نگاهی گذرا به مهمترین نظامهای حقوقی جهان
پژوهشگر :حمید رضا خسروی ،دبیر دپارتمان حقوق بین الملل اندیشکده روابط بین الملل

اندیشکده روابط بین الملل :دانش حقوق در جستجوی آن است که رابطهها و پيوندهاى انسانى را بر اساس نيازها و خواستهاى بنيادى بشر سر و سامان
دهد و به صورت قاعدهها و ضابطههائى به عرضه گذاشته و به اجراء درآورد.بنابراين ،نظام حقوقى هر جامعهاى يعنى مجموعه قاعدهها و ضابطههائى که در
شرايط جغرافيائى و تاريخى بر اساس خواستها و نيازهاى اقتصادى ،فرهنگى ،اجتماعى و سياسى آن جامعه شکل مىگيرند .مهمترين نظامهای حقوقی
جهان عبارتند از:

.1نظام حقوقی رومی  -ژرمنی
نظام حقوقی رومی ژرمنی ريشه در حقوق روم باستان دارد؛ خاستگاه آن در اروپای بری يا قاره اروپاست .دو سوم مساحت دنيا با اين نظام حقوقی اداره می
شوند.پديده استعمار از يک سو و داشتن جنبه های مثبت حقوقی در اين نظام از سوی ديگر موجب تحميل و اقتباس اين نظام حقوقی در ديگر کشورهای
جهان شده است .نظام حقوقی فرانسه روشنترين مصداق اين نظام حقوقی است .ويژگيهای مهم اين نظام حقوقی را می توان چنين شمارش کرد -1 :قواعد
حقوقی به وضوح ،به دو دسته حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسيم شده و مفهوم نسبتا روشنی از حقوق عمومی و خصوصی ارائه گرديده است -2 .از
آنجايی که قانون منبع اصلی قواعد حقوقی است و قانونگذار با تدبير ،انديشه و مشورت ،به قانونگذاری می پردازد ،در نتيجه ،قواعد حقوقی آن از کليت،
عموميت و شمول برخوردارند -2 .منابع حقوق در اين نظام حقوقی به ترتيب ،از اين قرارند :قانون ،عرف و عادت ،رويه قضايی ،دکترين و اصول کلی حقوقی
که قانون منبع اصلی حقوق است و بقيه منابع هنگام فقدان قانون يا اجمال آن ،به کار می آيند -4 .تأکيد بر منبع قانون موجب تدوين و وضع قوانين
مکتوب می شود .به همين دليل ،اين نظام حقوقی به « حقوق نوشته » نيز شهرت يافته است .البته همه قواعد حقوقی آن نوشته شده نيستند و عرف
نانوشته نيز پس از قانون نوشته ،نقش فراوان و پراهميتی دارد .5.عامل اصلی گسترش افکار جديد در زمينه تجديد حيات حقوق در نظام رومی – ژرمنی
دانشگاه ها بود.
.2نظام حقوقی کامن ال
نظام حقوقی کامن ال ريشه در غلبه نورمنها بر انگلستان در سال  1066ميالدی ،دارد؛ ولی برآمدن آن به قرن سيزدهم ميالدی و دومين دوره از چهار دوره
اصلی تحول حقوق انگليس مربوط می شود که طی آن ،يک نظام حقوقی جديد و مشترک برای سراسر قلمرو پادشاهی انگليس به وجود آمد و جايگزين

عرف محلی شد .امروزه حقوق انگلستان و آمريکا و دولتهايی که تحت استعمار يا تأثير انگلستان بوده اند با اين نظام حقوقی اداره می شوند .تقريباً يک سوم
مساحت جهان با اين نظام حقوقی اداره می شود.
از ويژگيهای مهم اين نظام حقوقی که به حقوق انگلوساکسون ها نيز شهرت دارد می توان به موارد زير اشاره کرد -1 :حقوق عمومی و خصوصی در اين
نظام وجود دارد؛ اما اين تقسيم به روشنی ،شناخته شده نيست و رسميت ندارد -2 .منابع حقوق به ترتيب ،از اين قرارند :آرای قضات ،قانون ،عرف و عادت،
دکترين و عقل -3 .از آنجايی که آرای دادگاهها منبع اصلی قواعد حقوقی هستند ،قواعد حقوقی آن مانند نظام حقوقی رومی  -ژرمنی ،از کليت ،عموميت و
شمول برخوردار نيستند -4 .عامل اصلی گسترش کامن ال بواسطه استعمار و پيشرفت قدرت شاهی و وجود دادگاه های سلطنتی بود -5.تأکيد بر منبع
آرای قضات يا عرف محاکم موجب شده اين نظام حقوقی به « نظام حقوقی عرفی » شهرت يابد؛ اما بايد توجه داشت که اوال مقصود از عرف در اين نظام،
عرف قضات و دادگاههاست؛ نه عرف مردم و ثانيا عرف بدين معنا ،در نظام حقوقی کامن ال ،در مرحله سوم اهميت قرار دارد؛ حال آنکه در حقوق رومی -
ژرمنی ،عرف در مرحله دوم است .ثالثا قانون در کامن ال ،نقش بيشتر و مهمتری يافته؛ به گونه ای که به کارگيری عنوان حقوق نانوشته برای اين نظام
حقوقی ،چندان مطابق واقع به نظر نمی رسد و به اين داليل نمی توان آن را حقوق عرفی ناميد .تلقی کلی در نظام کامن ال اين بوده که قوانين بايد از
طريق رويه ی قضايی و به وسيله قضات استخراج و اعالم شود و دخالت قانونگذار بايد جنبه تکميلی داشته باشد.
.3نظام حقوقی اسالم
حقوق اسالمی مطابق و هماهنگ با فطرت وساختار وجودی انسان و غرايز و نيازهای ال ينفک وی وضع شده است .منابع حقوق اسالمى (شرعی) عبارتند از:
قرآن  ،سنت ،اجماع ،عقل و قياس .نظام حقوقی اسالم نظامی الهی است ،چرا که منشا و خاستگاه قواعد حقوقی اسالم اراده خداوند است و اين حقوق الهی،

حقوق دينی است چرا که آورنده آن پيامبر الهی است و نه پادشاه .در نظام حقوقی اسالم  ،از آن جا که قانونگذار واقعی خداوند متعال است که به همه ی
ابعاد وجودی انسان و سير کمالی او و رابطه ی انسان با جهان علم کامل دارد  ،طبعا قواعد حقوقی اين نظام  ،قواعدی مبتنی بر واقعيت است و نتيجه ی
اين واقع نگری  ،چند بعدی و جامع بودن است  ،يعنی در عين آن که نظام حقوقی اسالم  ،به تنظيم روابط حقوقی مردم پرداخته از ساير ابعاد فردی و
روحانی نيز غفلت نورزيده و قوانين حقوقی را با نظری جامع نسبت به تمام ابعاد وجودی انسان وضع کرده است .
يکی از مهمترين ويژگيهای نظام اسالمی اصالت و استقالل و غير اقتباسی بودن آن است و از نظر ضمانت اجرا افراد هم در برابر خداوند بايد پاسخگوی
اعمال خود باشند و هم در برابر قانون .بنابراين ،در کشورهاى اسالمى که بر پايه اصول و ايدئولوژى مذهبى اداره مىشوند بيشترين قواعد حقوقى يا
قانونهاى حاکم مبناى شرعى و فقهى دارند (مانند عربستان ،پاکستان ،افغانستان ،سودان و جمهورى اسالمی) .در اين ميان کشورهايی همچون افغانستان و
عربستان صرفاً با نظام حقوقی اسالم اداره می شوند و نظام حقوقی کشور جمهوری اسالمی ايران تلفيقی از اسالم و رومی-ژرمنی می باشد.
.4نظام حقوقی سوسیالیست:
اين سيستم حقوقى ،پس از پيروزى انقالب کمونيستى  1۹1۷در شوروی برقرار شده بود ،بر پايه اصول فلسفه مارکسيستى و اصول تدوينشده لنين ،رهبر
انقالب ،شکل گرفت .از مهمترين ويژگيهای اين نظام عبارتند از:
.1تقسيم قواعد حقوقی به حقوق عمومی و خصوصی در اين نظام شناخته شده نيست و حتی حقوق خصوصی صراحتا انکار می شود .منشأ اين انکار انديشه
« اصالت جامعه » است که مارکسيسم شديدا بر آن اصرار می ورزد .نظام سوسياليست منافع اجتماعی رو بر منافع شخصی ترجيح داده است.

 .2اصل تفکيک قوا در اين نظام حقوقی ،پذيرفته شده نيست و حکومت حزبی به جای آن نشسته است.
 .3مالکيت اشتراکی يک اصل است و مالکيت خصوصی و فردی؛ جز به قدر ضرورت ،پذيرفته نمی شود .پس آزادی فردی و حاکميت اراده چندان جايی
ندارد و همين مسئله تفاوت اساسی و بنيادين نظام حقوقی سوسياليستی با دو نظام رومی  -ژرمنی و کامن الست.
در حقوق سوسياليستی منافع اجتماعی بر منافع فردی اولويت دارد و هدف سوسياليسم لغو مالکيت خصوصی بر ابزارهای توليد و برقراری مالکيت
اجتماعی بر ابزارهای توليد است .ايده اصلی تفکر سوسياليسم شکست دادن کاپيتاليسم در تمامی زمينه هاست.
.5حقوق هندوئیسم
نظام حقوق هندوئيسم؛ حقوق سنتى بر پايه شيوه انديشه و برداشت و بينش هندوها نسبت به جهان هستى و رفتار و رويهاى که انسانها ،با توجه به
موقعيت اجتماعى خود ،مىبايد پيش گيرند پىريزى شده است .حقوق هندو ،حقوق همه اقوام و مردم هندوستان نيست ولى حقوق اکثريتى است که
جامعه هندوستان را تشکيل مىدهند .با اين همه حقوق مردم هندوستان در مقياس گستردهاى زير تأثير قواعدى قرار گرفته که کاربرد ملى دارند .تأثير
حقوق کامن ال در اين نظام حقوقى چشمگير است و روىهمرفته از مجموع قواعد حقوق حاکم ،حقوق ملى کشور هندوستان بهعنوان بزرگترين
(پرجمعيتترين) دموکراسى و مردمساالرى جهان پىريزى شده است .منبع اصلی حقوق هند عادات ورسوم قديمی است که بيشتر جنبه مذهبی دارد ولی
در اثر تسلط ممتد انگلستان قوانين گوناگونی نيز ب ه تصويب رسيده و جزء منابع حقوق هند در آمده است .اساس حقوق هند را عرف و عات تشکيل شده و
در تقسيمات نظام های حقوقی از خانواده کامن ال هم تاثير پذيرفته است به همين دليل بهترين و کامل ترين نمونه برای حقوق عرفی در داخل گروه کامن
ال و کشورهای مشترک المنافع محسوب می شود.

