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دریافت-7938/5/22:پذیرش7938/77/22:



چکیده

اینپژوهش بهبررسیوتحلیلجایگاهرویه قضاییوقانونبهعنواندومنبععمده
حقوقدردونظامکامنالومدونمیپردازد.ادعایاینمقالهاستکهباتوجهبهمزیتهای
نسبیهریکازمنابعیادشدهاعتقادبهتکثرمنابعحقوقیدردروندکترینهردوخانواده
حقوقیدرحالظهوروتقویتاست.طرفدارانقاعدهگذاریقضاییمعتقدندتحدیدمنابع
حقوقبهقانونموضوعهومجامعقانونگذارینهممکنونهمطلوب است.بههمینسبب
استفادهازقاعدهگذاریمیتواندبهعنوانیکمنبعمکملوالهامبخشحقوقیدرکنار
قانون موضوعه به کار گرفته شود .بر همین اساس دکترین حقوقی در برخی از نظامهای
درونسنتحقوقمدوننقشوجایگاهمهمتریرابرایرویه قضاییبهعنوانمنبعحقوق
شناساییکردهاست.ایناعتقادوجودداردکهقاعدهگذاریقضایینسبتبهقانونگذاریاز
کاراییبیشتریبرخورداراست.درمقابل،طرفدارانقانونگذاریبربرخیارزشهایقانون
موضوعهازجملهقطعیت،وضوحوپیشبینیپذیریتأکیدمیکنند.درنهایت،اینپیشنهاد
مطرحشدهاستکهحقوقدانانایرانینیزدرخصوصجایگاهفعلیرویه قضاییبهعنوان
یکیازمنابعحقوقتجدیدنظرکنند.

واژگان کلیدی :قانونگذاری،قانون،رویه قضایی،قاعدهگذاریقضایی،کامنال،حقوق
مدون .
.7استادیارحقوقعمومیدانشگاهعالمهطباطبائی
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 .1مقدمه
یکیازآموزههایسنتیومشهورحقوقیبراساسنظریه تفکیکقواایناستکهایجاد
قانونکارویژه قوه مقننه،تفسیرآنوظیفه قوه قضائیهواجرایآنازتکالیفاصلیقوه مجریه
است.مونتسکیویکیازطراحانوشارحانایننظریهمینویسد«:ممکناستگاهیپیشآیدکه
قانوندربعضیمواردزیادسختباشدزیراقانوندرعینحالیکهواضحاستمبهمنیزهست
قضاتنمیتوانند شدتیاسختیقانونراتعدیل کنند.آنان فقطزبانقانون هستند .درچنین
صورتیبرایتعدیلقانونمداخلههیأتتقنینیهالزماستچهآنکهاختیارتفسیرقانونویاتعدیل
آنمختصقوهمقننهاستوفقطاوحقداردقانونرابهنفعقانونتعدیلکندویاکمترازآنچه
قانونامرمیکندمجازاتدهد»(مونتسکیو .)424:7912،اونقشقانونگذاروقاضیرابهنحو
قاطعازیکدیگرتفکیکمیکندوقاضیرافقطزبانیبرایبیانقانونوضعشدهمیانگارد.با
اینحال،اینواقعیتبرهمگانآشکاراستکهمنبعخلقوایجادقواعدحقوقیفقطمصوبات
پارلماننیست.انواعقواعدحقوقیوجودداردکهنهادیغیرازپارلمانآنهاراخلقمیکنند،
مانندقواعدناشیازرویه قضاییویامقرراتیکهازدروننهادهایقوه مجریهونظایرآن ناشی
میشود .

بههررویامروزبخشزیادیازروابطاجتماعیبهمعنایوسیعکلمهدرسیطرهانواعمختلف
قواعدحقوقیقرارگرفتهاست،قواعدیکهازمنابعمختلفومتعددحقوقناشیمیشود.کمتر
رابطهایازروابطانسانیرامیتوانیافتکهبهنوعیبایکیازقواعدحقوقیپیوندنداشتهباشد.
خصوصیترین حوزه روابط انسانی موضوع تنظیم و تمشیت حقوق قرار گرفته و با گسترش
حضورپرهیمنهدولت7اینروندهرروزتشدیدمیشود.درچنینشرایطیودرجاییکهقواعد
حقوقیمنابعمتنوعومتعددیدارنداینپرسشمطرحاستکهازنظرتوانمندیوتنظیمکارآمد
روابطانسانیکدامیکازقواعدحقوقیومنابعآنهاازکیفیتومطلوبیتبیشتریبرخوردار
است.اینپرسشوقتیمعنادارتراستکهبدانیمنقشوارزشقواعدحقوقیومنابعتولیدکننده
آنها در نظامهای حقوقی مختلف به یک انداره نیست .مثالً نقش رویههای دادگاهها و
قاعدهگذاریقضاییدرنظامحقوقیکامنالغیرقابلانکاراست.برعکس ،نقشوجایگاه

قانونموضوعهوقانونگذاری درنظامهای عضو خانواده رومی -ژرمنی نیزبر همگانآشکار
است.امااینمناقشههموارهمطرحبودهاستکهنظماجتماعیمحصولهریکازایننظامهای
1. Government.
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حقوقی یکسان نبوده است .همانطور که در این مقاله اشاره خواهد شد عدهای معتقدند نظام
حقوقیکامنالدرمجموعازحیثکاراییوتأمیننیازهایاقتصادمبتنیبربازارموفقتربوده
استوبهطورکلیقانونگذاریغیرمتمرکزباآزادیوکارآییدرمعنایاقتصادی آننسبت
مستحکمتری دارد .در مقابل عدهای دیگر بر مشروعیت دموکراتیک قانونگذاری از طریق
پارلمانتأکیدمیکنندومزایایقانونواضحوقاطعرایادآورمیشوند.مطالعاتالبتهنشانمی-
دهدکهمزیتهاینسبیهردونوعقاعده حقوقیازیکسوونیازهاوواقعیاتاجتماعیاز
سویدیگرنوعیهمگراییوتوازنمیاندراستفادهازمنابعقواعدحقوقیبویژهرویه قضاییو
قانونراتوصیهمیکند.یعنیهمقانونوقانونگذاریدرنظامحقوقیمبتنیبرکامنالحیثیتو
جایگاه درخوری یافته است و هم رویه قضایی در کشورهایی که در درون خانواده حقوقی
رومی-ژرمنیقابلطبقهبندیهستندقدروقیمتیدرخوریافتهاست.اکنونپرسشاینمقالهاین
استکهاینتحولفکریکهنگرشهایسنتینسبتبهدومنبععمدهحقوقراتاحدودیتغییر
دادهاستبرچه عللیادالیلیاستواراست.اینمطالعهازآنجهتبراینظامحقوقی ایران
اهمیتداردکهنقشسازنده رویه قضاییدرمقایسهباقانونبهتقلیدازنظامهایمورداقتباس
چنداندرعملبهرسمیتشناختهنشدهاست.اینمقالهبر آناستکهازمنظردکترینحقوقی
تحوالتفکریناظربرتغییرجایگاهرویه قضاییدرمیاننظامهایمهمحقوقیعضوخانواده
حقوقیرومی-ژرمنیراموردبررسیقراردهد .
بهنظرنگارندهتأکیدبیشازحدبرقانوندرتنظیمروابطاجتماعیونادیدهگرفتننقش
قاعدهگذاریِ قضایی عالوهبراینکهموجبقانونزدگی ،تورمتقنینی،ناکارایی وافت کیفی
قوانینشده،موجبتکیدگیکلنظامحقوقیایرانشدهاست.بدونشکقانونوقانونگذار
نمیتواندهمهروابطاجتماعیراپوششدادهوتمامزوایاوابعادموضوعموردتنظیمراپیشبینی
کردهوبرایآنتعیینتکلیفکند.عدمشناسایینقشفعالقضاتدراینمیانصرفاً تنزلو
تردیدافکندندرنقشمهمیاستکهقضاتدرعملبازیمیکنندیابایدبازیکنند.یعنی
قضاتمکلفهستندفصلخصومتکنندودراینمیانفقدان،ابهام،اجمال،نقصوتعارض
قانونعذرموجهینمیتواندباشد .
هدفاصلیاینپژوهش،بازشناسیاهمیتوجایگاهرویهقضاییازطریقمقایسهآنبادیگر
منبعمهمقواعدحقوقییعنیقانوناست.روشاینمقالهتحلیلمفهومیقانونگذاریورویه
قضاییبهعنواندومنبععمدهحقوقدردکترینیانظراتدانشمندانعمدتاًحقوقیاست.بهاین
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منظوربهاجمالتطورتاریخیایندومفهومنیزموردبررسیقرارگرفتهاست.روشگردآوری
اطالعاتبنابهاقتضایروشانتخابشده،کتابخانهایاست.
 .2مفهوم قاعده حقوقی
کارکرداصلیقواعدحقوقیبیانضوابطعامرفتاریاستکهمبنایاصلیروابطاجتماعی
بینیپذیرساختنرفتارهامیشودواین
راتشکیلمیدهد.عامبودنقاعده حقوقیموجبپیش 
همانعاملیاستکهنظماجتماعیو درنهایتزیستمشترکوحیاتجمعیراامکانپذیر
میسازد.بنابراینقاعده حقوقیرامیتوانفرمانعامالزامآوریدانستکهحاکمبررفتارانسان
پذیرکردنودریککلمهقالببندیوهدایتآن

استوغرضازآنایجادنظموپیشبینی
است.اینهدایتدرقالبجوازبهارتکابعملییامنعآنیااجباربهانجامآندرموقعیتهای
خاصاست) .(Harris, 2007: 3هارتتأکیدمیکند«اگربیانضوابطعامرفتارممکننبود،
ضوابطیکهاکثرافرادبتوانندآنهارابدونراهنماییبیشتربفهمندوازآنانبخواهندعملخاصی
رادرموقعیتیمعینانجامدهند،آنچهاکنونبهمثابه  قانونمیشناسیمامکانوجودنمییافت».
این ضوابط عام رفتار معموالً به دو روش  ایجاد میشود .نخست از طریق وضع عامدانه و
آگاهانهی قانون (قانونگذاری) 7که میتوان آن را قانون موضوعه 2هم نامید و دیگری

قاعدهگذاریقضایی9یاایجادقاعدهعامدراثرشکلگیریرویهقضایی4است .

امروزه قانونگذاریاز طریق نهادهای تشکیلشدهبرای این امر پارادایم اصلیایجادقواعد
حقوقیراتشکیلمیدهدکهنمونه بارزآنوضعانبوهقوانینتوسطمجالسقانونگذاریهستند.
پارلمانهاطیتشریفاتتقنینیخاصیقواعدکلیالزماالجراوضعمیکنند) .(Waldron, 2006: 236
البته وضعقواعدحقوقیفقطبهقوانینعادیختمنمیشودبلکهازقوانیناساسیگرفتهتا
دستورالعملهای عام که از سوی یک مقام عمومی در پایینترین سلسله مراتب اداری وضع
میشودنیزدرایندستهجایمیگیرد .

نوعدوم،ایجادقواعدحقوقیازطریقآرای قضاییاستبهاینمعناکهقاضیدرمقامفصل
1. Legislation.
2. Statute.
.9معادلانگلیسیقاعدهگذاریقضاییJudicial Legislationاستامابرخیازنویسندگانیمانندباراک( Barak,
)ایناصطالحرانادرستمیدانندوواژه  Judicial Law Makingرامناسبترمیدانندزیرامعتقدندواژه اول

2008
ناظربرایجادقاعدهبهوسیلهنهادهاییاستکه[عامداً،مستقیماًوآگاهانه]وضعقانونمیکننددرحالیکهدادگاههامستقیماً
واوالوبالذاتقانونگذارینمیکنندوبرایاینکارنیزساختهنشدهاند .
4. Precedent.
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خصومتودرجریانرسیدگیبهیکدعوایخاصنهتنهابهآرایقبلیمشابهاتکامیکندبلکه
خودراملزمبهتبعیتازآنهانیزمیداند.مبنایاصلیوعقالنیتحاکمدراستفادهازچنینروشی
ایناستکهبامواردمشابهبایدبهصورتمشابهبرخوردشود.دراینروشنقطهشروع،آگاهیاز
روش حل یک مسأله در دادگاههاست .این موارد مشابه دست کم راهنمای خوبی برای حل
مسألهایاستکهدادگاهدرحالحاضرباآنروبهرواست.ازاینروقیاس،روشاصلیتسریراه

حلیاستکهدریکدعوااتخاذمیشود«.الزمهمنطقیتوسعهسابقه،توسعهکاربردقیاسبود.زیرا
هنگاماستنادبهسابقه،قضاتتصمیممیگیرندکهدعوایمطروحهرامطابقباسابقههایموجودحل
هایذیربطراپایه(وبهاصطالحفقهیمقیسعلیه)پیشبینی،تبیینو

وفصلنمایند.آنان،سابقه
توجیهحکمدعوایجدیدقرارمیدهند.مشاورانحقوقیووکالیهرطرفدعوانیزناگزیرندبه
سابقهاستنادکنندتابسترالزمبرایتصمیمقضاییمبتنیبرسابقهراتمهیدنمودهوقضاترابهنتیجه
موردنظرخودمتقاعدسازند.ازاینروستکهبهحقگفتهشدهاستنخستین وبرترینمصداق
استداللقیاسی،استنادبه"سابقه"است»(سیماییصراف .)288:7932،
بنابرایندرتعریفرویهمیتوانگفت:تصمیمگیری ،برمبنایآنچهقبالً درموضوعمشابه
حکمدادهشدهاستو رویهبراساسحادثهایکهدرگذشتهرخدادهشکلمیگیردودرحقوق،
منظور،تصمیمدادگاهدرگذشتهاستکهراهنماییبرایتصمیمجدیددادگاهقرارمیگیرد.بهاین
معنا ،رویهنوعیاستفادهازتجربههایگذشتهدررسیدگیقضاییاست.اینتعبیریادآورآنجمله
معروفوندلهولمزاستکهمیگوید«:حیاتحقوقنهمنطقیبلکهتجربیبودهاست»7.کاتوزیان
دراهمیترویه قضاییونزدیکیآنباواقعیتهایزندگیاجتماعیخاطرنشانمیکند«:رویه
قضاییچکیدهحقوقزندهوپاالیشگاهقوانیناست»(کاتوزیان .)8-6:7911،
همه تصمیماتسابقرویهمحسوبنمیشوندبرخیازآنهاغیرمهمبودهوبهبوته فراموشی
سپردهمیشوندلذافهمرویهمستلزمایناستکهحوادثگذشتهواعمالجدیددادگاهمرتبطو
شبیهبهیکدیگرباشند.اغلبمااعمالخودراتکرارمیکنیمبدوناینکهمتوجهباشیمواحساس
کنیممثلسابقعملمیکنیم.الزمهپیرویازرویهیافتنشباهتیبینیکپروندهبادیگریاست.
فرضکنید دختریدرتولد77سالگیازپدرشانتظاردریافتتلفنهمراهداشتهباشدبهعلت
اینکهخواهربزرگترشدرتولد77سالگیاشچنینهدیهایدریافتداشتهاست،مثالیسادهاز
رویه هست .زمانیکه ما از روی تجربه تصمیم میگیریم در واقع رویهای عمل میکنیم و به
1. The Life of the Law has not been Logic, it has been Experience.
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تجربهی خودبهعنوانیکراهنماارجمینهیم.لذاارزشرویهبهدرسیاستکهبهماآموخته
است.دادگاههایکامنالازتکرارمثالهایتجربیقواعدیکلیاستخراجمیکنند.بهعبارت
دیگرتصمیمهاییکهدرحالحاضردردادگاههااتخاذمیشوندمیتوانندزمینهشکلگیرییک
رویهرافراهمکنند.)(Duxbury, 2008: 22تصمیمامروزکهعنصرجدیدیداشتهباشدیایک
عنصرقدیمیراتأییدکندبرتصمیمگیرندگانآیندهتأثیرگذارخواهدبود .
چنانکهخواهیمدیداعتبارواهمیتایندومنبعحقوقدرمیاننظامهایحقوقیکامنالو
حقوقمدونمتفاوتاستکهالبتهازنظرتاریخیاینجایگاهدرهریکازآنهادچارتغییراتی
شدهاست.همچنینتشریفاتوروشحاکمبرایجادآنهانیزماهیتاًبایکدیگرتفاوتداردواین
پرسشراایجادمیکندکهآیااینتفاوتهایماهویبرارزشوکیفیتمحصولنهاییآنها
تأثیرگذاراست؟آیامیتوانهریکازاینمنابعرابهموضوعاتخاصیاختصاصدادودر
ایجادقواعدحقوقینوعیتقسیمکارمیانآنهابرقرارکرد؟بهعبارتدیگرآیااهمیتوجایگاه
هریکازایندومنبعمیتواندبرحسبموضوعتغییرکند؟آیامیتوانبرایتقنینقضاییدر
ایجادقواعدکلیحقوقینقش قابلتوجیهییافت؟بهطورخالصهمسئله اصلیاین مقالهتالش
برای آگاهی از جایگاه بایسته و مناسب قاعدهگذاری قضایی در ایجاد  قاعده حقوقی نزد
دانشمندانودکترینحقوقیاست .

 .3ریشههای تاریخی شکلگیری قاعدهگذاری قضایی و قانونگذاری
 .3-1قاعدهگذاری قضایی
قدمتایجادقاعدهازقانونگذاریبهمعنایمدرنودموکراتیکآنبیشتراست.نویسندگان
ریشههایشکلگیریقاعدهگذاریقضاییرامربوطبهقرنشانزدهممیدانندزمانیکهدادگاه-
هایانگلستانشروعبهتقلیدوتبعیتازعرفهایگذشتهدرموضوعاتمربوطبهدادخواهیو
آئیندادرسیکردند .تاپیشازاینتاریخ،فقداندادگاههایسازمانیافتهونیزفقدانسازوکار
گزارشدهینظاممنددعاوی،باعثشدهبودکهپیرویازرویه سابقه 7یعنیتبعیتازآرائیکه
عناصرمادیآنبادعوایفعلیمطرحنزدقاضییکساناستالزامیتلقینشود.اماپیرویازآراء
سابقهدرموضوعاتماهویازاواخرهجدهمپدیدآمدزمانیکهوظیفه دادگاههانهصرفیافتن
قانونبلکهایجادقانونتلقیشد.دراواخرقرنهجدهمواوایلقرننوزدهمتحتتأثیرعقاید
1. Stare Decisis.
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پوزیتیویستی بنتام ،حرفهای شدن قضاوت و توسعه نظام گزارشدهی آرای سابق دادگاهها
دکترینرویه سابقهبهیکاصلتبدیلشدودراواخرقرننوزدهمیابهطورمشخصازسال
7535بودکهاصلالزامآوربودنرویهقضاییتثبیتشد).)Hondius, 2007: 9ازاینزمانبهبعد
رویه قضایییعنیعادتدادگاههادربرخوردبادعاویمشابهفقطبهعنوانیکعاملمشوق
قضاتدررسیدگیهایقضاییمحسوبنمیشدبلکهدرشمارمنابعاولیهحقوقدرآمد .
امابیشترنظامهایحقوقیمدونمسیرکامالً متفاوتیرادرپیشگرفتندورویه قضاییرابه
عنوانمنابعثانویحقوقدرنظرگرفتندوکدهاوقوانینموضوعهخاصبهعنوانتنهامنبعاصلی
حقوقدرنظرگرفتهشد.درقرننوزدهماروپا،شکلگیریدکترینتفکیکقوابهمعنایاینبود
که نقش دادگاههافقط به حل وفصل دعاویو نهایجاد قوانینومقررات محدودباشد.این
برداشتمضیقومحدودکنندهازتفکیکقوابهسبببیاعتمادیگستردهنسبتبهدادگاههایی
بودکهقبلازانقالبفرانسهازقدرتپادشاهسوءاستفادهمیکردند.آرمانقطعیتوکاملبودن
قوانیندربرابرمقابلهباچنینسوءاستفادهایبهوجودآمدوخواستاراینبودکهمفادقوانینمانند
اصولریاضیصورتبندیوتفسیرشوندتاهیچجاییبرایتصمیماتخودسرانهودلبخواهی
دادگاههاباقینماند.البتهوضعیتبدینشکلباقینماندوسودایقطعیتوکاملبودنحقوق
مدونوکدبندیشدهبهتدریجرنگباختوخاطرهسوءاستفادهدادگاههایرژیمهایپیشاز
انقالبازاختیاراتشاننیزبهفراموشیسپردهشدوبهتدریجنوعیحقوق مبتنیبررویهقضایی
غیررسمیشکلگرفتکهبهشکلمنبعالهامبخشوراهنمایقضاتعملکردهوبهسازگاری
وثباتنظامحقوقیکمکمیکرد).(Fon & Parisi, 2006: 519-535

 .3-2قانونگذاری

مهمترین پشتوانه نظری وضع قانون یا قانونگذاری مکتب اثباتگرایی حقوقی است که
مشهورترینسخنگویآنجانآستین است.ارزشهایینظیرآزادی،قطعیت،ثبات،امنیتو
هماهنگیدراجرایقانون ،باالترینارزشهاییهستندکهبایدبهوسیله دولتبراساسقواعد
حقوقیتأمینشود.برایناساسقانونبهمثابهیکنظامبسته،سازگاروکاملازهنجارهایکلی
وانتزاعیاستکه برایمثالازطریقپارلمانوضعمیشود.درایننظامفکریقاضیاختیار
محدودیداردوبهقولروبلووسکی«نقشقانونگذاریقضاتبااستنادبهاینگفتهمونتسکیودر
حاشیهقرارمیگیردکهمیگفت:قضاتفقطزبانیبرایبیانقانونهستند») .(Siltala, 2000: 3
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چنانکهاشارهشدایجادقاعدهحقوقیازطریقوضعصریحوعامدانهآنجایگاهمهمتریدر
نظامحقوقیمدونبویژهدرفرانسهبهدستآورد.دراینکشوربهعنوانالگویاصلینظامهای
حقوقیمدونعواملزیراحرازچنینجایگاهیرابرایقانونگذاریتبیینمیکند:اولینعامل،
تأثیرانقالب 7153فرانسهاست.تاقبلازاینتاریخحقوقفرانسهمدونویکپارچهنبودبلکه
مبتنیبرعرفهایطبقاتنابرابراجتماعیبود.ازنظرتاریخیایندورهباوقوعانقالبفرانسهو
شروعاصلکدبندیبهپایانرسید.انقالبفرانسهکهیکیازشعارهایآنبرابریشهرونداندر
مقابل قانون بود به یکباره گسست کاملی با گذشته برقرار کرد و قانون مدون مصوب قوه
قانونگذارتبدیلبهمنبعاصلیواولیه حقوقشد.دومینعامل،آرمانآزادیبودکهدرپرتو

برداشتخاصیازتفکیکقواحاصلشدکهطیآنتأمینآزادیبرایشهروندانفقطوقتی
امکانپذیراستکه حقوقوتکالیفافرادازطریقیکقوه مقننه انتخابیتعیینشود.عالوهبر
این دو ،تأکید بر نظم اجتماعی و اقتصادی تنظیم شده و برنامهریزی شده از باال بر اهمیت
قانونگذاریبهعنوانمنبعتولیدچنیننظمیافزود).(Loussouarn, 1958: 236-248تغییراتسریع

اقتصادیواجتماعیقرننوزدهمبویژهصنعتیشدن،ساختراهآهنوایجادکسبوکارهای
بزرگمنجربهسرعت گرفتنتغییراتوافزایشمناسباتاجتماعیواقتصادیوظهوردولت
تنظیمگرومقرراتگذارشد).(Ponzetto & Fernandez, 2008: 379-430ضرورت پاسخگویی
بهموقعبهنیازهایاقتصادی واجتماعییادشدهنقشقانونگذاریعامدانهوآگاهانهبویژهاز
طریق مجالس انتخابی قانونگذاری را افزایش داد .این تغییرات نقش مؤثری در تغییر جایگاه
قانونموضوعهدرنظامحقوقیکامنالداشتهاستبهطوریکهقوانینموضوعهومقرراتاکنون
بهوفوردربریتانیاوایاالتمتحدهاستفادهمیشودتاجاییکهبرخینویسندگانمانندکاالبریسی
ازموضوعهسازیحقوقآمریکاسخنمیگوید.
 .4توازن میان قاعدهگذاری قضایی و قانونگذاری به عنوان منابع حقوق
تغییراتمهمیکهدرنیمهاولقرنبیستمرخدادزمینهرابرایایجادتوازنمیاندومنبعقاعده-
گذاریقضاییوقانونگذاریدردونظامکامنالومدونایجادکرد.یکیازمهمتریندالیلآن
چنانکهاشارهشدایجاددولتهایرفاهبویژهپسازجنگجهانیدومبود.دولترفاهنهتنها
حقوقاساسیشهروندانمانندتمامیتجسمانیوآزادیشهروندانراتضمینمیکندبلکهتأمین
شرایطحداقلیرفاهازجملهبهداشت،آموزش،حفاظتازشهرونداندرمقابلخطراتاجتماعی
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مانندبیکاریوسالخوردگیونظایرآنرانیزتضمینمیکند.بههمینسببدخالتدولتدرهمه
عرصههای اجتماعی بیشتر شده است زیرا طراحی و صورتبندی طیف وسیعی از سیاستهای
عمومی در راستای ایفای تعهدات دولت رفاه از دو طریق یکی پول و دیگری قوانین موضوعه
امکانپذیراست.بدینترتیبوضعقوانینعامدانهوآگاهانهدرخانوادههایمختلفحقوقیبهطور
روزافزونیافزایشیافتوهمینامرجایگاهقانونگذاریبهعنوانمنبعاولحقوقراارتقابخشید.
اماهمینعاملبرنقشدادگاههادرتوسعه نظامحقوقینیزتأثیرگذاشتبهطوریکهاکنوناز
دادگاههافقطانتظارنمیرودکهبهاجرایقانونبسندهکنندبلکهبهآنهاقدرتایجادقاعدهحقوقی
نیزاعطاشدهاست.البتهاینقدرتبیشتردرنقشمکملقوانینموضوعهظاهرمیشود اماگاهنقش
جایگزینآنهارانیزبازیمیکندزیرادادگاههادربسیاریازکشورهامیتواننددرچارچوبنظام
نظارتوکنترلبراقداماتقوانظارتکردهوحتیباسیاستهایقوهمقننهومجریهمخالفتکنند
«بههررویآنهانقشمهمیدرتعیینمسیرجوامعبازیمیکنند») . (Fix-Fierroo, 2003: 15
پونزتو و فرناندز ضمنمقایسه مفصلدونظامحقوقیکامنالومدوننوعیهمگراییدر
استفاده از منابع حقوق را در میان آنها شناسایی میکنند .از نظر ایشان تغییرات و فشارهای
اجتماعیشدیدموجباستفادهبیشترازقانونموضوعهدرکشورهایداراینظامکامنالشدواز
سویدیگراتکایشدیدبهقانونگذاریوقوانینموضوعهدرکشورهایداراینظامهایمدونبه
تورمتقنینیدامنزدکهدرنهایتناکارآمدیکلنظامحقوقیرادرپیداشت

(Ponzetto,

) .Fernandez, 2008: 379-430
کوتاهسخن،درخاللچنددههگذشته،نظامهایحقوقیجهانازحیثمنابعحقوقبهسمت
نوعی همگرایی و میانهروی تمایل پیدا کردهاند .در نظامهای حقوقی مدون تعصب مربوط به
تفوقمطلققانونموضوعهبررویهقضاییبهتدریججایخودرابهمفهوممتوازنیازمنابعحقوق
دادهاستوحقوقمبتنیبرقانونموضوعهورویهی قضاییکم وبیشدرکناریکدیگرنوعی
همزیستی مسالمتآمیز را پیشه کردهاند .از سوی دیگر ،در سنت حقوق عرفی تعدد دخالت
تقنینیبهتدریجسنتغالبایجادقواعدحقوقیازطریققاعدهگذاریقضاییراتاحدزیادی
تعدیلوبهجرأتمیتوانگفتتضعیفکردهاست( .(Parisi, 2001: 95-96

 .5مقایسه اجمالی جایگاه قاعدهگذاری قضایی در دو نظام حقوقی مدون و کامن ال
نظامحقوقیکامنالومدوندونظامرقیبهستندکهاولیازطریققانونایجادشدهبهوسیله
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قضات دربریتانیا ومستعمرات سابقآن ودومیدراروپایقارهایبویژهفرانسه وکشورهای
آمریکایالتینرواجدارد.
نظامحقوقیکشورهاییکهجزءگروهنخستهستندحاصلآرایقضاییاستکهدرطول
مداوموتدریجیدرخاللقرنهاست.

صدهاسالایجادشدهاست.تاریخکامنال،تاریختوسعه
کامنالممکناستبدوننیازبهقانونگذاریراهحلهایجدیدبرایمسائلجدیدارائهکند .
هایحقوقیهستندازمنظررویکردشانبهقاعدهگذاری

درکشورهاییکهجزءنوعاخیرنظام
قضاییدوگرایشدیدهمیشود.نخستدراروپایغربیوآمریکایالتینوآسیارویه قضایی
درعملنقشمهمیدرایجادقواعدحقوقیایفامیکندهرچند کهایننقشدرادبیاتحقوقی
آنها به صراحت به رسمیت شناخته نشده است .اما در کشورهای اروپای مرکزی و شرقی تا
چندیپیشنهتنهارویهقضاییدرنظربهعنوانیکیازمنابعحقوقبهرسمیتشناختهنمیشد
بلکهدادگاههانیزدرعملازایننظریهپیرویمیکردند) . (Hondius, 2007: 9
معموالً در مقام مقایسه دو نظام حقوقی یاد شده گفته میشود که حقوق مدون مبتنی بر
کدهایحقوقیاستدرحالیکهنظامحقوقکامنال بهوسیله رویه قضاییشکلگرفتهاست.
اینپاسخاگرچهدرستاستاماگمراهکنندهاستزیراهمانطورکهپیشتراشارهشداکنوندر
همه نظامهایحقوقیکامنال انبوهقوانینموضوعهوجودداردوقانونگذاردرطولزمانبه
منظورتحکیم،تکمیلوتغییرحقوقکامنالدخالتمیکند.باراکخاطرنشانمیکند«درست
استکهدرحالحاضردرنظامهایحقوقیکامنالوضعقانونبهوسیله قانونگذاریافزایش
یافتهاستامادرعینحالخلققواعدبهوسیلهقضاتکاهشنیافتهاست») .(Barak, 2008: 156
ازسویدیگردرنظامحقوقمدوناجرایقانونبهوسیله دادگاههاچیزیفراترازاجرای
مکانیکیقانوناستو«ماهیتشبهتقنینیآنهموارهبهرسمیتشناختهشدهاست بهاینمعناکه
قوانینموضوعهوکدهامنوطبهتفسیرقضاییوعلمیبرایاجراهستند.چنینتفسیریگاهمبنایی
برایتغییراتدراینقوانینموضوعهوکدهاهستندهرچندکهبههرحالقدرتقانونگذاری
قضاتمعادلباقوهمقننهوقانونگذاراننیست .البتهدادگاههاییوجودداردکهمستقیماًوصراحتاً
و رسماً به آنها قدرت تقنینی اعطا شده است هر چند که دارای ماهیت خاص هستند مانند
دادگاههایقانوناساسیکهبهطورفزایندهایدراروپاوآمریکایالتینودیگرکشورهاتأسیس
شدهاست.چنیندادگاههاییوقتیکهمصوبهایرابهطورکلیبهخاطرمغایرتباقانوناساسی
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کنندبهمثابهنوعیقانونگذاریسلبیعملمیکنندودرسایرمواردکهچنین

بیاعتباراعالممی

نمیکنندبهقانونگذاردستورالعملهاییبرایتغییرآناعالممیکنند»).(Fix-Fierroo, 2003: 16
بدینترتیبدادگاههابهانحاءمختلفنقشمهمیدرتوسعهوتحول نظامحقوقیایفامیکنند.
بنابراینتعجبینداردکهگفتهشودقوانینموجوددرکدهابهچیزیتبدیلشدهاندکهدادگاهها
آنرا به وجودآوردهاند .به عبارتدیگراگرچه درنظام حقوقمدون بهنظرمیرسدقوانین
موضوعه قدرت وضع قاعده به وسیله قضات را تعیین میکنند اما این قوانین برای اجرا شدن
نیازمندتفسیرقضاییهستندواینامرمجالیبرایدادگاههافراهممیکندتاحوزهقوانینموضوعه
ونحوهاجرایآنهاراتعیینکنند.البتهروشناستکهدادگاههادراینامرملتزمومتعهدبهمفاد
قوانینهستندوبرایآنهاآساننیستکهازحدودکلماتقانونبهنحوآشکارعبورکنند.باید
توجهداشتکهآنچهگفتهشدبیشترمربوطبهحوزههاییغیرازحقوقکیفریاستچراکهدر
اینحوزهقانونموضوعهکالً یاتاحدودزیادیبهمنبعاصلییایگانهمنبعحقوقتبدیلشده
است ) .(Sauveplanne, 1982: 4
وزنواعتباررویه قضاییدرمیانکشورهایشاخصنظامحقوقمدونمتفاوتاست.در
فرانسهاینجایگاهرامیتواندردوجملهخالصهکرد:نخست؛ازلحظنظری،رویهقضاییمنبع
حقوقنیست.ایننظربهصراحتدرماده  8قانونمدنیاینکشوربیانشدهاستکهطیآن
الزامآوربودنرویهی قضاییبرایدعاویآیندهراممنوعکردهاست.اینطرزتلقیازآنجا
ناشیمیشودکهقانونموضوعهبهترینروشبیانحقوقوثمره خردجمعیتلقیمیشودتا
جاییکهحتیحقوقطبیعیواصولیکهخودراهنمایقانونگذارانهستندنبایدازسویقاضی
مدنظرقرارگیرد.بدینترتیب قاضیبههیچوجهمقیدبهتصمیماتگذشته دادگاههایدیگریا
همان دادگاه نیست .اما جملهی دوم این است که رویهی قضایی در عمل منبع حقوق است
)1958: 240

 .(Loussouarn,بارتن حقوقدان فرانسوی در سال  7532در نقش قاضی در ایجاد

قواعدحقوقیچنیناظهارنظرکردهاست«:نقشقاضیبهیکمفسرتنهاخالصهنمیشود،اوبه
طور واقعی در شکلگیری و تحول قانون مدنی شرکت دارد» (نقل شده در محمدزاده
وادقانی .)45:7916،بااینوجوددرفرانسههیچسنتیمبنیبراستناد بهیکرأیخاصوجود
نداردبلکهجریانمداومیازصدورآراءمشابهدریکموضوعتبدیلبهرویهمستقر7میشوندو
نوعیعرفقضاییراتشکیلمیدهندکهمیتوانگفتمنبعحقوقهستند«بهویژهازوقتیکه
1. Jurisprudence Constante.
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دانشگاهیان مشهور و خوشنام حاشیههایی بر آراء نوشتند» ).(Hondius, .2007: 9

بنابراین در

فرانسهبرخالفنظامکامنالکهیکرأیبرجستهمیتواندمبنایالزامآوریبرایسایردادگاهها
بهوجودبیاوردیکرأی،دادگاهراملزمبهتبعیتنمیکندبلکهوقتیرویهییکپارچهایدرمیان
دادگاههاشکلگرفتنوعیعاملمجابکنندهواقناعکننده7برایقضاتمحسوبمیشود .
روتولو گزارش میدهد که اکنون در اروپای قارهای به جز فرانسه رویه قضایی به طور
گستردهای مورد استفاده قرار میگیرد تا حدی که دکترین حقوقی اروپای قارهای را تشویق
میکندکهدرنظریهکالسیکمنابعحقوقخودتجدیدنظرکنندبهایننحوکهرویهیقضاییرا

دررابطهباقانونموضوعهرسماًبهعنوانمنبعمؤثریامکملتلقیکنند«.اومدعیاستاینادعا
مبتنیبرمطالعاتتجربیاست.مثالً درآلماناگرتفسیرمتفاوتیازیکقانونازیکدادگاهیا
دادگاههای مختلف ارائه شده باشد امکان طرح دعوا علیه آن فراهم شده است .همینطور در
ایتالیاتفسیریکسانازقوانینتجویزشدهووظیفهایجاداینیکپارچگیبرعهدهدیوانعالیکشور
نهادهشدهاستکهباالترینمرجعاستینافیاینکشوراست.اماقویترینموردتحولنقشرویه
قضاییدرایجادقاعدهالزامآوررامیتواندراسپانیایافتجاییکهاگرحداقلدورأیمشابهدر
موضوعمشابهصادرشدهباشدتبدیلبهیکرویهالزامآورمیشود.اینالزامآوربودنمربوطبه
محتوایهنجاریومادیرأیاستوربطیبهتضمینیکپارچگیتفسیرقانونموضوعهندارد
).(Rotolo, 2005: 174هادفیلددرگزارشخوددربارهتغییروضعیترویهقضاییدرنظامحقوق
مدونخاطرنشانمیکندکهدرنظامهایحقوقیمدونپیشرفتهمانندآلمانآراءقضاییبهطور
فزایندهایمنتشرشدهوبهمفادآنهااستنادمیشود.درفرانسهانتشارواستنادبهتصمیماتدیگر
دادگاههاتاحدزیادیبهنوعیعرفرایجمیانقضاتوحقوقدانهاتبدیلشدهاست (Hadfield,

) .2006: 1

 .6ارزیابی کیفیت قواعد ناشی از قانونگذاری و قاعدهگذاری قضایی
در جوامع دموکراتیک چنانکه در ابتدا اشاره شد قانون به طورکلی به دو روش ایجاد
میشود.نخستازطریقتصویبقوانینکلیبهوسیلهقوایمقننهودومبهوسیلهقضاتکهضمن

رسیدگیواتخاذتصمیمدریکدعوایخاصو جزئیممکناستقواعدکلیایجادکنندبه
اینمعناکهتعیینکنندبرایمواردمشابهدرآیندهچگونهبایدتصمیمگیریشود.قانونموضوعه
1. Persuasive.
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امامعموالًبرایتعیینتکلیفدریکموردخاصوضعنمیشودبلکهازهمانابتداقواعدکلیو
انتزاعیراایجادمیکند.بهگفتهراشلینسکی قانونایجادشدهبهوسیلهقضاتنوعیایجادقاعده
ازپایینبهباالوقانونگذاریقوهمقننهازباالبهپاییناست ) .(Rachlinski, 2006: 933اکنوناین
پرسشمطرح استکهباتوجهبه تفاوت روشایجاد ایندو دسته ازقواعدآیاآنهااز نظر
کیفیتنیزمتفاوتند؟آیامیتوانازنظرارزشییکیرابردیگریترجیحداد؟ 
 .1-6استداللهای طرفداران قانونگذاری عامدانه

قانونگذاری به معنای اخیر محصول عصر روشنگری تلقی میشود که طی آن نهادی
دموکراتیکبهطورمتمرکزقوانینقطعی،صریحوروشنایجادمیکند.چنینقوانینیبهترین
ابزار برای حفاظت از مالکیت خصوصی ،آزادی قراردادی ،فردگرایی و حقوق طبیعی تلقی
میشود.حقوقطبیعیچیزینیستمگراینحقیقتعینیکههرفردحقوقروشنینسبتبه

خودواموالشدارد.عدالتجزدادنحقهرکسبهاونیستواستحقاقافرادبراساسحقوقاو
تعیینمیشود.هرنظامحقوقیبایدباحقوقانسانمنطبقباشد؛صریحوواضحبودهوآنهارا
نقضنکند.هدفازصراحتووضوحقوانین،حاکمیتقانوناستکهبرایبقای تمدنبشری
ضروریاستزیرابدونآنهاافرادنمیتوانندنتایجرفتارشانراپیشبینیکردهوبهطورعقالیی
برایآیندهبرنامهریزیکنند .)(Kinsella, 1995: 141
بنتامتاجاییپیشمیرودکهقانونحاصلازرویه قضاییرابهدلیلغیرقطعیبودناصالً
بینیپذیریقواعدحقوقیچنانتأثیراتعظیماجتماعیداردکههولمز که
قانوننمیداند.پیش 
پیشبینیوبا
قانونراچیزیبهجزپیشبینینمیداندقانوننوشتهومدون و بهطوردقیقو قابل  
قاعدهایراتعریفمیکندکهبرهردعواییاعمالشود.بدینترتیبهرکسازقبلبهطوردقیق

میتواندعواقبقانونیاعمالخویشراپیشبینیکند .
طرفدارانقانونگذاریعامدانهمعتقدندقانونموضوعهبهسببنزدیکیبهارادهمردمبرقواعد
ایجادشدهبهوسیله قضاتاولویتدارد.قوایمقننهنهادهاییهستندکهاختصاصاً برایایجاد
قانونآنهمبهنحویدموکراتیکوبهنمایندگیازمردمطراحیشدهاند.ایننهادطوریطراحی
شدهاستکهطیفوسیعیازطبقاتومنافعرانمایندگیکنند.).(Sales, 2012: 278قوایمقننه
درمقایسهبادادگاههابهمراتببرایبحثومذاکرهپیرامونشقوقپیچیدهوابعادیکموضوع
مهیاترومناسبترهستند.قوایمقننهونهادهایوابستهبهآنمیتواننددریکموضوعبهاندازه
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کافیتحقیقکنندوبااعضایانتخابیمجالسکهمعموالًازتمامنقاطیککشوردرآنحضور
دارنددربارهآنمشورتمیکنند.آنهاکارمندانومتخصصانیرابهطورسازمانیافتهدراختیار
دارندکهمیتوانندهزینههاوفوایدتصویبیکقانونراتاحدودیمعینکنند.منازعهوجدال
قانونگذاراندرپیش ِرویشهروندان(اعمازمستقیموغیرمستقیم)انجاممیشودودرنهایت
چنانچهشهروندانازقوانینمصوبرضایتنداشتهباشنددرانتخاباتبعدیبهنمایندگانموجود
رأینمیدهندونمایندگانجدیدیرابرایتغییرقانونبرمیگزینند.همه ایناستداللهانشان
میدهدکه درزمانه مااتکاءبهقوانینموضوعه بهعنوانمنبعاصلیحقوقهمموجهتروهم
کاراترتلقیمیشود .
 .2-6طرفداران قاعدهگذاری قضایی

پیشتراشارهشدکهمبنایاصلیقانونگذاریعامدانهمشروعیتدموکراتیکچنینروشی
است.قانونگذاریبویژهوقتیبهسیاستگذارینزدیکمیشودازشئوناختصاصینمایندگان
مردمکهدرانتخاباتبرگزیدهشدهانددانستهمیشود.ایجادقاعدهکلیبهوسیلهدادگاههاانحراف
ازارزشهایدموکراتیکتلقیمیشودزیرادادگاههانهادهایغیردموکراتیکهستندوبرخالف
نمایندگانکهدرمقابلرأیدهندگانپاسخگوهستندقضاتِاغلبانتصابی ،پاسخگونیستند.از
این منظر قضات فقط مفسر قانون هستند و صالحیت ایجاد قاعده کلی را ندارند .برخی از
نویسندگانمانندمکالچلین ایندیدگاهرانقدمیکنندومعتقدندچنیننظریمبتنیبرفهم
دموکراسی بر مبنای محدود «قاعده اکثریت» است .بر این اساس قواعدی را میتوان بر مردم
حاکمکردکهاکثریتنمایندگانمنتخبآنهابدانرأیمثبتدادهباشند.اماازنظراواینسخن
چندانباواقعیتانطباقندارد.بسیاریازقواعدکهاکنونمبنایحکمرانیوالزماالجراهستنداز
گذشتهوجودداشتهوهرگزازنظروتصویبنمایندگانفعلینگذشتهاستمانندقوانینیکهدر
زمانحکومتهایپادشاهیوخودکامهایجادشدهوهمچنانپابرجاست.وانگهیعنصراساسی
یک دموکراسی فقط رأی اکثریت نیست چرا که چنین عنصری بیش از حکومتهای
دموکراتیک درحکومتهای فاشیستی ،کومونیستی یا اشکال پوپولیستی حکومتها به نحو
چشمگیرتریوجوددارد.بهعبارتدیگرحکومتبرمبنایرضایتمردمعنصرالزمولیناکافی
است.دموکراسیبهچیزدیگرینیازداردوآنمحدودبودنقاعده اکثریتبهحقوقدیگران
است .به عبارت دیگر چنانچه اکثریت قصد تجاوز به حقوق اقلیت را داشته باشد باید از
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دیکتاتوریاکثریتممانعتشودودادگاههانهادهاییبرایتحققاینامریعنیحفاظتازحقوق
فردیهستند.مکالچلین تصریحمیکند«بعدازجنگجهانیدومشایدتحتتأثیراینمفهوم
جدید که دموکراسی چیزی بیش از قاعده رأی اکثریت است و شاید تحت تأثیر مکتب
واقعگراییحقوقیدرایاالتمتحدهآمریکا،دادگاههاازمحاقبیرونکشیدهشدونقشآنهادر

فرآیندقانونگذاریبهرسمیتشناختهشد .)(Maclachlin, 2000: 320
کینزال اساس مفهوم دموکراسی نمایندگی را به چالش میکشد .او میگوید اینکه در
دموکراسیهایمبتنیبرنمایندگیگفتهمیشودکهچونعدهایبهنمایندگیازجمعزیادیدر
فرآیندقانونگذاریمشارکتمیکنندپس،گوییافراددرتبعیتازقانوندرواقعازارادهخود
تبعیتمیکنندانگاره درستینیست.هرچهتعدادافرادیکهیک نفرآنهارانمایندگیمیکند
بیشترباشدونیزهرچهتعدادحوزههاییکهبنااستنمایندگیشودبیشترباشدکلمهنمایندگیرا
بهدشواریمیتواندرموردآنبهکاربردزیرانمایندگاننمیتوانندازاراده موکلینخودبه
خوبیآگاهیحاصلکنندونیزنمیتواننداطالعاتکافیراجعبهتعامالتوشرایطکسانیکه
در پی تنظیم روابط آنها هستند به دست بیاورند .در فرآیند سیاسی قانونگذاری گروههای
مختلفسعیمیکنندامتیازاتویژهایکسبکنندوآنهاییکهمنفعتویژهایدرتصویبیک
قانونموضوعهدارندتالشمیکنندحتیبادادنپولورشوهنمایندگانرابهتصویبیکقانون
خاصتشویقکنند.بدینترتیبجوامعمدرنتاحدزیادیمحکومبهارادهوخواستگروههای
ذینفعهستندتاارادهعمومی.برعکسدرجاییکهقواعدحقوقیازطریققضاتایجادمیشود
قاضی به تنهایی نمیتواند اراده خود را به کل نظام حقوقی تحمیل کند چون در این فرآیند
مشارکتکنندگاندیگریآنرابازرسیمیکنند.قضاتدریکنظامکشفقوانینغیرمتمرکز
(مثالً ازطریقدادگاههایمتعدد)نسبتبهنمایندگانپارلمانکمترتحتتأثیرگروههایذینفع
هستند( . (Kinsella, 1995: 14
سیلزاذعانمیکندکهمبنایدموکراتیکقوهمقننهنیرومندتراستبهطوریکهمیتواند
منعکسکننده ارزشهایبسیارمهمسیاسیو اخالقی باشداما همینامرمیتواندبهمثابه نقطه
ضعفقوایتقنینیعملکندبهطوریکهشرایطخاصیپدیدمیآیدکهطیآنعوامفریبیو
پوپولیسمزمینهرابرایتصمیمگیریهاینامناسبوعجوالنهفراهممیکندواینهمانعاملی
استکهباتصویرایدهآلازقانونگذاریازطریققوهمقننهفاصلهدارد.ازاینمنظردادگاههااین
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مزیت را دارند که نسبت به قوای قانونگذاری از فشارهای سیاسی به دور هستند و مصونیت
بیشتریدارندوبههمینجهتآنهارابهحامالنوحافظاناصولسیاسیواخالقیبنیادینیک
جامعه سیاسیمعینتبدیلمیکند.سیلز معتقداستدرچارچوبنظامحقوقی کامنالهمین
عواملباعثمیشودکهدادگاههابهشکلقانونگذارانکوچکیکهتکمیلکنندهیقواعدکامن
الهستندعملکنندوآنراباشرایطواوضاعواحوالمتغیرمنطبقمیکنند ). (Sales, 2012: 278
دلیلدیگرکسانی کهقاعدهگذاریقضایی راموجه میدانند نیازبهقطعیتقواعدحقوقی
استبااینتوضیحکهمردمبرایاینکهبتوانندبرایزندگیخودبرنامهریزیکنندبایدبتوانند
عواقباقداماتخودراپیشبینیکنندوچنینامریفقطوقتیامکانپذیراستکهقاضیاز
رویهیسابقهتبعیتکند.تصورغالبایناستکهکدیفیکاسیونبرپراکندگیمنابعحقوقغلبه
میکندوقطعیتقانونراتأمینمیکند.بااینحالبرخیازنویسندگاننظیرلیونیمعتقدنداین
قطعیتدرجاییکهقوانینبهطورغیرمتمرکزوبهوسیله قضاتایجادمیشودنسبتبه نظام
تقنینیمتمرکز بیشترتأمینمیشود.وقتیقوه مقننهایناختیاروصالحیتراداردکهقوانینرا
هموارهودرهرزمانتغییردهدهیچکسنمیتوانداطمینانداشتهباشدکهاینقوانینفردانیز
معتبرخواهندبودیانه.لیونیمیگویددرستاستکهقوانینمصوبپارلماندرقالبکلماتو
دریکمتننوشتهمیشوندوازاینجهتقابلتغییروتفسیربهارادهدیگرانبهطورکلینیستند
اماهمهآنهارامیتوانبهطورکلیودرمقیاسوسیعتغییرداد.بنابراینازنظرلیونینظامحقوقی
مبتنیبرقانونموضوعهاعمالروزمرهمارادرمعرضدخالتشدیدقانونگذارانقرارمیدهدبه
طوریکه افراد نمیتوانند آثار قانونی رفتارهای روزانه خود را پیشبینی کنند .ما باید تحت
حاکمیتقانونو نهقانونگذاران باشیم.بهقولدانشمندایتالیاییجیووانیسارتوری «تولیدانبوه
قوانینشرطاساسیقانونیعنیقطعیتآنراازبینمیبرد» ) .(Kinsella, 1995: 143برعکس
قضاتدادگاهها(درنظامکامنال)بهسهدلیلتواناییکمتریدرکاهشقطعیتقوانیننسبتبه
قوانینموضوعهدارند:نخستاینکهقضاتفقطوقتیمیتوانندرأیصادرکنندکهدعوایینزد
آنهامطرحشدهباشد.دوماینکهدامنهتأثیرآرایقضاتازقوانینموضوعهمحدودتراستزیرا
اینآراء ،علیالقاعدهطرفیندعوارامتأثرمیسازدودرموارداستثنائیاثرآنبراشخاصثالث
تسریمییابد.سوم اینکهتشخیصو اختیار قضاتبالزوماستنادآنها بهرویه قضایی بیشتر
محدودمیشود.درنظامحقوقیغیرمتمرکزقانون،پروندهبهپروندهتحولمییابدکهدرخالل
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آنقضاتقانونراباشرایطموجودمنطبقومتناسبمیسازندبهطوریکهیکنظمکلیدرآن
ایجادمیکنندهرچندکهاینقانونممکناستازنظرتکنیکیکارآمدنباشدامابسیارباثباتتر
ازقوانینموضوعهاست.قوانینموضوعهمحصولهوسوخواستیکبارهقانونگذارانهستنداما
ساختارحقوقیایکهمحصولعمدوتصمیممستقیمقانونگذاراننیستندبهطورمتناقضنمایی
جنبهتنظیمگریبیشترینسبتبهکدهادارند).(Kinsella, 1995: 143بهعبارتدیگرقوانینیکه
حاصل رویه قضایی هستند در بلند مدت ثبات و قطعیت بیشتری دارند و از این جهت بر
قانونگذاریعامدانهمرجحهستند .

یکی از دالیل مهمی که قاعدهگذاری قضایی را توجیه میکند شاخص کارآیی است .با
استفادهازمطالعاتتجربیدیدگاهیمطرحشدهکهمعتقداستکشورهاییکهدرشمارنظامهای
حقوقیکامنالمحسوبمیشوندنسبتبهنظامهایمبتنیبرکدهایمدنیفرانسویوآلمانیو
اسکاندیناویاییازوضعیتبهتراقتصادیوسیاسیبهرهمندند.ممکناستدلیلاینتفاوتناشی
ازتفاوتتواناییایننظامهادرحمایتازدموکراسیمبتنیبربازارآزادباشد.بهطورمشخص
اینموضوعبهنحوه ایجادقواعدحقوقیدرایندونظامربطداده میشود.بهنظرمیرسدکه
قضات درنظام حقوقمدونبهمفاد قوانین ،سازگاریمیانآنهاومفاهیم انتزاعیعالقمندی
بیشترینشانمیدهنددرحالیکهقضاتدرنظامکامنالبهآثارعملیوعینیآراءخود،معقول
بودنوعواقبیاخروجینهاییاصولیکهاِعمالمیکنندحساسترهستند).(Hadfield,2006: 3
برخیازنویسندگاننظیرمریمانخاطرنشانمیکنندکهدرنظامحقوقمدونانعطافپذیریدر
پایقطعیتوروشنیقربانیشدهاستدرحالیکهدرکامنالگرایشبیشتریبهبرقراریتعادل
میان این دو وجود دارد و دلیل این امر آن است که در نظام اخیر دادگاهها از این قدرت
برخوردارندکهبیشتربرعواقبتصمیماتشانمتمرکزشوندونتیجهپروندهراباتوجهبهشرایطو
اوضاعواحوالپروندهتعیینکنندودرجاییکهبرایرسیدنبهعدالتواقعیالزماستازقاعده
منحرفشوندوآنرابارهاتفسیروبازتفسیرکنندتاجاییکهپاسخگوینیازهایاجتماعی
باشند.ایناختیاراتمخالفقطعیتقانونپنداشتهنمیشود زیراقطعیتبایداز طریق دکترین
رویهسابقهحاصلشود) .(Hadfield, 2006: 5
پوزنر یکی از برجستهترین نظریهپردازان کارآیی نظام کامن ال معتقد است تدریجی بودن
ایجادقوانیندرایننظامسودمنداستزیرااینامرنتیجهیتعاملمجموعهایازقضاتاستکه
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دارای ترجیحات مختلفی هستند که سلیقههای مختلف یکدیگر را متعادل میسازند .وجود
دکترینرویه سابقهباعثمیشودانحرافازآنبرایقاضیهزینهی زیادیداشتهباشد.بنابراین
بینیپذیریو
آراءقضاتباترجیحاتوسالیقمختلفطییکفرآیندپایانناپذیربهسویپیش 
کارآیی بیشتر تکامل مییابد .پوزنر مدعی است بر خالف قوانین موضوعه که قطعیت
کوتاهمدتایجادمیکندقوانینناشیازرویه قضاییدربلندمدتقطعیتوثباتبیشترودر

نتیجهکارآمدیبهتریخواهدداشت.)(Ponzetto and Fernandez, 2008: 399کینزالخاطرنشان
میکندکهبهطورمشخصدرحوزهفعالیتاقتصادیعدمقطعیتقوانیندربلندمدتکهناشی
ازایجادتغییراتعامدانهدرمحتوایقوانیناستسرمایهگذاریطوالنیراازبینمیبردوبازاررا
تشویق به تولید وکسب وکار و برداشت سریع میکند که این خود به معنای تولید کاالی
نامرغوباست) .(Kinsella, 1995: 146
لیونیازطرفداراننظامقانونگذاریغیرمتمرکزبااستنادبهکاراقتصاددانانیمانندمایزقانون-
گذاری متمرکز را با نظام اقتصاد متمرکز مقایسه میکند .او میگوید همانطور که تعیین
قیمتهایواقعیبدوناتکاءبهعرضهوتقاضاآشکارنمیشودایجادقاعدهنیزازهمینمنطق
پیروی میکند .او خاطر نشان میکند «هیچ قانونگذاری به خودی خود قادر نیست بدون
همکاریهمهمردمقواعدحاکمبررفتارهمگاندرروابطبیپایانآنهابایکدیگرراایجادکند.
هیچنظرسنجی،رفراندمیامشاورهاینمیتواندقانونگذاررادرچنینجایگاهیقراردهد.این
بدانمعناستکهقانونگذارانحتیاگربخواهندقواعدیوضعکنندکهبخواهدوضعیتواقعی،
عرفهاوانتظاراتواعمالافرادرادرنظربگیردبهراحتینمیتوانداطالعاتکافیازتعامالت
بیپایانانسانیبهدستبیاورد.قانونگذارمانندحزبکمونیستفقطمیتواندکورمالکورمال
حرکتکند.آنهانمیتوانندعواقببسیاربعیدقانونگذاریراحدسبزنندزیراگرفتارجهل
سیستماتیکهستند.درنظامکامنالقانونبهطورخودجوشایجادمیشودمانندقیمتکهبه
طورخودجوشدربازارآزادتعیینمیشود.همانطورکهقیمتدریکفرآیندآزادازطریق
تعامالتآزادانسانیتعیینمیشودقانونواقعینیزازطریقهمکاریقاضیوطرفیندعوادر
کشفواقعیارادهی مردمدریکبازه زمانیمعینبهدستمیآید.قانونواقعیرانمیتواناز
باالبهپایینوضعکرد.قانونموضوعهقانونمصنوعیاستوجایقانونتدریجیو تکاملیرا
نمیگیرد.دلیلاصلیجهلسیستماتیکبرنامهریزانوقانونگذارانمتمرکز،خصلتغیرمتمرکز
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ومتکثردانشومعرفتاست») .(Kinsella, 1995: 160
دلیلدیگرناتوانیقوه مقننهبرایوضعقواعدکلیموردنیازدرروابطپیچیدهوروبهفزونی
در روابط اجتماعی است .جامعه ما تقاضای زیادی برای قواعد حقوقی دارد به طوریکه
کنشگرانخصوصیبتوانندازطریقآنبرنامهریزیکردهوروابطخودراساماندهند.قوهمقننه

نمیتواندبهتنهاییاینتقاضارابهخوبیبرآوردهکند.ظرفیتاینقوهبهسببکثرتموضوعات
مبتال از یک سو و کمبود وقت و منابع برای رسیدگی به کلیه این موضوعات محدود است.
وانگهیتواناینقوهدرکنارسایرکارکردهایمهمآننظیرنظارتبراقداماتقوه مجریهباید
مصروف سیاستگذاریهایکالنوبررسیوایجادقواعدینظیربودجه،مالیات،سازماندولت
وادارهی امورعمومیشود.ازاینرودربسیاریازحوزههابویژهدرحوزه حقوقخصوصی
شکلمنعطفقواعدساختقضاتبرشکلقانونیقواعدتقنینیاولویتدارد (Eisenberg, 2007:

. )81کاتوزیاندربیانضرورتجدیانگاشتنرویه قضاییبهمثابهمنبعمستقلحقوقخاطر
نشانمیکند«درتفسیرقواعدحقوق،قانونگذاردرپیشبینیهمهروابط،ناتواناست،وتاکنون
درهیچقانونیراهحلتماممسائلدیدهنشدهاست.بههمینجهت،وظیفهیواقعیعلمحقوقاز
جاییشروعمیشودکهدادرسیانویسندهایبخواهدازراهتوسعهدادنمتونموجودایننقص
طبیعیراجبرانکند،وقواعدمجردراباواقعیتهایخارجیمنطبقسازد»(کاتوزیان:7951،
)732-753ودرنهایتتوجیهدیگررعایتبهتروبیشترحاکمیتقانوناستبهاینمعناکهمبنای
ادارهجامعهبایدقانونباشدنهصرفاًعقایدگروهکوچکیازافرادکهمناصبسیاسیجامعهرادر
اختیارخودگرفتهاند.دکترینرویه سابقهبهدوشکلاینکارراانجاممیدهند.نخستاینکه

قاعدهسابقه،قطعیتوبیطرفیقانونراباارائهیکمنبعبیطرفکه بهوسیلهآنقضاتمیتوانند
آرایخودراتوجیهکنندتقویتمیکند.دوماینکهرویهقضایی،تأثیریکقاضییاتعدادیاز
قضاترادرشکلدادنبهقانونمحدودمیکند) . (Maltze, 1998: 367

نتیجهگیری
درمقالهحاضرجایگاهرویهقضاییوقانونبهعنواندومنبعمهمحقوقیدردونظامالگوی
کامنالورومی-ژرمنیموردمطالعهقرارگرفتوزمینهوریشههایتاریخیتفاوتایندونظام
حقوقیازحیثجایگاهدومنبعپیشگفتهتحلیلوارزیابیشد.دراینمقالهاشارهشدکهگرچه
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اهمیتوتأکیدبررویهقضاییدرنظامکامنالوقانوندرنظامرومیژرمنیجنبهتاریخیداشته
استاماهیچیکازمنابعیادشدهبهتنهاییتواناییتغذیهیکاملنظامهایحقوقیدردروناین
دو خانواده بزرگ حقوقی را نداشتهاند .به همین سبب همان طور که نشان داده شد نوعی
همگراییوتوازنوتعادلدراستفادهازآندومنبعحقوقیدرهردونظامبهوجودآمدهاست.
تغییراتوتحوالتاجتماعیکالنموجباستفاده بیشترازقانونموضوعهدرکشورهایدارای
نظامکامنالشدزیرااتکاءصرفبهرویه سابقهتواناییحقوقمبتنیبررویهقضاییرابرای
انطباقباشرایطدرحالتغییرمانعمیشد.ازسویدیگراتکاءشدیدبهقانونگذاریوقوانین
موضوعهدرکشورهایداراینظامهایمدونبهتورمتقنینیدامنزدکهدرنهایتناکارآمدی
کلنظامحقوقیرادرپیداشت.ازاینروبهنظرمیرسدکهقانونموضوعهورویه قضایی
یکدیگر را کامل میکنند .همچنین رویه قضایی و قانون از منظر کارایی مورد ارزیابیهای
مختلفقرارگرفتهاست.دراینتحقیقاینمدعاکهقواعدحاصلازقاعدهسازیقضاییکیفیتر
از قانون هستند مورد بررسی قرار گرفت و نظرات موافق و مخالف در اینباره مورد بررسی
انتقادیقرارگرفت.منتقدانقانونگذاریعامدانهمعتقدندراهحلهاییکهازطریقوضعقانونبه
وسیله قانونگذاران ارائه میشود بیش از آنکه راه حلهای حقوقی باشند انعکاس تالشهای
سیاستمدارانبرایبرآوردهکردنمنافعسیاسیرقیبهستند.بهعالوهفرآیندوتشریفاتیکهطی
آن قاعدهی حقوقی از دل آنها در این دو نظام خلق میشود نیز متفاوت است .فرآیند
قانونگذاریبیشتربرگفتگوومصالحهاستواراست.برعکسفرآیندقضاوت عبارتاست از

تصمیمگیریدرمورداستداللهایرقیبهمراهباتمرکزبرایفایحقدریکپروندهولوبه

قیمتفداشدن خیرعمومیاست .قانونگذاریبرمبنایرأیاکثریتبناشدهدرحالیکهدر
دادگاههارعایتتشریفاتآئیندادرسیمهماست.قانونگذارحقوضعقاعدهبهنحوعامرا
دارددرحالیکهقضاتفقطحقدارنددرموردپروندههاتصمیمگیریکنند.همچنینقوایمقننه
میتوانندهرموضوعیراکهمایلند(البتهاغلبدرچارچوبقوانیناساسیخود)دردستورکار
خودقراردهنداماقضاتازاینآزادیبرخوردارنیستندوفقطدرضمنپروندهایکهنزدآنها
مطرح میشود میتوانند تصمیمی اتخاذ کنند که در صورت تبعیت سایر دادگاهها منشأ ایجاد
قاعده کلیحقوقیباشد.گفتهشدکهتصمیمگیریقضاییمبتنیبراصول،مدللوتحتتأثیر
رویهسابقهاستوازنظرروشیتاحدزیادیمبتنیبراستداللقیاسیاست.استداللقضاییانبان

جایگاهرویهقضاییوقانونبهعنوانمنابعحقوقدردکترینحقوقی  66

عظیمی از سنتهای سازگار ،متالئم و مستمر از توسعه منظم حقوقی ایجاد میکند .امکان
سیاستگذاریازرهگذررویهی قضاییوجودداردامارویهوسنتهابایددرنظرگرفتهشود.
تصمیمگیریتقنینیبامحدودیتهاییازایندستروبهرونیستند.کارآنهااغلببهمصالحهو
آشتی میکشد .قانونگذاری مستلزم انتخابهای سیاستی آزادانه و در نظرگفتن بی قید و بند
مالحظات سیاسی است در حالیکه فرآیند تصمیمگیری قضایی چنین نیست .با توجه به این
تفاوتها ،طرفداران کارائی بیشتر قاعدهگذاری قضایی معتقدند تدریجی بودن ایجاد قواعد
حقوقیدرایننوعقاعدهسازیسودمنداستزیرااینامرنتیجهتعاملمجموعهایازقضاتاست
کهدارایترجیحاتمختلفیهستندکهسلیقههایمتفاوتیکدیگررامتعادلمیسازندوبدین
ترتیبموجبسلطهیکگروهیامنافعخاصبرفرآیندقانونگذارینخواهدشد.هدفمشترک
قضاتکامنالحداکثرکردنکارآییدرمعنایاقتصادیآناست.طرفدارانایننظربااستنادبه
مطالعاتمیدانیوتجربیانجامشدهدراینبارهمعتقدندکشورهاییکهدرشمارنظامهایحقوقی

کامن ال محسوب میشوند نسبت به نظامهای مبتنی بر کدهای مدنی فرانسوی و آلمانی و
اسکاندیناویاییازوضعیتبهتراقتصادیوسیاسیبهرهمندندزیرانوعقاعدهسازیغیرمتمرکزکه

درذاتنظامکامنالقرارداردبهترمیتواندازاقتصادمبتنیبربازارحمایتکند درحالیکه
قضات درنظام حقوقمدونبهمفاد قوانین ،سازگاریمیانآنهاومفاهیم انتزاعیعالقمندی
بیشترینشانمیدهندتاآثارعملیوعینیآرایخود،کههمانامعقولبودنوعواقبیاخروجی
نهایی اصولی است که اعمال میکنند .در مقابل ،طرفداران قانونگذاری عامدانه بر جنبه
مشروعیتدموکراتیک،قطعیتووضوحقانونعامدانهتأکیدمیکنندومعتقدندقانونموضوعه
به سبب نزدیکی به اراده مردم بر قواعد ایجاد شده به وسیله قضات اولویت دارد .قوای مقننه
نهادهاییهستندکهاختصاصاً برایایجادقانونآنهمبهنحویدموکراتیکوبهنمایندگیاز
مردمطراحیشدهاند.ایننهادطوریطراحیشدهاستکهطیفوسیعیازطبقاتومنافعرا
نمایندگی کنند .ایشان ضمن اشاره به شیوه ایجاد قواعد حقوقی یادآوری میکنند که قواعد
برآمدهازآرایقضاییبهصورتغیرعلنیوغیرشفافایجادمیشودوهمینامررانقطهضعف
اصلیآنمیداننددرحالیکهبرعکسوضعقانوندرقوه مقننهطیتشریفاتوشرایطیانجام
میشود که علنی بودن و شفافیت آن را تضمین میکند؛ امری که از شرایط اصلی برقراری
حاکمیتقانوناست.آنچهازتأملدراستداللهایهردونوعقاعدهقابلاستنباطاستاین
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استکهنظامحقوقیبههردومنبعحقوقینیازدارد.مزایایاختصاصیهرکدامازمنابعحقوقی
موجبغنایمحتوایینظامحقوقیبهطورکلیمیشود.اینامربراینظامهاییمانندنظامحقوقی
ایرانکهبهطورافراطیبهقانونوقانونگذاریاهمیتبیشتریمیدهدونقشقاعدهسازیاز
رهگذررویهقضاییرانادیدهمیگیردبسیارآموزندهاست .
توجهبهتحوالتیکهدرجایگاهمنابعمختلفحقوقدرنظامهایحقوقیالگومانندفرانسهو
آلمانرخدادهاستمیتواندمحلتوجهوتأملنظامحقوقیداخلیبهعنواننظامهایاقتباس-
کنندهباشد.دلیلمنزلتپایینرویهقضاییدرنظامحقوقیایرانبیشازآنکهدرعواملاداریو
اجراییمانندعدمانتشارمنظم آرای قضایییا نقص درنظامآموزشیباشدناشیاز نوعنگاه
ارزشیبهایندومنبعمهمحقوقاست.اینمقالهبرآنبودتاحدودیاهمیتقاعده ایجادشده
درفرآیندقضاییرادرنسبتباقانونموضوعهنشاندهد.هدفنهاییتغییرنگرشهانسبتبه
رویهقضاییونشاندادنجایگاهمهمآندرسازماندهیبهینهحیاتاجتماعیاست.
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