموعه ها طبق 

غرب سال های متمادی و با توجه به تمایل ژاپن به سوی  ه های چینی تنظیم شده بود. پس از گذشتمجموع
یک نظم دموکراتیک شبیه به نوع غربی آن، به جای دولت های فئودال سابق، و استقرار  1868از سال 

 ا برگزید.ساخت های قدیمی جای خود را به یک نظام تازه داد، به طوری که ژاپن نظام حقوقی رومی ر

قانون اساسی جدید ژاپن به تصویب رسید که برای دموکراتیک کردن ژاپن با  1946( باألخره در سال 10
الهام از ایاالت متحدة آمریکا تدوین و تصویب شده بود. البته باید توجه داشت که حقوق غرب اساسًا بر 

که اساس آن را عرفان ژاپنی و شعر و  اصالت فرد و بر پایة عقل و منطق استوار است. ولی در جامعة ژاپن
احساسات )و مذهب شیتوئزم( تشکیل می دهد. چندان امکان بروز و وجود پیدا نمی کند. به طوری که اگر 

چینی ها عمل نمی کند، برای ترس از (( و معادل آداب و رسوم GIRIفرد ژاپنی بر خالف عرف ))ژیری ))
ترس از سرزنش افکار عمومی جامعه و شرمساری و بی آبرویی طة مجازات و کیفر قانونی نیست، بلکه به واس

 است که به دنبال دارد.

( لذا در حقوق های خاور دور بخصوص در چین بر خالف حقوق غرب و حقوق اسالمی و هندو و ...، 11
د حقوق ضرورت نبوکه حقوق را برای جامعه بسیار ضروری می دانند و از آن به مظهر عدالت یاد می کنند 

خوب از نظر ایشان کسی است که به ترتیبی و برعکس مظهر زورگویی و حتی زیان بار است. لذا شهروند 
زندگی می کند که امکانی برای مداخلة قانون و دادگاه در امورش وجود ندارد و انسان ها باید در پی 

گیشان هم اگر اختالفی سازش و صلح باشند و حقوق را ضرورتی برای مردم بی تمدن می دانند و ال در زند
پیش آید از طریق وساطت و راه کارهایی که عرض شد، استفاده می کنند چنین است که در این کشورها 

. 1 با وجود قوانین به سبک اروپا و با انقالب کمونیستی این جهان بینی و نگرش سنتی هنوز هم وجود دارد.
 .77همان، همو، ص 
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 اگاسکارحقوق آفریقا و مادگفتار چهارم :
در ابتدا باید گفت حقوق این منطقه را به غیر از ممالک اسالمی شمال آفریقا منظور نظر داریم، لذا مواردی ( 1

که در ارتباط با حقوق خاور دور گفته شده برای آفریقای سیاه و ماداگاسکار نیز صادق می دانند. چرا که در 
یت قرار دارد، برای فرد گرایی ارزش کم این کشورها نیز، در محیطی که یکپارچگی جامعه در درجة اول اهم

و قانون ارزش عامل صلح و عدالت را ندارد و آنچه مورد اهمیت است وحدت و هماهنگی تری قائلند و حقوق 
 میان قبیله و ارجحیت منافع جمعی افراد قبیله و طایفه نسبت به منافع فردی ایشان است.

رسیدة آن شاهد ر این منطقه و در کشورهای تازه به استقالل ( بنابراین باالخص پس از نهضت استعمارزدایی د2

وجود قوانین به سبک اروپایی هستیم، اما مردم در روابطشان هنوز هم بر اساس سنن گذشته زندگی می کنند 
و حفظ یا اعادة هماهنگی مهم تر از احترام به حقوق )معتقدند روح گذشتگانشان ناظر بر رفتار افراد قبیله است( 

  است

و لذا حقوق غربی که در این کشورها بر قرار شد، اغلب صوری و ظاهریست و اکثریت مردم بدون اعتنا به ( 3
مجموعه های تصنعی قوانین جدید، زندگی می کنند و شیوه های زندگیشان با آنچه در کشورهای غربی وجود 

 . دارد متفاوت است و ...

در جنوب صحرا واقع است و سرزمین ماداگاسکار طی قرن ها  در آن قسمت از آفریقا کهباید توجه داشت ( 4
تحت حاکمیت یک حقوق عرفی به سر برده اند، اطاعت از عرف خود به خود صورت می گرفت، زیرا هر 

فردی عقیده داشت که مجبور است همانند نیاکانش زندگی کند؛ و اغلب ترس از نیروهای فوق طبیعی و ترس 
ای مسلط بر جامعه شان( برای تحمیل احترام به روش های سنتی زندگی کافی بود. از افکار عمومی )و هنجاره

مسألة جدیدی را در جامعه مطرح می کرد، یک سازمان کم و بیش پیچیده امکان می هرگاه اوضاع و احوال، 
 اختالفات حل گردد و یا آن که قاعده ای جهت رفتار مشخص شود.داد که 

ماداگاسکار متعدد بودند. هر جامعه ای به خود متکی بود و اخالق و عرف های خاص ( عرف های آفریقا و 5

خود را داشت و تفاوت های میان عرف های محلی در یک منطقة معین یا طایفة معین فرعی بود، ولی بیرون از 
 این چارچوب، تفاوت ها می توانست قابل مالحظه باشد.

هی و نیز برخی دیگر با نظام دموکراتیک می توان یافت، البته قبیله هایی ( در آفریقا مردمانی بدوی با نظام شا6

نیز وجود دارند که به سختی می توان هرگونه عناصر سازمان سیاسی را در آنها یافت. کشاورزی و آبادکردن 
 اراضی در نقاط مختلف تابع قواعدی متفاوت است و ... .

 به بعد. 26وقی معاصر، رنه داوید و نیز دو نظام بزرگ حقوقی معاصر، همو، صص رای اطالع بیش تر رک : نظام های بزرگ حق.ب1
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با وجود تنوع بسیار در عرف ها در این قاره که به جوامع زیادی منقم شده است. اما این اتفاق نظر نیز ( 7
 وجود دارد که برخی مشخصات مشترک در حقوق نقاط مختلف آفریقا وجود دارد که حقوق این جوامع

را در برابر حقوق کشورهای اروپایی قرار می دهد ... که اهمی از مشخصات این خانواده حقوقی را ذکر 
 می نماییم : 

 مبحث اول : اهم ویژگی ها :

اقدامی مهم در زمینة تجدید نظر در قوانین موجود، چه در دولت هایی که سابقاً مستعمرة بریتانیا بودند  -1
حت استعمار بلژیک یا طرف قرار داشتند و نیز در اتیوپی، انجام گردید. در و چه آن های که در گذشته ت

فرانسه زبان، از آن زمان که مستقل شدند، بیش از صد مجموعه قانون منتشر شده، برای مثال در کشورهای 
م به /1965تا  1957اپتولی )حبشه سابق( پنج مجموعه، که محتوایشان مطابق با کدهای ناپلئونی است از 

تصویب رسید و همچنین در کشورهای انگلیسی زبان آفریقا چون غنا، نیجریا )یه( و نیز در آفریقا شرجی 
 مجموعه های بزرگ قوانین بوجود آمدند.

جنبش اصالح قوانین در مرتبة نخست مربوط به حقوق جدید می گردید. البته قوانین جدید نیز در زمینة  -2
ی هم اصالح گردید. در کشورهایی چون، سنگال، ماداگاسکار، غنا حقوق کیفری فراهم شد. سازمان قضای

و اوگاندا حقوق تعهدات و قراردادها را اصالح کردند و این روند تا آنجا ادامه یافت که منجر به اصالح 
 آفریقائیان نیز داشته، پرداخته شد.حقوق در زمینه هایی که رابطه ای نزدیک با ))احوال شخصیه(( 

همچنین در سنگال و غنا و کینا، قواعد مربوط به نظام اراضی عمیقاً مورد اصالحات قرار گرفت. حتی  -3
در حقوق خانواده وارد کنند نیز  –زبان از این که اصالحاتی گاه انقالبی در کشورهای مختلف فرانسوی 

 ابایی )ترسی( نداشتند.

 دید.با قانونگذاری های جرتباط اما در این موارد باید دقت داشت به دو مسأله در ا

 یکی، آنکه بدانند تا چه حد قوانین جدید مراعات می شوند ؟

 دوم، آنکه بدانند آیا در آفریقا بیش از حد از نمونه های غربی الهام گرفته نشده است ؟
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 مبحث دوم : 

 چگونگی استمرار شیوه های زندگی سنتی :

این قسمت، تعدادی از قوانین جدید، به خصوص آن هایی که  واضح است با عنایت به توضیحات ابتدای( 1
خواهان تعمیر کامل ساخت های خانوادگی و ... بودند، با اشکال در عموم مردم نفوذ می کنند و با نتیجه 

ئیان را، چرا که اینان با داشتن نمایی ظاهری از قوانین جدید رفتار آفریقائیان را تغییر نداده اند. بویژه روستا
به زندگی کردن به شیوة اجدادشان ادامه داده اند و از حقوق شهروندی و نهادهایی که توسط روشنفکران  –

 بوجود آمده اند، بیخبرند. 

درصد از مردم  90تا  80معتبر صورت گرفته مطابق اظهار نظراتی که از سوی برخی از شخصیت های ( 2
جنبش نوسازی که در این زمینه ها روی داده است.  همچون گذشته به زندگی می پردازند و بدور از هرگونه

می شود، در نتیجه عرف گذشته در عمل باز هم مراعات می شود، از مراجعه با دادگاه های دولتی صرفنظر 
 زیرا به داوری ها یا غالباً به سازش های حاصل بر اساس سنت متوسل می شوند.

( البته نباید چنین پنداشت که قوانین مصوب حکومت ها بی فایده است، زیرا این قوانین از لحاظ افکار 3
عمومی و آداب و اخالقی که می خواهند تعمیر و اصالح کنند، پیشرفته محسوب می شوند، می توانند نقش 

مشترک که در دانشگاه های تربیتی و اقناعی داشته باشند. چنانکه در گذشته نیز همین حالت برای حقوق 
 اروپا تدریس می شد، صادق بود. 

( قوانین جدید تصویر جامعه ای ایده آل را منعکس می سازند که آرزوی ایجاد آن را دارند. در نتیجه 4
به اجرا درآیند.  نباید انتظار داشت که صریعاً و به طور کامل همانند یک حقوق غربی در یک کشور اروپایی

ذار نیز باید برای جلوگیری از صدمه به اعتبار و حاکمیتش، بسیار محتاط باشد و برای دادرسان البته قانونگ
یرا این قوانین و مقررات می توانند زدر مرحلة اجرای مقررات و قوانین مصرب اختیار وسیعی قائل شود. 

به موقع خود  دستوراتی خشک و بدون انعطاف و تحمیل شده بر شهروندان محسوب گردند،بیش از آنکه 
 نمونه هایی به منظور رهبری و راهنمایی رفتار ایشان تلقی گردند.

 مشکالت اجرای قانونمبحث سوم 
باید شرایط اجرای حقوق را در نظر گرفت از جمله، گسترش آموزش ( در کشورهای در حال توسعه 1

گهداری این تصمیمات و حقوق، انتشار مجموعه های قوانین و رویه های قضایی و تأمین وسایل حفظ و ن
و  قوانین، نگارش کتاب های حقوقی و تسهیل جمع آوری مدارک در زمینة قوانین و مقررات مفید است
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نیز چنین می تواند باشد، اما باید دقت داشت که نتایج آن مساوی با آنچه در اروپا است، نخواهد در آفریقا 
مشابه در این کشورها و در کشورهای غرب و نیز  عدم بدست آمدن نتایج (2بود. چرا که یکی از موارد؛ 

فقدان گروه های حرفه ای و کسانی است که به کارهای عملی حقوق می پردازند این خطر وجود دارد که 
قواعد حقوقی متروک و بی معنا باقی بمانند، یا آن که تنها بوسیلة پیشرفته ترین عناصر جامعه و به نفع ایشان 

در نتیجه قواعد مزبور هرچه بیشتر سبب تقویت موضع ممتاز این عناصر به جای بکار گرفته شوند. که 
 تضعیف و تفلیلشان به کار خواهند رفت.

که طبقات محروم جامعه، اکثراً ( این امر امروزه حتی در کشورهای پیشرفته و صنعتی نیز مشخص گردیده 3
در وضعیتی نیستند که بتوانند حقوق خویش را بشناسند و از آن استفاده کنند. به طوری که در ایاالت متحدة 
آمریکا و انگلستان و فرانسه و ...، در سال های اخیر ساخت های معاضدت قضایی در معرض تردید قرار 

 ر کشورهای آفریقایی و ... مطرح است. گرفته است و این مسأله با شدت بیش تری د

م، قاعده ای پذیرفته شده /1928( در برخی کشورها از جمله مکزیک طبق قانون مدنی فدرال مصوب 4
تخلف ورزند به شرطی مبنی بر آن که دادرسان مجازند از قاعدة ))جهل به قانون رافع مسئولیت نیست(( 

ی این قاعده در اوضاع و احوال خاصی موجب تأمین عدالت که، با توجه به شرایط اجتماعی ذی نفع، اجرا
 شود.

 مبحث چهارم :

 خطر قوانین یا عهدنامه هایی که منشاء اروپایی دارند

( باید توج داشت که کشورهای آفریقایی و ماداگاسکار اغلب همچنانکه گفته شد در زمینه های متعدد 1
ازهایشان نبوده است، چرا که این قوانین تقلیدی محض قوانینی را پذیرفته اند که مناسب شرایط خاص و نی

با توجه به  (2از قوانینی است که برای یک کشور اروپایی )با توجه به نیروهای سازندة حقوقش( تهیه شده،
این که کشورهای آفریقا و ماداگاسکار فقیرند و از وجود حقوقدانان بی بهره )یا شاید کم بهره اند( و نمی 

ای شایسته هر یک به تنهایی به مطالعه و تحقیق پرداخته تا پی ببرند که کدام قوانین و مقررات  تواند به گونه
می باید؛ باالخص از آنچه که در دورة پیش از استقالل در این موارد تقلید ( 3برایشان مناسب تر است، 

چرا که (4ی نیز صادق است نموده اند تا حد امکان دوری گزینند و این امر در مورد عهدنامه های بین الملل
اگر مطلوبشان فعالیت مثر ثمر و مفید فایده در روابط بین المللی است باید توجه داشته باشند که منافعشان به 
هنگام تهیه و تدوین عهدنامه های بین المللی، قبل از استقاللشان در نظر گرفته نمی شده است و یا بسیار 

 اید گفت :محدود اگر خوشبین باشیم در انتها ب
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( تقسیم شدن آفریقا به کثری از کشورها که چیزی نیست جز ادامة تقسیمات سرزمینی که به صورت 5
ساختگی به وسیلة قدرت های استعماری صورت گرفته است. اگر این تقسیم و تجزیه نتیجه اش تجزیه 

( در زمانی که دولت های اروپایی 6حقوق این کشورها باشد، شاید عواقبی به زیان این کشورها داشته باشد. 
نباید با نادیده گرفتن درسی به فکر بازیافتن اندیشه حقوق مشترک هستند دولت های آفریقا و ماداگاسکار 

که هم بر خالف منافع ) کردن حقوق خویش گام بردارند.که تاریخ می دهد در راه تجربه و اختصاصی 
 ود حقوق مخالف است.(توسعة اقتصادی ایشان است و هم با اندیشة خ

( این مطلب از دیدگاه برخی از این دولت ها به دور نمانده است در زمینة مالکیت صنعتی و در زمینة 7
حقوق دریایی نوعی همکاری بین دولت های فرانسوی زبان به وجود آمده است، همچنین ابتکارات 

قضایی انجامیده است که بین چند  مؤسسات خصوصی در برخی زمینه های به ایجاد مجموعه هایی از رویة
 دولت انگلیسی زبان مشترک است.

( البته آنچه تاکنون انجام یافته، هنوز کافی نیست. باید امیدوار بود ))سازمان وحدت آفریقا(( یا گروه بندی 8
های محدودتری که در آفریقا وجود دارند، کمیسیون سازمان ملل متحد برای حقوق تجارت بین المللی یا 

 رگان های مناسب دیگری برای جلوگیری از تجزیه شدن بی دلیل حقوق کشورهای آفریقا اقدام کنند.ا

( برخی معتقدند چنانچه کشورهای آفریقا و ماداگاسکار به آنچه هم سنت کشورهای مبتنی بر حقوق رم 9
به طور مشترک است و هم سنت کشورهای کامن ال وفادار بمانند، یعنی اگر به جای ملی کردن حقوق خود 

به جستجوی شکوفایی تمدن خویش از راه تحقق عدالت بپردازند، توسعة حقوق این کشورها که برای 
  پیشرفتشان ضروری است، تسهیل خواهد شد.

 

 

 

 

 والسالم.


