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  یکستم حقوق رومانوژرمانیس
  دوران قدیم در حقوق رومانوژرمانیک

رباز الاقل بطور مختصر تحت مطالعه یم سوابق آن را از دیناچار یستم حقوقیهر س یوضع فعل كدر يبرا -1
  م.یهقرار د

به آن دارد) در  یاملکز شباهت یم (و حقوق ما نینیگز یستم برمین سیه بعنوان نمونه اکفرانسه  یستم حقوقیس
ن تمدن یبود و جلوه ا يومت مقتدرکم و حیتمدن عظ يرم دارا گردد.  می خ به حقوق رم متصلیتار یط

م یعظ ين امپراطوریبود باالخره اده یگردآوري  جمع یهائ ه اصول آن در مجموعهکبود  يمدون و قو یحقوق
ت یحیانون استقرار مسکداد. باالخره خود  می ران گرسنه قراریان را طعمه شیحیدرافتاده و مس یحین مسیبدواً با د

 يت شد اما باالخره بدنباله حمالت متعددیحیمنطبق با اخالق مس ین مذهب و حقوقید و مدتها پرچمدار ایگرد
ت یزکن رفتن مریبا از ب .دیه گردیجوم بربرها و ژرمنها باالخره روم ساقط شد و تجزشد ه ين امپراطوریاه ه بک

ته عرف و عادات مردم یل شد و در هر حوزه فئودالیدر قلمرو آن تعط يآن امپراطوره حقوق وابسته ب يرم اجرا
 يقواعد داشت یه به اداره ملت بستگک يش در اموریا ارباب برحسب مصلحت خویو د یگرد می محل اجرا

ح ین مسیه مقررات موضوعه با دکنند کها قصد داشتند وانمود  ن فئودالیغالباً ا .نمود می رد و اجراءک می وضع
شد  ین دوران چند بار سعیردند. در اک  می قلمداد ینیم مراجع دیتحت تعل هذا خود رایامالً منطبق است و علک
ن یاز شروع چنبعد ا یه اسپانک ین معنینشد به ا یعمل ید ولیمرحله اجرا درآه ه دوباره حقوق رم مدون و بک
ار ین دوران حقوق قلمرو بسیز از طرف لمبارسا تصرف شد، در ایا نیتالین درآمد و ایبه تصرف مسلم يارک
  رد.ک می ومتکن مردم حیداشت و بر روابط مختصر ب کیوچک
   

  یبیدوران مقارن صل
نامند و بقول   می ه حقوقدانان آن را رنسانس حقوقکوجود آمد ب یدر واقع جنبش يمیالد 13و  12از قرن  -2

متر ک 20در قرن  یستیالیار سوسکاف يروزیو پ 18در قرن  یراسکدم يروزید از پین رنسانس شایا 1دیرنه داو
  نباشد.

ه کن اعتقاد آمد یت باشد رها شد و ایحیبر اخالق مس یه مبتنک يا نه فاضلهیمد يو آرزو یده صرف مذهبیا
ا مقررات مربوط به روابط یشد و  یهائ نهیل چنان مدکیتوان منتظر تش یاداره شهرها در روابط و تجارت نم يراب

ر و روح هر کف یبا توجه به سطح فعل ،نه فاضله اجرا گرددیخواهد مد می یه گوئکافراد را آن چنان نوشت 
 نیمتناسب با مقررات آن روز تدو هکباشد  یبر علم حقوق و مقررات ید مبتنین مردم بایجامعه روابط ب

بوجود  يزکنحوه تمر یک یشاه يل دادگاههاکیدرانگلستان بعد از استقرار سلسله نرماندها و تش .گردد می
ن یشد و در واقع تدو می ) اقدامكامن الو (قواعد مشترکن یومت پادشاه به تدوکل حیتسه يآورده و برا
ند اما یم نمایش را تنظیتر روابط خو ز آسانیند و مردم نکومت کر حت ه پادشاه بهتر و سهلکآن بود  يحقوق برا

                                           
1 - René David 
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خواست قواعد متشتت  ینداشت و نم یاسیچ وجه جنبه سیبه ین قواعد حقوقینبود تدو يزکن تمریدر اروپا چن
و  يآور اروپا را جمع كبر تمدن و عادات و رسوم مشتر یمبتن يخواست قواعد می هکوحدت بخشد بل را
  .دیت نمایتثب
تمام طبقات اعم  يو تماس اجبار یبیصل يه مقارن با جنگهاکشود  می م توجهیه بنگرکن تحول یخ ایبه تار -3

ه کموجب شد  یم اسالمیبا تمدن عظ ین است آشنائیو بخصوص تجار با مشرق زم يشورکو  ياز لشگر
شد. در دو طرف  می ساساح یاز به حقوق مدنین روابط نیالت اکد و در مقام حل مشیبوجود آ يدیروابط جد

ت یو خاص یمحل يعقود و قبول عرفها ين مقررات و آزادیبا تدو یطرف تمدن اسالم یکن برخورد از یا
نده و ضعف مقررات کپرا يد اما از آن طرف: عرفهاید  می التکن مشیخود را قادر به حل همه ا يریپذ انعطاف
را برابر حقوق  یه حقوق مدنکنیا يمد و بران جنبش بوجود آین جهت ناچار ایشد بد می احساس یحقوق

است عرفها با  یهیردند و بدکش مدون بود توجه یه در زمان خوکاسالم قرار دهند دانشمندان به حقوق رم 
  بود. يو عاد یعیامالً طبکن توجه به حقوق رم یشد و ا می رابیها از چشمه حقوق رم س اتصال به سنن و گذشته

حقوق رم شد تا خاطره عظمت رم را ه شتر بیدر برابر حقوق اسالم موجب توجه بچه بسا احساس حقارت  یول
  ند.کدر اذهان زنده 

  
  یبید حقوق رم دوران بعد از صلیتجد

ن یس گردد و چون تا ایه در مدارس حقوق رم تدرکنند کاتب توجه که علماء مکن امر موجب شد یا -4
و  یقواعد اخالق کمکون و به یتوسط روحان یاعوجود نداشت و تمام مسائل اجتم یمکخ حقوق حایتار

ه حقوق رم چون قبل از کرا بوجود آورد  ید بحثین جنبش جدیشد ا  می ت حلیحیبر مس یانصاف مبتن
  باشد؟ یفر نمکس آن یا اعمال و تدریو آ ست؟یا از لحاظ مذهب منسوخه نیت بوده است آیحیمس

است و  یت مجموعه قواعد اخالقیحیرا مسیداد ز یخ منفن پرسش پاسیلسوف به ایف یروحان 2نکداس سن توما
ت یحیقاعده و قانون خاص با اخالق مس یکباشد و تا منافات  می یبر منطق حقوق یرم مبتن یقاعده حقوق

 حقوق رم از نو یو بحث علم ين نحو در قلمرو تئوریتوان آن را برخالف مذهب دانست بد یروشن نباشد نم
  نمود. کمکها  ن بحثیتوسعه اه زمان بود ب يتمام علما یو عموم یه زبان علمکز ین نیزنده شد و زبان الت

  
  و آثار آن يتب حقوق فطرکم
تب معتقد کن میا .شد يتب حقوق فطرکامل مکموجب ظهور و ت یقواعد حقوق يمورد مبنا در یبحث علم -5

ا سلسله یرودخانه  یخط فرض یکل اکاسپقول ه باشد و ب  می ریان و زمان متغکبرحسب م یه قواعد حقوقکبود 
گر ممنوع و مستوجب ید طرف مجاز و مستحسن است در طرف یکه در ک يشود امر می جبال موجب
عت یه از فطرت و طبک ین مطلق و عمومین قوانیعقل و منطق ا کمکه د بیوشک می تبکن میا .مجازات باشد
د استفاده از عقل و منطق یافتن آنها را مدون نمایاز ابد و پس یرده و بکرد جستجو یگ  می اء سرچشمهیانسان و اش

 يآور ش به جمعیزعم خوه افتن قواعد بیار بسته شد پس از کتب بکن میه در رم متداول بود توسط اک یحقوق
                                           

2 - St. Thomas d'Aquin 
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  تب است.کن میا يها ن از دنبالهیم قوانین و تنظیل به تدوید تماین آنها اهتمام گردیو تدو
م و یرا تمام روابط افراد در حقوق رم مورد تنظیرد زکن يارکچندان  یصد در قلمرو حقوق خصویتب جدکم

ه آنها را با حاالت کد یوشک می نموده و سپسآوري  جمع تب قواعد مزبور راکن میقرار گرفته بود ا يقانونگذار
اعد رده و همه اروپا را در تحت آنگونه قوکرا استنتاج  یو همگان یلکقاعده  یق دهد و از طرفید تطبیجد

  وحدت بخشد.
ردن کومت کفه دولت حینظر آنان وظه شناختند و ب ینم يا فهیومت وظکا حیدولت و  يدر حقوق رم اصوالً برا

تب کدر دوران عظمت رم موضوع نداشت. م یهذا حقوق عمومیفه مردم اطاعت، علیجاد نظم بوده و وظیو ا
برداشته است و علم حقوق را به ماوراء  يد و مؤثریمف يبود قدمها یه خالکنه ین زمیدر ا يحقوق فطر

  درآورد. يا ز تحت ضابطهیومت را نکه اساس مسئله دولت و حک يبه نحو ،داد يومت تسرکح
  شود:  می تب مشاهدهکن میق سه اثر از این طریبد

  یمنطق حقوق به عقل و ياکرواج مجدد حقوق و ات -اول
  ن و مقررات.ین قوانیتدو -دوم
  :ومت و دولتکدن مسئله حیشکان می وتوسعه علم حقوق  - سوم

  
  تقسیم بندي علم حقوق به عمومی و خصوصی و مبناي آن

در  .شد ین دوران وارد حقوق اروپائیدر ا یو حقوق خصوص یعلم حقوق به حقوق عموم يبند میتقس -6
 -ه کرفت بعداً مشروحاً مورد بحث قرار خواهد گ - د یجاد گردیا یوحدت حقوق يمیالد 11انگلستان از قرن 

ه تا کبود  آن يبند سمین تقیورود ا يرا مبنایموضوع نداشت ز یو خصوص یعلم حقوق به عموم يبند میتقس
ز حدود یدولت ن يبرا يشناختند و حقوق فطر ینم يا فهیدولت وظ يبرا يتب حقوق فطرکش میدایقبل از پ

ان دولت و افراد را در مقام حل اختالف مانند انگلست یحقوق يستمهایدنباله آن سه ب ،جاد نموده بودیفه ایوظ
دنباله ه مانند فرانسه در حقوق نوشته ب يستمهایرش نبود اما سیقابل پذبندي  تقسیم نیدانستند و لذا چن می برابر
دارد  قرار یحقوق یومتکستم حیفه در رأس سیآغاز شد خل يمیالد ه از قرن هفتمکدر حقوق اسالم  یر قبلیتأث

عمر در بدو  يداستان تقاضا .است یر مردم و مانند همانها تحت مقررات قانونیمسان سااست ه يعاد يو مرد
از  یفراوان ين داستانهایقت است و همچنین حقیانگر این نمایاز مستمع یکیخالفت از مردم و پاسخ تند 

قت است یحق نیاز ا کیز حاین يا افراد عادیفه) یو چه بعنوان خل ين (چه بعنوان فردیراشد يمات خلفاکمحا
 یفیاتها موظف به انجام وظایدر مقابل اخذ مال یاست و حت یها محدود به حدود قانون مکومت و حاکه حک

ن در انگلستان در یرند، همچنیقرار گ يمه عادکن است مورد بازخواست و محاکه اگر انجام ندهند ممکهستند 
الً بحث خواهد شد) ید (در موقع خود تفصش گفتنیه اخالف او در پک یروش 1069وم فاتح از یزمان غلبه گ

ه ه بکبندي  تقسیم نیشد و چن یاحساس نمبندي  تقسیم نیچنه از بیه در آن نکرا بوجود آورد  یستم حقوقیس
  انگلستان موضوع ندارد. یر قابل اجتناب است در حقوق فعلیو غ یعیامالً طبکنظر ما 

ر در ذهن کن فیدانشگاهها متوجه حقوق رم شد و ا ن دروسیو همچن یاتب علمکاروپا توجه علماء و م در
روابط افراد و خالصه حقوق ملتها  اء نمود.ید حقوق رم را احیبا  می ن حقوقیتدو يه براکد یجاد گردیخواص ا
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ز یات قلمرو فئودالها متفاوت بود معهذا بعد از انقراض رم نیوالبرحسب  هکبود  یهمان عرف و عادت محل
در  یمحل ياز قواعد عرفها ياریداد. بس  می اتیادامه ح یمه جانیو بصورت ن یمیمستقرینحو غه حقوق آن ب

اء شود دوم ین حقوق رم احیه عکد اول آنیرس می ن حقوق دو راه بنظریتدو يگرفته بود برا يذهن مردم جا
  مستقر گردد. یه عرف و عادت محلکآن
  

  دورانهاي قبل از انقالب کبیر فرانسه
خواستند سراسر قلمرو   می انگلستان كنرماندها بعد از تصرف خا جاد شده بود ویه اک يزکمردر انگلستان ت -7

ر قدم ین مسیس نمودند در ایه تأسک یش را استقرار دهند دادگاههائیومت خوکده و حیخود را وحدت بخش
ه کرد آو ت بوجودکتمام ممل يرا برا کیرده و عرف مشترک یکمتفاوت را بهم نزد يه عرفهاکبرداشت 

  وشش است.کن یجه و محصول ای) نتكامن الو (قانون مشترکل کیتش
ن تفاوتها را وحدت بخشد یه بخواهد اکومت کح یکنبودن  ،یدر اروپا با استقرار عادات مختلف محل اما
مقررات  یهمان حقوق رم بود و از جنبه عمل یسیو تدر يده نشد و حقوق از جنبه تئوریبرگز يرین مسیچن

  نند و مورد عمل قرار دهند.ک يآور جمع یمدون يها دند در مجموعهیوشک فاوت محلها رامت يعرفها
ست لذا ینده و بدون سابقه نیل آیرد و قادر به حل و فصل مسایگ می اما چون عرف همواره ازگذشته سرچشمه

 یر علمیتحت تأث هکنجا بود یشد قابل حل و فصل با عرف نبود، در ا می ان مردم مطرحمی داً دریه جدک یمسائل
  د.یگرد می از حقوق رم استخراج یعلماء راه حل آن طبق عقل و منطق حقوق

   
  فرانسه يپارلمانها

فا یرا ا ين و اعالم حقوق نقش مؤثریم در تدوک مکشدند  می دهیه بنام پارلمان نامک یمحل يدادگاهها -8
 ينقش مستقل از دانشگاه داشته برا ید ولز آشنا بودنین یحقوق یات علمین دادگاهها گرچه با نظرینمودند ا
حقوق ه ر چه بین مسیدر ا .بود یت و استقرار نظم صلح قضائکه آن اداره مملکل بودند یقا يگریفه دیخود وظ

رده و بر طبق کت یحفظ آرامش را رعا یعنیجهت مصلحت شاه  ره ردند اما بهک می رم و چه به عرف استناد
  ند.ددا  می ياصول انصاف رأ

 یلکم کند حیصادر نما م مورد راکه حکنیا يشد اگر سابقه نداشت بجا می ه مطرحک يا هیرلمانها در قضپا
ا یتوسط مراجع ه بر عرف ب یمبتن ین نحو حقوقیهمه شد و ب می ینده تلقیمنزله قانون آه ام بکن احیدادند و ا می
ه بر ک یم بواسطه تفوقکم کس یارآراء پارلمان پ .شد می نیر حقوق رم بودند تدویه تحت تأثک یمکمحا
 ین دادگاهها دخالتیو علم ا ارکشاه در قلمرو  .افتی  می تیشتر مورد اقبال واقع شده عمومین داشت بیریسا
اناً یل و طرز دادگاهها احکین تشیت و همچنینظم و امن يرد فقط در مورد مسائل مربوط به حفظ و نگهدارک ینم
  نمود.  می صادر ینیفرام

را  ه ما اوکچهاردهم  یلوئ« يلسوف و حقوقدان فرانسویف 3رریپ بنا به گفته ژرژ ینه حقوق خصوصیدر زم
سهولت ه ه امروز قوه مقننه بک ینه مسائلیداد در زم یرد و به خود اجازه نمک یم هرگز جرئت نمینام  می تاتوریکد

                                           
3 - George Ripert 
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ن و مسائل صرفاً یدر مورد روابط زوج مثالً هرگز يد، ویصادر نما يد دستورینما می بیاالجرا تصو الزمقانون 
مردم  يرات امروز در تمام شئون براکاصطالح دمه رد اما مقنن بک یمردم فرمان صادر نم یو عاطف یشخص

ند ک می هیتشب یفه اسالمیارات خلین به اختیدخالت پادشاه را در صدور فرام دینه داور .»ندک می فیلکن تییتع
  د.یدر مورد بهتر اجراء شدن آن صادر نما ینیتواند فرام می ر قانونییه بدون داشتن حق تغک
  

  نین قوانیدوران تدو
شد و با  می س و بحثیت بودند. در دانشگاهها حقوق رم تدرکگر در حریدیکموازات ه رشته حقوق ب دو -9
دون م ن مردم مقرراتیب يد و در جامعه و روابط عادیگرد می مطرح یمسائل حقوق یخاص فن يها يارک زهیر

در  یه از لحاظ علمکنیضمن ا ل شده بودکیه بصورت دادگاه و مقنن تشکم بود، پارلمان کنشده عرف حا
را مورد عمل  یز بود اما حقوق عرفیقرار داشته طبعاً با علما در تماس بوده و تحت تأثر حقوق رم ن یسطح عال

قصد داشت  14 یلوئ ین گردد و حتیو تدو يآور جمع یم گرفته شد مقررات حقوقیبارها تصم داد. می قرار
  افت.یق نیند اما توفکن یو تدوآوري  جمع و قانون فرانسه را یمقررات حقوق

جستجو و استنتاج  یعقل و منطق حقوق کمکه د بیبا یعیو طب ين فطریه قوانکمعتقد بود  يتب حقوق فطرکم
ه ک ين فطریمجموعه قوان یستیاب« گفت:  می تبکن میلسوف و حقوقدان ایامباسرس فکگردد  يآور شده جمع

ومت را مجاز کگرچه ح يو »ن گرددیشود تدو می آن محسوب يضامن وجود آن عقل ضمانت اجرا يآزاد
 ين فطریاستقرار مجموعه قوان یعنیهدف خود ه اما بمنظور وصول ب دیب و اجرا نمایه قانون تصوکدانست  ینم
ند. اما کب و دستور اجراء صادر یرا تصو ین قانونیچنبار یکت کس مملیه رئکدانست  می ن بدعت را مجازیا

ه هرچه کت خود را مجاز بداند کس مملیه از آن پس رئکشود  می بار موجب آنیک ين بدعت ولو برایقبول ا
در نظر  يه مطابقت آن را با قانون فطرکنید بدون ایل نمایملت تحم ب و بریرد بعنوان قانون تصوکرا اراده 

  رد.یگ
افتند تا در زمان ناپلئون یق نیتوف یفرانسه شدند ول ین قانون مدنیمور تدوأم یونهائیمسکالب بارها بعد از انق

ن قانون را فراهم آورد. ناپلئون معتقد یافته بود ایل کیه از علماء و حقوقدانان دانشمند تشکفرانسه  یدولت يشورا
داستان «گفت:  می رد وکرا شروع  یازندگد سیگذشته است و با یانقالب »ردنکران یو«گر دوران یه دکبود 

  .»... صول بودلون اکو مم یواقع يها رد و متوجه جنبهکخ آن را شروع ید تاریانقالب تمام شد با
 یز در مباحثات علمیافت و چند مورد معدود خود نی  می ن شورا ناپلئون شخصاً حضوریدر غالب جلسات ا

ه آن را هم ارج تمام کدانست  می را آنقدر مهم یقانون يدهاکب یتصو يو .نمود می نظر رده اظهارکت کشر
  نمود.  می ش قلمدادیخو یفتوحات جنگ

  
  سود و زیان تدوین

قانون  ير لوایم محو شد و زک مک یمتفاوت محل يه عرفهاکد یفرانسه موجب گرد ین قانون مدنیتدو - 10
رده بودند و بخصوص متدرجاً کرلمانها فراهم ن امر را قبالً پاین شود. مقدمات ایبهتر تأم یاسیواحد وحدت س

 یگرفت حت  می ر پارلمانها قراریافته بود آراء آن مورد استفاده و استنتاج سای يشتریت بیس اهمیه پارلمان پارک
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مجموعه آراء پارلمان  کبکالت یانادا در اکو  ين فرانسویمهاجر يفرانسه گروهها ین قانون مدنیقبل از تدو
اج به اقتباس ین احتیفرانسه مهاجر ین قانون مدنیه بعد از تدوک يدرآوردند بطور یت قانون مدنفرانسه را بصور

ن ینندگان اک هیه تهک یانیت شایاهم يتب حقوق فطرکه مین نظریو همچن یخیبا توجه به سوابق تار .آن نداشتند
ناپلئون ضمن  یرده و حتک یلقر تیتغیرا ال ه آنکن خود قائل بودند موجب شده بود یمجموعه قوان يدها براک

مزبور آن  کبعدها متدرجاً ممال .برد  می را هم همراه قشون خود یرفت قانون مدن می هکجا  ره فتوحات خود به
امالً کفرانسه در آنها  یاست اثر قانون مدن یهیبد ند کهب نمودید تصوین جدیو خود قوان ردندکقانون را طرد 
  مشهود است.

ن امر دچار یباً در اروپا برقرار بود در اثر ایه تقرک یه وحدت حقوقکنند ک می ن قانون واردیوراد را بر تدین ایا
  بوجود آورد. یانشعابات یکژرمان - رومانو یحقوق يستمهایتزلزل شد و در داخله س

  
  یات حقوقیو نظر يم بندیتقس

  پیدایش حقوق عمومی و بررسی وظیفه دولت و کنترل آن
ا ی یبنام حقوق اساس يا وجود نداشت و رشته یو حقوق خصوص یحقوق عمومبندي  تقسیم میدر رم قد - 11

 يرا غالباً برایشد ز می یتلق یز از انشعابات حقوق خصوصیحقوق جزا ن یشناخته نبود و حت يحقوق ادار
ومت کبودن ح یجنبه اله یز نفیو ن يتب حقوق فطرکش میدایبا پ شد.  می روابط افراد وضع يضمانت اجرا

افتن قواعد مطابق ی ين گردد و بر مبنایسازد تدو می ومت را منظمکل و اداره حکیه تشک یوشش شد مقرراتک
ه کد یآ  می شینه دو سوال پین زمیدر ا داده شود. ومت و دولت هم در قلمرو علم حقوق قرارکدر واقع ح

در  یروش بخصوص یستمیسج و آراء متفاوت منتج شده و هر یدر راه پاسخ به آن نتا یعموم یوشش حقوقک
  ند.ک می ن مورد اتخاذیا

نده و مظهر یز نمایشود و دولت ن  می یها بوده مردم هرچه را بخواهند قانون تلق اوالً اگر قانون مظهر اداره ملت
  د باشد.یتواند مق می گر دولت چگونهیملت است پس د

ه خود ک یمکنترل نمود و محاکف را یظات آن ویتوان رعا می ف دولت چگونهین تعهدات و وظایاً با تدویثان
جه قضاوت را اجرا ینند و نتکتوانند قضاوت  می مه) هستند چگونهکر (دستگاه حاینن پیاز ا یجهت جزئ ره به
  ند.ینما
  

  نقش سه قوه مملکتی در سیستم رومانوژرمانیک
دانند  می را مظهر اراده ملتامروز قوه مقننه  یکژرمان - رومانو ایگروه حقوق نوشته  یحقوق يها ستمیدر س - 12

ن یبا قوان ين عادینترل مطابقت قوانک یندارد و حت یتیچ محدودین قانون هین قوه در تدوین جهت ایو بهم
 ين مقننه برایت دارند و بنابرایه نسبت به مقننه تابعیه و قضائیرمج یعنیگر ین است و دو قوه دکرممیغ یاساس

ب نموده و رابطه آنان با ملت بواسطه یرا تصو ینیگر مقررات و قوانیه دآن دو قو يتهایف و محدودیجاد وظایا
ه و یستمها قوه مجرین سیدر ا .ستید نیمق يدیچ قیهه گردد اما قوه مقننه خود ب  می نیمات قوه مقننه تدویتصم
ستم یاما در سم ملت یرند نه از اراده مستقیگ می م قوه مقننهیتصم یعنیه در واقع قدرت خود را از قانون یقضائ
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 مردم وارد یدر زندگ ین مصوبه عمالً وقتیقوان دانند و می انگلستان هر سه قوه خود را مأمور از طرف ملت
حق دارد  یوان عالید آمریکا ا دریه صادر شود یقوه قضائ یاز مراجع قضائ یآنها آرائ يه بر مبناکشود  می
  د.یرا باطل نما ین مخالف قانون اساسیقوان
م) یده می شتر قراریب یه ما فرانسه را بعنوان مدل تحت بررسک( یکژرمان -رومانو يستمهایدر س - 13
و مبحث تعهدات و  ینه حقوق خصوصیعلم حقوق دارد و بخصوص در زم يها از رشته یمشابه يهایبند میتقس

رها مشابه شوکن یدر ا یحقوق يرد غالب نهادهایگ می سا سرچشمهیلکه از حقوق رم و عرف و حقوق کازدواج 
  گر آسان است.یدیکه ب ین جهت ترجمه متون حقوقیشود و بهم می ار بردهکب یاست و اصطالحات مشابه

   
  حقوق نوشته يها ستمیمنابع حقوق در س

  دانند از: می عبارت یلکستمها را بطور ین سیعلم حقوق در ا یمنابع اصل - 14
  قانون .1
 عرف .2

 یه قضائیرو .3

  حقوق يد علمایعقا .4
گرچه اصول  .برند می را بعنوان منبع اسم یحقوق یلکرده و اصول کز اضافه ین یچهار منبع پنجم نیبر ا یو بعض

در قانون باشند عنوان قانون آن را در ور کن اصول اگر مذیمسلم در علم حقوق است اما ا یمبنائ یحقوق یلک
 ین بعنوان منشأ مستقلیبنابرا شود و می محسوب یه قضائیباشد جزء رو یه قضائیبر رو یمبتناگر رد و یگ  می بر
  توان از آن نام برد. ینم
  

  اول: قانون
ه در خارج از قانون وجود حق تصور ک يحقوق و حق است بنحو یستم حقوق نوشته قانون منشأ اصلیدرس - 15
م قانون را ک مک یه امور و توسعه حقوق عمومیلکها در  دولت یجیاد قدرت مقننه و دخالت تدریازد شود. ینم
خود را در قانون  يز ساخت اما علم حقوق همواره مبنایتمامآن  یاخالق يمعناه از حق ب یاذهان عموم در

ر یفه حقوقدان در تفسیوظ« ه:کمعتقد است  ير حقوقدان مشهور فرانسویپ نه ژرژین زمیند در اک می جستجو
ز در یه خود مقننه را نکدارد  يعتریه علم حقوق محدوده وسکشود بل یرسد خالصه نم می بیتصوه آنچه ب

  .»ردیگ یبرم
  

  سلسله مراتب قانون
ه قوه ک یها و نظامات نامه نیه آئکرساند بل می بیتصوه ه مقننه بکاست  یمنظور از قانون نه تنها مصوبات - 16
 .شود می ند در زمره منابع حقوق و بعنوان قانون نام بردهک می بیش تصویخو یار قانونیز در حدود اختیه نیمجر
  ر است:ین مقررات بنحو زیلسله مراتب اس

  یقانون اساس .1
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  ن دولیمنعقده ب يو قراردادها ين عادیقوان .2
  مصوبه یح قانونیلوا .3
  ها ها ونظامنامه نامه نیآئ .4
  ها بخشنامه .5

  
  مطابقت قانون عادي با قانون اساسی و کنترل آن

ه موظف هستند یو مقننه و مجر برخوردار است يمنطقاً از برترحقوق نوشته  يستمهایدر س یقانون اساس - 18
 يموثر يضمانت اجرا یبا قانون اساس يمطابقت قانون عاد يق دهند اما چون برایمصوبات خود را با آن تطب

 يتوان گفت قانون عاد می یدارند حت يبرابر یارزش قضائ يو قانون عاد یوجود ندارد در عمل قانون اساس
ه کآن است  یاسیت سیبواسطه خصوص یت خاص قانون اساسیثیدارد و در واقع ح يشتریاعتبار و قدرت ب

  باشد. می العاده ئت مقننه فوقیار هکمحصول 
ند و در برابر کت ید قانون و حقوق را رعایقوه مقننه با«د یگو  می فدرال یقانون اساس 30ماده در آلمان 

ند در کآن را ابطال  يگریق دیه نتواند از طرک یحق دارد در صورت ین قاعده هر آلمانیمخالف با ا يدستور
فدرال  یانتونها را در صورت تضاد با قانون اساسکن یس قوانیفدرال سو یوان عالید .»دیبرابر آن مقاومت نما

 ایقبول  يرا برا یب شده قطعیند قانون تصویاز مردم تقاضا نما ینیه عده معک یط خاصیا در شرایند ک می ابطال
  دهند. می در معرض رفراندم قرار یعموم رد
  

  یالملل بین معاهدات
ن غالب یرسد و بنابرا می يب مجلس مقننه عادیتصوه ردو به یالملل بین و معاهدات ين عادیقوان - 18

ه چون در انعقاد کمعتقدند  یبعض یول دانند می فیهمرد را حقوق نوشته آن دو يستمهایو س حقوقدانها
ه مظهر اراده ک ید آن را بر قانون داخلیگردد با می و متوافق شود  می و ملت ابرازداراده  یالملل بین معاهدات

  .ل استین قبیفرانسه از ا 1958 یداد و قانون اساس يملت است برتر یک
  

  لوایح قانونی
س یران و سوی(فرانسه، ا یحقوق يستمهایس یال مختلف در بعضکبار به اشیکچندگاه  هر یح قانونیلوا - 19

وضع قانون  یدهد در قلمرو خاص  می ارین اختیا مرجع معین یمع ین به شخصه مقنکخورد  می و...) به چشم
قوه مقننه گزارش دهد. هم ه ب یم نهائیاتخاذ تصم يجه امر را براید و  نتیآن اقدام نما یشیآزما يرده به اجراک
ب یتصوار ین اختیمجلس يونهایمسکه مقنن به کمورد عمل است  یفراوان یح قانونینون در حقوق ما لواکا

  مقررات را داده است. یبعض
د بتواند مطابقت آنها را با ینبا یشود ظاهراً مرجع می یه بمنزله قانون تلقکن نظر یاز ا یح قانونین لوایدر مورد ا
است و مقنن گرچه  ینیارات تقنیاخت يبه مستند اعطا یح قانونیب لواید اما چون تصوینترل نماک یقانون اساس

 يار را ندارد در اعطاکن یند اما از نظر اصول حق اک می بیتصو یالف با قانون اساسمخ یخود عمالً قانون
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حه برخالف یب الیهذا تصویه خود حائز باشد و علکند کتواند اعطا  می را یاراتیز قوه مقننه اختیارات نیاخت
ح مصوبه یران لوایاگردد و ابطال شود. در  یارات تلقید بعنوان تجاوز از اختیالقاعده با یعل یقانون اساس

ه از موارد مصرحه ک یح مصوبه شخص فقط در صورتیدانند اما لوا ینترل نمکن را مشمول یمجلس يونهایمسک
  دانند. می مشمولرا ارات تجاوز شده باشد یاخت
  

  ها ها و نظامنامه آئین نامه
ار قوه مقننه است و یول در اختاالص یب آن علیه تصوکباشد  يد فقط در اموریها با ها و نظامنامه ن نامهیآئ - 20
 یو اساس ين عادید با قوانیز بایند و نک می ه اعطایرقانون بقوه مج یه مقنن در طکباشد  ياریا بموجب اختی

ه برخالف مقررات کرا  يا نامه نیران) آئیآلمان، ا ،سی، سوئیک(در فرانسه بلژ یم قضائکمحا منطبق باشد.
دارد  می ران مقرریا یمتمم قانون اساس 89اصل  رد.کباشد اجرا نخواهند  اراتیا خارج از حدود اختیقانون و 

ه آنها کخواهند داشت  يرا مجر یالتیا ایو  یعموم يها نظامنامه ام وکاح یها وقت مهکه و محیوانخانه عدلی(د
   مطابق با قانون باشند.

ردند موظف هستند در کبرخورد  يا بنامهیا تصوینامه  نین آئیدر هر مورد به چن یم قضائکران و فرانسه محایدر ا
ند اما در یآن را ابطال نما یلکتوانند بطور  ینند اما نمک يآن خوددار يهمان مورد و پرونده خاص از اجرا

  ند.کقرار داده و چنانچه آن را با قانون منطبق ندانست ابطال  یفرانسه بررس
  

  دوم: عرف
م یه باعث عمل شده است به چهار گروه تقسک يا هکمحر يوریات انسان را از جنبه نکروانشناسان حر - 21
  اند: ردهک

  يزیات غرکحر .1
 ینشکات واکحر .2

 يات ارادکحر .3

  يات عادکحر .4
ه ک ينحوه ش بیخو يهایازمندیرفع ن يبرا یعادت در اصطالح علم حقوق عبارت است از اتخاذ روش خاص

ر و که آن تفیه منشأ اولک یاست از عادتعرف عبارت  .اتخاذ شود يشه روش واحدیهم يازمندیرفع هر ن يبرا
د بصورت واحد و یمد يار را مدتهایمسبوق به تعقل و اخت يات ارادکجامعه حر یکار بوده و افراد یاخت
  شود. می یص از عادت تلقان عرف خیا درآورند بنابر يرده بصورت عادکرار کت ینواختیک
  

  تشکیل تدریجی عرف
در  يبصورت عاد یرد: بدواً موضوعکن نحو خالصه یتوان بد می هکد دار یو عادت مراحل ل عرفکیتش - 22
 ياریشود مانند بس یتلق یه آن امر الزامکنینند بدون اک می دایشود و افراد بدان عادت پ  می عین مردم شایب

 تجاوز آور آن از افراد الزام ین عادت به صورت متداول درآمده و حالت روانیدر مرحله بعد ا ،یعادات شخص
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شود  می یمتداول شده و همگان یتکالمثل در ممل یو ف یعین معمول در منطقه وسیدر مرحله سوم ا .ندک می
  ند.ین بدانگونه رفتار نمایریه ساکه هر فرد توقع دارد ک يبطور

  
  فرق عرف و مد

 یرا عرف در طیم زیص دهین عرف و مد را تشخیم فرق بیتوان می ر مراحل عرفکف و ذین تعریاز هم - 23
دانند و  می ت آنیخود را ملزم به رعا یرده و افراد از لحاظ روانشناسکدا یحالت اجبار پ یان دراز نوعیسال
را  يباپسندین الزام را ندارد و صرفاً جنبه زیه مد اکنند و حال آنک  می نترلکن الزام را یز انجام این نیریسا

  ند.ک می نیا اشخاص) تأمی( یقه شخصیبرحسب سل
د و اعتراض سخت ید مورد مالمت شدیه عرف است ننماکت صف و  نوبت را یرعا یسکاگر المثل  یف
واقع  یروز نپوشد مورد مالمت همگان مدبرحسب  راوات نزند و شلوار و لباسکشود اما اگر   می گران واقعید
و  کانند چنگمد م یشه آن در سابقه جامعه است ولیگذشته است و ر د ازیگر عادت تقلیعبارت ده ب .شود ینم

و  یشتر جنبه عمومیعادت ب .نده ببردیبه آ خواهد رو  می ش جامعه راینده قالب شده و بزعم خویشاخه به آ
  دارد. يفرد يها قهیبه سل یتر بوده و بستگ یمد اختصاص یار است ولیداشته و مسبوق به تعقل و اخت یهماهنگ

 عرف اعتباره حقوق نوشته از آن جهت ب يهاستمیه در سکشود بل ینم یعرف منبع مستقل حقوق تلق - 24
از  یعرف را دستور داده است و در واقع اعتبار آن ناشه رجوع ب يه قانون خود در موارد متعددکدهند  می

  دستور قانون است.
 ارجاع »عرف مسلم«ران بارها امر را به یا یباشد و قانون مدن ید مسلم و قطعیآور باشد با ه الزامکنیا يعرف برا

اعتبار  یجه قدمت آن است شرط اساسیه نتکز مسلم بودن عرف ین یعرف یحقوق يستمهایدر س ید و حتینما  یم
موجود بوده  1189ه قبل از کد یآ  می به حساب یمیمسلم و قد یباشد مثالً در حقوق انگلستان عرف می ه آنب

 یه عرفکنیقبول است. اما هم ز قابلیخ نیه عرف مؤخر از آن تارکمسائل حقوق تجارت  ياست. به استثنا
ا نحوه یه حدوث آن ثابت شود و کنیو مسلم است مگر ا یمین عرف قدیه اکموجود بود فرض بر آن است 

  ره).یل و غیل مربوط به اتومبیالمثل عرف در مورد مسا یعرف مقتضب حدوث آن باشد (ف
  

  موافقین و مخالفین عرف
دانند اما  می قانون و عرف را منبع حقوق ،ینوشته و حقوق عرفحقوق  يستمهاین عرف سین و مخالفیموافق - 25

  د.نده  می از آن دو یکیه ت را بیت و اولویستم اهمیدر س
 .است یم و دائمیحقوق از آراء مردم مستق يرویه پکدانست  رویاز حقوق پ يا توان جلوه می ت عرف رایاولو
از آراء  يرویبر پ یستم حقوقیست گرچه اساس ست با قانون ایت و قاطعیه اولوک یراسکدمو يستمهایدر س

ند و قانون بعد از ک  می خواست مردم) جلوه يب قانون (بر مبنایبصورت تصو يروین پیا یمردم قرار دارد ول
  رد.یگ  می رو علم حقوق و ملت قرارپیشب یتصو

حقوق و تحول  یخیتار تبکه با استناد به مکت عرف در انتقاد بر قانون آن است ین اولویعمده ادله موافق
  ند:یگو می مداوم آن
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ستند یه آشنا بدان نکافراد  ياریجه بر بسیدارد بر همگان و بالنت يشتریت بیاوالً قانون چون عموم
  ت را ندارد.یه عرف آن عمومکتواند همه جا مطابق عدالت باشد حال آن یل شده و نمیتحم
مردم  یه بعد از مدتها اجرا و احساس نارضائکآنست مگر ین نکر آن ممییاً قانون ثابت است و تغیثان

 یفراوان يها یگردد اما نارضائ می نان خاطریر آن شود و گرچه خود ثبات موجب اطمییاقدام به تغ
  ند.ک می جادیاناً ایاح

  ند.ک ینیش بینه را پکتواند تمام حاالت مم یثالثاً قانون نم
مثالً سگ  یوان خانگیح يت و نگاه داریمعه را به طرز تربحقوق و طرز اداره جا یسیاز حقوقدانان انگل یبعض
 هیرد او را تنبک يار بدکد هر وقت ینک یسگ خود قانون وضع و ابالغ نم يند شما هرگز برایگو  می ردهکه یتشب
هات و پاداشها یوان متدرجاً از مجموعه تنبید و خود آن حیده می رد پاداشک یار خوبکد و هر وقت ینک می

  ند.ک می كسب را درروش متنا
از عواطف و  یه عرف ناشکنند و معتقدند ک  می رادیت قانون همان عدم ثبات را بر عرف این اولویاما موافق

 یز مناسبیبواسطه ابهام و مجمل بودن دستاو یزه است تا تعقل از طرفیشتر تابع غریاحساسات مردم است و ب
  ند.ینما می لیواهند بنام عرف تحمخ  می امه آنچه راکخود يومتهاکه حکنیا ياست برا

  
  یه قضائیسوم رو

استفاده  یمواد مصوبه قبل د ازیش بایخو يأر يتابع قانون است و برا یحقوق نوشته قاض يستمهایدر س - 26
  د.ینما

خود به  یت اجتماعکند و جامعه در رشد و حرک ینیب شیه حاالت را پیلکتواند  یه مقنن نمکنیبا توجه به ا
 يأاز صدور ر يا چ بهانهیتواند به ه ینم یقاض یرده است ولکن ینیب شیه قانون پکند ک می وردبرخ یمسائل

 ه از قانون بعملیه قوه قضائک يرین مورد تفسیند لذا در اکند و ناچار است مسائل مطروحه را حل ک يخوددار
  شود.  می از منابع حقوق محسوب یکید ینما  می ه ابداعک یحقوق یلکا اصول یآورد و   می

بوپره  قول بالوه ند اما بک می م مسئله را حلکت مقنن حیبا توجه به روح قانون و ن یقاض ين مواردیدر چن
د تا بفهمد ید درصدد برآینبا یعبارت قانون مبهم باشد قاض یوقت 1908شور فرانسه در کوان یس وقت دیرئ

ن قانون در عصر حاضر یه هرگاه اکد یق نمایتحقد یه باکفرضاً نظر قانونگذار در صد سال قبل چه بوده است بل
  داشته باشد. دیبا يرسد قانونگذار از آن چه منظور می بیوتصه ب

ه برق کبعدها  .ندک می فینحو متقلبانه تعره ر بیفرانسه سرقت را ربودن مال غ يه مثالً قانون جزاکن است یچن
ف فوق بر سرقت برق یه مسلماً تعرکند و حال آنق دادیز تطبیبوجود آمد همان ماده سرقت را بر سرقت برق ن

 ،ل سوءاستفاده از اعمال حقیاز قب ین اصولیر قوانیا در تفسی .ن گونه است)یز همیران نیند (حقوق اک یق نمیتطب
رده است کاستنتاج  یر باشد اصولیه موجب اضرار به غکشدن بدون جهت  یغن ،جان یب یئیشت دارنده یمسئول

  رده است.کز به آن اشاره یمقنن ن ين بعدیواندر ق یگاه یه حتک
ا یت مسلمان بر آن کیل عدم مالیاز قب یم آثار حقوقین تحریم شده است و بر ایاسالم خمر تحر انینا در قوی

را یشد ز می ین حرمت لغت خمر بر شراب انگور و خرما تلقیع ایع آن بار شده است، در بدو تشریعدم صحت ب
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اهل سنت و  ياز فقها يرغم عده معدودیه علکند اما بعداً یه نمایر مواد مشروب تهیساتوانستند از  یهنوز نم
عه یش ياورد اطالق نمودند و از صد سال قبل فقهایبر که سکاز انواع شراب  یکعه آن را بر هر یش يفقها

  ).5ن السعادهایر بیتفسو  4تاب ذوالفقارکدادند ( يز تسریره نیو غ كایل تریحرمت را به مواد مخدر از قب
  

  الزام یا عدم الزام اطاعت در رویه قضائی
 یباشند در واقع عرف وقت  می ت آراء سابق الصدوریموظف به رعا مکچون محا یستم حقوق عرفیدر س - 27

ستم حقوق یت سابقه در سیرد اما الزام به رعایقرار گ يا مهکمح يأه مورد رکد یآ یدرم یبصورت قاعده حقوق
ه مخالف آراء سابق باشد بعمل کاز قانون و اصول  يدیر جدین است تفسکمم یه قضائید و رونوشته وجود ندار

ن یم الزم االجراست و از اکمحا يبرا »یوان فدرال عدالت اساسید«آورد. استثنائاً در آلمان آراء صادره از 
خالف بودن قانون م«بر  یفدرال مبن یوان عالید يأس ریئن در سویاست و همچن یت سابقه الزامیث رعایح
 یئت عمومیه يأر یط خاصیز تحت شرایران نیدر ا شود.  می یتلق یسابقه الزام »فدرال یبا قانون اساس یالتیا
بوده  یر حقوق اسالمیتحت تأث يد تا حدین امر شایم قانون را دارد و اکآور بوده و ح شور الزامک یوان عالید
  رده است.کق یتلف یت اجماع را با روش حقوق غربیه حجک
  

  حقوق يات علمایچهارم نظر
م آن از جهات یرمستقیر فراوان و غیمحسوس ندارد اما تأث يم اثریحقوق گرچه بطور مستق يات علماینظر - 28

  متعدد محسوس است.
ش را یات خویز هستند و نظرین یحقوق خود منشأ خدمات قضائ ياز دانشمندان و علما ياریبس - الف

ش را در معرض قضاوت یات خویالت نظرکاشتغال به شغل وه ا بید و ننک می بصورت آراء ابراز
ن یترکاز دو د یکیه از کند ک می صادر یأیر ا متضادیدو نظر مخالف  یبا بررس یگذارده و قاض

  ثر است.أمتفاوت مت
ات یرده و از نظرک یالت حقوقیا تحصیندگان مقننه خود صاحب نظر بوده و یاز نما ياریبس - ب
نجا ید در ایات بصورت قانون مدون درآیشوند آن نظر می شوند و عنداالقتضاء باعث یم آگاه یعلم
د مصنوعات مقننه را موضوع یه معتقد است علم حقوق نباکم یشو می ادآوریر را یه و انتقاد ژرژرپینظر

توسعه  ن ویترکر دین نقش اخیه بر اکید تابع علم حقوق باشد با تیز بایه خود مقننه نکعلم قرار دهد بل

                                           
، تهران، 1382حضرت حاج مالّ علی بیدختی گنابادي، ذوالفقار، در حرمت کشیدن تریاك، چاپ چهارم، انتشارات حقیقت،  -  4

 .69 -73باب ششم از فقرة چهارم، صص 
دحضرت حاج مالّ  -  5 در سال قطع رقعی در چهار مجلد  ،چاپ دوم ،بيان الّسعادة في مقامات العبادة ی گنابادي،بیدخت سلطانمحم

این تفسیر به زبان عربی است و ظرافت کالمی منحصر به فردي دارد  رسیده است. طبعشمسی در چاپخانۀ دانشگاه تهران به  1344
دآقا رضاخانی و دکتر حشمتدهد. ترجمۀ ف که ترجمۀ آن کیفیات عبارات و اشارات آن را تنزل می اهللا  ارسی آن توسط محم

، تهران، موجود است ولی استفاده از آن بدون مراجعه به 1377ریاضی، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
دات چاپی با هم آورده  اند.  متن اصلی کافی نیست لذا مترجمان متن فارسی را با متن عربی در مجلّ
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  گردد. می نیز تأمیر نینظر ژرژپ يآن تا حد
  

  یحقوق یلکپنجم اصول 
 یلکرا به عنوان اصول  يم قانون قواعدیستم حقوق نوشته مقنن ضمن تنظیدر س -یحقوق یلکاصول  - 29

باشد معهذا  می ار مقننیر آن در اختیین و تغیین اصول اگرچه جزء قانون است و تعیند اک می انیب یحقوق
ه مردم متناسب بوده و یرا با روحیشتر است زیر مصوبات مقننه بیو سا یر مواد قانونیت و دوام آن از سایعموم

م یند تا رفتار خود را بر طبق آن تنظک می نییآنها را تع یدارند و در واقع برنامه زندگ يشتریب یعامه بدان آشنائ
اصل  ،رد. مثالً اصل لزوم عقودیگ  می اء قرارکات مورد یا ضمنیح ین متعدد بطور صرین اصول در قوانینند و اک

  در انعقاد عقد. ياراده فرد يآزاد
 يه را رهبریروح قانون قوه قضائ ا مصلحت جامعه وینبوده و  یافک یاصول موضوعه و مقررات قانون یگاه
 یلکنوان اصل رار و مورد اقبال واقع شدن بعکبا ت یماتین تصمیچن .ندکم یاتخاذ تصم یه بنحو خاصکند ک می

شود   می گران واردیده ن مال بیه از اک یت دارنده مال در برابر خسارتیمسئول مثالً .شود می در متن حقوق وارد
ناپلئون اعالم شد و سپس در  یقانون مدن 1384مستند به ماده  یکبلژ یه قضائیاول بار بعنوان اصل از طرف رو

شد اول بار  می حقوق مطرح يه از طرف علماکسوءاستفاده از حق  هیا نظری دیز وارد گردیفرانسه ن یه قضائیرو
د و در موارد مختلف مورد استفاده یواقع گرد یه قضائیس مطرح شد و سپس در فرانسه مورد قبول رویدر سوئ

  قرار گرفت.
  

   امن الو انگلستانک ینظام حقوق
  نحوه تشکیل حقوق انگلستان و مراحل آن

ل شده است و در واقع هر وقت کیتش یجیتدر هنحوه ستم خاص خود بیس کمک انگلستان با یحقوق فعل - 30
 بنابر .ده استیم انشاء گردکمخصوص آن مورد از طرف محا یرده قاعده حقوقکشآمد یپ يو مورد یضرورت

 يگرید یستم حقوقیشتر از هر سیخچه آن جدا شده و فهم آن بیتار یحقوق انگلستان از بررس ین بررسیا
  باشد. می ن آنیخ تدویمطالعه تار ازمند بهین
ت و کدر خارج ممل ياد روزافزون نفوذ ویت انگلستان و ازدیثیقرون ضامن استقالل و ح یستم در طین سیا

ن یمطروحه ب يدادگاه الهه در دعو یسیانگل یقاض .شور بوده استکها و عظمت آن در داخل  ين آزادیتأم
را یزنشان داد.  ایدنه ه انگلستان را بیت قوه قضائیثیرد و استقالل و حکران صادر یم به نفع اکران و انگلستان حیا
ه را مأمور یاست نموده است قوه قضائیشبرد سیمور اجراء و پأه را میت او قوه مجره ملّکمعتقد بود همانگونه  يو

  رده است.کاعالم حق 
به عرف و عادت و سنن  کیه متکرا  یحقوق خود و طرز دادرس یلکدولت انگلستان در تمام مستعمرات نظام 

افراد آن  یو روابط خصوص یقلمرو امور شخص پیاده نمود اما دررد ک می ادمداز اخالق و عقل است بود و
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 ینید سنگین نحو شایرد نه عرف انگلستان را و بدک می ادهیرا پ یس نموده عرف محلیتأس یت دادگاههائکممل
  استعمارها. ریاستعمار چندان محسوس نبود تا سااین بار 
له یرا قبالً بوس یلکن است قواعد یبر تقن یه مبتنکحقوق نوشته  يستمهایحقوق س یجیل تدرکین و تشیتقن - 31

نند و بعبارت کاستنتاج  یحقوق یه را با منطقیم قضکنند و قضات موظفند در موارد خاص حک می قانون اعالم
جه یمورد طرح و نت يآن دعو ياست و صغرا یونآن قاعده قان يبراکه کل دهد کیتش یاس منطقیق یکگر ید
  شود. می اعالم یم قضائکاس بصورت حین قیا

روز نبود امروز یه دک يا ه قاعدهکمنزله آن است ه ب قانون بیستم تصویه سکمعتقدند  یسیاما حقوقدانان انگل
شود   می ط با گذشته خلقده و بدون ارتبایده برین حقوق بصورت مقطع و بریا د و بنابریبوجود آ یبطور ناگهان

 یه طکن ملت است یه اکد بلیآ یتوسط قانون بوجود نم یحقوق بطور ناگهان يه در جامعه بشرکحال آن
گردد  می طرح يه دعوک يا ن در لحظهیا آورد. بنابر می جاً بوجودیراتدر یخود قواعد حقوق یخیتحوالت تار

ن یچن يه براکند کدرآمده است جستجو  یضائم قکه بصورت آراء محاکد در عرف مسلم مردم یبا یقاض
صادر  يت جانب انصاف بر طبق آن رأیافتن عرف مناسب و رعایاند و بعد از  ردهکز یتجو يا چه قاعده يمورد
 يرد در واقع رأیقرار گ ين است خود مبناء و مستند آراء بعدکباشد مم یبدون سابقه قبل ين رأیند و اگر اک

  وجود دارد. يا ن قاعدهیه چنکنیبر ا یبناست م یه رسمیاعالم یقاض
  

  وجه اشتراك سیستم حقوق انگلستان و حقوق رومانوژرمانیک
ستم حقوق یبودن خود افتخار دارد و س یستم حقوق فرانسه به منطقیگرچه س -ستمیدو س كوجه اشترا - 32

 ياه ستم نشانهیاز دو س یکند معهذا در هر ک می بودن و ارتباط مداوم با گذشته افتخار یانگلستان به سنت
  ز هست.ین يگریت دیخصوص
ملت  يسنتهاعرف و ه ب یه قضائیل روکین صدور آراء و تشین قانون و همچنیفرانسه در تدو یستم حقوقیدر س

ند و قواعد ک می ومتکستم حیز عقل و منطق خاص آن سین در حقوق انگلستان نیشود و همچن می املکتوجه 
 یه قضات در موقع مقتضکاست  يا چهیاست و غالباً دستور انصاف در یقاض یقالئبر استنباط ع یانصاف مبتن

  د.ینما می چه وارد قلمرو علم حقوقیشود از آن در می ا ابرازیه در دنک يدیجد یات علمینظر
  :ردکم یتوان به چهار مرحله تقس می را یوضع فعله دن آن بین حقوق انگلستان و رسیخ تدویتار - 33

  .یل وحشیو قبا یفیالطوا كواول دوران مل
  اخص). يامن الو (بمعناکد و شروع یدوران جد رماندهانتصرف انگلستان توسط  1069دوم از سال 
  .ن قواعد انصافیدوران تدو 1832تا سال  1485سوم از سال 

  .حقوق انگلستان یوضع فعل د ویدوران جد 1832چهارم از سال 
  

  دوران نرماندها
 ها بر سونکها و سا ها انگلس ژوت رض شده بودنقافته و رم میبر اروپا تسلط  یل وحشیه قباک یدر دوران - 34

ن دوران چندان یحقوق ا .افتیز که بعدها متدرجاً تمرکل دادند کیمسلط شده و هفت دولت تش یانگلستان فعل



22  

ن یظاهر غالبه بگرچه بنا  يمیالد 1069امل آنان در سال ک يالیبا آمدن نرماندها و است .مدون و مجهز نبود
د ین نحو دوران جدیحقوق خود را به انگلستان وارد نمودند و بد گذاشتند اما عمالً یسن را باقکحقوق انگلوسا

  شد. يگذار هیحقوق انگلستان پا
زان می از فئودالها یکهره رده بکات سابق استفاده یتجرب ه خود از فئودالها بود ازکوم فاتح ین دوره گیدر ا
گر در ید یاز طرف .باشند يزکه مزاحم قدرت دولت مرکداد تا قدرت آنان بدان اندازه نرسد  یاراض يمترک

 یندگانیته نمایب از هر فئودالیدالتصویجد يها اتینان از وصول مالیاتها و اطمیاد مالیازد يبرا يمواقع ضرور
د و یرسان می ندگانین نمایبنظر ا اد آن رایا ازدید یجد ياتهایآمدند و شاه بعنوان مشورت وضع مال  می نزد شاهان
د یجد يایشنهاد شاه حقوق مزایم به پیندگان هر بار در برابر تسلین نمایداد. ا می اجراء ب آنان دستوریبا تصو

  گرفتند. می مردم يبرا
  

  دهادادگاههاي دوران نورمان
زدهم یاواخر قرن سدر  .وجود داشت ی، شاهیخان یمذهب یمحل يدادگاهها یفیالطوا كدر دوران ملو -  35

  سه نوعند: یشاه ير مراجع متدرجاً حذف شدند. دادگاههایافته و سایامل کقدرت  یشاه يدادگاهها
  ه است).کا ملیشاه  یبه امور مال یدگیه مامور رسکدار  (دادگاه خزانه یمال يدادگاهها .1
  افراد مرد بود. یحقوق يعاد يبه دعاو یدگیمأمور رس یعموم يدادگاه دعاو .2
ه و بخصوص مربوط به اختالل صلح کا ملیوابسته به شاه  يه دعاویلکه) در مورد کا ملیه شاه (دادگا .3

ت یر خاص دامنه صالحیتفس دند بایوشک می ن دادگاههایاز ا یکه هر کت داشت. یپادشاه صالح
  خود را توسعه دهند.

ه را به یوائکند و شاه شکت یاکماً به شاه شیتوانست مستق می ت داشتیاکن دادگاهها شیام اکاز اح یسکاگر 
  د.ینما یدگیرس ينمود تا و می ز داشت ارجاعیرا ن یش و مشاور مذهبیشکه سمت کش یمهردار خو

  
  ایجاد و تحول کامن الو

  ه عرف خود را داشت.ید و هر ناحیگرد  می متفاوت و مختلف در مناطق انگلستان اجرا يبدواً عرفها - 36
ار داده شد ین قضات اختیرفتند و سپس به ا  می االتیبه ا یه به بازرسکن شدند ییاز طرف پادشاه تع یتبدواً قضا

ن یه اکدر محل بپردازند، از آن پس مقرر شد  یحقوقگر به امور ید يا اجازه یو بعداً ط یامور جزائ ه بهک
در آنجا  اورند تایش به لندن بیرده و آنها را همراه خوکها را در محل قبول  حال ار عرضیس يدادگاهها

ز بهم شناساند و ین متفاوت شد و آنها را يعرفها یار موجب شناسائین رفت و آمد قضات سیا .شود یدگیرس
 یه قضائیل روکین صدور آراء و تشین امور و همچنیه اکرش قرار گرفت یتر مورد پذ در موضوع عرف معقول

 یمحل يرفهاست و در برابر عرفهان مرحله وحدت عیاز ا کیامن الو حاکلغت  .دیموجب وحدت عرفها گرد
  شد. می ار بردهکب
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  امن الوکانصاف در برابر 
ار داده ینمودند متدرجاً به مهردار اخت  می ه به مهردار ارجاعکا ملیرا پادشاه  یشاه يت از دادگاههایاکش - 37

ات باعث شد یاکن شیاد ایقرار دهد، ازد یدگیرد و تحت رسیات را بپذیاکن شیماً ایه بدون ارجاع و مستقکشد 
ن یه بدکند کنها آبد یدگیرا مأمور رس یند و قضات خاصک یدگینتواند به همه آنها رس یه مهردار به تنهائک

  مهردار بوجود آمد. ينحو دادگاهها
+++++++  

  بودافتاده در جزوه  30صفحه 
  مرجع شکایت از دادگاه (راي) کامن الو

  مبناي رأي مهردار
  دستورانصاف و ضمانت اجراي آن

+++++++  
  ز انجام دهد.ین د تعهد خود رایانجام تعهد با
 ه متعهد رأساً موظف به انجام دستورکنداشته بل ین دستور بدنبال خود اجرائیو ا يداد نه رأ  می ورمهردار دست
د تا یگرد  می ا خودش بازداشتیشد   می نمود اموالش مصادره  می یچیهرگاه از دستور مهردار سرپو  مهردار بود
دادگاه نبود اما عمالً  يه دستور مهردار بصورت رأکنیق با وجود این طریند بدکر طبق انصاف عمل شخصاً ب

  د.یبخش  می حبس و مصادره مال به آن قدرت يضمانت اجرا
  

  مواردي که انصاف رفع نقص از کامن الو کرده است
  م:ینک  می رکت ذرده اسکامن الو رفع نقص که انصاف از کروشن شدن موضوع چند مورد  يبرا کنیا

ه کسپارد   می يگریخود را به د یس است شخص دارائیخاص انگل یه نهاد حقوقکتراست  در - الف
 کور مالکن مذیامن الو شخص امکستم یبعد از مرگش درآمد آن را به فرزندانش برساند، در س

ن یاعد انصاف در اه قوکند کاموال منع  يبردار توانست او را از بهره یامن الو نمکشود و  می اموال
  تر بحث خواهد شد. ن باره مفصلیدر ا .ردکن یآمد و مقررات تراست را تدو کمکه مورد ب

ار را محدود ین اختیقاعده انصاف ا .دانست  می را مطلق کار مالیت و اختکیمال قامن الو حک - ب
  جاد نمود.یه الضرر را ایشب يا رد و قاعدهک
ن یه انصاف رفع اکالزام ممتنع نداشت  يبرا يا الو قاعده امنکدر مورد عدم انجام تعهدات  - ج
  رد.کصه را نمود و متعهد را ملزم به انجام تعهد ینق
 ينفع را در دعویا شخص ثالث ذیند کتوانست الزام به ارائه اسناد  یامن الو خوانده دعوا را نمک - د
  رد.کصه را جبران ین نقیمورد ابرحسب  مقررات انصاف یرد ولیبپذ

  
  قابت انصاف وکامن الو و قطع این رقابتر

 رد و آن را محترمک می یحقوق معرف يامن الو را بعنوان مبناکگرچه انصاف  -امن الوکرقابت انصاف و - 40
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 کیآن مت یند معهذا چون قدرت اجرائک  می ه با دستور مهردار آن را فسخکنبود  یچگاه مدعیدانست و ه می
ن دو رشته مستقالً یاز ا یکافت و هر ی  می امن الو توسعهکرقابت با قواعد  به قدرت سلطنت بود قواعد آن به

و  یهمراهه امن الو بک يدادگاهها .شد می شترین رقابت روز به روز بیدند. ایوشک  می در توسعه قلمرو خود
 1616ه در کن شرح ین رقابت را گرفتند بدیا نش بود جلویت شاه و ماموریه طرفدار محدودکپارلمان  کمک

 یسیدستور مهردار (ضبط مال و بازداشت متمرد) با مقاومت مواجه شدند و مقاوم پل ياجرا يس براین پلیمأمور
جز دادگاه حق بازداشت  یچ مرجعیه چون هکرد و گفت کامن الو متهم به قتل را تبرئه کشت. دادگاه کرا 

شتن مهاجم ک ،فاع مشروع از مال و جانشود و در مقام د می یرا ندارد مقاومت متهم دفاع مشروع تلق یشخص
ر یه سکآن بود  ين رأیگر ایاثر د د.یاول پادشاه رس كد ژاییخواهان پارلمان به تأیبا آزاد ين رأیست ایجرم ن

ت متوقف کن حریامن الو و انصاف اکق قواعد یند نمود و بعدها با تلفکحقوق انگلستان را به سمت حقوق رم 
  شد.

  
  قرن نوزدهم -دیجددوران  خصوصیات تحول

  رد:کن خالصه یتوان چن می ه اهم آنها راکدار شد یدر حقوق انگلستان پد یدر قرن نوزدهم تحول - 41
 یدر واقع قاض ین دادرسیر آئییب شد و با تغیتصو ینیمتدرجاً قوان 1852و  1833 ،1832در  - الف
نده و ذهن او را متوجه داشت رها یفات دادرسیه به تشرک يحد یامل و بکد یرا از تق یسیانگل
  ت باشد.یماهبرحسب  مطالب يامن الو به دنباله گروه بندکستم ینمود تا از آن پس در س »تیماه«
ل دستور یتحص يدادگاه مخصوص آن و براه د بیامن الو باکراه حل  یکحصول به  يقبالً برا - ب

ردند اما ک می ود را اجراءشد و هر نوع دادگاه قواعد مخصوص خ  می انصاف به دادگاه انصاف رجوع
ا انصاف را اعمال یامن الو کاً قواعد یه متساوکد به همه دادگاهها اجازه داده شد، یدر تحوالت جد

  نند.ک
نداشت شروع  یه سابقه قبلک ینیار بنتام روش تقنکو نفوذ اف یخواهیار آزادکر افیتحت تأث - ج

  افت.یز ادامه یبعد نه د و در قرن نوزدهم بیگرد
امن الو به حل آنها قادر نبود که ک يارگرکد یمسائل جده ب یستیالید سوسیار جدکش افیدایا پب - د

ان یجر 20رد و در قرن کب یتصو ين متعددین رشته امور قوانیم ایتنظ يرده و براکمقنن دخالت 
  د.یگرد 19قرن  یخواهیار آزادکن افیانشج یستیالیار سوسکاف

  
  دیها و اصطالحاتتقسیم بن، سازمان حقوق انگلستان

 ست وین يگریه قابل ترجمه به لغت دکستم حقوق انگلستان وجود دارد یدر س یاصوالً اصطالحات خاص - 42
 يا غذاید یرو می نیمنطقه از زم یکدر  یخاص يه گلهاکرد. مانند آنکان ید شرح آن را بیدر موقع ترجمه با

رقابل ترجمه یخود دارد غه مخصوص ب یدم ناما نزد همان مریه در همان محل کگروه از مردم  یکمخصوص 
خاص  »تراست« ا شرح و ترجمه نموده مثالًیار برد کن همان لغت را بید عیگر باینقل به زبان د ياست و برا
  ت و وقف و حبس.کیاست مخلوط از مال یرا نهاد خاصیست زیس است و قابل ترجمه نیحقوق انگل
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آورند و به نظر ما   می مختلف حقوق بعمل يها ق نوشته از رشتهستم حقویه در سک یهائیبند مین تقسیهمچن
ا ی یو حقوق خصوص یبه حقوق عمومبندي  تقسیم رسد در حقوق انگلستان وجود ندارد. مثالً می یهیبد

ه در حقوق فرانسه موجود است در حقوق انگلستان ک يره به نحویتجارت و غ یمختلف حقوق مدن يها رشته
رد انصاف یالزم است مورد نظر قرار گ یل مطالعه حقوقیتسه يه براکعمده بندي  سیمتق ست و دویموجود ن

  فات است.یت و تشریا ماهیامن الو ک
  

  یکامن الو و رومانوژرمانکستم یاهم تفاوت س
ر کتوان بطور خالصه ذ می ستم انگلستان وجود داردیوس یکستم رومانوژرمانین سیه بک یاهم تفاوتهائ - 43
  :ردک

اساس  یساخته است ول شیاز قواعد و مقررات پ یبر استنباط منطق یستنتاج و حقوق رم مبنا يمبنا .1
ن در یا شود. بنابر می ه مطرحک يا هیاست در مورد قض یشف قواعد حقوقکبر  یس مبنیحقوق انگل

در حقوق انگلستان تا  یاند ول ردهکدا نیبار مورد عمل پیک یه حتک یار مقرراتیحقوق نوشته چه بس
  گردد. ین نمیدا نشود قاعده تدویرد خاص پمو

ه یبر عرف و رو یحقوق انگلستان مبتن -اس استیو ق یبر منطق خاص حقوق یحقوق نوشته مبتن .2
  است. یقضائ

 ياقو یستم حقوق انگلستان سابقه آراء قضائیاست در س يدر حقوق نوشته قانون اصل بوده و اقو .3
ه یت با رویافته است هنوز هم اولوی يشتریت بیاهم يگزارنان قانویاست گرچه از قرن نوزدهم جر

  است. یقضائ
  ه نحوه حل اختالف.ینده است قاعده حقوق انگلستان اعالمیقاعده حقوق نوشته دستورالعمل رفتار آ .4
هدف  ينظم اجتماع است و در حقوق انگلستان برا يبرقرار يدر حقوق نوشته برا یقاعده حقوق .5

  ف است.سازش دادن و حل اختال یعنیاخص 
  

  به انصاف و کامن الوبندي  تقسیم
حقوق  يها يبند میه در واقع تمام تقسکاست بندي  تقسیم نیموجود در حقوق انگلستان ابندي  تقسیم اهم - 44

دادگاه  يرأ يو بر مبنا یصرفاً حقوق يا امن الو عبارت است از قاعدهک .ردیگ  میبر را در یکژرمان -رومانو
دهد و در  می قرار يرأ يموجود بوده است مبنا 1189ه مسلم باشد قبل از سال کا ر یدادگاه عرفهائ یشاه

موجود بوده  1189ه آن عرف قبل از کبر آن بود  یافت نشود فرض قانونیل بر شروع عرف یه دلک یصورت
توانست در آن سنوات موجود باشد مانند مسائل  یه مسلم بود عرف مربوطه نمک ياست مگر در مورد امور

  ره.یل و غیو اتومب یمائیبوط به هواپمر
ه کگردد   می امالً روشنکف ین تعریشود از هم می ینده تلقیآراء آ يشود مبنا می ه صادریه در هر قضک یآرائ
 ياید و دنیالت نبوده و در برخورد با مسائل جدکتمام مش یح و منطقیقادر به حل صح یبه تنهائ امن الوک

 ياریاجات جامعه باشد دشوار و بسیو احت يموضوع دعو ه منطبق باک یآرائافتن ی .شود می د سرگردانیجد
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د. ینما می مبود راکن یبر عقل و اخالق و انصاف است جبران ا یه مبتنکاوقات محال است. قواعد انصاف 
بدهد  يات متضادین است نظرکه ممیظاهراً شب يدارد و در دعاو یهر مورد خاص قاعده مجزائ يانصاف برا

م حق یه از قدکب دارد  يبه سمت منزل آقا يا الف در ساختمان خود پنجره يه آقاکم ینکفرض « مثالً
 امن الوکتواند به  می ه الفکاست  یهیه مزاحم نور باشد بدکند ک یداشته است. اگر ب ساختمان یروشنائ

تواند  می از جرم د. طبق قواعد انصاف متضررینما می ومکپرداخت خسارت محه امن الو ب را بکند کت یاکش
دادگاه انصاف موظف  د امایب ساختمان ب را بنمایتخر يا تقاضایبر منع ساختمان  یدستور موقت مبن يتقاضا

ه ن مورد خصمانه و بیا رفتار ب در ایه آکن امر است یم او منوط به مطالعه در ایست و تصمین تقاضا نیبه قبول ا
ا الف رفتار دوستانه داشته است و بموقع ب را یه آکنیالف و اعدم اطالع به حق  يا از رویقصد اضرار است 
دادگاه  6».دیب نمایتخر يند آنگاه تقاضاکا عمداً منتظر مانده تا ب ساختمان خود را تمام یآگاه ساخته است 

ر یه در صورت اخکند کاو را رد  يا تقاضاین است بدهد و کم به نفع الف ممکمورد حبرحسب  انصاف
   امن الو جبران خسارت را بخواهد.کحق دارد از  ه فقطیمشارال

  
  تفاوتهاي انصاف و کامن الو

   :ردکمورد خالصه  6توان در  می امن الو راکانصاف و  يتفاوتها - 45
باشند  می یشاه يامن الو دادگاههاکدار و منشأ قواعد  خزانه يمنشأ مقررات انصاف دادگاهها -اول

ن آنها برقرار یب یند معهذا تفاوتهائکر دو گروه قواعد استناد ه هتواند ب می ها گرچه امروزه دادگاه
  است.
  ام متفاوت است.کدو نوع اح يطرز اجرا -دوم
  امن الو.کدر  ین دادرسیس آئکبع یاست نه شفاه یتبکستم انصاف یدر س ین دادرسیآئ - سوم

  ند.ک یت نمکشر يانصاف ژور يدر دادگاهها - چهارم
ت انصاف یمثالً تراست، الزام به انجام متعهد در صالح .رح متفاوت استقلمرو مسائل قابل ط - پنجم

  .امن الوکت یدر صالح یمدن يتهایاست و جبران خسارت و مسئول
  م دادرس است.یست وابسته به تصمین یازات مقررات انصاف الزامیامت ياعطا -ششم

  
  اهم قواعد انصاف

از آن استنتاج و  یلکدارد معهذا قواعد  ین بستگیرفه دستور دادگاه انصاف به شخص طیهر قض گرچه در- 46
  ر است.یه اهم آنها بقرار زکن شده است یتدو

ن ادعا را دارد اما در یز همیامن الو نکگرچه  ندک یبه حق بدون عالج را نم يچ تجاوزیانصاف ه -1
جام تعهد ف از انکامن الو مستنکند: ک  می ومکشناسد تجاوز را مح  می تیه خود برسمک یمورد حقوق

  ز ملزم سازد.یتعهد ن ين است او را به اجراکد و اما انصاف ممینما  می ومکرا به پرداخت خسارت مح

                                           
  ال از کتاب عدالت در انگلستان آقاي دکتر خادممث -  6
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 یدر آراء خود غالباً آرائ یند، و حتک یرا قبول دارد و آن را نسخ نم ایعمل قضا یحقوق يانصاف مبنا -2
ه کقناعت وجدان است  يفقط برادهد و   می اس آن را مبنا قراریرده و با قکامن الو انتخاب کرا از 
 امن الو دور شود.کن است از کمم

امن الو او را که ک یسکباشد مهردار به  ين متساوین متخاصمیه انصاف نسبت به طرفک یدر صورت -3
 ند.ک می کمکمحق بشناسد 

ه از لحاظ زمان مقدم است مرجح کآنها آن يگر و تساویدیکدر صورت تعارض چند انصاف با  -4
خ رهن او مقدم است در یه تارکرده باشند آنکرا رهن  کمل یکچند نفر  ثالً اگرخواهد بود م

 است. ححق مرج يافیاست

رهن باطل  یکه روش خودش منصفانه نباشد مثالً در مورد کند کتواند از انصاف استفاده  می یسک -5
 ند.که پول اخذ شده را مسترد کمال را بخواهد  تواند استرداد  می هنار یدر صورت

 ةتابع العقود«واقع همان قاعده  در یعنیا یتوجه دارد نه صورت ظاهر قضا یصاف به قصد واقعان -6
 .»للقصود

 نگه دارد خبریار را از طلب خود بکله طلبیا حبون یمثالً اگر مد - انصاف تقلب در قانون را قبول ندارد -7
 شود. ینم يار باشد) مرور زمان جارکمورث بدهه (مثالً ب

  
  مراجع انصاف (اصالحات اخیر) من الو وادغام دادگاه کا

موسوم   Judicature Actsبنامه که گذشت یدر مورد سازمان قوه قضائ ینیقوان 1875و  1873در سال  - 47
 ین دادرسیه آئک ین معنیافتند به ایاختالط  يهم تا حد ستم حقوق باین اصالحات دو سیبموجب ا .است
از قواعد دو گروه  یکه هر کاز آن پس حق داشتند  یعال يادگاههاتمام دادگاهها مقرر شده و د يبرا يواحد

هر دو نوع مقررات را  يواحد حق داشتند اجرا يز در خالل دعوایان نینند و متقاضکه الزم دانستند اعمال کرا 
 شعبه یکه قضات آنها با هم متفاوتند کاز آن پس دو شعبه وجود دارد  یعال يدر دادگاهها ند.یدر خواست نما

ه بموجب قانون ک يدیموارد جد ند.ک  می یدگیامن الو رسکشعبه طبق مقررات  یکطبق مقررات انصاف و 
گر انتخاب یت شعبه انصاف است امروز دیدر صالح یسهام يتهاکند مثالً مسائل مربوط به شریآ  می بوجود

حقوق  ،به حقوق جزاو مسائل راجعه  يبه موضوع اختالف دارد. مثالً دعاو یامن الو بستگکا یانصاف 
مبحث  ،تراست ینیامن الو است و تابع مقررات آن، حقوق عکجزء قلمرو  یمدن يها تیمسئول ،تعهدات

 ت در قلمرو انصاف است و تابع مقررات مختصر بدانیو مسائل ارث و وص یستگکو ورش يتجار يتهاکشر
  باشند. می
  

  تعریف تراست
در  .ستین نکگر ممید يزبانهاه ح آن بیه ترجمه صحک مختص انگلستان است ینهاد حقوق 7تراست - 48

                                           
7- Trust 
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 از وقف و حبس و ید بتوان گفت مخلوطینمونه ندارد و در حقوق اسالم شا یکرمانژ -مانوروستم یحقوق س
  ت است.یوص

 یکه بعد از مرگ خود اموالش را ب ياقت اداره اموالش را داشته باشند برایست وراث او لیه مطمئن نک یشخص
 نند و آنکدخالت  كدر ماتر کن اشخاص بعنوان مالیتا ا شوند.  می دهینام 8یه بنام تراستکدهد  می را چند نفی

  مصرف بازماندگان برسانند.ه را ب
  

  نحوه مالکیت تراستی
ت با کیه در مسئله مالکران یو حقوق ا یکژرمان -ستم حقوق رومانویت در سکیمال یت تراستکینحوه مال - 49

  شود: می میر آن قرار گرفته است به سه جزء تقسیحت تأثت یحفظ سابقه اسالم
  حق استعمال و اداره اموال .1
  حق انتقال .2
  د حاصلهیج و عوایت بر نتاکیحق مال .3

ت کیاز آنها از مجموعه مال ین حقوق و حذف بعضیه ایتجز .خود دارد کمال هر سه حق را بر مل یک کمال
ردن و انتقال مال را دارد اما حق کحق اداره  یتراست ست وینطور نیشود. اما در تراست ا ینم یح تلقیصح

 يبنحو یکژرمان - مانووت مفروض در حقوق ریکن نحو سه عنصر مالیبد .از آن را ندارد یاستفاده شخص
  آور است. م تعجبیحقوقدانان آن رژ يه تصور و قبول آن براکگردد  می هیتجز

ه بعدها در اثر توسعه قواعد کرا  یعقود ضمانت اجرائ جاد شد هنوزیه تراست در حقوق انگلستان اک یدر زمان
س کچیبه ه يتعلق داشت و و یت اموال به تراستکیحق مال يرد فاقد بود و چون از لحاظ تئورکدا یانصاف پ

 یحقوق يبود و ضمانت اجرا یاخالق يه تعهدیاول کنفع وراث مالیداد تعهد او در برابر ذ یحساب پس نم
  نداشت. 
خائن دستور  یه تراستیدر اختالفات مطروحه عل يشد هر بار و می ه به مهردار دادهک يا دهیت عدایاکدر اثر ش

ر یین دستور موجب تغیا ید ولیخود عمل نما یفه اخالقیه به وظکمجبور سازد  ار واداد تا  می بازداشت را
 یتراست یت شخصکیمال متدرجاً قواعد انصاف د.یگرد می یتلق کان مالکماک ینبوده و تراست یحقوق يتئور

مت آن مال جزء تراست خواهد بود و یمال را فروخت ق یه اگر تراستکرا محدود نمود مثالً مقرر داشت 
 ت بعملکیمال را انتقال گرفته بود گرچه انتقال مال قهري ا بصورتیدار عالم به موضوع بود و ین اگر خریهمچن
ها  ینفر از تراست هر شود.  می محسوب ید تراستیجد کمال مانده و یتراست باق ان جزءکماکد اما مال یآ  می

  شود.  می میها تقس یر تراستین سایشود و سهم او ب ین نمیاو مع يبجا یسکرد ی(در صورت تعدد آنان) بم
  

  حقوق اشخاص ذینفع در تراستی
ندارند و  یقانون شوند حق می دهینام Cestuiه تراست در واقع نفع آنان مقرر شده است و کنفع یاشخاص ذ - 50
قواعد  يننده و مجرکن یچون انصاف تضم ستم انصاف.یست چون سیقائل ن یآنان حق يامن الو براکستم یس

                                           
8- Trustee 
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ت شده و عمالً به آنان حق ین تثبیستم انصاف متدرجاً حقوق منتفعیدر س یجیاست با تحول تدر یو اخالق یعقل
  نند.کرا مطالبه  که منافع ملکداده شد 

  
  آثار انصاف

م) یریگ  می ه انصاف (بعنوان مثال تحوالت در مورد تراست و آراء انصاف را در نظرکم ینیب  می ن نحوهیبه ا - 51
دارد و  یامن الو است قدم برمکگاه آنها مقررات  ه جلوهکاخص) و عرف  يدر واقع برخالف حقوق (بمعنا

ده انصاف مقدم است و در واقع امن الو قاعکدهد و در صورت تعارض قاعده انصاف و  می رییعرف را تغ
د متدرجاً وارد علم یجد یات علمینظر ایو  یا مذهبی یه توسط آن مقررات اخالقکاست  يا نهیانصاف زم

  شود. می حقوق
  
  )مبدا و علت تاریخی اهمیت تشریفات دادرسیل (کت و شیماه
 ي) ژوریحقوق يدر دعاو یمات انگلستان همواره (حتکفات در محایت تشریاهم یخیبدواً و علت تار - 52
 ا چندان وارد نبود و لذایت قضایافته و به ماهیل کیتش یسواد و عام یچه بسا از افراد ب يرد. ژورک می تکشر
و بدون  یه شفاهک یبر آنان عرضه گردد و در جلسه دادرس یحیه مسئله بنحو صحکست توجه شود یبا  می
ان پاسخ که امک يمنجز يالهاؤه بتواند در قالب سکچنان روشن و مشخص گردد  يرونده بود موضوع دعوپ

ننده حقوق است معتقدند کجاد یا یه قاضکستم حقوق انگلستان ید، در سیا نه) در آن متصور است درآی(بله 
رم  یحقوق يها ستمیس سکمنجر خواهد شد بع يا عادالنه يح باشد مسلماً به رأیصح یفات دادرسیه اگر تشرک
و  یمطابق عدالت باشد به مسائل حواش يرا ت امریدر ماه یدارد و وقت يشتریت بیاهم هیت قضیه معتقدند ماهک

   شود. یسته نمینگر يارک زهیفات با آن دقت و ریتشر
  

  طرز فکر قاضی انگلیسی
وجود ندارد  یو حق یاو در واقع قاعده حقوق يچون موجد حق و حقوق است و قبل از رأ یسیانگل یقاض - 53

 ین الزامیچن یسیانگل ین اواخر قاضیا ید و حتیرا مدلل و موجه صادر نما يه رأکداند  ینملذا خود را موظف 
ستم یشدن س یکن فراوان و نزدیب قوانیبا تصو رد اما متدرجاًک  می خود تصور یت قضائیثین به حیرا توه
و از لحاظ  شد یم سیه متدرجاً در دانشگاهها دروس حقوق تدرکنیفرانسه و ا یستم حقوقیآنها به س یحقوق

 آراء خود را یه از حقوق انگلستان مطلع باشند قضات مبانکجاد شد یگانگان ایب ياز براین نیز این یقیحقوق تطب
  رد.ین قرار بگینوشتند تا بتواند مورد مطالعه محقق می

ه یلک یرسانات دادیو در جر هدوربعمل آ یو متهم رفتار قانون يه اصحاب دعوکد توجه شود یبا یدر هر دادرس
ح یت حتماً صحین صورت ماهیه در اکت شده باشد یامالً رعاکره یحقوق حقه اصحاب دعوا از حق دفاع و غ

  است.
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  کنترل دادگاههاي قوه قضائیه و تمام مراجع
 يم ادارکاست و بخصوص در مورد محا یان دادرسیشتر در مورد نحوه جریانگلستان ب یم عالکنترل محاک

امالً مطابق مقررات قانون باشد منتها بمنظور حفظ حقوق کفات امر یان تشریود تا جرش می فقط دقت فراوان
را  يانگلستان مراجع ادار یدر نظام حقوق موجود یم عالکدولت محا یات احتمالیمردم در برابر تعد یاجتماع
در فرانسه  یدولت يه شوراکفرانسه  یس نظام حقوقکسند بعیرا مدلل و مشروح بنو يأه رک ند ک  می موظف

  خواهد. یل نمیدهد و شرح و تفص می م را مورد نظر قراریصرفاً متن تصم
  

  ت محاکمیقاطع
ت یو قابل يأت ریرد قاطعیگ می س قراریانگل یه مورد نظر قاضک يا تهکن نیمهمتر ین دادرسیبعد از آئ - 54
در غالب  .از افتدین يرگید يبه صدور را يران یا ياجرا يبرا ه بازکنیع و قاطع آن است نه ایسر ياجرا
حق  یسیانگل یقاض .ستیبرخوردار ن یت اجرائین قابلیم از چنکران آراء محاینوشته منجمله حقوق ا يستمهایس

د و بنا به یند صادر نماک یوتاهک يرأ يه در اجراکرا  یا مرجع شغلی يدارد دستور بازداشت هر شخص عاد
م را کمحا يبخورد تا مزه مقاومت در برابر رأ کان آب خنآدم متمرد بهتر است در گوشه زند« یمثل قضائ

  گردد. می مجازات متمرد فوراً اجرا »شدچب
  

  در سیستم کامن الو انگلستان و تفاوت آن با سیستم رومانوژرمانیکمنابع حقوق 
  منابع حقوق انگلستان عبارت است از: - 55

  یه قضائیرو .1
 قانون .2

 عرف و عادت .3

  عقل .4
  شود: می ستم فرانسه مشاهدهیس دو تفاوت با منابع حقوق

  
  قانون در حقوق انگلستان

ن از یرا بعهده دارد و ا ين حقوق نقش مؤثریبر قانون تقدم دارد و در تدو یه قضائیستم انگلستان رویاول در س
م یز بحث خواهینده نیم و مفصالً در سطور آیردک یه بررسکاست  یستم حقوقین سیات جالب و مشخص اکن
  رد.ک
  

  حقوق انگلستان عقل در
حقوقدانان است گرچه خود  يدیده مطالعات تجریرا دارد و زائ يه در حقوق فرانسه نقش مؤثرکن یترکدوم د

افتن آن راه ینجا یمنظور از عقل در ا .خود را به عقل داده است يبر عقل استوار است اما در حقوق انگلستان جا
تر با  آن راه حل را متناسب یند و عقل متعادل قاضکن یرا تأم یقاض یو اخالق یه قناعت وجدانکاست  یحل
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فرانسه  قستم حقویدر س »نیترکد«انگلستان از  یستم حقوقیدر س »عقل«ن نحو یانصاف و اخالق بداند. بد
امل کات عالم خارج دارد. نقطه تحول و تیه واقعب ه نظرکست بلین يدیو تجر یبوده و به اندازه آن ذهنتر  تحولم

  ن منبع است.یز از اینگلستان نعمده حقوق ا
  

  انگلستان یسازمان قضائ
ه راجع به قضاوت و قوه کآن است  قرود ح  می ن منبع حقوق بشماریه مهمترک یه قضائیدر رو یقبل از بررس

  م.یمعمول دار يمختصر یبررس ،ر آنهاکهستند و طرز ف یه قضائیه بوجود آورنده روکه یقضائ
  
  طرز انتخاب قضات 

آنان  یو اخالق یالت اشتغال داشته و سوابق فنکه به شغل وک یسانکن یز قضات در انگلستان از بامرو - 56
ط یحائز شرا يالکه تعداد وکنیگردند و با توجه به ا می ه انتخابیتوسط خود قوه قضائ مه روشن است آن

 یا دو قاضی یکه گاه بباشد هر می تمام عمر يه انتخاب قضات براکنیباً ده برابر تعداد قضات است و ایتقر
ل بعنوان کیو یکه انتخاب کاد است یآن قدر در جامعه ز ین قضائأن است. شکصلح ممااج افتد انتخاب یاحت
  رود. می ت بشمارین افتخار و موفقیباالتر یقاض
ه ندارد. در یوهوس قوه مجر چوجه سرنوشت او ارتباط با هوایهه شود و ب می تمام عمر انتخاب يبرا یقاض
نند و ک می را استماع یبر طبق سنت و قانون مجلس عوام و لردها مدافعات قاض یر به قاضیت انتساب تقصصور

دا یپ ين موردیبار چنیک ینون حتکش تا یصد سال پید اما از سنده می م به عزل اوکر حیدر صورت اثبات تقص
س دادگاه ی(معادل رئ یدادگاه عال سین است و مثالً رئیامالً تأمکآنان  یز زندگین ينشده است. از لحاظ ماد

  دارد. می افتیانه هشت هزار پوند دریشهرستان) سال
ت به صندوق کاز بودجه ممل ینیه همواره مقدار معکست بلیه نیز باقوه مجریپرداخت حقوق قضات ن

 ه محتاج قوهیچوقت قوه قضائیه هکنین صندوق است تا ایشود و پرداخت حقوق قضات از ا می داده یمخصوص
  ه نباشد.یمجر

ترا هنوز هم جزء کا دیسانس حقوق یار است و داشتن لکو سابقه  یبا در نظر گرفتن جهات اخالق یانتخاب قاض
ند موجود نبود و عالقمند به کس یه حقوق تدرک يا ها در دانشگاه رشته مدت یشود. حت یشروط محسوب نم
 یو بالخصوص اخالق یو فن یاشد، تا از جهت علمم بکار محاکد عمالً در یبا  می یالت حقوقیمطالعات و تحص

ن مقررات و شناختن و شناساندن حقوق یلحاظ تدوه ه بکز ینون نکرد اینترل قرار گکت و یم و تربیمورد تعل
در  یپلم دانشگاهیسانس حقوق و اخذ دیچوجه لیهه در دانشگاه معمول شده است ب یس علوم حقوقیتدر

  ست.یموثر ن یانتخاب قاض
  

  ل قضاتاستقال
رد قضات را تحت ک  می یومت سعکه حکمطرح نبود بل یمسئله استقالل قضات بنحو فعل 17تا اواخر قرن  - 57

مجلس  17اند. در اواخر قرن  ن قضات نام بردهیاز ا يمعدود يها ند و نمونهکات او را اجراء ین نظر داشته باشد تا
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ار یا عزل آنها را در اختین نمود و انتخاب یرا تأمرد و استقالل قضات کمز دوم را از سلطنت خلع یعوام ج
ه یدر قوه قضائ یچگونه دخالت و نظارتیه حق هیه قوه مجرکستم حقوق انگلستان یدر س .داد مجلس عوام قرار

ه که هستند ضرورت ندارد و خود دادگاهها همانطور یاوامر مجر يه همواره مجرکز یندارد وجود دادسراها ن
  نند.ک می م دادگاه را بازداشتکآراء خود بوده و متمرد از ح يب اجراقم مرایدید
ه کنیو ا يفرد يهایحفظ آزاد ياست برا يقو ین استقالل در نظر خود قضات وزنه معتبر و ضمانت اجرائیا

  ع حقوق مردم نگردد.ییآنها موجب تض یه و تبانیدو قوه مقننه و مجر ياتحاد معنو
) ین گارد سلطنتین (جز مأموریآنان نظارت قاطع دارند و تمام مأمورم خود کدستورات محا يدر مورد اجرا

ب است و یباشد موجب تعق یاز طرف هر مقام يسرّ يان دعاویباشند، انتشار جر  می مکتابع دستورات محا
  دهد.   می دادگاه دستور مجازات متخلف را

  
  قوه قضائیهکلی نظارت 

ن حق دارد بر تمام امور یا ند و بنابرک می رویسب نکملت  ومت انگلستان ازکستم حیه در سیقوه قضائ - 58
در مورد آن از  ینهائ ه نظر قاطع وکنیست مطرح شود مگر این نکمم یچ اختالفید و هیت نظارت نماکممل

ا متهم یه یعل یمدع يدن است مانند افراد عاکمم يشود. تمام ادارات و مراجع ادار می ه ابرازیطرف قوه قضائ
و  ک، دادگاه مالیاتی، دادگاه ماليل دادگاه اداریاز قب یو تخصص یاختصاص يگرچه دادگاهها رند.یقرار گ

 ه موردیدر عدل ینافیت در مرحله استیاکن شیرد و اکت یاکتوان ش می ... وجود دارد اما از آراء آنها مستاجر و
  رد.یگ می نظر قرار
را  يبدو يت ندارند اگر رایت در صالحیجامع نند چونک می یرا بررس ينگونه دعاویه اک یعال يدادگاهها

ند، یر دادگاهها ارجاع نمایامور را به سا یتوانند بعض می اد بودیارها زکدهند و اگر  می يغلط دانستند خود را
  نند.ک می هیته یعال يدادگاهها را خود دادگاهها ین دادرسیآئ

ن یز حق دارد از داشتن چنیشور انگلستان نکد یبال می فرانسه بخود يدهاکم یه ناپلئون از تنظکدر واقع همانگونه 
  است. يمستقل و قو يا هیشتر در داشتن قوه قضائین قرن انگلستان بیادت چندیس سرّ .بخود ببالد يا هیقوه قضائ

  
  یت سابقه آراء قضائیرعا
قبالً  .ه باشندیسابق الزم الرعا يها هیه روکآن است  یه قضائیبر رو یمبتن یستم حقوقیات سیاز خصوص - 59

 يابند معهذا از لحاظ تئوریه آراء سابق را در موارد مشابه بکردند ک  می هر مورد جستجو م درکگرچه محا
تب که در فرانسه مک یشد اما در قرن نوزدهم و معاصر دوران می تیعمالً رعا یود ولبن یت سابقه الزامیرعا
نمود تا  یتلق یت سابقه را الزامیتب مشابه آن رعاکز مین افت در انگلستانینفوذ و اعتبار  »ر تحت اللفظیتفس«
 یعال وانیت سابقه معاف نمود. دیلردان را از رعا یوان عالیگذرانده و د یمجلس لردان قانون 1966ه در کآن

 زیه عضو مجلس لردان نکنفر حقوقدانان  9ب از کاست مر یشور است مجلسک یعال وانید يه بجاکلردان 
 يه سابقاً در دادگسترک یر لردانیو سا ير دادگستریاند باضافه وز مادام العمر منصوب شده يباشند و برا می
  اند. بوده یقاض
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  محدودیت تئوري و عملی در رعایت سابقه

 ان اجرینیشیش سابقه دارد و قضات به آراء پیم و بک یقضائ يستمهایت سابقه گرچه در تمام سیرعا - 60
امن الو انگلستان کستم یشود اما در س می یتلق یشور الزامکوان ید یئت عمومیاء هران آرینهند و مثالً در ا می
  شود. می ین اول حقوق تلقکت آراء و سابقه استناد بدانها ریقاطع
 ین روشیحقوق انگلستان و تفاخر آنان بانحصار در داشتن چن یصه فعلین خصیر اکبعد از ذ 9تر خادمکد

سابق  يو آراء علما یه قضائیه استناد بروکرساند  می قتین حقیز ما را به ایر نگیخ حقوق ملل دیتار« :سدینو  می
ه اطالع کاز جمله تا آنجا  .امن الو سابقه داشته استکگر قبل از تولد ید يشورهاکم در یا قضات قدیحقوق 

ام را کناد به احاست ن طرزیعه و شعب مختلف اسالم ایش ين اسالم علمایره عربستان با ظهور دیدر شبه جزم یدار
شد  می ن علماء مراجعهیحل آنها به ادر ه ک یائیصدر اسالم در موارد مختلف و در قضا يعلما .ردندکباب 
ن رسم یه هنوز است اکگرفت و هنوز هم   می گران قراریه بعد از آنها مورد استناد دکاند  داده یامکو اح يفتاو
 يجاد دادگستریقبل از ا یه حتکث و اخبار یاحاد ي. فتاومذاهب اسالم معمول و متداول است ين علمایدر ب
ه در آن زمان کده یمعمول گرد یاسالم زمان ين علماین سنت در بیگرفت ا  می ام قرارکاح كمال یل فعلکبش

 12در حدود قرن  .موجود نبوده است يشور اثرکومت واحد بوده و از حقوق در آن کهنوز انگلستان فاقد ح
ره ین مقررات از شبه جزیه اکست ید نیامن الو بوجود آمد و بعکه کد از اسالم بود ششصد سال بع یعنی

ه قبالً کاند  بوده ین سنتیچن يها هم دارا یا اصوالً خود رومیعربستان به روم و از آنجا به انگلستان رفته باشد و 
ه کرد کر کتوان ذ می ن موردیدر ا(هزاران مثل  رده باشند.کامن الو فراهم ک ينه را برایبه انگلستان برده و زم

شود) ... حال  می ط استنتاجیه از آن قاعده الضرر در مقابل اصل تسلکبن جندب است  ةه سمریاهم آنها قض
 يرویو پ یه تعصب مذهبکد هم بتوان گفت یرا نداشتند و شا ین همتیچن یمختلف اسالم يشورهاکه در کآن

  .»ن امر و ادامه ابداعات قصور روا داشتندیه در اکا آنی... و  بدون چون و چرا از دستورات
  

  آراء الزم الرعایه
به شخص دارد و برحسب هر شخص  یرا انصاف بستگیست زیت سابقه در مقررات و قواعد انصاف نیرعا - 61

 وششکدر برابر خود داشت شخصاً  يسوابق متعدد یقاض یر امور هم وقتیو هر پرونده متفاوت است و در سا
ست و یت سابقه مطلق نیرعا .دینما می آنچه را با پرونده عمل مطروحه نزد او متناسب است انتخاب ند وک می

  دارد. یو عمل ياز نظر تئور یتهائیمحدود
  شوند. می میم تقسکمحابرحسب  آراء صادره ياز جنبه نظر -1

ه یلرعام مادون سابقه الزم اکر محایخود او و سا يبرا 10نافیآراء صادره از طرف است - الف
  است.

                                           
  .71دکتر خادم ص  - کتاب عدالت در انگلستان -  9

10 - Court of Appeal  
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مه کخود آن مح يآور برا ه سابقه الزامکنیبدون ا 11عدالت یوان عالیآراء صادره از د - ب
  رند.یگ  می م مادون محسوب گردند اما مورد استناد و مطالعه و اعتماد قضات قرارکا محای
  گردند. ینم یه تلقیر مراجع سابقه الزم الرعایآراء سا - ج

ها تمام  ن مجموعهیدر ا .عمل قضات است كشده مال يآور جمع يمجموعه آرا یاز لحاظ عمل -2
ر آراء یشود. عمالً سا می يدارند گردآور یجالب یه جنبه قضائک یفقط آرائ ،نشده يآور آراء جمع
ت سابقه یق الزام رعاین طریند و بدیآ یه به حساب نمیت واقع نشده و جزء سابقه الزم الرعایمورد رعا
  ند.یکم دایم نرمش پیرمستقیبطور غ

 یوان عالی% آراء د10ناف و یم استک% آراء محا25 و )یوان عالیدرصد آراء مجلس لردان (د 75بطور متوسط 
  شود. می ها منتشر عدالت در مجموعه

  
   رابطه قانون و رویه قضائی

و احساس شده است قانون ب یاست و بندرت ضرورت تصو یه قضائیبر رو یانگستان مبتن یستم قضائیس - 62
آنگاه  افتن راه حل به سوابق آراء مراجعه نمود وی يد برایاست و با یحقوق انگلستان سابقه قضائ لذا اصل در

 یه قضائیدر رو یا اگر سوابقیند یقانون برآ يا نه درصدد جستجویه سابقه نسخ شده است کنینان از ایاطم يبرا
  شود. می جه گرفتهیبودن قانون دو نت یستثنائن مطلب و ایاز ا .افت نشد در قلمرو قانون به جستجو پرداختی

  موارد نص محدود گردد.ه ر شده و بید محدود تفسیاوالً قانون چون استثناست با
  ر نمود.یتفس یرا تحت اللفظ ید مقررات قانونین نظر باین همیاً در تأمیثان

  
  برداشت قوه قضائیه از قانون

 یقانون رائ یک يه برمبناکمعتقد است مادم  يو .ندارد یارزش یسیانگل یقانون بطور مجرد در نظر قاض - 63
 یقانون آرائ یکه به مستند مقررات مختلفه کنیبعد از ا .باشد می نیکان لم کصادر نشده است وجود قانون 

 هکن لحظه است یآور است و از ا ندگان الزامیآ يثبت شده و برا یه قضائین آراء در مجموعه رویصادر شد ا
گر یدر صدور آراء خود د يم بعدکن قانون در قلمرو حقوق انگلستان وارد شده است و محایاگفت توان  می

 هکنجاست یو از ا دهند.  می ه به مستند آن صادر شده است نظرکه به آراء سابق کنند بلک یبه قانون استناد نم
 ،ردیگ یستناد قضات قرار نمصادر نشده است مورد ا یبر آنها آرائ یه مبتنکن بجهت آنیقوان ياریم بسینیب  می

بنام  یکه در حقوق رومانوژرمانک ید، حالتیآ  میشده و بحال عدم اجراء در كن نحو مترویقانون بد
Desuetude ن را ینگونه قوانیشود ا می ناچار یسیبار مقنن انگلیکچندگاه  ت ندارد، هریرسم یموسوم بوده ول

  د.یبار الغاء گردیکه کصد قانون مترویو س هزار 1867نهصد قانون و در  1861در  .ندک یملغ
نه بحسب ظاهر  ،رد در حقوق انگلستان مؤثر استیه مورد قبول و عمل قضات قرار گک يقانون به آن نحو

ه عدم پرداخت بعلت ک یست مگر در صورتیز نیون جایه بازداشت مدکب شد یتصو یمثالً قانون .عبارات
ه از ک یونیالقاعده مد یه علک کن مستمسین را بالاجراء گذاشتند و به ان قانویم تا مدتها اکمحا .ت باشدیسوءن

                                           
11 - High court of justice 



35  

د یرده و باکد دادگاه تمرّ يند نسبت به رأک می يش خوددارین خویبر پرداخت د یانجام دستور دادگاه مبن
رد کوضع  یحیب شد و مقررات صریتصو 1970در  يگریدادند تا قانون د می لذا دستور بازداشت .ف شودیتوق
  مه ممنوع نمود.یب یدرآمد و بده ات بریمال، ون را جز در مورد نفقه اشخاص واجب النفقهیبازداشت مدو 
  

  اصول کلی حقوقی و قانون
ه در ک يبنحو یحقوق یلکن اصول یبنابرا .مجرد يهایبر تئور یع است نه مبتنیحقوق انگلستان توام با وقا - 64
المثل اصل  یاست و ف یاخالق ه دستورکست بلین یقاعده حقوق متداول است بنظر آنان یکژرمان- ستم رومانویس

ره بنظر ی... و غ، سوء استفاده از حق ،يگریمت خسارت دیجهت بق یشدن ب یاصل غن ،ارانهکمنع رقابت م
ه بر کدانست  یتوان آن را اصل حقوق می یوقت .ینه اصل حقوق است و یقاعده اخالق یسیحقوقدانان انگل

  در شود.صا یآن آرائ يمبنا
ستم حقوق نوشته از آن برخوردار است یه در سکرا  یت و شمولیلکامن الو آن کستم یدر س یاصول حقوق

حاالت برحسب  واگذار نمود. یرا به قاض ینه دادرسین هزییار تعیه اختکب شد یتصو یمثالً قانونندارد. 
نه ین هزییت و اصول مربوطه به تعشد و آنقدر تعداد حاال می متفاوت ینه دادرسیزان هزمی مختلف و متفاوت

رد وم 35حاالت را به  »تورم اصل«ن تعداد و جبران یردن اکم ک يبرا يرگیه قانون دکمتعدد شد  یدادرس
  شد. يآور صفحه جمع 148ن موارد در یرد و آراء سابقه درباره اکمحدود 

  
  مقایسه قواعد و اصول کلی حقوقی در دو سیستم

اناً مذهب یاح شتر وابسته به اخالق ویستم حقوق فرانسه بی) در سیو قضائ یقانون (اعم از یقواعد حقوق - 65
 .ندک می نیینده تعیآ يو رفتار مردم را برا یو برنامه زندگ یلکفات و لذا روش یو تشر ین دادرسیاست تا به آئ

و اخالق  یعمومعقود در برابر نظم  يت آزادیا اصل محدودیسوء استفاده از حقوق  یحقوق یلکمثالً اصل 
 يمات و دعاوکاز محا یا پرونده مخصوصیاز مردم  یبه فرد خاص یه ربطکاست  یزندگ یلکحسنه روش 

ند، اما در انگلستان اصول کوشد اصل الزم را بر مورد خاص منطبق کد بیبا یفقط قاض يندارد و در هر دعو
انگلستان بالفاصله و به سهولت  یقوقدر ح یحقوق یلکاصول  وز مرتبط است ین ین دادرسیبه آئ یحقوق یلک

ه منجر به اعالم آن اصل شده ک يا ات پروندهیجزئ كدر بدون مطالعه و یفهم اصل حقوق .ه منطبق استیبر قض
 ه باکن دو نفر یه بدعقنمثالً در مورد قرارداد م تر و مجردتر است. در فرانسه عام یست، اصل حقوقین نکاست مم

افت یه دریا نظریرد یه اعالم عرضه را بپذیا نظریه آکند ک می بحث یکژرمان -انوستند حقوق رومین هم مواجه
ا در یه قبول خود را ارسال داشته یننده اعالمکه قبول کشود  می منعقد يا ا در لحظهیه قرارداد آکنیو ارا شنهاد یپ

ر تواند بناب ینم یسیانگل ین مثال از نقطه نظر قاضیه همکو حال آن شنهاددهنده برسد.ین قبول به پیه اک يا لحظه
س) بسته شده با بوساطت کاتلین (تلفن ین طرفیماً بیه قرارداد مستقکنیابرحسب  هکحل شود. بل یلکاصل  یک

ا محل آن مورد نظر باشد، یخ انعقاد قرارداد یه تارکنیابرحسب  نیا پست) منعقد شده باشد و همچنی(ارسال نامه 
  .متفاوت است
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  مسئولیت مدنی (اصل کلی)
امالً معادل حقوق فرانسه وجود نداشته و اصطالح ک يبمعنا 12»ریتقص«اصطالح خاص  یت مدنیدر مورد مسئول

از شقوق  یکیه ک 13»غفلت«دارد مورد عمل است. در مورد اصطالح  یه انواع و اقسامک »روش نامشروع«
ا یاط خاص بوده است یموظف به انجام دقت و احت ين موردیا شخص در چنیه آکشود  می ر است توجهیتقص

ن یا کا حق داشته است در ملیه متضرر آکنیابرحسب  مورد بحث باشد کیمال یت مدنینه؟ مثالً هرگاه مسئول
 ؟ریبکا یر است یا متضرر صغیآ ؟ا نهیرده است ک کد به ملواو را به دعوت ور کا مالیآ ؟ا نهیوارد شود  کمال
متفاوت خواهد  یاصل حقوق ؟ا نهیاست  یشکو اسباب  کم ملیاعمال مربوط به اداره و تنظا خسارت بدنباله یآ

  بود.
 يآور جمع يا بستهه تمام حقوق در مجموعه محدود کد ینام »بسته«ستم یتوان س می ن نحو حقوق فرانسه رایبد 

ه کاست  »باز«س یرد و اما حقوق انگلکد جستجو ین محدوده بایشده است و حل هر موضوع را در داخل ا
به  يدید اصول جدیجد يمات و دعاوکد باز است و در واقع محایاصول جد ورود قواعد و يآن برو يدرها

  د.یافزا  می علم حقوق
  

  وضعیت امروز و تحول قانونگذاري
ش آمدن مسائل یو پ یجهان يرکبواسطه امواج ف یقرن قبل و بخصوص بعد از جنگ دوم جهان یکاز  - 66
از بداشتن ین كمه و بهداشت و حمل ونقل و مسائل بازار مشتریب ،يارگرک ،ينه امور اقتصادید در زمیجد

رد کاقدام  ید و فراوانین جدیب قوانیز منطبق باشد انگلستان به تصویر ملل نیه با مقررات ساکد یمقررات جد
 یکنزد یکژرمان - ومانوث به حقوق رین حیند و از اک می يرا باز يگر قانون نقش مهمتریه امروز دک يبطور

ازمند یه نکشود  می يادار يدر دستگاهها ینید موجب ابتالئات و اقدامات نوین مسائل جدیشده است. همچن
  ه شده است.یته ین فراوانیقوان ينه امور اداریاست لذا در زم ینیبه مقررات نو

نندگان کا اجرایه واگذار شده یقضائ ماً به قوهیآن مستق يه با اجراکن آن است ین قوانیتمام ا كاما قدرت مشتر
ت دارد و یفور ين تا حدین قوانیا يگر چون اجراین قوه قرار دارند. از طرف دینترل اکان تحت کماک
آن آراء  يرده و برمبناکن را هضم ین قوانیستم خاص خود ایبا س یه قضائیه حقوق و روکتوان منتظر ماند  ینم

  شود. می لکیر قانون تشیرفرمها و تفس يبرا یخاص يونهایمسکد لذا یصادر نما
م یافته و امروز اگر نگوئیر ییشمرد تغ می ه را مقدم بر قانونیت رویه رعاک یم قضائیه قدین نحو متدرجاً روحیبد

با  یکیز تشابه و نزدیث نین حیه از اکرد ک ید آن دو را هم تراز تلقیند الاقل باردا می ه مقدمیقانون را بر رو
  دا شده است.یپ حقوق فرانسه

  
  در حقوق انگلستان عرف

امن الو عرف را کوحدت دادن بدانها  عرفها و يآور جمع يوشش براک یبوده ول یحقوق انگلستان عرف - 68

                                           
12 - Fault 
13 - Negligence 
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شده است  یه از عرف ناشکاست  یه قضائیبر رو یدرآورد و امروز حقوق انگلستان مبتن یه قضائیبصورت رو
  بر عرف. یماً مبتنینه مستق

خ یدر تار کموجود بوده است اما در صورت ش 1189ه قبل از کداند  می را معتبر یعرف 1265وبه قانون مص
ه مسلم باشد که بلک يخ وجود داشته است مگر در مواردین تاریه عرف قبل از اکرد کد فرض یق عرف بایتحق

  خ بوجود آمده است.یعرف بعد از آن تار
  ست.یت نین محدودیشامل ا یتجارت يعرفها

  
  انگلستان در سیستم فرانسه و عقل

 ين اعتقاد دارد و فقط عقل را برایت قوانیفاکامل بودن و که ب یعنیاست  »بسته«ستم حقوق فرانسه یس - 68
رفع  يحقوق انگلستان عقل برا »ستم بازیس«ه در کبرد و حال آن می ارکنوشته ب شین پیه از قوانیم قضکاستنتاج ح

اثر عقل در حقوق انگلستان  ار رفته است.کد بیقاعده جد جاد قانون وید و اموجو یه قضائیا رویصه قانون ینق
ن قواعد یجاد شده و همچنیق این طریاز ا »یقانون يها لهیمنع ح«قواعد عمده انصاف مثل  ار مهم است ویبس

 ده است.یق توسط قضات وارد حقوق انگلستان شده و در آن حل گردین طریت از ایحیا مسیمناسب حقوق رم 
مافوق  یتیه خاصکدانند  می قین جهت آن را الیبالند و به ا  می صه حقوق خودین خصیبه ا یسیحقوقدانان انگل

 آن همان آراء بعداً بعنوان سابقه مورد ياست بعد از دخالت عقل و صدور آراء بر مبنا یهیبد داشته باشد. »یمل«
  رند.یگ می ارکه بیز با قضیردن سابقه مناسب نک دایپ يعقل را در جستجو يرد و قضات بعدیگ می استناد قرار

 ياعمال عرفها ،زمان يات جاریف عقل در حقوق انگلستان عبارتست از نظریبطور خالصه نقش عمده و تعر
... خالصه  ه قبالً قبول و مرتباً اعمال شده وک یاعمال اصول ،یمات قضائین تصمیالزم ب یهماهنگ ،ت شدهیتثب

  باشد. می یت قضائیو نفع و ثبات حق و امن یعقل متوجه نفع دائم
  

  دکترین
ن ید بدیل علم حقوق عمالً بایاز به تحصیبدون ن یست و قاضین يدیه حقوق تجرکحقوق انگلستان  در - 69

د از راه عقل وارد حقوق انگلستان یات جدیتواند داشته باشد گاه نظر ینم يا ن نقش عمدهیترکامور وارد شود د
علم حقوق  يها یرسکر جهان یشتر با سیو ارتباط ب یر و هماهنگیمقارن با تحوالت اخ شود اما  می شده و
ه یها و انتخاب رو هیرو يآور رد و نقش آن در جمعک يگر ن شروع به جلوهیترکب دین ترتید وبدیس گردیتأس

  مناسب مشهود است.
   

  رانیحقوق ا یستم فعلیبا س یبررس
 يتوان برا می يستم حقوق فرانسه اقتباس شده است و جهات متعددیسات از یلکران در یا یستم حقوقیس - 70
ه کعالوه بر آن«نظر شده است:  ن اظهارین مورد چنیدر ا 14تاب عدالت در انگلستانکرد در کر کن اقتباس ذیا

                                           
  .75عدالت در انگلستان، دکتر علی خادم ص  -  14
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جهت ه امن الو بکستم یس ينهایا سرزمبمت نمودند و یفرانسه عزه ب یالت خارجه به علل فراوانیشروان تحصیپ
ه با طبع کن یستم التیو ساخته و پرداخته بودن س ینداشتند و اصوالً آمادگ يارکن آنها یده قوانیچیپ هرظا

خود را با عجله و شتاب  یستم قضائیز سیران نیه اکد یشتر جور بوده باعث گردیب یراحت و فرمولپسند شرق
 يبرا یوئیکج و ثمرات نین شتاب نتایند و متأسفانه اکد یتقل يستم فرانسویفراوان و بدون تأمل و دقت از س

الت کیتش یه قسمت اعظم نابسامانکرد کتوان به جرأت قبول  می هکران نداشت تا آنجا یا یسازمان قضائ
ه در کبود  یسانک یناپختگ ات وکن نیما معلول عدم توجه به ا یت اجتماعیران و فقدان امنیا یقضائ

د جستجو یت عدالت انگلستان را در قضات آن بایموفق ... نداشتندالزم را  یاردانک یدادن دستگاه قضائ سازمان
ستم ین سیموجب انتخاب ا »و ... یطلب شرق تطبع راح«توان گفت صرفاً  ینم» ... نین آن سرزمیرد نه در قوانک

  شده است.
حول آن و ت كه موجب تحرکه فراوان به عقل و عرف کیت ران مستقر بود بایه قبالً در اکستم حقوق اسالم یس

تر بود، اگر  ملت متناسب یش و راحتیشود با آسا  می ته مثبت آن شمردهکز نیاست و در حقوق انگلستان ن
د یت سابقه و انصاف و عرف بایو رعا یه قضائیگرفت ناچار رو می انگلستان مورد نمونه قرار یستم قضائیس
ط یانطباق با شرا آن و يروید نیموجب تجدبر اسالم بود و  ینها مبتنیگرفت و تمام ا  می قرار یحقوق يمبنا
نون کن شاه شروع شده مرتباً تب آن تایه از دوران ناصرالدک یزدگ ه غربکد و حال آنیگرد می د جهانیجد
ر و زبر یز يه فعالً مشهود است و در آرزوکاست  »ت بدون ملتیمل«العمل غلط آن  سکرفته است و ع باال
ه کده را بوجود آورده بود ین ایا یخیع تاریوقا یگر بعضید یاز طرف .تبوده و هس يادیردن همه مسائل بنک
ه با مقاومت روبرو کنیا ين راه بود و برایدر ا یخود قدم یقانون اساس .ش برودیپ یکید به سمت الئیران بایا

 یمقانون سابق مجازات عمو 1ماده  .دیهرگز اجراء نگرد یب شد ولیتصو ینشود ماده دوم متمم قانون اساس
در قانون  برده نشده است. یه نامیاز امور شرع یو خال کبعنوان تعارف خش ید حتیعوض شد و در قانون جد

را بخود  ین زحمتیه چنکنیق داده شود بدون این بود با شرع تطبکه قانوناً ممک يت خانواده مواردید حمایجد
 شتریدستگاه عدالت ب یم نابسامانیرو  یم شیشدن پ یکشود هرچه بسمت الئ می راه دهند گنجاندند اما مشاهده

ها برخالف  ه اوالً نوشتهکه معلول آنست کست بلیستم حقوق نوشته نیصرفاً معلول قبول س ین نابسامانیا .شود می
  م.یندار يمعنو از لحاظمستقل و قدرتمند ه یقضائاً قانون و قوه یات مردم است و ثانین قرن روحیچند

  

  آمریکا ستم حقوقیس
  ه مختصر تشکیل آمریکاتاریخچ

م ک يا ن تعداد به اندازهیسرخپوستان بود و ا ين تعداد معدودکلمب مسکستف یرکقبل از  آمریکا قاره - 70
و  یاروپائ کر ممالیاز سا آمریکا شفکبعد از  .ردک ینه تلقکام بدون سیتوان آن قاره را در آن ا می هکبود 

بهتر  یط زندگیطال و شرا يدر جستجو ردند وکل بدانجا مهاجرت ا و پرتغایبخصوص انگلستان و فرانسه و اسپان
 .ردندکآنان را تصرف  یشتند و اراضکز یان برداشتند و سرخپوستان را نمی برخورد نمودند از یبا هر مانع
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همان  ین جامعه انسانیباً اولیه تقرکنماند بل یباق یجامعه انسان یو حت یستم حقوقید سین در محل جدیبنابرا
نبود اختالفات به  یو حقوقدانان مجرب یه قاضین اولین مهاجریاست چون در ب یهیبد ن بود.یمهاجر يههاگرو
ده ین راه دو ایشد و در ا می ش حلیه خویت اولکممل یستم حقوقیتصور آنان از س يساده و برمبنا نحو
  ن جوامع بود.یه حل اختالفات ایه اولیگر آنان و پا الهام

  ت.یحیمس یو حقوق یذهباول توجه به متون م
 ن گروهها را به سمت خودیه اک يا د الوالدهیات خاص اقتصاد جدیواقع مقتض در .یدوم اقتصاد محل

  شاند.ک  می
ز اقتضا یس بود نیآن انگل یروئیو ن يت عددیثرکه اکن یه مهاجریبهتر شد و روح یط زندگیشرا 18در قرن 
ن یمقاومت در برابر استبداد شاه بهتر يگر براید یطرفاز  .داشته باشند یمشخص یستم حقوقیه سکداشت 
 يزیر یرده بودند پکه مهاجرت کحقوقدانان  يامن الو بدست تعدادک امن الو بود.کز همان یآو دست
د و یگرد ين فرانسویاز مهاجر يانادا مستقل شد و مهاجرت موجب جذب تعدادکانات ین جریدر ا .دیگرد می
د آنان را در مقاومت و مبارزه با انگلستان و یجد يآمریکا در یخواهیار آزادکافز انقالب فرانسه و رواج ین

ستم یافته بودند و سیز استقالل ین یائین اسپانین ادوار چون مهاجرین در اید نمود و همچنییتأ یاستقالل طلب
  را:ید زینرس یطعجه قیادتر شد اما به نتیز یکژرمان -ستم رومانویخواستند اقبال به سمت س می ینینو یحقوق

ه و عادات آنان متناسب با یبا دولت انگلستان در مبارزه بودند اما روح یسین انگلیاوالً گرچه مهاجر
  ردند.ک می را طلب یمستقل یستم حقوقیامن الو بوده منتها سک
  ن لحاظ نفوذ آنان تفوق داشت.یبد .بود یسین انگلیار مهاجریاالت ثروتمندتر در اختیاً ایثان
  امن الو بودند.کفقط از گروه  آمریکا حقوقدانان مهاجر در ثالثاً

ات یشبرد نظریبه پ کمکه مجال کمشغول بود  یشتن و امور داخلیام چنان به خوین ایرابعاً فرانسه در ا
  خود را نداشت. یستم حقوقیس

  
  آمریکا جهات تفوق سیستم حقوقی کامن الو در

و منابع  یستم حقوقیامن الو منجر شد و امروز طرز استدالل در سک ستمیس یلکن مبارزه گرچه به تفوق یجه اینت
 دهیز در آن دین یکژرمان -ستم رومانویاز نفوذ س يامن الو است اما آثارکمقتبس از حقوق  آمریکا در یحقوق
د ل دهنکیداشته و دولت فدرال واحد تش یستیاالت بتوانند همزیه اکنیل امی االت ویا یاستقالل حقوق شود. می

صادره  ين و آرایقوان ل هر گروه آزاد گذارند.می را مطابق یحقوق يستمهایه عادات و رسوم و سکموجب شد 
ام همان قانون یرا در آن ایست زآمریکا افت مورد قبول و مستندیاستقالل  آمریکا هک 1776در انگلستان قبل از 

 یمراجع قضائ يشود معهذا آرا می یتلق یجقانون خار ين و آراء بعدیرد و گرچه قوانک می ومتکح آمریکا بر
ستم انگلستان قرار یر سیار قضات همواره تحت تأثکه و طرز یرا روحیاست ز یکبهم نزد یلیت خکدو ممل

ر جهات یدر سا .میده می شتر مورد توجه قراریستم را بین دو سیات افتراق اکن ما یفعل ین در بررسیبنابرا دارد.
  د دانست.یشوند آنان را مشابه با می یواده تلقخان یکچون هر دو حقوق از 

  افته است:یامل کستم تین دو سیر به دو صورت متفاوت در ایامن الو به شرح زکستم یس یاصول اساس - 70
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ز تابع نظم و مقررات ین یدولت يه تمام افراد مردم و سازمانهاکاست  یبدان معن :اصل تفوق حقوق - الف
 يز مانند تمام دعاوین يت اداریاکاست. مدتها ش يامر به عهده دادگسترن یهستند و نظارت در ا یحقوق

و  ید زندگیاجات جدیات زمان و توجه به احتیاما مقتض ،دیگرد می مطرح یعموم ينزد دادگاهها یخصوص
جاد مراجع یجاً موجب ایازمند اظهار نظر افراد متخصص است تدریه نکو قاطع  يمات فوریضرورت اخذ تصم

و هم فدرال  یالتیهم ا يادار يدادگاهها آمریکا در .داد يادار يتوان بدانها نام دادگاهها می هکد یگرد یخاص
 مطرح يت از آنها در دادگستریاکست و شین ین دادگاهها قطعیمات ایس شده است اما بهرجهت تصمیتأس
  شود. می صادر یاز مراجع قضائ یقطع يگردد و را می
تا مدتها  یر عناد با انگلستان و در دوران مبارزه استقالل طلبانه و حتیتحت تأث: یاصل احترام به سابقه قضائ - ب

طلبانه  جان استقاللیه هکشد بعد از آن  می ن اصلیبد یمورد قبول نبود و حمالت یبعد از آن ارزش سابقه قضائ
ت یامروز رعا .شدل ین افراط تعدیرد اکش کانگلستان فرو يادگارهاید و بحران مبارزه با یهدف خود رسبه 

ت سابقه آراء را یه رعاکنیگذارند مگر ا  می احترام یمعموالً به سوابق قضائ یست ولین یه الزامچسابقه گر
ز یالت نیهر ا یه قضائیز مستقل بوده و رویه آن نیالت قوه قضائیبا استقالل هر ا .ص دهندیمخالف عدالت تشخ

  مجزا است.
در انگلستان  .است یمدن يدر دعاو يستم دخالت ژوریدو س كشترااز وجوه ا یکی :یات منصفه مدنیه - ج

ن روش یا آمریکا ردند اما درکباً حذف یل داده و تقریتقل یئت منصفه را در امور مدنیت هکمتدرجاً موارد شر
تواند  ینم ين عادیده است و قوانیب گردیدرآمده است موارد رجوع به آن تصو یچون جزء اصول قانون اساس

  ند.کلغو آن را 
  

   آمریکا یسازمان قضائ
ام آن ناچار کو استح یاسیوحدت س یکجاد یا يده است برایل گردکیاالت مختلف تشیچون از ا آمریکا - 72

االت یه اکده یل گردکیتش ین نحو دولت فدرالیده و هدف و به این ایاست و با ا یمحل يت استقاللهایاز رعا
حقوق فدرال  :ده استیجاد گردیبموازات هم ا یستم حقوقیهذا دو سیعل .ش استقالل داشتندیآن در داخله خو

  .یالتیو حقوق ا
  

  دادگاههاي فدرال و ایالتی
سلسله دادگاهها عبارتند  .وجود دارد آمریکا در »و فدرال یالتیا«دو سلسله دادگاه  - یالتیو افدرال  يدادگاهها

 ،فدرال (مانند آلمان فدرال يشورهاک یس بعضکاست، بع یوان عالیه آن در دکناف یو است ياز دادگاه بدو
 ه فدرالکز است یتم یوان عالیهستند و فقط د یالتیفقط ا يبدو يه دادگاههاکس) یانادا، سوکا، یاسترال
 يناف دادگاه بدویاست .ز در دادگاه فدرال مطرح گرددیناف نیت و استیه هداکن است کمم آمریکا باشد در  می

شور ارزش طرح ک یوان عالیص دیه به تشخک یشود و آراء مهم  می فدرال مطرح نافیفدرال در دادگاه است
  است. یت فرجامیاکوان داشته باشد قابل شیشدن از آن د

 ينند. دادگاههاک  می تکشر يدر رأ یه همگکعضو است  8س و یرئ یک یوان عالیتعداد قضات د
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ناف فدرال یا استیعتراض در دادگاه شهرستان ه بهرجهت آراء آنها قابل اکز وجود دارند یفدرال ن یاختصاص
 ،يها سه مرحله است (بدو التیا یه در بعضکز وجود دارد ین یالتیا يالت سلسله دادگاههایر اهدر داخله  است.
ت کمات شرکشتر محایدر ب يژور وجود ندارد. یوان عالیاالت دیا ی) و در بعضیالتیا یوان عالیناف، دیاست

ه موضوع ک یدالر باشد و بشرط 20بر  دیبه زا یه مدعک یماتکاجازه داده است در محا یرا قانون اساسیدارد ز
  ند.کدخالت  يرنند ژوکتوانند تقاضا  می ياز اصحاب دعو یکبعنوان انصاف مطرح نشده باشد هر

  
  تقسیم صالحیت هرگروه دادگاهها

حقوق و  یت شده است در مسئله مبانالیچون توجه خاص به استقالل هر ا آمریکا االت متحدهیل اکیدر تش - 74
 يبرا .است نه دادگاه فدرال یالتیا يت دادگاههایت دو سلسله دادگاهها اصل بر صالحین صالحیهمچن
  :فدرال دو مبنا وجود دارد يت دادگاههایص موارد صالحیتشخ

ن یاز قوان یکیا ی یه موضوع مورد بحث مربوط به قانون اساسک يدعاو - ياز نظر موضوع دعو -1
  ت دارند.یفدرال صالح يفدرال باشد دادگاهها

الت باشند یتبعه دو ا يا اصحاب دعوینفع باشد یهرگاه دولت ذ -ياصحاب دعو یاز نظر شخص -2
  فدرال است. يت دادگاههایباشد موضوع در صالح یپلمات خارجیاز آنان د یکیا ی
 يست و اصحاب دعوین يصارت انحین صالحیاست ا یدگیرسه ه دادگاه فدرال صالح بک يدر غالب موارد

 یالتیدادگاه ا یم قطعکن حین صورت آخریه در اکند یرجوع نما یالتیدادگاه اه ب یتراضبرحسب  توانند می
 يباً همه دادگاههایتقر -ستم انگلستان وجود دارد یه در سک یز قضائکتمر است. یوان عالیدر د مقابل فرجا

ل می و آمریکا ت فدرال بودنین تفاوت هم بمناسبت خصوصیاست و ین آمریکا در - در لندن وجود دارد یعال
  االت بوجودآمده است.یا یبه حفظ استقالل داخل

  
  انتخاب قضات

به  یدگیشوند. رس  می همه عمر انتخاب ينگره براکب یس جمهور و تصویشنهاد رئیقضات فدرال با پ - 57
ه هر گروه کنیو ا آمریکا یبه سابقه قضائ یالتیاما قضات ا .نگره استکت یمه آنها در صالحکرات و محایتقص

ن روش یباشد. ا می یدند انتخابیگز یم برمکو ح یرا بعنوان قاض یسکه در موقع اختالف ین اولیاز مهاجر
 یه چه بسا قاضکند کجاد یب را این عین است اکمم یسازگارتر است ول یراسکگرچه ظاهراً با دم یانتخاب
 يز برایار نکان ید و در جریبست نما و نفع بندیبا اشخاص ذ و ناروا بدهد يها شتر وعدهیل آراء بیتحص يبرا

 یج نامطلوبیو نتا یستم انتخابیبا قبول س .خارج شود یطرفیاز ب يه مقدمات انتخاب بعدین و تهیلکجلب نظر مو
 ص آنیگر متوجه جبران نقاید يردند و تعدادک كتر ن روش رایاالت ایا يه از آن حاصل شد تعدادک

را حفظ  یستم انتخابیه سکاالت یاز ا یکهر .ستیور چندان وارد نکه امروز انتقادات مذک يدند بطوریگرد
  :ا چند روش را با هم اجرا نمودندیل متوسل شده و یاز طرق ذ یکیاند به  نموده

ن ین حفظ و تأمیلکجاً استقالل قضات را در برابر موید و تدریب گردیتصو یقانون يها هیاصالح -اول
  نمود.
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  رد.کتر  ید و مدت انتخاب را طوالنیب گردیتصو ینیمتدرجاً قوان -دوم
حق  یسانکند و فقط به ک یداها را بررسیاندکت ید تا صالحیل گردکیتش یمجمع خاص دولت - سوم

  ند.ینما می ن مجامع اعالمیه اکشود   می انتخاب شدن داده
  
  آمریکا منابع حقوق
ت سابقه الزم یو رعا یه قضائیمنتها در مورد قانون رو ،حقوق در انگلستان است همان منابع آمریکا منابع حقوق

  م.یادآور شویرا  یاتکاست ن
  

  صالحیت فدرال و ایالتی در تصویب قانون
ب قانون اصل بر یتصو يص مرجع صالح برایز در تشخیهمه امور و ن در آمریکا در مجموعه حقوق - 76

 یه قانون اساسکس انگلستان کبع - است  یمدون یقانون اساس يدارا آمریکا .است یالتیت مراجع ایصالح
االت یه تمام اک -است یه قضائیرو يبر مبنا یحقوق يها ر رشتهیز مانند سایآن ن یندارد و سازمان حقوق اساس

است  ين منحصر به مواردیه قوانیته يبرا يزکت دولت مریموارد صالح و تمام مراجع فدرال تابع آن هستند.
ن موارد یر ایرا بر آن افزوده است، در غ يموارد يبعد يها هیه اصالحکباشد  می مطرح یدر قانون اساسه ک

  مطابقت داشته باشند. ید با قانون اساسیو چه فدرال با یالتین چه ایب قانون را دارند قوانیحق تصو یالتیمراجع ا
  

  اساسی حقوقبا  قوانین عادي کنترل مطابقت
 و چه فدرال) استثنا و بدان امتناع یالتیمنطبق نباشد (چه ا یه با قانون اساسک یقانون م اجراء هرکمحا - 77
 ین قانونیچن يز رأساً موظف است از اجرایخود دادگاه ن يراد اصحاب دعویصرف نظر از ا .نندک  می

منطبق  ینون اساسه با قاکرا  یتواند قانون می مستقالً یوان عالیه دکنترل آن است کقه دوم یند، طرک يخوددار
در  یسینو اهپوستان را از نامیاالت سیاز ا یکیه در کسازد. نمونه عمده آن در چند سال قبل بود  ینباشد ملغ

 ياز جواب رد یاه پوستیدپوستان اختصاص داده شده بود محروم نمودند سیسفبه ه کدانشگاه بخصوص  یک
جه دانشگاه را به قبول آن ینموده و بالنت یمزبور را ملغ یالتیقانون ا یوان عالیرد و دکت یاکه به او دادند شک

  ملزم نمود. یمتقاض
آن را  1803در سال  یه قضائیر نشده است اما روکذ آمریکا یقانون در قانون اساس یک یلک يقاعده الغا

س جمهور در یجان آدامس رئ 1802در سال  .مستقر نموده است یاصل حقوق یکرده بصورت کاستنتاج 
نگره ک .شنهاد نمودینگره پکرا به قضاوت فدرال به  يخود انتصاب ماربور ياست جمهوریر يروزهان یآخر

نه او یابکد و یس جمهور جدیه جفرسن رئکآماده امضاء شد  یوقت ياما ابالغ انتصاب و .ردکب یز آن را تصوین
 یوان عالیبه د یبه استناد قانون يماربور .ردکر مربوطه از ارسال ابالغ امتناع یار نموده بودند و وزکشروع به 

 یوان عالیاما د .خواست یوان عالیرده و الزام او را از دکد استناد یر را ملزم به ارسال ابالغ نمایدهد وز می حق
   .مخالف دانسته آن را ابطال نمود یقانون مورد استناد را با قانون اساس

ه و حفظ شده یته یها و جنگهائیارکمت فدایقه قانون بن یه اکاز آن است  ی: ناشیاحترام مردم به قانون اساس
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ن قانون یاالت همیدر مقابل استقالل ا ،ت واحد استیالت ملکیجاد تشیا يو مبنا یاسیاست مظهر وحدت س
اعتبار و  یاست و حت یارات تمام مراجع منبعث از قانون اساسیاصوالً اخت ه مظهر وحدت آنهاست.کاست 

  به آن اعتبار داده است. یه قانون اساسکجهت است  ز از آنیامن الو نکقدرت 
  

  مرجع تفسیر قانون
با  یجهان يانهایها و جر تیموقعبرحسب  یوانعالید: است یوان عالیت دیدر صالح یر قانون اساسیتفس
ن بوجود آورده است مثالً معتقد است یحل مسائل نو روتازه بمنظ يقواعد یاز قانون اساس یمنطق يرهایتفس

ن حقوق را یه اک یهمه مردم شناخته شده است لذا هر قانون يات برایدر اداره اموال و حق ح يادچون آز
 یهائ تیا محدودین مصادره مال یب قوانیداشته باشد و لذا تصو یحیل صحید موجه بوده و دلیند باکمحدود 
  ح داشته باشد.یو صح ید جهت قانونیافراد با يدر تساو

  
  و ایالتی من الواکتعارض قوانین ایالتی، 

آن در  يار قانونگذاریه اختک یه مواد و موضوعاتکرسد  می ظاهراً بنظر - یالتیت ایموارد صالح - اول - 78
شه و بطور یس اما همکباشد و بالع یالتیا يت دادگاههایز در صالحیمربوط ن ياالت است دعاویت ایصالح
ن کاست معهذا مم یالتیت مقننه ایدر صالح یجزائ تین مسئولیب قوانین مالزمه وجود ندارد. مثالً تصویمطلق ا

الت باشند. یده تبعه دو ایاندیه مقصر و زک یالمثل وقت یدر دادگاه فدرال مطرح گردد ف ین دعوائیاست چن
وجود  یالتیند اما اگر قانون اک می یالتین ایقوان يدادگاه را موظف به اجرا ين موردیدر چن 1789قانون مصوبه 
امن الو آن کشامل  یالتیرد و عبارت قانون اکتوان اجراء  می را یالتیامن الو اکا یآ ؟ردکد یچه بانداشته باشد 

د فقط یار برده شده است باکب »نیقوان«ه چون اصطالح کمعتقد بود  آمریکا یه قضائیبدواً رو ؟ا نهیشود  می هم
شور را ک یامن الو همگانکد ید نباشد باموجو يدر موضوع دعو یالتیو اگر قانون ا رد.کن مصوبه را اجرا یقوان

(اعم از  یالتیمجموعه حقوق ا يرد و دادگاه فدرال را موظف به اجراکر ییه تغیرو 1938اجراء نمود اما بعد از 
هن آه راه یعل 15نسکیپممطروحه تو يعود ه درکبود  یمورد آن هم رائ یکامن الو) نموده کقانون و
الت ین عبور از ایه در واگن آن بازمانده بود حک یمپانکن یلق به امتع يصادر شد ترن بار 16يار یخصوص

الت محل یدادگاه فدرال طبق قانون فدرال موظف بود مقررات ا .رده بودکرا مجروح  يا خواهان دعویلوانیپنس
ه بر ک ردکراد یر و غفلت را متوجه خود مجروح دانسته و ایصتق یمپانکد، یا) را اجراء نمایلوانیوقوع حادثه (پنس

ناف بنابر یو است يدادگاه بدو .مجروح حق مطالبه خسارت ندارد ين موردیا در چنیلوانیپنس یه قضائیطبق رو
امن کد ین موضع وجود ندارد بایا راجع به ایلوانیدر پنس »يا قانون مصوبه«معتقد بودند چون  یقبل یه قضائیرو

امن الو که کرد و نظر داد کرا نقض  يرا یوانعالید اما .یالتیامن الو اکنه شور اجراء گردد ک یالو همگان
  ز مثل قانون الزم االجرا است.ین یالتیا

  

                                           
15 - Tompkins 
16 - Erie 
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  فدرالتعارض قوانین ایالتی، کامن الو و 
 جادیشور اک یامن الو همگانکنگره ک يت قانونگذاریدر موارد صالح -ت فدرالیدوم موارد صالح - 79
موارد وابسته بدان مثل  یه در مورد آن و حتکنگره است کت یم و اختراعات جزء صالحیمثالً ثبت عال .شود می

  ده.یل گردکیامن الو فدرال تشکارانه کرقابت م
  

  تعارض قوانین
هر در ه کالت بنحو واحد و توسط قانون فدرال حل نشده است بلیهر ا ین و قلمرو قانونیمسئله تعارض قوان - 80
ز نوادا) در نظر کم رنو (مرکصادره از محا ي. مثالً طالقهانه مقررات خاص وجود داردین زمیاالت در ایاز ا یک
االت یر ایالت را در سایه آراء صادره از هر اک یرغم قانون اساسیاالت علیحانه بوده و آن اضاالت مفتیا ياریبس
ن ینابیه بنحو بیردند تا باالخره قضک  می يداند بعنوان مخالفت با اخالق حسنه از قبول آن خوددار  می ز معتبرین

 در ماساچوست گذشت و یا قانونی نند.کگر قبول نیآثار معتبر و از جهات د یام را از بعضکن احیه اکحل شد 
رد. کند محدود کب عمل تصادف مطالبه کتوانست از مرت می یا وارث معدوم متوفیه مسدوم ک یزان خسارتمی
  ردند.ک یو اجراء نم دانسته یخود مناف ین قانون را با نظم عمومیاالت ایاز ا ياریبس

الت فرض بر یامن الو هر اکنسبت به  -  ندکگر) را اجرا یاالت دی(ا ید مقررات خارجیبا یه قاضک يدر موارد
االت یر ایاما در مورد قانون سا نند.ک  می را اجراء االت از آن اطالع دارند و راساً آنیر ایه قضات ساکن است یا

 آن را اجراء ینند قاضکگر را عرضه یالت دیرده و قانون اکراد یا يدعوه اگر اصحاب کفرض بر آن بود 
ه عوض شده و در غالب ین رویاما ا .ندکآن اقدام  يمطلع بوده و به اجراآن  ساً موظف نبود ازأند و اال رک می
  ند.ک می ساً اجراءأر یرا قاض ین خارجیاالت فعالً قوانیا

  
  توسعه انصاف

 آن مراجع ارجاعه ند بکه علم حقوق حل نکرا  یلیانصاف وجود دارد مسا يبنام دادگاهها یمراجع خاص - 81
مثالً قبل  .رود می بشمار آمریکا ت در حقوقیحیاد بوده و راه نفوذ قواعد مسیار زیم بسکن محایتوسعه ا .شود می

  شد. یم اح و امثال آن در انصاف مطرحکن نت و بطالیل مربوط به زوجیب قانون راجع به طالق مسایاز تصو
  

  قضائی رعایت سابقه
بواسطه فدرال بودن  آمریکا اما در .امن الو استکستم یل سکین تشکر یت سابقه قضائیقاعده انصاف رعا - 82

االت بطور قاطع موظف باشند سابقه یرا اگر ایز .شده است یور دچار نوسانات خاصکقاعده مذ یتکنظام ممل
 دیاالت را تشدین ایحقوق ب يها ت تمام شده و فاصلهکن امر بضرر وحدت مملینند اکت یرا رعا یقضائ
  ن دو هدف نوسان دارد.ین ایب آمریکا ار قضاتکر و روال کن جهت فیند و بهمک می

ه از طرف یر روییتغ .ندیاتخاذ نما يدیه جدین است نظرکستند و ممیت سابقه نیموظف به رعا یعال يدادگاهها
دن به ید بوده و بمنظور وحدت بخشیجد یو قضائ یو اجتماع یعلم اتین نظریغالباً بمنظور تأم یوان عالید
االت یا یقضائ یلکر یمنحرف شد آن را به مس یلکر یالت از مسیا یکه اگر حقوق کنیاالت است تا ایه ایرو
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 یاالت را از قبول بردگینگره حق ندارد اککه رد کاعالم  یوان عالیقبل از جنگها و انفصال د متحده باز آرد.
گذشته و ساعات  كوریویه در نکرا  یشور قانونکوان ید 1905ن در یهمچن .ر دادییه را تغیبعداً رو یند ولک منع
ل ینگره را در مورد تقلکقانون  1910رد و در کل داده بود ابطال یساعت تقل 60را به  یارگران نانوائک یهفتگ

ه یبعداً رو یوان عالین موارد دیدر همه اه کص داد و حال آنیتشخ یر مخالف قانون اساسیارگران صغکساعات 
  ر داد.ییتغ خود را

  
  جریانهاي وحدت جوئی

ن یند، و بدکدا یش پیسمت وحدت گراه االت بیه حقوق اکشود  می یفراوان يمعنو يوششهاک آمریکا در - 83
قبول دارند  يرا تا حدنند و آنها ک می ز استنادیاالت نیر ایسا یقضائ يها هیبه آراء و رو یالتیا يمنظور دادگاهها

ه بر ک يمتعدد يها هیگر با اصالحیاز طرف د ابد.ی  می فدرال توسعه یه قضائیرو یالتیامن الو اکو به موازات 
ب مقررات یم و تصوینگره و مراجع فدرال را در اتخاذ تصمکت یشود صالح می نوشته شده و یقانون اساس

ا ی يل اقتصادیشود بخصوص اگر در مسا می بیاالت تصویه در اک ین هر قانونیو همچن .نندک می ادتریز
ا تسند ینو  می را مراجع فدرال ینامه اجرائ نیاالت مختلف داشته باشد آئیه ارتباط با روابط افراد اکباشد  يامور

تجارت و  ،ین جزائین طرح قوانیهمچن وحدت سوق دهد.ه االت را بیاالت معتبر بوده و حقوق ایدر همه ا
  گردد. می شنهادیاالت پیه و به همه ایبصورت نمونه از طرف مراجع فدرال ته كل مشتریمسا

   

  ستم حقوق هندوستانیس
  مبارزه مذهب برهمائی و بودائی و وضع بعدي هندوستان در سیستم حقوق هندوستان

 نیانگلستان است و ا یستم حقوقیم هندوستان و سیاز حقوق قد یهندوستان مخلوط یفعل یستم حقوقیس - 84
ش استقالل یل دهنده خوکیتوان گفت در مقابل هر دو عنصر تش می را یه حقوق فعلکاست  يمخلوط بنحو

ار کر افیه تحت تأثک یه مناطقیلکلذا در  .د تطابق داردیات جدین و نظریه مردم آن سرزمیداشته با روح یذات
 )ایآس یقا و جنوب شرقینوب آفرمانند ج(م هندوستان دارد یبا حقوق قد یکین جهت نزدیاست و از ا یبرهمائ

  قرار گرفته است. يمورد نمونه بردار
در  یافت ولیق یتوف یبا مذهب برهمائ یدر زورآزمائ يمیالد 8جاد شد و تا سده یدر هندوستان ا یمذهب بودائ

  رد.کدا یار جامعه تسلط پکافت و برافی یتفوق قطع ین سده مذهب برهمائیا
  

  طبقات جامعه در مذهب برهمائی
 ین تعلق جزئیاز طبقات چهارگانه اجتماع تعلق دارد و ا یکیاز بدو تولد به  يهر بشر یدر مذهب برهمائ - 85

  طبقات چهارگانه عبارتند از: .ت اوستیت و شخصیاز هو
  ون)ینها (روحانمبره -1
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 انیرکلش -2

 شاورزانک -3

  ر طبقاتیسا -4
اخراج فرد است  )است یه مرگ اجتماعه بمنزلک(ن مجازات ین باالتریها خارج از طبقات هستند و همچن نجس

ن طبقات یا شود. می یراه ندارد بمنزله مرده تلق يا چ طبقهیدر ه ین شخصیه چون چنکش یاز طبقه خو
 یشود ول می ص دادهیتشخ يحفظ اجتماع ضرور يده و وجود آنان برایگرد یگر تلقیدیکمل کچهارگانه م

  در روابط آنها برقرار است.ر شد که ذک یبیهمان ترته ت بیسلسله مراتب اولو
  

  اهداف زندگی در مذهب برهمائی
اصوالً چون طرز  یمقرر دارد ول یامور حقوق يبرا یه قواعد و مقررات قاطعکنیبدون ا یمذهب برهمائ - 86

 یبعنوان مقررات حقوق -ش یه خوینظربرحسب  ،دهد می و همه جانبه مورد نظر قرار یلکبشر را بطور  یزندگ
  :سه است یهدف زندگ یدر مذهب برهمائ نموده است. یهائ هیتوص -

 م شده را دهارمایتنظ یننده آن برهمان هستند، قواعد اخالقکم یه تنظک :ا اخالقیلت یفض -اول
  ند.یگو یم

 ردن و به مردم ثروتمند شدن راکومت که مجموعه قواعد آن بنام آرتها به سلطان حک :نفع -دوم
  آموزد. می
  باشد. یم اماکستورات آن بنام مجموعه د :لذات - سوم

  د.ین نماین هدفها را تأمیه هر سه اکند کرفتار  يد بنحویامل باکمرد 
 يها هیبوده و توص یرد بعنوان مدل زندگیگ می اء سرچشمهیاش یعیه از نظم طبک مجموعه مقررات دهارما - 87

 هیلذا به قضات توص .دینما یاد حق نمجیچوجه ایند و بهک می یفه مردم را معنیواقع وظ در دهارما .است یاخالق
معتقد  یگر برهمائیاز طرف د نند.کم کوجدان عدالت و انصاف حبرحسب  نبود یقانون يند اگر در موردک می

 کنیما ا يایه دنکر چهار دوران مشخص شده است ین مسیانحطاط است و در ا یبیا در حال سراشیه دنکاست 
ر نمودند و ین دهارما را تحقیه اگر عرف و مردم قوانکند ک می هیوصدر دوران چهارم قرار دارد. دهارما ت

ه کل است یعرف قا يبرا ین نحو احترام فراوانید همان عرف را معتبر دانست و بدیردند باکمخالف آن عمل 
 را آن یبدهد ول یه بآن جنبه الهکنیداند بدون ادارد) مخالف ب یه بهرجهت جنبه الهکدهارما ( ولو آن را با

ات زمان وضع یمقتضبرحسب  ها (جز در قلمرو دهارما) نهیومت مختار است در تمام زمکدستگاه ح رد.یپذ  می
  باشد.   می سلطان حافظ و مراقب مقررات ،ندید اطاعت نمایند و مردم باکقانون 

   ن لذات است.یله تأمیزن بمنزله وس يدر جوامع بشرلذات: 
عرف  یومت دائمکرا با حیتواند الزم االجرا باشد ز ینم یه قضائع عرف سابقیسر يریرپذییتغ :فرومت عکح

  منافات دارد.
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  دوران تسلط پادشاهان مسلمان بر هندوستان
 یرا طبق مقررات اسالم یه نظم عمومکشد  می لکیتش یجزائ يدر دوران تسلط اسالم فقط دادگاهها - 88

م یل دهند و تنظیر و تبدییلند تغیگونه ماش را هریخو یه روابط شخصکند و چون مردم آزاد بودند کحفظ 
  د.یگرد  می اجرا یافراد همان مقررات مذهب یدر روابط خصوص ند لذا عمالًینما
  

  دوران تسلط کمپانی هند شرقی بر هندوستان
 با یمپانک .ردکهندوستان را قبضه  یاسیو سپس س يبا اعمال نفوذ بدواً از جنبه تجار یهند شرق یمپانک - 89

رد تا آزاد ک می جا پرداختیکر نفوذ خود را یات مناطق زیزان مالمی شاهان هندوستان قرارداد بسته و و ها راجه
ز در یس دادگاه را نیار تأسین نظر اختین ایتأم يند و براک يآور اتها را جمعیخواهد مال می هک يباشد بهرنحو

اتباع  يه بدعاوکل شد کیتش یسیانگل ياگر دادگاههید يدر مناطق و شهرها گرفت. راجه و شاه زن مناطق ایا
رد و کد یخلع  یمپانکه انگستان از ک 1858رد تا در سال ک می یدگیگر رسید يها یا خارجیها و یخارجه هند

  ماً بدست گرفت.یمستعمره را مستق دارها
  

  خلع ید از کمپانی واستعمار مستقیم
خواست مردم  می هکند بلکاده یناً در هندوستان پیانگلستان در نظر نداشت حقوق و قواعد حقوق خود را ع - 90

حقوق هند برآمده و  ين و اجرایهذا در صدد تدویآزاد بگذارد و عل یرا در روابط خودشان و مقررات حقوق
  رد.ک می شدند استفاده می دهینام Pumditه ک ین محلیز از مشاوریدر دادگاهها ن

 یجامع تمام مقررات حقوق ه دهارماکرد کتباه شد و تصور ن حقوق هندوستان دولت انگلستان دچار اشیدر تدو
ا نصف آن یدر حدود ثلث  یرده قسمتکو ترجمه آن اقدام  يآور هذا به جمعیعل .بوده و الزم االجرا است

بدون توجه به  دهارما یالزام ياجرا ن دستوریا .ها مشهود است ن ترجمهیدر ا یفراوان يه غلطهاکترجمه شد 
 یسها از سابقه قضائیه انگلک ين تصوریل خود منحرف شود و همچنیر اصیوق هند از مسعرف موجب شد حق

 یناش رد.کل یع و تسهین انحراف را تشریردند اک می ز همانگونه تصوریدر حقوق خود داشتند و حقوق هند را ن
 یاالت شمالیتباه در ان اشین اشتباه را بوجود آورد و انگلستان بعد از وقوف بر ایا ین قضائیهل مشاورجبودن و 
دادگاهها در  ر روش را مصلحت ندانست و به اشتباه ادامه داد.ییاالت جنوب تغیرد اما در اکن اقدام آح یبه تصح
 ن) اجراییا هندورا (برحسب مذهب متداعیمقررات مذهب اسالم  ،ازدواج ،خانواده ،مسائل مانند ارث یبعض
  .و عدالت را مقررات انصاف يگریردند و در موارد دک  می
  

  دو اثر عمده تسلط انگلستان
  دو اثر عمده تسلط انگلستان در حقوق هند عبارت بود از:

ار شد و هم تراز کخ بواسطه تسلط پادشاهان مسلمان در خفا بود آشیه تا آن تارک وق هندوحق -اول
  د.یاسالم گرد با

 يردن حقوق و وجود عرفهاک یمحل .دیرد از هم پاشک می ومتکه بر همه حکواحد  یمقررات -دوم
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  باعث تفرقه شد. يا هیمختلف ناح
  

  دوران قانونگذاري
دانست. در  يتوان آن را دوران قانونگذار می هکدا شد ید پین جدین قوانیر تدویدر مس یتحول 1833از  - 90
 يدادگسترر ینفر بنام وز یکل هندوستان کئت وزراء) فرماندار ین (مانند هیمشاور يئت سه نفرین سال به هیا

ه شود: ین تهیه سه مجموعه قوانکن بود ین برنامه ایرد. اولکن یه قوانیرا مأمور ته یونیمسک يافزوده شد و و
همگان.  يبرا ین محلیمجموعه قوان یدر مورد هندوها و سوم يگرید ،نیدر مورد مسائل خاص مسلم یکی

ه حقوق ک یس شد در مسائلیه بعداً تأسک يمأمور قانونگذار يونهایمسک یناً اجراء نشد ولین طرح عیگرچه ا
 یو تحوالت علم ین حقوقیات نوین تمام نظرین قوانیه ایدر ته ،گذراندند ینیتلون داشت قوان ایت بوده و کسا

س بود منتها بصورت یحقوق انگل یاملکن بمنزله مرحله تین قوانیس را در نظر گرفتند و عمالً ایحقوق انگل
  ردند.کو امثال آنها رفع  یت مدنیل عقود، مسئولیامن الو را در مساکم ستینواقص س .قانون درآمد

ستم آن به هند آورد و با حقوق یانگلستان را همراه س یاز قواعد حقوق ياریرد و بسک کمکار کن یته به اکدو ن
  :را بوجود آورد یستم خاصیرده و سکهندو مخلوط  یمحل

ه وت مقررات بکه در مورد سکنیبا یالزام قاض ،شود می ه در حقوق هندو به عرف دادهک یتیاوالً اهم
موارد  ياریدهد موجب شد در بس يرده طبق آن رأکوجدان و عدالت و انصاف توجه  يندا

شده و  یقواعد معموله انگلستان مطابق انصاف تلق ين جوامع بشریات نویبخصوص راجع به مقتض
  اجراء گردد.

مطابق وجدان و اخالق  ين عرفهایومت و تدوکحفظ نظام ح يرام بکه حاکنیاً اعتقاد هندوان به ایثان
ن و مقررات موضوعه یاز قوان ياریه بسکشد  می ند موجبکوضع  یتواند مقررات می یو نظم عموم

ل یر و تبدیین را تغیه قوانکن اجازه داده شود یا یتکمه مملکمورد قبول واقع گردد و به دستگاه حا
با  یاصالح قانون اساس هندوستان مشهود است و یندو در حقوق اساسن اثر حقوق هیه هنوز اکدهند 
  ر است.یان پذکحقوق مشابه ام يها ستمیش از سیب یسهولت

  
  قانون اساسی، دوران استقالل

مستقر در  یستم حقوقین قانون سیب شد و بموجب نص ایتصو 1950هندوستان در  یقانون اساس - 91
 .دیمذاهب برقرار گرد يحذف شد و آزاد ین قانون طبقات اجتماعیدر ا .افتید و ادامه یهندوستان ابقاء گرد

  تب او بود.کو شاگردان م يگاند ماهاتما يهایارکون سالها مبارزه و فدایمد ین قانون اساسیا
 یطلب و آرامش یخواهیرد نقش آزادکفراهم  ینید و اساس نویب رسیتصوه ه متدرجاً بکهم  ين بعدیدر قوان

 يا هیم زن بمنزله هدیبموجب عرف قد .ردکهندوستان را منقلب  یستم قبلیس 1955ازدواج در  قانون .داستیپ
 ین لذت جوئیله تأمینداشت و فقط وس یت انسانیزن شخص .شد می ه از جانب خاندانش به داماد دادهکبود 

ت زن را در یرضاد یقانون جد .نبود يدر ازدواج ضرور ت اویهذا اعالم رضاید و علمآ  می اما) به حسابک(
ن طبقات و مذاهب مختلف را یت از ازدواج بیممنوع .ردکازدواج برقرار  يازدواج الزم دانسته و حداقل سن برا
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زن را  .رده وارد حقوق نمودکه در حقوق هندو نبود قبول کطالق را  .ردکتعداد زوجات را منع  .حذف نمود
  ... جزء وراث قرارداد

  
  حقوق فدرال و ایالتی

ل شده است به صورت کیه از جوامع متعدد با آداب و رسوم متفاوت تشکنیولت هندوستان بواسطه اد - 92
جمعاً در  یرسم يزبانها .ش خودمختار هستندیخودر اداره امور  ياالت تا حدودیشود و ا می فدرال اداره

  منشعب است. یچهار زبان اصل ه ازکرسد  می 15هندوستان بعدد 
  

  صالحیت قانونگذاري
است) متفاوت  یالتیت مقننه ایاصل بر صالح آمریکا (در آمریکا ستمیبا س يت قانونگذاریم صالحیز تنظطر

مورد در  97و  یالتیراجع امت یدر صالح يمورد قانونگذار 66در  یه در قانون اساسک ین منیاست به ا
ده یبعق .استت هر دو مرجع یر نشده است در صالحکه ذک ير شده و مواردکذت مراجع فدرال یصالح

  ل گردد.یتسه یوحدت حقوق يامل ملت به سوکر تیه سکشود  می ن روش موجبیا ينظران حقوق هند يذ
  

  کنترل مطابقت قانون عادي با قانون اساسی
ا فدرال ی یالتین ایباشند قراردارد) قوان می یالتیه فقط اکر دادگاهها یه فدرال است و در رأس ساک( یوان عالید

ر است اگر قانون مورد یانپذکام یر قانون اساسیید اما چون تغینما می باشد ابطال یقانون اساس ه مخالف باکرا 
مثالً قانون اصالحات  گردد.  می اقدام یر قانون اساسییرده باشد به تغکن یرا تأم یار مهمیبس یاسیبحث هدف س

ا در ی ؛اقدام شد یر قانون اساسییغت د بهیرس می بنظر یچون مخالف با قانون اساس یمصوبه در بنگال شرق یارض
را  يدادگاه بدو يرا یوان عالیهذا دیاقدام شد و عل یر قانون اساسییبه تغ يگاند رایندیا ر بانویمه اخکمورد محا

 لکیتش ير دادگستریاست وزینفر قضات به ر 13از  یوان عالید رد.کفسخ  يگاند رایندیت ایومکبر مح یمبن
  س جمهور قابل اجراست.یرئ يضامه به اکد ینما می بیتصو یوان عالیود درا خ ین دادرسیآئ .شود می
  

  جهات تشابه حقوق هندوستان با حقوق کامن الو وانگلستان
  ن قرار است:یامن الو بطور ملخص از اکستم یجهات تشابه با س - 93

ن ین ایمر تحول است و تأیالبته چون هندوستان در مس .م بر مصوبات مقننهکتفوق آراء محا - الف
  ارزش دارد. ش از انگلستان قدرت ویباشد لذا قانون در هندوستان ب می ن قانونیتحول با تدو

ست و بر تمام ین یالتیا ایفدرال  یچوجه تابع مقامات اجرائیامالً مستقل بوده و بهکه یقوه قضائ - ب
ا یه اعتراض الخرامطرح شوند ب یدستگاهها نظارت دارد. تمام اختالفات ولو در مراجع اختصاص

  گردد. می مطرح يناف آنها در دادگستریاست
  ز موضوع ندارد.یدر هندوستان ن یو حقوق خصوص یحقوق عمومبندي  تقسیم - ج
گرچه قانون در  .مشابه حقوق انگلستان هستند یحقوق يها یکنکها و اصطالحات و تیتئور - د
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 يشتر براین بیب قوانیمعهذا تصو ،برخوردار است تا انگلستان يشتریب یهندوستان از اعتبار حقوق
  ن.یجاد امر نویها و اصول است تا ایح تئورین و تشریم تدویتنظ

  
  انگلستان و کامن الو قوقباح نهندوستا قوقجهات افتراق ح

  :ن قرار استیامن الو بطور مختصر از اک يستمهایر سیبا سا قجهات افترا - 94
س کبع ،ت استکم بر همه مملکه حاکدارد  یمدون یقانون اساس آمریکا ز مانندیهندوستان ن - الف

  ست.ین یقانون اساس يه داراکانگلستان 
اصل  يت قانونگذاریاما در صالح ،فدرال است آمریکا ومت وحقوق هندوستان مانندکستم حیس - ب

  ست.یر شده است. انگلستان فدرال نکت هر دو مرجع ذیست و صالحیو استثناء ن
 ، دريزکز در سازمان مرکهستند (در انگلستان همه دادگاهها متمر یلتاین فقط ایپائ يدادگاهها - ج

  فدرال است.  یوان عالی) و دیالتیدادگاه فدرال و ا يو سرد آمریکا
وجود  یخین دو در انگلستان بعلت سابقه تاریتفاوت ا .امن الو وجود نداردکن انصاف و یب یفرق - د

ز بوجود ین ین تفاوتیجاد نشد لذا چنیا ین دادگاهیه چون در هندوستان چنکمهردار بود  يدادگاهها
  امد.ین

م هندو معمول است یخانواده همان روش قد یجمع ت دستهکیو مال یت زارعکینه مالیدر زم- ھ
  شود. می ار بردهکس بیاصطالحات حقوق انگل یمنته

   

  هیستم حقوق روسیس
  تشکیل اولیه روسیه

رده که مهاجرت یآمده بودند به جنوب روس يناویاندکاهراً از اسه ظک یلیقبا يهجر 9اول در اواسط قرن  - 95
 1236ومت تا سال کن حیز قرار دادند و اکرا مر »فکی«ه مستقر ساخته و شهر یتسلط خود را بر روس 862و در 
درآمد  یحین مسیده ر پادشاه وقت بیمیسن والد 989در سال  افت.یده شد ادامه یه توسط مغول برچک يمیالد
نفوذ آن در عرف و عادات  ،تیحیمس یاستقرار مبان يبرا .ده شدیشکت یحیذا جامعه روس به سمت مسهیو عل

له ینوسیعرف و عادات نمودند و بد ین مجموعه قانونیشروع به تدو يهجر 11ل قرن یمتداول مردم در اوا
خارج  یسائیلک يبناه میت روسیحیزانس مسیبا انقراض ب ه شد.یزانس وارد روسیحقوق ب يسا در لوایلکحقوق 
زانس ین مرحله حقوق بیاز ا .دیزانس گردین بیخود جانش يتوان گفت تا حد می ت را از دست داد وکاز ممل

ه از یافت و روسیه تحول یت (مجزا از پاپ و رم) به موازات و تماس با هم در روسیحی(حقوق رم) و حقوق مس
  ان اروپا در انزوا افتاد.یحیر مسیسا يایدن
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  تسلط مغول بر روسیهدوران 
ه از ین دوران حقوق روسیدر ا .شود می افت شروعیه تسلط یبه روس لوه مغک 1236مرحله دوم از سال  - 96

از سلطه  يحقوق متداول در آن دورانها چندان آثارو  يبعد يدر دورانها .ود شدکتحول بازماند و دچار ر
ن دوران عالقه به حفظ یدر ا نبودند. یو مستقل يحقوق قو يلها دارا را مغلوینمانده است ز یمغوالن باق

تجمع در اطراف  .افتندیت و مذهب متدرجاً نفوذ یشها بعنوان مظهر ملیشکه کباعث شد  یت ملیثیت و حیشخص
ت یحیه مسکآنان تابع رم نبود سلطه مغول باعث شد  يسایلکه کنید و با توجه به ایتر گرد تر و فشرده يآنان قو
 يایبعد از اح یگردد و حت يان منزویحیر مسیخود فرورفته و از سا يانزوا كال ش دریپشتر از یه بیروس

ان یحیمس .ان جهانیحیر مسیآن اختالف مذهب بود با سا یاصل يرا مبنایز ،ن انزوا مرتفع نشدیز ایاستقالل ن
افتند و از یتوجه و کد الوالده مسیه روسها به شهر جدکن بود یگر آن دوران ایاثر د س بودند.که ارتدیروس

  است. ین اثر هنوز هم باقیه اکد یو منتقل گردکف به مسکیت از یزکلحاظ ملت مر
  

  شکست مغول و کسب استقالل
ه شد و یردن روسکموفق به آزاد  1480وان سوم در یب صد سال مبارزه باالخره ایبعد از قر - مرحله سوم - 97

مستقر شد و لزوم مقابله با  هتین دوران فئودالیدر ا .دیه شروع گردیخ و حقوق روسیدر تار يدیمرحله جد
د تزارها یشد يتاتوریکجاد دیحفظ استقالل موجب ا ید و نگرانیگرد  می یشور عملکه از مغرب ک یحمالت
در خارج نداشت در تحت  یگاهیه پایروس يسایلکه سخت مشغول بخود بود و چون ین دوران روسیدر ا .شد
 یاصالح يارهاکار نرفت اهم کم حقوق بینه تنظیدر زم ین دوران اقدام اساسیدر ا .ار تزارها قرار گرفتیاخت
آن در  یه مجموعه حقوق عرفکچ بود یلویخائمی سیسکال دستور تزاره ب یت و حقوق عرفیحین حقوق مسیتدو

  ن شد.یتدو 1649
  

  دوران پترکبیر و بعد از آن
حقوق  ،دیته لغو گردین دوران فئودالیدر ا .ر شروع شدیبکجلوس پتر یعنی 1689مرحله چهارم از  - 98

  و بخصوص فرانسه یغرب يمدل اروپا ير از رویبکپتر  .شد  می حل و فصل یطبق مقررات عرف یخصوص
و بخصوص فرانسه  یغرب يجاد روابط با اروپایرون آمدن از انزوا و ایت را اصالح نمود با بکممل يسازمان ادار

  د.ین گردیتدو یو سازمان قضائ قانون جزا يها متدرجاً مجموعه
  ه عبارت بود از:یات حقوق روسیخصوص

  بود. یو عرف محل »تیحیجه رم و مسیو بالنت«زانس یهمان حقوق ب يق جاروحق -1
 ف بود.یضع یضائق يها هیت و روکممل یسازمان قضائ -2

 یحقوق يها تمسیف سیم در ردک مکشد و  یکنزد یحقوق اروپائه افت و بیه تحول ین مرحله حقوق روسیدر ا
ه از ید در واقع حقوق روسیشکطول  1917 یستیمونکه تا انقالب کن دور یدر ا .قرار گرفت یکژرمان -رومانو

ستم یر جهات سیه هدف انقالب بود ساک یات مشخصکز جزء نین 1917بود و بعد از  یکژرومان - شعب رومانو
خاص از  يا ن هنوز هم آن را رشتهیمصنف یه بعضک يماند بنحو یباق یکژرمان - ه همان رومانویروس یحقوق
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 یستیمونکه انقالب که را مجزا دانست یروس یستم حقوقیتوان س می یند وقتیگو می دانند و می خانوادهآن 
ر وصول به یسم بوده و در مسیالیت در حالت سوسکه بزعم رجال مملیه روسک کنیوندد و اال ایبوقوع پ

  د.ندار یخاص یستم حقوقیسم است سیمونک
  

  یستیالیه سوسیحقوق روس ،مکتب مارکسیسم
از آن  يخ بشر آثاریام در تاریم االیاز قد یشود ول  می دهیس نامکه بنام مارکنیگو ا سمیسکتب مارکم - 96

 یغرب یاروپائ یو حقوق یط اجتماعیه هر دو در محکار او کس و انگلس شاگرد و همکمار خورد.  می بچشم
مرتبط است  یو اجتماع یل حقوقیتب به مساکن میه از اکآنچه  .را بنا نهادند يدیتب جدکبزرگ شده بودند م

 یشه است) زندگیست از آن ریمونکه لغت ک( 17مونکه بصورت یه بشر اولکآنان معتقدند  ن قرار است.یاز ا
ه ک ياز روز .ار همگان قرار داشتید در اختیل تولیرا وسایدولت و حقوق نبوده است ز يرده و داراک می

از آنها  يرویات ناچار به پیحفظ ح يگران برایش گرفتند دیار خوید را تحت اختیل تولیاز انسانها وسا یگروه
ش و یحفظ سلطه خو يبرا ، مسلطگر شدید یبر بعض یل دولت و سلطه بعضکیتش ين امر مبنایدند و ایگرد
  جاد علم حقوق و مذهب دست زد.یه آن به ایتوج
سم یالی(ماتر یستیالین تحول تحت ضابطه منطق ماتریابد ای  می خ تحولیتار ید در طیل تولیت وساکیمال
د یاوج خود رسه ه بک يدار هیباشد. سرما می يدار هیو سرما يبورژواز ،تهیحل فئودالا) و عبور از مریکتکالید
 كشتراه قدرت را بدست گرفتند بلحاظ اکسازند و آنگاه   می ومت را واژگونکنند و حک می انیارگران طغک

ه قرنها بصورت مطلق در کقدرت  .رندیگ می ومت را بدستکارگران جهان در همه جهان حکمنافع با تمام 
سم و یمونکحصول به  يارگر راه را براک يتاتوریکافتد و د می ارگرکد بود، بدست یل تولیوسا نکیدست مال

ن و یاول شود.  می خارج یوصت خصکید از مالیل تولیسازد و وسا می از حقوق و دولت هموار يازین یب
م ین تحول عظیدرآمد و دوم يا د به انحصار عدهیل تولیت وساکیه مالکبود  يت روزیخ بشرین تاریمهمتر
  نباشد. يازیگر به وجود دولت و حقوق نیت سلب گردد و دکین مالیه مجدداً اکخواهد بود  يخ در روزیتار

ز یرا ن یحقوق يها ستمیردن دولتها و سکمان اول نابودن هدف عجله داشتند از هیاه ه در وصول بک یگروه
خ یتوان به خوارج در تار می ن انشعاب رایمشهورند. ا »ستیآنارش«ه بنام ک دار خود قرار دادنکجزء برنامه 
  رد.که یاسالم تشب

  
  مالکیت خصوصی وسائل تولید و اولین تحول جامعه بشري

 يشورکه) یوست (روسیدر آن بوقوع پ یستیمونکانقالب  هک يشورکن یس اولکمار ینیب شیرغم پیعل - 100
خ یسم تا قبل از تاریسکمار متر بود.ک کر ممالیارگران آن از ساکداشت و تعداد  يشاورزک یه تمدنکبود 

آن بعنوان اثبات نظر  یو فلسف یه قسمت اجتماعکبود  ففلسفه صر یکه) بصورت ی(انقالب روس 1917
ه کو مورد بحث قرار گرفت  افتیت یاهم یآن از وقت یاسیمبحث س .ردک می داستنا یخیع تاریوقاه ش بیخو

ه بطور روزمره با اوضاع کتب چون محتاج بود کن میا افت.یشور تسلط که بر اوضاع آن یست روسیمونکحزب 
                                           

17 - Commune 
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ن تطابق یگرچه اساس ا ز بآن اضافه شد.یم نیسین جهت صفت لنیهمه بو ابد یو جهان تطابق  یداخل یاسیس
سر می انقالب يروزیآن با پ یسم وجود دارد معهذا انطباق عملیسکاصول مار يمره و تحول مداوم در مبناروز
اما  ؛دانست می يه بشریامل روحکخ و حقوق معتقد بود و منشأ تحول را در تیهگل به تحول تار .دیگرد
ه یامل روحکن تحول و تیا يبنام یاسیاال و اقتصاد سکع ید و توزیه نحوه تولکس با قبول تحول معتقد بود کمار
  باشد. می ربنا متفاوتیه برحسب زکاست  یر مظاهر جامعه روبنائیربناست و سایاقتصاد ز ،است يبشر

  
  اصول حقوق سوسیالیستی

ستم طبق نظر ین سیا .ردکبرقرار  يارگرک یستیالیومت سوسکش حین با تسلط بر قدرت به زعم خویلن - 101
جاد و استقرار ید تا با ایآ  می ت واسطه و محلل به حسابیارگر است و بعنوان وضعکطبقه  يتاتوریکون دیانقالب

د با ینه باین زمیردن اکدر راه فراهم و شاند کب یستیمونکجامعه را به سمت  يو نظم و تساو یستیمونکاخالق 
ست معتقد یالیحقوقدان سوس رد.کامل جامعه باشد به شدت مبارزه که مانع تک یو خارج یهر مخالف داخل

 ،ه عاداتکاست و اقتصاد است  يبر تحول اقتصاد ینده مبتنیدرگذشته و آ يه تمام تحوالت بشرکاست 
گر ید ظاهرجامعه است تمام م يربنایه بمنزله زکدر اقتصاد  یآورد و با هر تحول  می حقوق و اخالق را بوجود

د و بالتبع مصرف یت تولیفکیت و یمکجه یدر نتد و یل تولیر و تحول وساییغ. تندک می رییه روبناست تغکجامعه 
ه مخلوق انسان است خالق جامعه و کد یاست و در واقع ابزار تول يرات مقررات جوامع بشرییموجب تحول و تغ

ه تحول یاز جمع شدن نظر .یاست نه اله یعیبر قواعد طب ین تحول مبتنیا .مه بر جامعه استکمقررات حا
در  یعین طبیقوانبرحسب  اید دنیگو می هکشود  می جادیسم ایسکتب مارکم سمیالیه ماتریو نظر یاجتماع
سازد و منتها   می خیه تارکن بشر است یه اکه جبر باشد بلکنیرد نه اکشف کن را ید آن قوانیه باکت است کحر
  رد.کشف کد ین ساختن را باین ایقوان

  
  آزادي عقیده

داند  می یموجود در غرب خطائ يرا بمعنا يه آزادکدارد  ن مبنا قراریبر ا يشورو یفعل یستم حقوقیس - 102
ه کنیاند تا بر دوش ملت سوار باشند بدون ا ش قرار دادهیخو کآن را مستمس یبیمه با عوام فرکئت حایه هک

 هکبند و حال آنیفر  می يم در امور و ظاهر آزادیند، ملت را به بهانه انتخابات و دخالت مستقکدا یملت توجه پ
آن  يآزاد«د یگو می وکیه منتسکاند، همانطور  ه خود خواستهکاست  يجه آن استبداد و اجباریا و نتدر معن

د بخواهند یقالً باعو  ه افراد آنچه را حقاًکآن است  یواقع يه آزادکند بلکب ه هر فرد هرچه بخواهدکست ین
ه چه بخواهند و چه نخواهند و قبل کند کت یه افراد را تربکسم و حقوق آن درصدد است یمونک .»نندکبتوانند ب

فرد در وصول و انجام دادن  .داند می یرا هرج و مرج و انحطاط اخالق يمردم آزاد يبرا یتین تربیاز تحقق چن
ه کآزاد باشد  هشد یدردند بخواهد و نباکن یاو تلقه ه آزاد باشد هرچه بکنیشده ا ،د بخواهد آزاد استیآنچه با
 .در جهان وجود ندارد یقیو حقنجات  یستیمونکر از نظام یبرسد چون غ يدار هیسرما ینین هدف تلقیبه چن

ند و ک يرهبر یستیمونکر و بمنظور وصول به ین مسیه ملت را در اکامل دارد کاقتدار  یستیالیدولت سوس
هم  رو تحول جامعه را د یرده و دشمنان تعالکر از آن استفاده ین مسیه دولت در اکله است یقواعد حقوق وس
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رفع تضادها و تسلط بر  يرا برایشوند ز  می یت تلقیبشر يبرا يا خطریموجود دن يها ر دول و نظامیسا .وبدکب
  نند.ک  می ا استعماریاندازند   می ا جنگ براهیدر دن ياقتصاد يبحرانها

  
  سه هدف اصلی نظام سوسیالیستی

  :آن نظام مورد نظر استه از کدارد  یر خود سه هدف اصلیدر مس یستیالیحقوق سوس - 103
  امل قدم بردارد.کر تیه جامعه با آرامش بتواند در مسکنیت تا اکت مملیحفظ امن -اول
  مردم. يش اقتصادین رفاه و آسایو تأم يشرفت اقتصادیپ -دوم
آن مرحله و ه ه پس از وصول بکنیتا ا یستیمونکت افراد جامعه بمنظور تخلق به اخالق یترب - سوم

ده انسان را از یگرد یه بتواند قائم مقام قواعد حقوقکباشد  یلت و قانون مجهز به اخالقاز دو يازین یب
  از سازد.ین یدولت ب

  
  ، قانون یمنابع حقوق

و  یستیمونک يت به سوکردن و آماده داشتن جامعه بمنظور حرکآماده  يبرا یستیالیحقوق در نظام سوس - 104
مه کئت حایمه سپرده شده است و قانون زبان هکئت حایث به هین حیجامعه از ا يقبول آن نظام است. رهبر

ار یاخت .باشد می ز خالق آنیمه نکئت حاین منبع حقوق قانون است و هیفه مهمترین وظیانجام ا در .است
ها  يار به جمهورین اختیببعد ا 1953از  یبود ول يزکبا دولت مر 1936 یبموجب قانون اساس يقانونگذار

د با یها نباین جمهوریه قوانکند ک  میب یرا تصو یاتیلکنه اصول و یدر هر زم يزکولت مرفقط د ،واگذار شد
ر یاتحاد جماه یعال ين در مسائل فدرال شورایو همچن یعال يشورا يدر هر جمهور آن اصول مخالف باشد.

له جلسات به سه شورا در فاصیئت رئیه یر قانون اساسییدر مورد تغ یعمالً حت یول .ردیگ می میتصم يشورو
 یجائیکدارد تا  می میب مقررات اقدام نموده و با افتتاح جلسه شورا مجموعه مقررات مصوبه را تسلیتصو
  ب گردد.یتصو

  
  رویه قضائیمنابع حقوقی، 

 يمطرح است مورد قبول شورو یغرب يها ستمیه در سک يه بنحویمسئله انفصال قوا و استقالل قوه قضائ - 105
 يد با نظارت در اجرایز باین یقاض .دانند می یهدف اجتماعه ل بین يبرا يا لهیز وسیه را نیائست و آنان قوه قضین

در اساس نظام موجود  یستیمونک یقاض سوق دهد. سمت جلوه جامعه را ب یستیالین و اطاعت از نظام سوسیقوان
ر یند و با تفسکشف کقانون  ت مقنن را ازیوشد نکد بیبا يد مختلف باشد ویعقا يتواند مجر ینم ندارد و یبحث
مطرح  یغرب يها ه در نظامک يبنحو یه قضائیرو د.یقاً آن را اجراء نمایند دقک یقانون سع یق و تحت اللفظیدق

ند و ک یدا نمیموضوع پ يد جامعه باشد در شوروین و عقایترکه نشان دهنده تحوالت دک یاست و صدور آرائ
 یاناً گاهیند و اگر احک می تیقدرت استثمار را تقو يها هیبا آراء خود پا یقاض يدار هیده آنها در نظام سرمایبعق
 یوان عالید باشد.  می ارگرانکجان ین دادن حالت هکیب آنها و تسیفر يگردد برا می ارگر صادرکبنفع  یآرائ

م الزم کحام ير براین تفسیر قانون دارند و ای) حق تفسيمات ادارکدر محا یوان عالیو سرداور (قائم مقام د
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ه دولت کن تفاوت یبعد از انقالب مشابه غرب است (با ا يشورو يمعهذا چون تحوالت اقتصاد االتباع است.
  با حقوق غرب دارد. يادیحقوق مجموعاً تشابه ز یلکو اصول  یه قضائیهذا رویباشد) عل می منحصر يارفرماک
  

  نهادها یبعض یبررس
   م.ینک می یمختصراً بررس يمهم را در حقوق شورو ينهادها یبعض یو تحول قبل یبطور نمونه وضع فعل

  
  مالکیت خصوصی

ل یو حذف آن در مورد وسا یت خصوصکیت به مالبنس يریگ بر سخت یستیمونکم یرژ ياقتصاد يمبنا - 106
ه از کنداد و عمالً مشاهده شده  يدیجه مفینت یدر مورد اراض یت خصوصکید است اما حذف مطلق مالیتول

ردند و بعداً کافراد واگذار ه را بعنوان حق انتفاع دائم ب ید لذا مجدداً اراضیاسته گردک يشاورزکار ک یبازده
مجاز است  یتیبا محدود یت شخصکیان مالکام یدر مورد اموال مصرف لخوزها واگذار شد.کم به ین انتفاع دایا

 يبرا ین داشته باشد ولیباندازه مع یفل، موتور و دوچرخه و لباس و لوازم مصریتواند منزل، اتومب می سکو هر
رد مثالً کتوان افراط  یز نمین گونه اموال نیداشت ا در یل مصرفیه وسایه در مقام تهیود سرماکاز ر يریجلوگ

ض آن یحق تعو متفاوت است و کاز مالیت و نیه برحسب وضعکباشد   می يحدوده مساحت منزل محدود ب
متر شده و قلمرو کتها یمه محدودکحا  ام نظامکو استقرار و استح يقتصادبا بهبود وضع امتدرجاً  ست.یمطلق ن

   .ردکدا یتوسعه پ یت شخصکیمال
  

  ارث
زان ده هزار می تا یه مصرفیدر مورد خانه و اثاث كماند و ماتر یمحدود باق یلیبنحو خ 1918مقررات ارث در 

قلمرو  يمتدرجاً بموازات بهبود اقتصاد ی. ولشد و مازاد آن به دولت تعلق گرفت یتلق يروبل قابل انتقال قهر
  د.یمتر گردکارث هم  يتهایافته و محدودیتوسعه  یت شخصکیمال
  

  و تحول آن خانواده
ت شخص یاعالم رضاه بار معتبر شناخته شده و منوط بکن یازدواج ب 1917بموجب فرمان صادره در  - 107
دفتر مراجعه نموده و نام خود ه نفر رأساً ب ه دوکنیو همل شدند ئقا یازدواج سهولت فراوان يبرا .دین گردیزوج

ن سهولت و صرفاً با یهمه دانست و امر طالق هم ب می شوهر ردند قانون آنها را زن وک می ن ثبتیرا بعنوان زوج
ه کشدند  ید لذا ناچار به اصالحاتیگرد یخانوادگ یدگیبود، سهولت طالق موجب ازهم پاش  فاتین تشریهم
اول  .مات حساب شده بودین مراحل و تصمیتمام ا يحقوقدانان شورو يها بنابه نوشته شده. یعمل یمراحل یط

رده بودند بتوانند به کازدواج  یتحت فشارهائ يارزه در دوران تک یه تمام زنان و مردانکنیطالق آزاد شد تا ا
شد و  يریگ به طالق سخت د نسبتیگرد ین منظور عملیه اک یسهولت از هم جدا شوند و بعد از گذشتن مدت

ستم یباً همان سین شد و تقریازدواج تدو يبرا ین مقررات جامعیهمچن د.یدادگاه گرد يول به رأکانجام آن مو
   د.یگرد ینه عملین زمیغرب در ا یحقوق
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ات ینداشته و وجود آن را جزء ضرور يام خانواده اعتقادکچندان به استح یستیمونکد نظام یت امر شایدر بدا
اخالق ه ت مردم و تخلق آنان بیترب یستیالیومت سوسکگانه ح سه ياز هدفها یکیدانست اما چون  ینم
 يتواند برا یه دولت نمکتجربه ثابت شد  یقبول آن نظام است و در ط يردن آنان براکو آماده  یستیمونک
نه قواعد یزم نیام خانواده همت گماشته شد و در اکاستحه باشد مجدداً ب يخوب و مؤثر یمرب كودک

ر باشد ین مسید در همیشا .واگذار شود یانون عاطفکن یاه ت اوالد بیر تربیفه خطید تا وظیمقرر گرد یمضبوط
گر نتواند یاز جهات د یجهته ب یانون خانوادگکه کاست  یاز موارد طالق مجاز وقت یکیمقرر شده است  هک
   منافات داشته باشد. یستیمونکت یخانواده با ترب يش بپردازد و بقایخو یتیفه تربیوظه ب

ن قواعد مفصل و یها در تدویده و جمهوریم گردیتنظ يزکمربوط به خانواده از طرف دولت مر یلکاصول 
 یبررس »حقوق خانواده«و بنام  مقررات مربوط به خانواده را مستقالً يدر شورو .ار و استقالل دارندیمشروح اخت

  .ینند نه جزء حقوق مدنک  می
  

  ، هدف از مجازاتجزاحقوق 
امل جامعه کن بردن موانع تحول و تین و از بیه مجرمیتنب يست حقوق جزا برایالینظر حقوقدانان سوس در - 108

لطمه بزند  يامل اقتصادکن تیت جامعه و همچنیه به امنک یه هر جرمیون اولیهذا در نظر انقالبیاست و عل
ست خود یمونک یتوان شمرد لذا قاض یرا نم یمین جرایچن ن مجازات را دارد. و چون انواع و اقسامیدتریشد

  ص دهد.یم را تشخیه جرایاس و تشبیحق دارد با ق
  

  مبتنی بودن جرم و مجازات بر قانون و تحول آن
ه کندارد  ید و لزومیگرد ینم یتلق يضرور یاصل ،م بر قانونیبودن جرا یه انقالب اصل مبتنین اولیدر نظر مقنن

 1926و  1922است، قانون  یافک یقاض یه وجدان اجتماعکبل ،د ساختیمق ین اصلیبه چنست را یمونک یقاض
 یف روشنیتعر »يراکخراب ،دولت ياست اقتصادیف سیتضع ،ضد انقالب«برد جرم  ینم  ین اصل نامیجزا از ا

شد  يا لهیوس عیر وسین تفسیا م آزاد است.یر جرایا ساین جرم یاه ع مواد مربوط بیر وسیدر تفس یندارد و قاض
   د.ننکوبند و دروکب يا بهانهه ن خود را بیه مخالفکدر دست ارباب قدرت 

 کیزند و آنان را مانند عروس می به آنان لطمه یطرف یه تعلق قضات به حزب بکز نشان داد یست نیمونک یقاض
بخصوص از  ر موسعین قضات آنقدر در تفسیا .دهد  می ومت قرارکح یاسیده سیو عق یدر دست حزب دولت

ه نقص خاص وجود ک یمیدر مورد جرا«داد:  يأر یوان عالید 1936ه در کردند کجرم ضد انقالب افراط 
  .»ور را مشمول آن بدانندکعمل مذ نند وکر یرا موسعاً تفس يگریتوانند ماده د یدارد قضات نم

ه بعد از ک یخاص ینرم نین و همچنیم از مخالفیم شدن بکد و یومت جدکو استقرار ح يبا تحوالت اقتصاد
 یها سپرده شد حقوق جزا هم تحولیبه خود جمهور يار قانونگذاریه اختک 1953دا شد، بدنبال قانون ین پیاستال
د و مقرر شد ین گردیو حقوق جزا تدو يفرکی ین دادرسیآئ یاصول اساس يزکاز طرف دولت مر رد.کدا یپ
ها بر قانون  م و مجازاتیبودن جرا یم شود. اصل مبتنین اصول تنظیت اید با رعایها با ين جمهوریه قوانک
برداشته  یسن نحو دو گام اسایت مجرم بعنوان هدف عمده مجازات اعالم شد و بدین تربیرفته شد و همچنیپذ
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  شد. یکآنان به حقوق غرب نزد يث حقوق جزاین حیشد و از ا
   

  یستم حقوق اسالمیس
ن یحاصل است بنابرا یهذا از آن اطالع مجملیرار گرفته و علق يا خود موضوع درس جداگانه یحقوق اسالم

شتر مطمح نظر مطالعات یه بکرا  یاتکتفا شده و نکاز مباحث آن ا یر بعضکفقط بذ یقیدر درس حقوق تطب
  م. یشو  می ادآوریرد یگ  می قرار یقیتطب
  

  دوران تشریع و مبانی اصلی اولیه حقوق اسالم
 .شد می يا هیات مربوط به حل قضیآ ید به هر مناسبتیگرد  می جاً قرآن نازلیدرامبر تیات پیدر دوران ح - 109

 18ژول البوم .دهند  می لکین قرآن را تشیه محققیلکه به اتفاق آراء کد یگرد يآور ات بعداً جمعین آیمجموعه ا
ات ین آیه اکا ر یر موضوع و تعداد صفحاته ات مربوط بهیقرار داده و برحسب تعداد آ یقرآن را مورد بررس

  باشد.  می هه جالب توجکرده است کم یش را تنظیخوبندي  تقسیم نندک می در قرآن اشغال
  صفحه 184ب اخالق یتهذ -1
  صفحه 96د یدر عقا  -2
ت و کیمال - ظلم - دولت - تکشر -يشور - لهیقب - خدمه -رحم -نظام اجتماع (ازدواج خانواده -3
  صفحه 91 ن)یمقررات و قوان ،ات قشون و جنگیمال
  صفحه 88د یدر توح -4
  صفحه 84 )کمک ،ار عملکابت ،يروزی(پ يروزیپ -5
  صفحه 84تورات  -6
  صفحه 75ره) یتوبه و غ ،گناه ،قضا و قدر ،روز حساب ،تابکاهل  ،مانیا ،يزگارین (پرهید -7
  صفحه 33محمد  -8
  صفحه 34ره) یو حج و مساجد و غ اتکعبادات (نماز و روزه و ز -9

  صفحه  32غ یتبل - 10
  صفحه  29قرآن  - 11
  صفحه 16عه یماوراءالطب - 12
  صفحه  15 ينصار - 13
  صفحه 14ره) یعفو و غ ،عت (قصاصیشر - 14
  صفحه 13ل یاسرائ یبن - 15
  صفحه  8علوم و فنون  - 16

                                           
18  - Jules La Baume ...به نقل از کتاب زمینه حقوق تطبیقی در اسالم و  
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  صفحه  3خ یتار - 17
  صفحه 2تجارت  - 18

  ستم اسالم قرار داد.یر ست امور دیاهم يجهات مبنا یرا از بعضبندي  تقسیم نید بتوان همیشا
ر کآن ذ اتیجزئ یداده شده ول یلک يمسائل دستور یامده است در مورد بعضیه در قرآن نکات کن ياریبس

(ص) بمنزله  غمبر اسالمینگونه امور روش پیعات نماز و...) در اکر ،ها هیق دیزان دقمی ،انه زدنینشده (طرز تاز
ن نمونه و روش یغمبر بهتریروش پ »حسنه ة... اسو  رسول الّله يم فكول«رده بود که قرآن مقرر یرا آیقانون بود ز

 یفاق تمام حقوقدانان اسالمن دو منبع به اتّیحقوق قرآن و سنت بود. ا ین دوران دو منبع اساسیلذا در ا .است
  اند. دهیامع نیامبر را دوران تشریات پیع است. دوران حیتشر يگر مبنایداشته و به عبارت د یجنبه خالقه حقوق

  
  دوران تفسیر

روان او بدان معتقد بودند ی(ع) و پ یه علکه اول ینظر .دا شدیان امت پمی ه دریغمبر دو نظریبعد از رحلت پ - 110
ن یرده است و اکن ییغمبر تعیه پکاست  یسکجامعه بعهده  یو اجتماع یمذهب يه رهبرکن مبنا قرار دارد یبر ا

 ین امام قبلییتعبرحسب  ند و اصوالً امامت قومکن ییتع یه علک یسکست. (بعدها ین یجز عل یسکشخص 
خ یتار ین گروه در طیبه ا .(ص) اطالع دارند امبریقرآن و سنت پ یواقع یاز معان یسکنان بهتر از هر یاست) و ا

 وتاب خدا ک«ه کگروه دوم معتقد بودند  گفتند. می ه)خاص ،عهیش ،یل شعوبیاز قب یمختلف يبمناسبت نامها
   گفتند. می هعام ،یسنّ، ن گروه اهل سنتیبه ا ».غمبر ما را بس استیسنت پ

  
  مراحل وادوار فقه در شیعه و سنی

111 - ات قرآن و یآ یعنی .ردندکقرآن) شروع به اجتهاد  یث (و حتیاحاد یعمل يآور قبل از جمع یه حتّعام
گرچه بعداً  ،ردندک می يو از آن استخراج رأ و استدالل قرار داده یده بودند مورد بررسیه شنکرا  یثیاحاد

شود و به جبران  می راءآدر  يآن موجب خودسر كمدار يآور ه استناد به سنت بدون جمعکتوجه نمودند 
 .ماند یخ اسالم و حقوق آن باقین روش در تاریمعهذا مضرات ا ،ت گماشتندث همیاحاد يآور مافات به جمع

عه چون معتقد به عصمت ائمه بود و آنان ین دوران شیاما در هم اجتهاد است.اهل سنت دوران  ين دوران برایا
و بمنزله آوري  جمع را نرده و نظرشاکع وبه آنان رج یهر موضوع دانست در می یو اجتماع یرا رهبر مذهب

در واقع افت و دوران ائمه یامبر خاتمه یع با وفات پیه دوران تشرکعه معتقد است یش .داد می حقوق قرار يمبنا
ست و لذا آنان منبع یقرآن و سنت وارد ن یس جز امام به تمام معانکچین دوران هیر است و در ایدوران تفس

  حقوق هستند.
  

  اجتهاد و تقلید در شیعه و سنی
ند موجب که در برابر نص اجتهاد کاجازه دادن به مجتهد  یافراط در اجتهاد از طرف اهل سنت و حت - 112

 نفر از فقها چهار يأه فقط رکان بعد از مأمون دستور داده شد ید لذا در دوران عباسیگرد یمیتفرقه و تشتت عظ
نند. گرچه در ک يروین چهار نفر پیا يأهمه موظفند از ر است و رتبعو احمد حنبل) م یشافع ، کمال ،فهی(ابوحن
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ن یا متدرجاً اگذاشتند ام می ه اجراخود را ب يأدادند و ر می شخصاً به اجتهاد ادامه يا عدهن وضع یجاد ایل ایاوا
ه را نخواهد یس بعد از آنان قوه قدسکچیه هکبودند  یاله يروین ين چهار نفر دارایه اکق نمودند یده را تزریعق

نگونه باب اجتهاد مسدود شد ینند و بدکد یز تقلیعلماء ن یحت ،ندید نماید از آنان تقلیهذا همگان بایداشت و عل
ن سد باب اجتهاد یشناسند و با ا  می ز از اسالم فقط اهل سنت راین نیشرقستم .حال جمود ماند و فقه اهل سنت به

ه باشد نخواهد آمد و یقوه قدس يه داراک یسکاالبد  ید الیه چگونه محرز گردکنند. تعجب است ک می برخورد
 يدانشمند او مذهب جعفر(ع) و اخالف  به جعفر بن محمد صادق یه با بودن و قرب زمانکشتر آنیباز تعجب ب

س جامع یو رئ يقدر مصریخ شلتوت عالم عالیست سال قبل شیه در حدود بکنیف نشمردند تا این ردیرا در ا
  رد.کش جبران یانات خوکرا در حدود ام يورز صه و غرضین نقیاالزهر ا

  
ن دوران یدر ا .شود یم د و دوران اجتهاد شروعیاب می بت امام خاتمهیغبا عه یر در فقه شیدوران تفس - 113

ه به ک یاند و آرائ ه ائمه از آنها نمودهک يرید با توجه به قرآن و سنت و تفاسیبا یحقوقدانان اسالم ن ویمجتهد
   نند.کرا حل  یند و تمام مسائل مبتالبه جامعه اسالمیام نماکاند استنتاج اح ردهکه صادر یم قضکعنوان ح

ع تمام شد معهذا با یابع حقوق به حساب آمده و گرچه ظاهراً دوران تشرز جزء منیعقل ن و ن دوران اجماعیدر ا
تواند به  می مجتهد ین اعتبار عرف و عادات محلیاست و همچن یباق ياراده فرد يآزاد يه براک یعیدامنه وس
اد یه تعداد قواعد آمره در حقوق اسالم چندان زکبخصوص  مقرر دارد. یام خاصکروزگار اح يها مناسبت

چون  یوتکمطلق فرورفته است و س ودکدر استراحت و ر«د حقوق اسالم یگو می 19هورگونژ كوناس .تسین
ر بودن قرآن و سنت را به یتغیال ست ویاجتهاد در حقوق اسالم وارد ن شبه نق يو ».است یگورستان بر او مستول

امالً منطبق با هدف و غرض که حقوقدانان یناح از يرین تفسین چنیاست ا یهیبد .ندک می ریود تفسکر يمعنا
 نند.ک  می يبردار مغرضانه خود بهره يغرضانه باشد در هدفها یولو ب ءقات علمایه از تحقکآنهاست  يدولتها

دن به حقوق یو گرو یحقوق اسالم كبمنظور تر یاسالم يشورهاکوشش رهبران ک«د در مبحث یمثالً رنه داو
...  ها گذشت توان از همه گذشته یقلم نم كنو یکه با کست نشان داده ا  تجربه«سد: ینو  می »نیمغرب زم

ن یاز ا یکیه الزم دارد تا ب یطوالن یاقل مدت ،امن الوکاست نه  یکژرمان - نه رومانو یاسالم يشورهاکحقوق 
ابد نه ید تحول یه باکن تمام جامعه است ینند، اکاسالم را محو  یوندد، اگر بخواهند آثار سنن قضائیدو گروه بپ

  .»جا بدور انداخته شودیکد یه باکاست  ین تمدن اسالمیتنها علم حقوق و ا
  

  اجتهاد و تقلید
 یو اخالق یمذهب یبه مبان یاسالم و مسلماً آشنائ یحقوق یبه مبان یه مجتهد گذشته از آشنائیدر نظر امام - 114
ت یبه اسالم و جامعه بشربوده و هدف او خدمت  يا هیقوه قدس يد دارایشوند با می ه روح قانون محسوبک

 يبا اعالم نظر یسکن یچن .ندکاو روشن  يا را برایقضا يموارد راه حلها ياریهدف در بس ه علوکنیباشد تا ا
م کح ياجرا يو اجر برا یوشش علمکاجر دارد، اجر  منطبق باشد دو یم الهکت حیاگر نظر او با واقع یفقه
 يرده است به احدکارکت یخلوص ن يطبق نباشد چون از رومن یم الهکت حیو اگر هم نظرش با واقع یاله

                                           
19 - Christiaan Snouck Hurgronje (1857-1936)  
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  رسد. می از دو اجر) یکین (یالصواب
ه کند همانگونه ک يروید از نظر مجتهد پیندارد در امور خود با یاسالم یو حقوق یه اطالعات فقهک یشخص

ه بمنزله ک يروین پیو اند ک می يرویسازد از نظر مهندس ساختمان پ  می ه ساختمانک یسکا یب یمار از نظر طبیب
س فقه کست، بعیز نید عالم از عالم جایه تقلیدر فقه امام د نام دارد.یارشناس است در فقه تقلکاطاعت از نظر 

   را قبول ندارند. يگریمجتهد د 4ه جز کعامه 
 در زمان يرازیش يرزامی مشهور مرحوم ينمودار است فتوا یات اسالمیح يها نهینقش اجتهاد در تمام زم

ن امر توجه شد و استعمار به یا كقدرت و تحره د از آن روز بیشد و شا ياز رژین شاه موجب لغو امتیناصرالد
  ردن آن پرداخت.کف و فاسد یمحو و تضع

  
  علل دور شدن کشورهاي اسالمی از حقوق اسالمی

د ضمن یه داورن ین است و حتیاز حقوق اسالم مورد توجه همه محقق یاسالم يشورهاکعلل دور شدن  - 115
طرف  یکاز ، قرار داده است یرده و آن را تحت بررسکرا از حقوق اسالم توجه  یات مثبت فراوانکه نکنیا

بهتر از آنچه خود  يا مقررات و قواعدیدن يچ جایه ه درکنیامل به اکن و اعتقاد یحس غرور ملل مغرب زم
اده یجاً حقوق خود را پین الزاماً و تدریه با تصرف و استعمار مشرق زمکد یدارند وجود ندارد موجب گرد

مغرب  يد هستند مقهور عظمت و رفاه مادیم و جدیت استعمار قدیه مورد تقوکز یران غربزده نکروشنف .ردندک
ت یبعنوان مل یان اگر هم جنبشمی نیدر ا .نندک می ریگذشته ملت مربوط است تحقه ن واقع شده و هرچه را بیزم

ساخت  یعا جنبش تصنّیرد و یار بگیند آن را هم تحت اختک  می یستعمار سعو ا ید غرب زدگیبوجود آ
از  يالمثل بعنوان جانبدار یاعمال خود ادامه دهد. فه ب کر همان ماسیز و رده تحت همان لواکجاد یش ایخو
ان هم يهاین راه غالباً رجزخوانیرند و در ایگ می دهیرا ند یبدون ملت هزار و اند سال سابقه مل یتیمل

ران یا«د: یگو می هکد است یمثالً رنه داو .دیآ ین درمیا چه بسا مغرضانه محققیطرفانه یاستعمارگران از حلقوم ب
ن یر ذره بین جمله را اگر زی. ا»نسپرد یه غلبه و تصرف اسالم آنها را بفراموشکاست  یمفتخر بداشتن سنت

ب هزار و چهار صد سال عرف و یه از قرکبود م یمفتخر خواه یه ما در صورتکدهد  می ن معنایم چنیبگذار
ن یم به قبل از ایم و برگردینکن دوران را طرد یلغات متداول در ا یم و حتیبگذر یو اخالق یمل يها سنت

ن امر حقوقدانان ید در ایشا .نیسال قبل فراموش شده امروز مغرب زم 1500م از یباش یسال مخلوط 1400
جامعه را از  يرهبر يرا با عدم قدرت معنویده باشند زیاز همه قصور ورز شیر بیبخصوص در قرون اخ یاسالم

 یح اسالمیر صحیه از مسین انحراف حقوق جاریا .فقاهت یت داشته است و نه والیه والیاند نه فق دست داده
  بوده است. یاقت حقوقدانان اسالمیجه و معلول قصور و عدم لینت

رده است کان یحقوق اسالم را ب يریپذ ام و تحولکجهات استح يعدده در موارد متکد ضمن آنیرنه داو - 116
را اسالم ین شدند زیناچار از قبول حقوق مغرب زم يدر موارد متعدد یه دول و جوامع اسالمکد ینما  می اضافه

د یآ  می در جهان امروز به وجود يدیل جدیامل تمدن مساکتبا ند و چون کم ینتوانسته است همه امور را تنظ
ن نحومتدرجاً حقوق اسالم یرد و بدیرا بپذ ی... قادر به حل آن نبوده و ناچار است قواعد غرب ه حقوق اسالمک

 یدر قلمرو اسالم باق يزیارث چ ل ازدواج ویاز قب ید و جز مسائل شخصیگرد كمترو یاسالم يشورهاکدر 
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  نماند.
خر بر أمت یت اسالم اصوالً حقوق اسالمیمعنوه صرف نظر از ک ین معنیاه وارد است ب یه انتقاداتین نظریبر ا

 ازین یرا ب يغرب است بوده مسلماً از آن جلوتر است و بخصوص نرمش آن و یحقوق فعل يه مبناکحقوق رم 
بوده  یر اسالمیقرون اخ ياز علما یوتاهکنه ین زمیاً در ایثان ،ندکه دست توسل به حقوق رم دراز کند ک می

 يبهره بمانند، ثالثاً فشارها یه از تحول بکد گذاشت کرشان را راکها را مسموم و فه سم استعمار خون آنکاست 
است  یهیرند و بدین قرارگیطره مغرب زمیها به تحت س ومتکه حکو نفاق ملل مسلمان موجب شد  ياستعمار

 یحقوق ود و جمود قواعدکم رینیب  می هکن است یند و چنک  می دیش از ارباب تقلیخو یر در خط مشکه نوک
چون  یود نبوده است و از طرفکبه آن اندازه دچار ر یاست و حقوق خصوص یشتر در قلمرو حقوق عمومیب

ل بوده کر آنها مشییدارد تغ یماً با عواطف عامه مردم و روابط روزمره آنان بستگیمستق یقواعد حقوق خصوص
  را ندارد. ین اقدامیو ارزش چن

  
  بیمه
نهادها در حقوق  یه بعضکدانند  می ن آنیرا به حقوق مغرب زم یاسالم کش ممالیاز علل گرا یکی - 117

 یت اسالمکممال يست لذا دولتهاین نکدر آن موارد مم يبشر یفعل يها ن نظر جامعهیاسالم وجود ندارد و تأم
  نند.ک  می مه اشارهیند بعنوان مثال به بیجو می ن التجایناچار به حقوق مغرب زم

در  ،ندکتواند حل  می یلکچارچوب اصول  در است و همه مسائل را كا و در تحریوبالذات پ یحقوق اسالم
د یجد يازین و نینو يا دهیماندند و در مواجهه با هر پد ین نمکار و سایکب یز اگر حقوقدانان اسالمین امور نیا

 شد می مه احساسیب از بهیه نکه یاول يآمد روزها یبوجود نم ین توهمیردند و چنک  می مقررات الزم را اعالم
ن در حقوق اسالم وجود دارد کن حد ممیاعالتره مه بیند. بیحل نما یاز را طبق مقررات اسالمیآن ن یستیبا  می

دهند حق دارند  می المال) تیه به خزانه (بک یاتهائیملت تابع حقوق اسالم با مال ند.ک می و فقط نام آن فرق
تمام مردم در قبال همه خطرات:  .ضامن جان و مال ناموس آنهاست المال تیرا از خزانه بخواهند و ب یخدمات

 يزمان خالفت خلفا يداستانها .باشند می زیمه ازدواج نیب یمه هستند و حتیره بیو غ ياریکب ،فقر ،يماریب
 یاسالم یه قضائیه بعنوان روکبا توجه به روش معمول  ،ن استین تضمین و بعدها همه نشان دهنده ایراشد
المال است و  تیگر ب مهیاً بیثان مه هستند.یب یات زندگیاوالً همه مردم در مقابل ضرورم ینیب  می گردد و  یم یتلق
هر  یو اجتماع يات فردیات حیست نسبت به ضروریمصلحت ن .مه استیبودن ب ین نشاندهنده اعتقاد به ملیا

اسالم  .ا نتواند بپردازدیز نپردازد و یرا ن مه شدهیاناً حق بیاح ند وکگر باشد پولها را جمع  مهیب یت خصوصکشر
 »یمه ملیب«نزد  یاست و همه مردم بدون قرارداد اختصاص یات زندگیمه حداقل ضروریشدن ب یمعتقد به مل

توجه به  با یالمال) است ول تی(ب یباشند بعهده خزانه مل  می ياناً ضروریه احکها  مهیب گرچه اهم مه هستند.یب
ن افراد و یمه بیر آن انعقاد بیت و غکز توسل به قلمرو عقد صلح و شریعقد و ن انعقاد هر در ياراده فرد يآزاد

 یطبقه خاص يا ضرورت برایدر ضرورت درجه دوم  یهائ مهیز بالمانع است و بین یق خصوصودر قلمرو حق
قد بصورت ط عیت شرایمورد ضرورت تجار است نه همگان) با رعا یشتکا غرق یاال کق یمه حری(مثالً ب
  ز قابل اجراست.ین یخصوص
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  بانکداري

 .استبها و منافات آن با قاعده حرمت رکشود لزوم بان می رکد ذیل قرن جدکه بعنوان مشک يگریته دکن - 118
ن یست و اخالقاً ربا بدتریه حقوق اسالم از اخالق جدا نکم یتوجه داشته باش ن حرمت منصوص قرآن است.یا

 یوام پول ... ناچار باشد با ن وک، مسيماری: بيضرور يازهاین يبرا یه شخصکت است ار زشیاستثمار بوده و بس
  رد و چند برابر پس بدهد.یبگ

ز یا ضرر آن جایت در نفع کا زراعت و شریوام دادن بمنظور تجارت  یعنیمزارعه و مساقات  ،عقد مضاربه
 یله شرعین مضاربه و صلح بعنوان حیاما اگر ارد. کصلح  ینیرا به مبلغ مع ین نفع احتمالیتوان ا می یاست و حت
نشود و واقعاً وام  کتمس یله شرعیه به حکند کد توجه یست و خالف اخالق است. جامعه خود بایز نیباشد جا

دهنده استفاده  هم وام ار وکر کن هم مبتآ ار رود، تا از سودک، تجارت ...) بيد (زراعت دامداریدر راه تول
راً یاخ .د وام بدون بهره داده شودیبا یناگهان يها نهیهز ین بعضیتأم يمردم به وام برا يزهاایدر مورد ن .دنینما

  رد.یبگ ید است پروپائیه امکجاد شده یا يا قرض الحسنه یمل يصندوقها
...)  رهی(زراعت، تجارت و غ يدیار تولکه کنینند در اک می ارک ینفع شخص يه براک یخصوص يهاکمسلماً بان

خواهند خواه وام  می دهند سود می هک یباشند. آنان از وام  می تفاوت ینفع نبوده و نسبت بآن بیذ انجام شود
را  یتوجه ین بید چنیمنطقاً نبا یومت اسالمکح .ندکا تجارت یمارستان برساند ینه بیرنده وام را به صرف هزیگ

شد خزانه با تعهدات  یامالً ملک يدارکانه بکند، بعد از آنکاعالم  یرا مل يدارکد اصوالً بانیآزاد بگذارد با
 ز توجهین يدیار تولکدر مورد وام به منظور  .را بدون بهره بپردازد یمصرف يها ه دارد ناچار است وامک يا مهیب

ا یتواند سهم خود را از سود مضاربه  می ه مصلحت جامعه بود وام بپردازد وکد یرشته از تول ند تا در هرک می
ان یان برد زید و اگر زیآ یش نمیپ یالکرنده سود برد اشیگ اگر وام .ندکصلح  ینیعمبه مبلغ  مزارعه و مساقات

ق یها و نظارت دق مهیها و بکشدن بان یربا با ملق حرمت ین طریگردد و از ا می پرداخت يمه اجباریاو از محل ب
  گردد.  می یدولت عمل

 یخواهیبهانه آزادبه ه کاست  يا بانهیفر عوام يها لباً از حلقوممه و ربا غاینگونه سر و صداها در مورد بین ایبنابرا
ل دهند و در کیمه تشیو ب کم بانیعظ يها یمپانکم آزاد باشند تا بتوانند یداران عظ هیخواهند سرما می
  د نباشد.یمردم مق یو انتفاع از ضعف مال يبردار بهره

  
  اسالم حقوق اخالق و

ف انسان نسبت به یه در آن از وظاکاست  یلکند مجموعه یگو می نیه همه محققک ياسالم همانطور - 119
پس  در«ست در اسالم یه نیه قابل تجزکاست  یبکیخدا، نسبت به خود، و نسبت به جامعه سخن رفته است و تر

است  ین روح اخالقیو هم ،20»ه عبارت است از عدالتکنهفته و مستقر است  يگریاصل د یهر قاعده حقوق
و حفظ نظم اجتماع  یت مقررات حقوقیگر جهان رعاید يستمهایدر س .بخشد  می هدف یحقوققواعد ه ه بک

                                           
 کتاب زمینه حقوق تطبیقی در اسالم و... -  20
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ه کن است یل چنیپرورش انسان اص ياخالق و ظرفند برا یتعال ياند برا لهیدر اسالم وس یشود ول می یهدف تلق
 یله شرعیح ،ياخوارورب يبرا یله شرعیزد (حیب بگرکمجاز باشد و مرت یبر فرض از نظر حقوق یل شرعیح
 سمیسکتب مارکه مکن اخالق آنگونه یدارد، ا یار است و مجازات الهکگناه یاز نظر اخالق یزنا) ول يبرا
د بر آن ی... همه با رهیه اقتصاد و حقوق و غکشود  می یجامعه تلق يربنایه زکست بلیبر اقتصاد ن ید مبتنیگو  می
  باشد. یمبتن

انسان اگر « .ط (غنا و فقر) هر دو مورد مذمت استیحد افراط و تفر شود و دو می داده یبه اقتصاد نقش مهم
  .22»فر انجامدکه فقر به کاست  یکنزد«ه قرآن ی، آ21»ندک می انیند طغیاز ببین یخود را ب

  
  جهات تشابه و افتراق حقوق اسالمی و حقوق سوسیالیستی

ستم وضع و یس وه هر دکوجود دارد  یو اسالم یستیالیحقوق سوس يها ستمین سیب ین وجه تشابهیبنابرا - 120
دانند منتها  می شیتب خوکه آنها را در خدمت اخالق خاص مکرا هدف خود ندانسته بل یقواعد حقوق ياجرا
  گردد.  می زیله دو وجه افتراق متمایها بوس ستمین سیه اکآن

اما در اسالم اخالق  ،شود می یروبنا تلق یعنیده آن است یبر اقتصاد و زائ یمبتن یستیسکاخالق مار -1
بر آن  یش اقتصاد مبتنیجامعه و گرا يشده همه نهادها یربنا و اصل تلقید مردم زاافر یاخالق یو تعال
  است.

ئت رهبران ین هیست و از ایاخالق در اسالم ن یبوضوح و روشن یستیمونکدر نظام  یاخالق یمبان -2
ه اخالق کباشند و حال آن می ص آنیتشخاد یار و بنیه واضع حقوق هستند معک یستیالیجامعه سوس

ان و یغمبر بیه پیآن (قرآن) و رو یه در قانون اساسکاست  یو روش يبر اصول اعتقاد یمبتن یاسالم
  ارائه شده است.

  
  جهات تشابه حقوق اسالم با حقوق نوشته

 .ومت استکگاه حآنان با دست يارکمردم و هم یاد باطنیانق یمقررات حقوق ياجرا ين براین تضمیبهتر - 121
 یحقوق يها ستمیدر س شد.ک یران را سرمکاحترام قانون جام شوه مانند سقراط ب یلسوف بزرگیه فکبدانسان 

 .نندکدر خفا آن را نقص  یدهند گاه می ا الاقل بخود اجازهیندارند  ين چندان اعتقادیمردم به قوان ینونک
 ینه حقوقیحقوق اسالم در زم .ن امر استیل ایتها دلیاتها و عوارض ممنوعیمال ،هایفراوان دادگستر يدعاو

د بدان گردن یبا یباطن يادیه مردم با اعتقاد به تقدس آنها و با انقکرده است کوضع  یمقررات يبالنسبه معدود
عقل و اجتهاد مجال داده است تا آنچه را همه مردم  ياراده فرد يبه عرف و آزاد یعینه وسینهند و در زم
  ند.یلحت جامعه باشد خود وضع نمابخواهند و مص

  

                                           
  ».ِاّن االنساَن لََيْطغى َاْن رآه استغنى« .7ـ  6سوره علق، آیات  - ٢١
  نبوي. حدیث. "کاد الفقر أن يکون کفراً " - ٢٢
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  جهات تشابه حقوق اسالم با حقوق عرفی
ا عرف حق ندارد آن یو  يچ قاعده بعدیه هکدر حقوق اسالم مقررات قرآن و سنت است  یقانون اساس - 122
و دن یا از غمبر منافات داشته باشد از درجه اعتبار ساقط است.ین قانون و سنت پیه با اک ید و مقرراتینما ضرا نق

 ننده سنت هستندک انیه بکث یست اما در صحت احادین کیمنبع تنها قرآن مدون شده و در صحت صدور آن ش
ه در صحت کص داده شد یه تشخکنیاما هم ،ا نهیجزو سنت هست  یا واقعاً امر مشخصیه آکرد ک کتوان ش می

ده یه از ائمه رسک يخبارعه ایدر مذهب ش .ستین کگر قابل شیت آن دیست حجین يدیث تردیصدور حد
ه با کاز ما بشما برسد  ياگر خبر :دیفرما  می هکاز ائمه  یکیان یب ،ر قرآن است نه بمنزله شارعیاست بمنزله تفس

داشتن قانون  یعنیث ین حیاز ا .باشد می ن امرین همیمب، دیندازیدور ب د و آن راینکقرآن مخالف باشد باور ن
نوشته تشابه دارد اما تفاوت آنها  يبا حقوقها یستم حقوق اسالمیسنت مسلم س يادیز مقدار زیمدون و ن یاساس

 يها ستمیس یعرض باشد ول ه بتواند همکند ک یبر آنها اضافه نم يگرین نوشته دیه اسالم قوانکدر آن است 
  نند.ک می منتشر یقانون يها حقوق نوشته مرتباً مجموعه

  
  تقسیم بندیهاي علم حقوق

ث ین حیست و از ایستم نوشته وجود دارد در اسالم موجود نیه در سک يمتداول حقوق بنحو يبند میتقس - 123
  داند. ینم یهائیبند مین تقسیازمند به چنیمانند حقوق انگلستان خود را ن یستم حقوق اسالمیس
در مراجع  زیننان آن را کارکن هستند و لذا دولت با یتابع قوان یمه مانند مردم معمولکئت حایومت و افراد هکح

ه بمنزله ک( یمبارزه طبقات .ستین یز حقوق عمومیبه تما يازیهذا نیعل .ب نمودیتوان تعق می یقضائ یعموم
ن معنا در حقوق اسالم وجود یبد یگر است) و خالصه اختالف طبقاتیحفظ منافع هر طبقه ولو بضرر طبقه د

و ِاْن طائَِفتاِن «و همه موظف به حل اختالف هستند  را هرگونه مبارزه در داخله جامعه بضرر جامعه استیندارد ز
نَـُهما فَِاْن بـََغْت ِاْحديُهما َعَلى َتَتلوا فََاْصِلحوا بـَيـْ اگر دو  23»... اُالْخرى َفقاتُِلوا الّتى تـَْبغى َحّتى تَفَئ ِالى َاْمرِ  ِمَن المؤمنيَن اقـْ

رده و کستم  يگریاز آن دو بر د یکید و اگر ینکن آنان (دو برادر) اصالح یردند بکن مجادله یمؤمن زگروه ا
ه برگشت کنیبه محض ا ،دی(امر خداوند) برگشت نما ید تا به سمت حق و راستینکد با او مبارزه ینما می تجاوز

ار ضرورت کبنام حقوق  یستم خاصیالمثل س ین فی... بنابرا دیم به حق دهکرده حکن آنان بعدالت رفتار یرد بک
ه مورد ستم قرار ک یسانکاجازه داده شد ب«ه یاعتصاب هرگاه بمنزله مبارزه باشد شامل آ المثل یندارد و ف

ه مظلوم ک یردن به ناسزا مورد بغض خداست مگر وقتکصدا بلند «گر یه دیا آی 24»... نندکه مقابله کگرفتند 
  ر.یشود الغ می خواهد بود و مجاز شمرده ٢٥»ندکصدا را بلند 

ن تفاوت یبا حقوق انگلستان وجود دارد با ا یتشابه یستم حقوقیعرف و باز بودن س هذا از لحاظ احترامیو عل
  ند.ک یچیتواند سرپ یه از آن نمکدارد  یمدون یدر اسالم قانون اساس یه قاضک

                                           
 .9سوره حجرات، آیه  -  23
  ».َنْصرِِهْم َلَقدير  ُأِذَن لِلَّذيَن يُقاتـَُلوَن بِأَنـَُّهْم ظُِلُموا َو ِإنَّ اللََّه َعلى«، سوره حج. 39آیه  -  24
  . ال ُيِحبُّ اللَُّه اْلَجْهَر بِالسُّوِء ِمَن اْلَقْوِل ِإالَّ َمْن ظُِلمَ  ،148سورة نساء آیۀ  - ٢٥
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قواعد و اصول  یقرار دارد. بعض یخیتار و يتب فطرکن میجاد حقوق بیتب اسالم راجع به نحوه اکم - 124
وضع شده است  ینه مقرراتین زمیدر ا .ستیر نیین فطرت قابل تغیرت بشر مرتبط است و اه به فطکوجود دارد 

ات یها آ نهیر زمید اجرا شود مانند حرمت قتل نفس و سرقت و لواط و در ساینه باکه در همه ازمنه و امک
ن خوب یمسلمه همه کرا  يزیچ«ث یبه حد داند و بنا می نیزم يفه خدا در رویه انسان را خلکمختلف قرآن 

  دانست. عیتشر ياراده افراد را مبنا مردم را و يتوان عرفها می »بدانند مسلماً خوب است
  

  پیرو و پیشروه حقوق ببندي  تقسیم وضع حقوق اسالم در
ه از کم یدان می .ردکم یرو تقسیشرو و پیتوان حقوق را به پ می ن حقوقیاز جهت نقش اراده افراد در تدو - 125

متقابل هم قرار دارند (اصالت فرد و اصالت  یتب فلسفکو مده و فرد و رابطه آن دو با هم لحاظ ارزش جامع
 دانسته و هدف جامعه را در آن يش فردیآسان یرا تأم یاجتماع یتب اصالت فرد هدف زندگکم جامعه).

 ين اعتقادیاز چن هیحقوق ناش .باشد تحقق بخشد یرمنطقیت گفتند ولو غیثرکا ایه افراد و یلکه هرچه کداند   می
 یغرب يشورهاکباً غالب یتقر .دیرو نامیتوان حقوق پ می رو اراده مردم است و اثر آن رایدر واقع پ یا روشیو 

تر و  روشن يروین پیا یعرف یستم حقوقیت است منتها در سین خصوصیا يش حقوقشان دارایم و بکامروز 
 ر در نظریکپ یکاز  يفرد جامعه و عضو یکعنوان تب اصالت جامعه افراد را بکم خورد. می ح به چشمیصر
ه مردم ب نند وک می ش مظهر ملت هستند وضعیه بزعم خوکمه کئت حایرد قواعد و مقررات را فقط هیگ می

ش یخو يه براک يا ام مطلقهکومتها و حکح .دیتوان نام  می شرویرا پ ین حقوقیآن موظفند و چن يرو دنباله
ا قبل از خاتمه جنگ دوم یتالیومت آلمان و اک(رهبران ح ینیتلر و موسولید مانند هدارن یاجتماع یرسالت يادعا
  ن گروه دانست.یتوان از ا می ) رایجهان
ستم یدر س .ستم مطرود استین سیاست در چن یات انسانیات حیه از جمله ضرورکبحث و انتقاد  يآزاد

 يا بچه ،نندک  می ينگهدار يا ه از بچهکهستند  يا للـهرو در واقع علم حقوق و دانشمندان آن مانند یپ يحقوقها
مسلماً  .نندکل یند فقط آنان موظفند خواسته او را برآورند و تسهکار بکهرجا برود هره ه مختار و آزاد است بک
را در انسان عقل و منطق تا یباشد ز يآل بشر دهیتواند صد در صد منطبق بر منطق عقل و ا ینم یتین وضعیچن

ز را یشش خودسرانه غراکن مهار یردن اکند، سست ک  می يز مهارزده و آنها را رهبریدر غرا نکحدود مم
صورت  یشود و حت می دایپ یز انحرافاتیغرا یشکشود و با سر می ز را باعثیغرا یشکبا سر شود و می باعث
ه در محافل ک یباحثو م خورد  می شورها بچشمک یاز آن در بعض یهائ نون نمونهکا هم .ردیگ می بخود یقانون
  رساند. می زشت را بچشم یشود دورنمائ می مطرح یرسم
دادند هرچه  می نند و آنان را موظفک  می یر تلقیمردم را عمالً نادان و صغ يشرو افراد عادیحقوق پ يستمهایس

تر کد يباشند. آقا  می چ و مهرهیافراد مانند پ یستمهائین سینند در چنکسرپرست مقرر داشته است اطاعت 
ه ک یاجتماع يتهایافراد انسان و فعال«ه نام برده است: یاز حقوق اسالم و روس ،شرویبعنوان مثال حقوق پ 26افشار
روان یه از طرف پک یهر مطالعه حقوق گردند.  می یرو تلقین دسته پیشرو هستند در ایپ یحقوق يها ر دستهیدر سا

                                           
 حقوق تطبیقی.کلیات ب در کتا -  26
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شتر یا بیحقوق مزبور  ياست در خصوص اجرا یحیا توضی ن اصول است با مواردیق ایا بمنظور تطبید یبعمل آ
مختصات حقوق  ز ازیر شدن را نیگ ل عالمیتما باشد. می د اصول موجود در آن حقوقیه و تمجیاز نظر توج

با اصل معمول سابق  یقید و عمیجاد مخالفت شدین دسته از حقوق در موقع ایتوان دانست بعالوه ا می شرویپ
حقوق  يها ن نمونهیتر املکن و یباشد. مهمتر می ت آنهاین مخالفت در واقع علت موجودیمه دارند و می ابراز
ت یقابل یقرن اصول حقوق اسالم بخصوص در قسمت حقوق مدن 14در مدت  ،حقوق اسالم است یمذهب
 یهد ولد می اند نشان ار داشتهیز تفاوت بسیه از لحاظ تمدن نکاجات مختلف ملتها یفوق العاده با احت یقیتطب
حقوق اسالم ه مسلمان منطبق ب يشورهاکاز  ياریست امروز حقوق بسیه فعالً بحث آنها مورد نظر نک یلیبدال
است یامل حقوق سکنمونه  يبرا د.نده می ن عدم انطباق را نشانیاز ا ییها ران نمونهیه و اکین تریقوان .باشد ینم

ماً یون از مردم مستقیلمی صد و هفتادیکش از یب یگزند .ردکر کتوان ذ می را يه شورویحقوق روس ،ياقتصاد
جاد ین حقوق ایا یدر راه مطالعه علم یمانع بزرگ یغیو تبل یاسیمتأسفانه ملل س .باشد می تیتابع حقوق سو
ت یاست خصوص یخاص يو اقتصاد یاسیات سینظر يه منظورش اجراک ین حقوق انقالبینموده است ا

ا یروان و یه از طرف پک یشتر مطالعاتین علت بیبهم اعالم داشته است و یقوقح يها ه دستهیلکر با یناپذ یآشت
در مورد  ».مصون نمانده است یاسیه اعراض سبشائت بعمل آمده است از یگران در خصوص حقوق سوید

شرو صرف یجا حقوق اسالم را پیکرا یور دچار تناقص است زکقول مذ یست و حتیح نین نظر صحیاسالم ا
ستم یس ا ملل مختلف سخن رفته است.بن حقوق یق فوق العاده ایت تطبیگر از قابلیچند سطر د دانسته و در
امالً بارز و قاطع بود کل انقالب یت در اواین خصوصیشرو دانست منتها ایتوان حقوق پ می را يحقوق شورو

 یلکه فعالً اصول کن نحو یبد .دا شدیدر آن پ یافت نرمشید در اذهان مردم تسلط یومت جدکه حکبعداً  یول
ه ک ين خود را بنحویقوان يا شود و هرجامعه می نییتع ير شورویاتحاد جماه یعال ياز طرف شورا يقانونگذار

  د.ینما می نین اصول مخالف نباشد تدویبا ا
  

  نحوه ایجاد حقوق و نظر حقوق اسالم در مکتب تاریخی و مکتب فطري
ه آنان کع خاص مردم بوده و هرچه را یه مطکن یحقوق مغرب زمرو مانند یاست پ یاسالم نه حقوقحقوق  - 126
ها را  سوئلکنگره هموسک یاعمال خالف فطرت را مجاز دانسته و حت ياریستمها بسین سیا ،ند معتبر بداندیبگو

 یو نه حقوق ره.یره و غیدهند ... و غ می لکینه تشیابک ياز وزرا یکیاست یمستردام و به رآ يدر سالن شهردار
سم یمونکر اصول یومت در مسکاست آنچه را ح یه مدعک یستیمونک يستمهایه و سیشرو مانند روسیپ است

ه ین نظرین موضع خاص اسالم بیبنابرا .ن باشندآرو ید پیالزم بداند قانون و حقوق است و مردم خواه ناخواه با
ند ک می نییتع راهدف صرف شرو یرو صرف است و نه پینه پ زینه نین زمیدر ا .حقوق قرار دارد يو فطر یخیتار
ه از تهران ک یسکمثالً  .ردیپذ  می هدف را يمتفاوت به سو يرهایمس یست ولیز نیه انحراف از آن جاک

 يریهر مس زاآزاد بگذارد  او را به سمت مشرق نموده و او را يد رویمشهد برود رهبر قوم با يبخواهد به سو
 را از هدف دوریز ا رو به شمال و جنوب برودیت به مشرق ن شخص حق ندارد پشیخواهد برود اما ا می
  گردد. می

ستم حقوق اسالم وجود یدارد در س ن وجودیستم حقوق مغرب زمیه در سک یبمعنائ یحقوق عموم - 127
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 :دیگو می مه انتقادید بعنوان نیز مانند همه افراد مردم تابع قانون است. رنه داویومت نکدولت و ح .ندارد
ه کن عبارت خود نشاندهنده آنست یهم یول »ه دولت آن اعتبار ندارد مگر بعنوان خادم مذهبک يا جامعه«

ال افراد یت است لذا نه مخدوم جامعه و ارباب آنها است و نه خادم خواستها و امیخادم انسان یدولت اسالم
را  ردکر حواله یبه شمش ه او راک یداستان عمر و پاسخ عرب .باشد  می اسالم یه خادم هدف اخالقکانسانها بل

ه یقضات اسالم رو يها قضاوت .ه هرگز حدت و غضب عمر پاسخگو را در بر نگرفتکم یدان می زیم و نیدان  می
 سانیک یفه و عمال او در برابر قاضیشخص خل یدهد تمام افراد ملت و حت می ه نشانکاست  یروشن یقضائ
  ستند.یا  می
  

  منشأ حکومت و اطاعت مردم
يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه َو َأِطيُعوا الرَُّسوَل َو أُوِلي « 27هیبر آ یآن مبتنومت و اطاعت مردم از کأ حمنش - 128

 یمور لنگ باشد او را اولیز و تیومت مسلط شد ولو چنگکه بر حکس را کل سنت هر هباشد ا می »اْألَْمِر ِمْنُكمْ 
دا یآنان پ يبرا یت در چه زمانین قاطعیه و با این نظریست ایمعلوم ن .دانند می جباالمر دانسته و اطاعت او را وا

 ين بعدید محققیشا .اند مبارزه داشته يا از زمان با خلفا نحوه یه ائمه اهل سنت غالباً در دورانکشد و حال آن
ه اطاعت از خلفاء و ید، توجیزیه و یه معاویتوج ،ین قبل از علیراشد يه خالفت خلفایاهل سنت بمنظور توج

  اند. را نموده يرین تعبیاز آنان چن یام خالف شرع بعضکاح
  نی(مجتهد تین كبت حقوقدانان پایباشد و در زمان غ می االمر ائمه یه اولیدر نظر امام
+++++++  
  انتهاي جزوه افتاده بود.صفحات 

  حقوق جزاي اسالمی
  مبتنی بودن جرائم و مجازاتها بر قانون در حقوق اسالم

  تهدف از مجازا
 نصب قاضی و اقتدار وي
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