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است؛امابهتنهاییو


روشنخستهرچندمورداستفادهومبنایاولیناصالحاتحقوقیبوده
بدون در نظرگرفتن اوضاع و شرایط مختلف فرهنگی دو جامعه مورد اقتباس و پذیرنده
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مقدمه
امروزهیکیاززمینههایپویایحقوقمدرن،حقوقتطبیقیاستکهشاهدتغییراتبسیاری
درمفهومونیزحیطهاعمالآنبودهاست.رونداینتکاملمفهومیدرشناختشناسیحقوق
تطبیقی بهطرز چشمگیری ادامه دارد .هدف اصلی از نگارش این مقاله ،بررسی اجمالی نقش
اصالحگرانهحقوقتطبیقیاستوپسازآنیادآوریلزومارائهمختصرمدلیمنسجمومؤثردر

باشد.مدلیکهبهنوبه


هایاخیرعلمحقوقتطبیقیمی
انجاماصالحاتحقوقیباتکیهبردستاورد
خودوبا توجهبهمجموعاوضاعفرهنگی،اقتصادی،اجتماعیوسیاسیبسیاریازکشورها،از
جملهایران،برایاصالحاتحقوقینیزمفیدودرخوراستفادهخواهدبود.
هایبنیادینمقالهپیشروعبارتاندازاینکه:اوالًچگونهحقوقتطبیقیخصوصاًدر

پرسش
سایهپیشرفتروشهاوتکنیکهایاخیرآنمیتواندبهاصالحسیستمهایحقوقیکمککند؟

شناسیحقوقتطبیقیچهتطوراتیراپشتسرگذاشتهوچهابزارهاییدر


تر،روش
بهعبارتدقیق
میشوند؟ثانیاًانتقالحقوقبهچهدالیلی،چگونهوتحتتأثیر
فرایندانتقالحقوقبه کارگرفته  

چهعواملیاز نظامی به نظامدیگر ،بهصورت بهینه ودرراستایاصالححقوق کشور یانظام
پذیرمیشود؟


حقوقیپذیرنده،انجام
در واقع ،تحقیقات انجام شده تاکنون در زمینه نقش سازنده حقوق تطبیقی در اصالح و
بازسازینظامهایحقوقی،معموالًبدونارائهمدلیجامعودرخوراستفادهبرایتمامسیستمهای
حقوقی،بهمطالعهیکیاچندکشورمحدودشدهاست.اصطالحاتگوناگونومتنوعیدراین
زمینهبهعرصهادبیاتوپیشینهحقوقتطبیقیپیشنهادشدهاست؛مانندانتقالحقوق،مسافرتیا
مبادله سیستمهای حقوقی ،صدور یا واردکردن حقوق ،کاشت یا پیوندزدن حقوق ،ترکیب یا
تلفیقحقوقیوحساسیتزاییدرحقوق؛ازاینلحاظکهباورودعناصرحقوقخارجیکهزمینه
پذیرشآندریکنظامدیگرنیست،همانندورودعواملنامطلوببهبدنکهایجادحساسیتو
خارش میکند ،سیستم حقوقی نیز دچار ناسازگاری شده و در برابر آن واکنش منفی نشان
میدهد؛برایساماندادنبهاینگوناگونیوتنوع،نیازبهتحلیلیانتقادیونظریاستکهبتوان

ازخاللآنیکتئوریعمومیرادراینراستاارائهکرد.براینمبنابایدهرنظامحقوقیرادر
دهندهآنبررسیکردکهدرمکتبفرهنگگراییموردبحثاستو


هایتشکیل
مجموعزمینه
بهصرفمطالعات کارکردگرایانه حقوق تطبیقیاکتفا نکرد.چه اینکهاینمکتب بهنوبهخود
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گیرندهازحقوقهایمدرنغربی

مستلزمتوجهبهتفاوتهایبنیادینبینجوامعغالباًغیرغربیوام
رشتهایبینحقوقوسایر
باجوامعدارایچنیننظامهاییاستوخودنیازمندانجاممطالعاتمیان 
شناسیحقوقتطبیقیازمباحثعمدهوکلیدیچنینپژوهشهاییاست

علومانسانیاست.روش
کههموارهدرحالپاالیشوتکاملاست.ازهمینروستکهبهدرستیادعاشدهاست«درزمان
بریم،هرحقوقدان،نظریهپردازیاسایرمشاغلحقوقی،نظیر


شدنبهسرمی

ماکهدردورهجهانی
قاضی،وکیل،سردفتریامشاورانحقوقیبایدازحقوقتطبیقیاطالعداشتهباشدواینشناخت
تنهابهشناختازدیگرانکمکمیکندبلکهوسیلهشناختبیشترازخودنیزاست» Gambaro,

نه

):Sacco, & Vogel, 2011متنپشتجلد).
هایموردمطالعهعبارتانداز:

درایننوشتار،موضوع
الف-سیرتکاملیوکارکردهایکلیحقوقتطبیقی؛
روششناسیحقوقتطبیقیدرانجاماصالحاتحقوقی؛
ب -
حقوقتطبیقیبهعنوانابزاراصالحنظامهایحقوقی؛

پ-بررسینقش
ت-روشهایمختلفانتقالحقوق؛
انتقالحقوقدرمکتبفرهنگگرا؛

ث-
ج-مدلمناسببرایانجاماصالحاتحقوقی؛
چ-دالیلانتقالوعواملتأثیرگذاربریکاصالححقوقیموفق؛
ح-نقشحقوقتطبیقیدرساختنیابازسازییکنظامنوینحقوقی(.)8

 .1سیر تکاملی و کارکردهای حقوق تطبیقی
در این قسمت ،ابتدا اشارهای گذرا به سیر تاریخی و تکاملی حقوق تطبیقی و در ادامه
کارکردهایاصلیحقوقتطبیقیتبیینمیشود.

 .1-1قدمت حقوق تطبیقی و پیدایش حقوق تطبیقی مدرن

ازمنظرتاریخی،استفاده ازروشتطبیقیقدمتیچشمگیردارد؛یعنیاززمانیونانباستان،
کردهاند(داوید و
هایسیاسیودموکراتیکازاینروشاستفادهمی 

فالسفهبرایمقایسه نهاد
اسپینوزی)70-77:7937،؛امامطالعهتطبیقیبهمفهومعلمیدرحقوقپیشینهایتازهترداردو
دانستوازهمینرو

روحالقوانین،
میتوانآنرامقارنقرنهجدهمباخلقاثرمعروفمونتسکیو ،
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او را پدر حقوق تطبیقی نامیدهاند .از دهههای 7806و  7816میالدی حقوق تطبیقی را نخست
بهعنوانابزاریبرایحلمشکالتعملیوبهبودبخشیدنواصالحقوانینبهکارگرفتهاند؛اما
رواجحقوقتطبیقیبهمفهوممدرنوامروزینآنرابایدازمقایسهدرحقوق(های)خصوصی
) (Ponthoreau, 2010 :33-35 , 60وازسال 7366میالدی،معروفبهسالنمایشگاههایجهانی،
در پاریس در نظر بگیریم (& Kotz, 1998: 2

میتوان از ادوارد المبرت و
 .)186ontext186i

ریموندسالیس بهعنوانبنیانگذارانحقوقتطبیقیمدرننامبرد(شیروی70:7939،؛صفایی،
 )976 :7919که قصد داشتهاند از این رشته حقوق برای ایجاد یک «حقوق مشترک انسانی»
استفاده کنند تا بدانوسیله اختالف میان سیستمهای حقوقی پراکنده در همه دنیا را به حداقل
ممکنبرسانند( Fumichon, 2013؛داویدواسپینوزی.)7937:

 .1-2کارکردهای حقوق تطبیقی

دو زمینه علمی و عملی ،بنیاد دکترین حقوق تطبیقی را تشکیل میدهند .کارکرد علمی یا
دانشگاهی آن که حاصل مباحث درازمدت و تدریس دانشگاهی است و فاقد بار هنجاری و
دستوریاست(.)Fauvarque-Cosson, 2005: 71اینکارکردعلمیوپژوهشیحقوقتطبیقیدر
دوستانهوفرهنگیونقادانهقرارمیگیرد.زمینهعملیحقوقتطبیقینیز

خدمتپروژههایانسان
کارکردهای گوناگون و متنوعی دارد که از جمله میتوان به نقش آن در کمکرساندن به
قانونگذار دراصالحنظامهایحقوقی


(Fumichon et al., 2013; Hill, 1989; Zweigert & Kötz,

 )1998ونیزشناختبهترسیستمخود(داویدواسپینوزی78-70:7937،؛شیروی)44-93:7939،
یایکسانسازیآننظامهااشارهکرد؛مثلآنچهدراتحادیهاروپادربارهحقوقخصوصیاروپایی

اتفاقافتادهاست( )Fauvarque-Cosson, 2005: 5; Zweigert & Kötz, 1998: 15ودرسرتاسردنیا
قانونگذارقانونگذارانمدرنچنینراهحلیراازحقوقتطبیقیآموختهاند» (
« 

Zweigert & Kötz,

.(1998: 18
عالوه بر نقش مؤثر حقوق تطبیقی در زمینۀ قانونگذاری ،میتوان به کارکرد قضایی و
حقوقی آن در نظامهای مختلف مانند نقش تفسیری در حقوق ملی و حل و فصل اختالفات
کشورهای

داخلینیزتوجهکرد(شیروی19-44:7939،؛ .)Fauvarque-Cosson, 2005: 80-82
مثالهایخوبیدراینزمینههستند.همچنیندرکشورهای
اروپاییمثلیونان،پرتغالوسوئیس 
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دارای سیستم حقوقی کامنال ،سنتی قدیمی مابین دادگاههای کشورهای مشترکالمنافع مثل
انگلیس،کاناداواسترالیادرارجاعبهآرایصادرهازمحاکمیکدیگروجوددارد( & Zweig ret

 .)Kotz, 1998: 18طبققانوناساسیایاالتمتحدهآمریکانیزقاضیدادگاههایداخلیمیتواند
حلرادربینقوانینخارجیجستوجوکند( Riles, 2001:

درصورتفقدانقانونمناسب،راه

 .)2قانون اساسی آفریقای جنوبی هم در اصل سیونهم خود رویه مشابهی را اتخاذ کرده  و
اینگونه بیان میکند« :دادگاهها در تفسیر قوانین باید حمایت از ارزشهای جوامع باز و

دموکراتیک را در کانون توجه خود قرار دهند که بر اساس :الف -کرامت انسان ،برابری و
آزادی؛ ب -قوانین بینالملل و ج -در صورت لزوم قوانین خارجی بنا شدهاند» (

& Lupo

 .)Scaffardi, 2004: 1
ندرتمیتوانادعاکردکههدف


امروزهبه
بنابرمالحظاتفوقچنیناستنباطمیشودکه«
نهاییحقوقدانانتطبیقیصرفاٌمباحثعلمیباشد؛بلکهبرعکسوبیشازپیشبهسمتایجاد
هاینظریوهنجاریآنپیشمیرود»()Jestaz & Jamin, 2004: 213؛

تعادلیدائمیمابینجنبه
بتبهگذشته،تعاریفوروشهایگوناگونیداردکهدرهر

بنابراین،امروزهحقوقتطبیقینس
تحقیقبستهبهموضوعوهدفآنتفاوتمییابد.تکاملوتحولحقوقتطبیقیدرسالهای

.ک:شهبازینیا.)7919،

اخیر،بویژهدرزمینهافزایشمنابعتطبیق،بسیارچشمگیربودهاست(ر
پس از این منبع ،تطبیق حقوقهای مختلف به مقایسه صرف قوانین آنها محدود نشده؛ بلکه
حقوقدرکلیتوروحآنرادربرمیگیرد( Lupo & Scaffardi, 2014: 13; Ponthoreau, 2010:


).ادبیاتحقوقتطبیقیمعاصرنهتنهادربرگیرندهمنابعحقوقی؛شاملقوانین،رویه

33-35 & 60
قضاییودکتریناست؛بلکهمنابعغیرحقوقینظیراوضاعفرهنگی،اعتقادی،سیاسی،تاریخی،
اقتصادی و اجتماعی را نیز در بر میگیرد (1998

 .)Reitz,به دسته اخیر عنوان «منابع خاموش

اطالقشدهاستکهکلیهعواملوهنجارهایغیرحقوقیمؤثربریکنظامحقوقیرا

حقوق»
لحاظمیکند(.)Ponthoreau, 2010: 75

1

 .2روششناسی حقوق تطبیقی در انجام اصالحات حقوقی
امروزهحقوقبهمعنایمدرن،چهدرمرحلهنظریوچهعملی،وضعیتیایستاوثابتنداردو
متناسب با اوضاع اقتصادی و اجتماعی هر جامعه در حال طیکردن تکامل مختص خود است.
1. Methodology.
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سرعتاینتحوالتحقوقدرجوامعتوسعهیافتهودرحالتوسعهیکسانودرخورمقایسهنیست.

بنا به اقتضائات جهانیشدن اقتصاد و بهمنظور پیوستن به قافله پرشتاب تحوالت کشورهای
یافته،بسیاریازکشورهادغدغهمندبازنگریوانجاماصالحاتنظریوعملیدرسیستمهای


توسعه
حقوقیخودهستند(شیروی)90-99:7939،یاخودراناگزیرازپذیرفتنشرایطتحمیلشدهاز
جامعهجهانیمیبینند(منصوریان.)010-019:7934،انتقالحقوقواقتباسآنازکشورهای

سوی
هایتحققاینمنظوراستکهدرزمرهمباحثحقوقتطبیقیجایمیگیرد.

پیشرفتهتریکیازابزار
دراینزمینه،معرفتشناسیوروششناسیحقوقتطبیقیدردودهۀاخیر؛یعنیازسال7336
میالدیتاکنون،شاهدنوآوریهایچشمگیریبودهاست(.)Ponthoreau, 2010: 62

تجزیهوتحلیلتجربیاتکشورهاییکهبرایاصالحنظامحقوقیخودمتوسلبهپذیرشیک
یاچندحقوقخارجیشدهاند،ممکناستموضوعمطالعهخوبیبرایبررسیکامیابییاناکامی

انتقال حقوق خارجی به کشورپذیرندهوهمچنین افزایشموفقیتدرکارکردسازنده حقوق
تطبیقیباشد.ازآنجاکهتاکنونروششناسیروشنومعینیبرایاینکارکردحقوقتطبیقی
بهصورتجامعارائهنشدهاست)،(Hill, 1989: 115پرداختنبهاینمسئلهبیشازپیشضروریبه
(شهبازینیا .)7989 ،بسیاری از مباحث کلیدی بهتازگی مطرح شده در حقوق

نظر میرسد 
صورتتئوریکباقیماندهوفاقداعتباررسمیواجماعیدرنزدصاحبنظران


تطبیقی،هنوزبه
اینرشتههستند.چنانکهمفاهیمزیادیازآنهنوزدرفرهنگهایلغاتحقوقیمعتبروجود
هادرخاللنوشتههاومقاالتمؤلفانی

نداردوشناساییآنهامنوطبهجستجویتکبهتکآن

عنوانمثالمیتوانازمفاهیمترکیبمنابع


اند.به

استکهآنرابراینخستینبارپیشنهادکرده
حقوق 7یاتلفیق 0نامبرد.فایدهعملیاینمقالهوتحقیقاتمشابهدرارائهمدلیکاربردیونسبتاً
مشابهبرایهمگیکشورهاییهمچونایراناستکهقصداصالحنظامحقوقیخودراازطریق
دستاوردهای دانش حقوق تطبیقی و الگوبرداری از حقوق کشورهای دیگر دارند .عالوه بر
واردکردن سیستمهای حقوقی خارجی ،نکته مهم دیگری که باید لحاظ کرد ،تلفیق بین این
نهادهایجدیدوسنتهایموجوددرجامعهپذیرندهاستکهدرصورتکردتوجهنکردنبه
ظرفیتهایهرجامعهممکناستمنجربهناکاراییاصالحاتدرآنسیستمشود.

هایحقوقیتاکنونبیشتراززاویهدید

مطالعاتوبررسیهای صورتگرفتهبرانتقالسیستم
1. Mixité.
2. Hybridation.
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نظامهای
هایصادرکنندهانجامشدهاستکهاغلبازراهاستعمارکشورهایضعیفتر ،


کشور
حقوقیخودرابهآنمستعمراتتحمیلکردهاند؛امادراینمقالهبرآنیمکهاینفرایندرااززاویه
دیددیگری؛یعنینظرگاهکشورهایواردکنندهیاپذیرندۀحقوقخارجیبهقصدبهبودبخشیدن
یااصالحنظامفعلیحقوقیخود،تحلیلکنیم.تفاوتایندودیدگاهازتحوالتتاریخینشأت
میگیردکهبیندورهمدرنواستقاللکشورهانسبتبهدوراناستعمارگریووابستگیوجود

مشغولیهایاغلبکشورهایپذیرایحقوقخارجی،ایجادبهترین


مسائلودل
دارد.ازمهمترین

شکلممکنتلفیقبیننهادهاومقرراتخارجیومدرنبانهادهاومقرراتسنتیخوداستکه
مدتها بر روابط اجتماعی و اقتصادی حاکم بوده و با ساماندهی نظام حقوقی ،عهدهدار

حلوفصلاختالفاتودعاویآنجامعهبودهاست.

مبحثروششناسیحقوقتطبیقیدرتعیینمناسبترینراهحلبرایاصالحنظامهایحقوقی

نقشیاساسی ایفامیکند .چنانکهیکی ازمحققانحقوق تطبیقیابرازمیدارد اگرمقایسه را
عنوانمبنایمعرفتشناختی 7مطالعاتحقوقیقراردهیم،آنگاهروشهایمختلفیمتناسببا

به
هدفتحقیقبراییکمطالعهتطبیقیتصورپذیراست.طبقایندیدگاه،حقوقتطبیقیدارای
ازمیانتماماینروشها،دو

نقشیکلیدیدرفهمحقوقخواهدبود(.)Ponthoreau, 2010: 62-63
شدهترهستند:روشاولیاروشسنتیکهمعروف
روشکلیدرمطالعاتحقوقتطبیقیشناخته 
بهروشکارکردگرا 0ستوروشدومکهمتعلقبهدورهپستمدرنبودهومبتنی برمالحظه
تفاوتها و اختالفهای ساختاری جوامع گوناگون است ،به روش فرهنگگرا یا اوضاع
محور9موسوماست( .)Ponthoreau, 2010: 61
شباهتهای موجود بین نظامهای

به بیان دیگر ،محقق در روش کارکردگرا بیشتر به یافتن 
هانظرداردامادررویکردفرهنگگرا،تکیهاصلیمحققدر


حقوقیمختلفوتطبیقوانتقالآن
یافتنتفاوتهایساختاریبیندونظامحقوقیمختلفاست( )Ponthoreau, 2010: 62بهنظر
رسدکهمالحظهروشدومیاروشفرهنگگرادرکنارروشسنتیترکارکردگرا،روش


می
متناسبتریبرایمقصودماواستفادهازحقوقتطبیقیبرایاصالحسیستمهایحقوقیاست؛
چراکههراصالحدرسیستمحقوقیکهبرمبنایصرفاقتباسقوانینخارجی؛ولیبدونتوجه
1. Epistemology.
2. Functionalist.
3. Culturaliste or Contextualiste.
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بهتفاوتاوضاعسیاسی،اقتصادیواجتماعیکشورهایانظامهایموردمقایسهباشد،محکومبه

شکستاست( .)Piquet, 2003: 111

 .3حقوق تطبیقی بهعنوان ابزار اصالحات حقوقی
سؤالاساسیدراینجاستکهآیادراصلمیتوانازروشتطبیقییاپذیرشقوانین،نهادهایا
ساختارهاییکنظامدیگربرایاصالححقوقیخوداستفادهکردودرصورتمثبتبودنجواب،
چگونه؟یکیازمناسبترینومرسومترینراهحلهایارائهشدهتوسطحقوقتطبیقیدراینزمینه،
انتقالحقوق7است((WG. Hart Workshop, 190ontext190, Orucu, 2005: 5؛چنانکهابرازشده:
قانونگذارقانونگذاراندرهمهجایدنیابهایننتیجهرسیدهاندکهدربسیاریازمواردتهیهقوانین
« 
خوببدوناستفادهازحقوقتطبیقیممکننخواهدشد»( .)Zweigret & Kötz, 1998: 15چنین
ادعاییبهاینخاطراستکه«بامطالعهسایرنظامهایحقوقی،اصالحکنندگانحقوقمیتوانندبه
ایننکتهپیببرندکهچگونهسایرکشورهایانظامهایحقوقیدیگربهحقوقومسائلحقوقینگاه
کنندوازاینراهخواهندتوانستمشکالتومسائلمشترکخودراحلوفصلکنند» (Hill,

می

گذارقانونگذاریرادرحقوق


).مثالگویایاستفادهازحقوقتطبیقیدرفرآیندقانون
1998: 102
قانونگذاریدرآلمانبرپایهتحقیقات

ازنیمهدومقرننوزدهمبهبعد

آلمانمشاهدهمیکنیم«.

تطبیقیبناشدهاست.حتیامروزهنیزمیتوانادعاکردکه،پسازجنگجهانیدومتاکنون،هیچ
قانونمهمیدرآلمانبهتصویبنرسیدهاست،مگراینکهازسدچنینتحقیقاتتطبیقیدرحقوق
سایرکشورهاگذشتهباشد»(.)Pomthoreau, 2010: 150
ازنظرسابقهتاریخی،نظریهانتقالحقوقیبهدورانباستانبرمیگردد ()Piquet, 2003: 119و
معموالًمبدأآنرازمانحمورابی یازمانرومباستانذکرکردهاند( ،)Watson, 2000: 12بااین
توانپیشینهایقدیمیترازآنیافتکهمربوطبهانتقالحقوقبابلیاندرزمانامپراطوری

حال،می
رغماینکههخامنشیانسرزمینهایپهناوریراتحتحکومتخوددرآورده

هخامنشیاناست.به
بودند؛اماقوانینخودرابهاینمناطقتحمیلنمیکردندوبرعکس،بههریکازآنهااجازه
میدادندکهقوانینوسننورسومخودراحفظکردهوطبقآنرفتارنمایند.تنهادربرخیموارد

استثناییاقدامبهانتشارقوانیندرسایرسرزمینهایتابعحکومتخودکردند؛ماننداقتباسقوانین

بابلیانکهخودازمناطقتحتسلطهایرانبود،خصوصاًقوانینتجاریآنهاکهآنرامؤثرتراز
1. Transfer of Law.
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قوانینخودتشخیصدادهوعالوهبراقتباسواعمالآندرخاک ایرانآنقوانینرادرسایر
مناطقتحتنفوذخودنیزرواجدادند(پاشاصالح.)0:7949،
حقوقرومباستانودورهمیانهنیزبهکَراتمورداقتباسسایراقوامومللقرارگرفتهاست؛
خواه به دلیل سلطه کشورهای دارای این حقوق بر سایر کشورها و خواه بهصورت داوطلبانه
(داویدواسپینوزی70:7937،؛شیروی.)77:7939،بههمینمنوال،دردوراناخیرنیزمیتواناز
انتقال سیستمهای حقوقی مختلف ،از جمله فرانسه و انگلیس ،به کشورهای مستعمره خود یا
هایحقوقینوشتهوکامنالنامبرد.

اقتباسدیگرکشورهاازایننمایندگانبزرگنظام


 .4روشهای مختلف انتقال حقوق
چنانکهگذشت،مدلهایدوسیستمحقوقیفرانسهوانگلیسبیشترینمهاجرتوانتقالرا

درکشورهایدیگر،خصوصاًکشورهایغیراروپاییبهخوداختصاصدادهاند (Agostini, 1998:


 .)Gaudemet, 1976: 25-29این تبادل را میتوان از نظر محققین و نظریات گوناگون به اقسام
7
،یکسانسازی0

مختلفیمانندصدوروواردکردن،وامگرفتن،پیوندیاکاشتیکنظامحقوقی

حقوقهایمختلفونهایتاًترکیبیاتلفیقحقوقیطبقهبندیکرد.درادامه

یاهماهنگسازی 9
هرکدامازایننظریاتراباشرحمختصریبررسیخواهیمکرد.


 .4-1صدور و ورود حقوق

وجهممیزهایندواصطالحازنظراریکآگوستینیچنیناستکهصدورحقوقمعموالًبا
تصرفومستعمرهکردنکشوریضعیفتروتحمیلحقوقاستعمارگربهمستعمرهپدیدآمده؛

اماورودحقوقپدیدهایاختیاریبودهاستکهکشورهایغیرغربیبرایمدرنیزهکردنحقوق

خودبهآنتوسلجستهاند.بهطور خالصهاولیدراثروبااستفادهازقدرت 4ودومیبااتکابه

بهوجودآمدهاند ( .)Agostini, 1998: 304-305

قدرتعقلومنطق1
الف -صدورحقوق:فرآیندصدوریاتحمیلحقوقتوسطکشورهایاستعمارگرباانگیزه
مدرنکردنمناطقتحتاستعمارخودازاوخرقرونوسطییاآغازدورهاستعمارمدرن،عمدتاً

وسیلهدوقدرتاستعماریوقت،اسپانیاوپرتغالپایهگذاریشدهاست.اینروندباضعیف

به
1. Legal Transplant.
2. Uniformisation.
3. Harmonisation.
4. Par la raison du pouvoir.
5. Par le pouvoir de raison.
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شدنکشورهاینام بردهتوسطجانشینانآنها،انگلیسوفرانسه،ادامهیافتهوباوجودکمرنگ
شدنسلطهاستعماریدوکشوراخیربرسایرکشورها،اثرنظامحقوقیآنهاکماکانبرجایمانده
است (1998: 304-305

 .)Agostini,صدور حقوق معموالً به دو شکل اعمال میشده :ادغام یا
0

مشابهسازی7واتخاذیاپذیرش .

ادغام:اینروشکهبیشترتوسطفرانسویهااعمالشدهاست،درشکلهایمختلفیبروز
کرده ،مثالً در قرن هفدهم قضات مستعمرات فرانسه موظف به تبعیت از عرفها ،قوانین و
دستورالعملهای صادره از پاریس بودند .پس از آن و با تصویب مجموعه قوانین ناپلئون ،هر
مستعمرهملزمبهتصویبرسانیآنقوانیندرپارلمآنهایداخلیخودشد؛مانندقوانینمدنی

گویان،مارتینیک،گوادلوپوغیره؛برخالفاسپانیاکهقانونمدنی 7838خودرامستقیماًوبه
همانشکلاصلیبهمستعمراتیهمچونکوباوریکووفیلیپینتحمیلکردکرد( Agostini, 1998:

.)247-249
اتخاذ:اینروشکهطبقآنکشوراستعمارگرآزادیوانعطافبیشتریدرتحمیلقوانین
هابهکارگرفتهشده.بهعنواننمونه،انگلیسدر


وسطانگلیسی
خودبهمستعمراتمیداده،غالباًت
فاصلهقرونپانزدهمتانوزدهمسیاستهایمختلفیرادرقبالمستعمراتمسیحیوغیرمسیحی
اتخاذکرد؛بهاینصورتکهاجازهابقایقوانینسابقمسیحیانرابهآنهادادهاست؛؛ولیقوانین

خالف آیین مسیح را در کشورهای غیرمسیحی نسخ کرده و در آن موارد ،جایگزینی قانون
انگلیس را الزامی کرده بود .پس از مدتی ،این روش تغییر کرد و مناطق غیر مسیحی ،مثل
دومینیونها،مختاربهپذیرشقوانینپارلمانانگلیسیااجرایقوانینسابقخودشدند.غالباًنیز

پارلمانانگلیسازتصویبقانوندرچنینمواردیاکراهداشتهوازانجامآنطفرهرفتهاست.
پسازاستقاللمستعمراتنیزانگلیسبیشترتمایلبهکنترلقضاییداشتهتامقننه؛چنانکهاثرآن
درایجادوحدترویهقضاییدرکشورهایمشترکالمنافعبهچشممیخورد (Agostini, 1998:

.)269-271نمونهحقوقآمریکانیزموردیجالبونادراستکهپذیرشواقتباسازکامنالی
انگلیسیبیشتردرشکلانجامشدهتامحتواوتفاوتماهویدوسیستمبهخوبیازآنحکایت
میکند(.)Agostini, 1998: 304-276

ب-وارد کردنحقوق:اینروشبرخالفروشتحمیلیپیشگفته،گزینشواخذاختیاری
1. Assimilation.
2. Adoption.
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ترصورتمیگیرد.

قوانینخارجیاستودرراستایبناکردننظامحقوقیمدرنتروپیشرفته

تواننمونهجالبآنرادرژاپنمشاهدهکردکهتلفیقیاستازاقتباسحقوقهای

برایمثال،می
فرانسهوآلمانوآمریکادرزمینههایگوناگونحقوقیودردورههایزمانیمتفاوت (Agostini,

).درپارهایمواردخاص،اینگرایشچندانهمآزادنهوازسراختیارصورت

1998: 308-315
نگرفتهاست؛بلکهتاحدودینتیجهفشارهایخارجینیزبودهاست؛مانندآنچهدرالجزایرو
مراکش اتفاق افتاد (1998: 308

 .)Agostini,مراحل مدرنسازی حقوق مصر هم بسیار درخور

توجهوکمیاباست؛ازاینجهتکهفرآینداقتباسمجموعهقوانینناپلئونرادرچندمرحلهو
هایمختلطکهعهدهدار

گامبهگامطیکردهاست.دراولینقدم،مصریهابرایتأسیسدادگاه

رسیدگیبهدعاویبینخارجیهایمقیمتحتحمایتکاپیتوالسیونبااتباعمصریاخارجیهای
دارای ملیتهای گوناگون بودهاند ،اخذ قوانین شکلی دادرسی را اخذ کردند .اقتباس قوانین
ماهویفرانسهدرگامبعداتفاقافتاد(.)Arminjon, Nolde & Wolff, 1950: 184
 .4-2پیوند حقوق

پیوندحقوقبهاصطالحینسبتاًجدیدتراطالقمیشودکهدرمباحثروزحقوقتطبیقیبه
کردنحقوقخارجیاززاویهاینوتراست.


توانگفتمشابهوارد

نحویمی

خوردوبه
چشممی
ایناصطالحبرایاولینباربهتقلیدازقلمهزدنگیاهاندرعلومکشاورزیتوسطآلنواتسون
ارئهشد( .)Watson, 1974: 22بهتعبیراو«وامگرفتنازیکنظامحقوقیمتفاوتدراغلبموارد
ودرمناطقمختلفراهاصلیپیشرفتوتوسعهحقوقیبودهاست» (.)Watson, 1974: 22این
روشمحدودیتهایخاصخودرانیزدارد؛مثلتفاوتهایبنیادینوفرهنگیمابیندوکشور

مرجع و وامگیرنده یا اختالف در اصطالحات و نهادهای حقوقی که مانع از فهم کامل یک
سیستمدرمحلیدیگرمیشود(.)Lupo & Scaffardi, 2014: 14
 .4-3یکسانسازی و هماهنگسازی نظامهای حقوق

این روش که تکیه اساسی آن بر یکسانسازی یا هماهنگسازی نظامهای حقوقی است ،از
هایانتقالحقوقوبرمبنایعملحقوقدانانتطبیقیکارکردگرا

ترینوسادهترینروش

ابتدایی
ابرازوانجامشدهاست(24

.)Zweigret & Kötz, 1998:همسانییاهماهنگیبیننظامهایمختلف

حقوقیازطرقمختلفازجملهکنوانسیونهاومعاهداتبینالمللی،سازمانهایفراملییامدلهای
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پیشنهادی ایجاد میشود؛ نظیر آنچه در کنوانسیون بیع بینالمللی در وین یا آنچه در مؤسسه
UNIDROITدرزمینهقوانینراجعبهتجارتبینالمللتهیهشدهاست( .)Gamroetal, 2011
اینروش،همانندسایرروشها،معایبومزایایخاصخودرادارد.برخیازمزایایآن

المللی،کمشدنتعارضقوانینبینطرفهایمختلفقرارداداز


عبارتنداز:تسهیلمبادالتبین
کشورهای مختلف و باال بردن ضریب امنیت و قابلیت پیشبینی در روابط تجاری بینالمللی

(& Kötz, 1998: 25

 .)Zweigretبهرغم چنین فواید ارزشمندی ،یافتن مناسبترین راهحلی که

برای همگی کشورها با فرهنگها و پیشینههای حقوقی متفاوت پذیرفتنی یا عملی باشد ،از
بزرگترینموانعدستیابیبهچنینوحدتحقوقیاست(.)Gambaro et al, 2011: 28

 .5ترکیب 1دویا چند نظام حقوقی
هایسهگانهباالستوپسازمرحلهانتقالحقوقدرجهتایجادتعادل

ازجملهنتایجروش
بیندونظامحقوقی،موضوعتبادلموردتوجهمحققینقرارگرفتهوترکیبی استبیندیاچند
هایمتفاوت؛مانندنظامهایحقوقیمصر(حاصلاختالطحقوقنوشته

سیستمحقوقیازخانواده
اروپاییوحقوقاسالم)،ایالتکبکدرکاناداوآفریقایجنوبی(حقوقنوشتهوکامنال)و

اسرائیل(حقوقنوشته،کامنال،حقوقیهودیواسالمی)(.)Morin, 2011: 645
میتوانروشتلفیق 0رانیزاززیرمجموعههایترکیبحقوقیبهشمارآورد(


& Walton

 )Tancelin, 1980که طبق آن یک نظام حقوقی متشکل از حداقل دو نظام هنجاری یا قواعد
حقوقیپذیرندهووارداتیاست؛اماتشخیصاینقضیهبهراحتیامکانپذیرنیستکهکدام
قسمتازآنسابقاًموجودبودهوکدامبخشمورداقتباسقرارگرفتهاست(.)Morin, 2011: 645
هایدینییاایدئولوژیکنامبردوکشورهاییکهدارای


توانازنظام
ازمنابععمدهاینتلفیقمی
هایمبتنییامتأثرازسنندینیوایدئولوژیکاند،ازمثالهایبارزدراینزمینههستند.برای


نظام
رومن ژرمنی درکشورهایعربی
مثال،میتوانازمولفههایتلفیقیحقوقدینیوحقوقنوشته 
یادکردکهپسازپایاندورهاستعمار،مجموعهقوانینرابهسبککشورهایاروپاییباتکیهبر
حفظآدابورسومملیومیهنیخودتهیهکردهاند()Aldabbagh, 2013: 389وهمچنینحقوق

ایرانکهنمونهموفقیدراینزمینهبودهاست(.)Morin, 2004: 131
1. Mixité.
2. Hybridation, Métissage.
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حقوقیشباهتهایبسیاریدارد؛ازجملهنقشیکههردو

اینروشبهمکتبتکثرگرایی 7
هایحقوقیدارند.برایمثال،میتوانازحقوقمدنیو

اینمکاتبدرپویاییبخشیبهسیستم
آئیندادرسیمدنیدر استانکبککانادایادکردکهدرآن،قسمتماهویادلهاثباتدعواکه
درقانونمدنیآمده،برگرفتهازنظامحقوقمدنی(نوشته)استوقسمتهایشکلیمصرحدر
آییندادرسیمدنیغالباًطبقسیستمکامنالیانگلیساست.ازاینتلفیقبهعنوانعاملیمفیددر
تفسیروغناوتوسعهحقوقمدنیکبکیادشدهاست(.)Piche, 2015: 149
چنانکهسابقاًبیانشد،تابهحالهیچاجماعموثقیدربابپذیرشوکاربردایناصطالحات

ارائهنشدهاستونیازبهدستیابیبهمفاهیمیواحدکماکانوجودداردکهبرایمجامعمعتبر
علمیپذیرفتنیباشد.
3

 .6انتقال حقوق و مکتب فرهنگگرا 2یا اوضاع محور
این مکتب که به اسمهای گوناگونی از جمله «فرهنگ و حقوق» 4و «مکتب نقد حقوق
تطبیقی» 1و «حقوق و اجتماع» 0شناخته میشود ،از نظر بسیاری از حقوقدانان تطبیقی ،خواه
صراحتاًوخواهبهطورضمنی،پذیرفتهشدهاست.ازبرجستهترینکارکردهایاینروشدرجایی
است که هدف از مقایسه حقوق ،اصالح یک سیستم حقوقی غیر غربی است؛ از جمله در
کشورهای شرق ،اروپای مرکزی ،آمریکای التین و آفریقایی )  Wg. Hart Workshop et al,


 .)2002بر مبنای این روش ،در مقایسه بین نظامهای حقوقی ،مطالعه صرف قوانین آنها کافی
نیست؛بلکهبایدکلیهاوضاعواحوالحاکمبریکحقوقرادرمجموعمالحظهکردیابهعبارت

دیگرروحیک حقوق خارجیراشناخت (.)Lupo & Scaffardi, 2014: 75; Ponthoreau: 13
چنانکه رنهداوید،محقق نامدارحقوقتطبیقی،خاطرنشانکردهاست«:شناخت حقوقبدون

شناختجامعهایکهدرآنشکلگرفتهیابیتوجهبهقواعدرفتاریونحوهتفکرواحساسات

افرادآنجامعهغیرممکناست»(ِ.)David, 1950: 17سابقهاینطرزتلقیازحقوقهمچنیندر
شود؛درجاییکهراجعبهاصالتقوانینابرازمیدارد:


آثارقدماییهمچونمونتسکیومشاهدهمی
1. Legal Pluralism.
2. Culturelle.
3. Contextuelle.
.4درانگلیسیLaw as Cultureودرفرانسه.Droit et culture

5. Critique du droitcomparé.
6. Law and the Society.
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«قوانینوضعشدهبراییکملتبایدکامالًمتناسببااوضاعواحوالجامعهآنانباشد،چنانکه
این احتمال بسیار ضعیف است که قوانین موضوعه یک کشور به درد کشور دیگر بخورد»
).)Montesquieul, 3, ouveres complets, L.I, ch.III, by Agostini, 1988: 243
چنیننظریهایاست.اودر

پیرلوگراند،ازحقوقدانانمعاصرفرانسوی،مدافعسرسختوافراطی
بسیاریازآثارشامکانتطبیقوانتقالحقوقخارجیبهکشورهایدیگر،خصوصاًیکسانسازی
نظامهای حقوقی را غیرممکن میداند .از نظر او اساساً مقایسه دو سیستم حقوقی متفاوت،
سنجشناپذیراست؛ بهاینمعنیکهمعیارومقیاسواحدیبرایمقایسهبینآنهاوجودنداردو
همان طور که دو نفر با دو زبان مختلف نمیتوانند با همدیگر گفتوگو کنند ،امکان مبادله
اطالعاتبیندوحقوقمختلفهمبههمینصورتناممکنخواهدبود؛زیراهرحقوق،مبانی
معرفتشناختی خاص خود را دارد؛ یعنی همان چارچوبهای خاص اجتماعی و تاریخی که

فرهنگوآدابوسننجامعهموردنظردرآنشکلگرفتهوبالیدهاست(Legrand, 2009: 209-

 .)211چنانکهیکیازحقوقدانانژاپنیدراینراستامثالزدهاست«:برایخندیدنوخنداندن
بهوسیلهیکشوخیخارجینیازبهشرحوتوضیحاتبسیاریاست»( .)Kitamura, 1995: 865
مطابقنظرلوگراند،فرهنگسازندهحقوقاست( .)Legrand, 2009: 230-231روحفرهنگ
یکجامعهکهخودبرآمدهازارکانیچوناوضاعسیاسی،اقتصادی،اجتماعیوتاریخیاست،
درتکتککلماتقوانینورویهقضایییککشورنهفتهاست( .)Legrand, 2009: 232ازنظر
اوتطبیقحقوقغیرممکننیست؛اماآنچهتاکنونانجامگرفته،نوعی«حقوقتطبیقیموضوعه»7
بودهاستکهدرآنتنهابهابعادمرئیومشاهدهپذیرحقوقیاهمانحقوقموضوعه(کلماتو

عباراتقوانینورویهقضایی)ومقایسهآنهابامشابهخوددرحقوقخارجیپرداختهشدهاست.
درحالیکهیکمقایسهکاملبایددربرگیرندهابعادنامرئیحقوقواثرینیزباشدکهبرقوانینو
رشتهایکافیدارد(Legrand, 2009: 221-
اند.چنینمقایسهاینیازبهمطالعاتبین 


آرایگذاشته

.بهطورخالصه«:مطالعهعلمیحقوق،چهمطالعهیکسیستمخاصوچهمطالعهتطبیقی
 )225
ایپیششرطالزمبرای

آن،مستلزمبررسیاوضاعحاکمبرآناست؛بنابراین،مطالعاتبینرشته

مطالعهوبررسیعلمییکحقوقاست»). (Van Hoecke, 2013: 193


1. Droit comparé positif.
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 .7مدل مناسب برای اصالحات حقوقی در تضارب آرای مکاتب مختلف حقوق تطبیقی
هاوسپسیافتنراهحل


ظراتدومکتباصلیحقوقتطبیقی،نوبتبهنقدآن
پسازبیانن
هایحقوقیازخاللمباحثمطروحهمیرسد.


مناسببرایاصالحنظام
نکته اول در بازبینی نظرات نظریهپردازانی چون لوگراند این است که :هرچند اینچنین
مداقههایفلسفیدربابمالحظهتفاوتهایفرهنگیدرعالمنظربجاست؛اماازدیگرسودر
هایدیگرکاریاجتنابناپذیراست.مادرحالحاضردر


واقعیتعینیمقایسهواقتباسحقوق
عصری زندگی میکنیم که نیاز رو به افزایش ما به روابط تجاری بینالمللی و نیز اقتضائات
هایجامعهبینالمللیماراواداربهبازنگریدرقوانینومقرراتداخلیخودکردهوبه

سیاست
هایخارجیومطالعهوتعاملباآنهاهستیم


اینمنظورناگزیرازمواجههباحقوق

(Kitamura,

.)1995: 861
وانتقالمدلهایحقوقیدرعملهمدرمواردفراوانیباموفقیت


ازسویدیگر،پدیدهنقل
،اینازتضادهایعجیبحقوقاست

تنیا.)00:7984،بهتعبیرواتسون
اتفاقافتادهاست(حکم 
که علیرغم اینکه حقوق هر کشور متعلق به آن کشور و بهنحوی هویت ممیزه آن از دیگر
کشورهاست؛اماازدیربازوبهکراتانتقالواقتباسحقوقدرکشورهایفراوانیرویدادهاست

همیندلیلاستکهآگوستینیپسازنقلجملهپیشگفتهازمونتسکیو

( .)Waatson, 2000: 21به
دربابیگانهبودنهرنظامحقوقیملی،اینگونهاضافهمیکندکه«:اماواقعیتحقوقیدردنیا

چیزدیگریست.ماازدیرزمانوباآزادیکاملشاهدجهانیشدنبسیاریازنهادهایحقوقی،

مانند اسناد تجاری هستیم .به همین ترتیب ،در سرتاسر دنیا مجموعههای کامل قوانین در حال
گسترشوپراکندهشدنهستند»( .)Agostini, 1998: 243درنتیجه،نظراتلوگراندرانمیتوانبه
نفیکلیاستفادهازحقوقتطبیقیتعمیمدادوچنانکهخوداودرمواردیتصریحکردکرده

نظریههمسانسازییاهماهنگیبینحقوقهااست( .)Legrand, 2009

است،ویتنهامخالف
نکتهدوم؛راجعبهاینواقعیتاستکههراقتباسیازحقوقخارج،ولوباکاربردیاترجمه
عینعباراتواصطالحاتاصلی،ممکناستکهدرمجموعهحقوقپذیرنده،بهحقوقیدیگر
یاحقوقیباآثاریمتفاوتتبدیلشود()Watson, 2000: 2؛ امااینمسئلهمانعازامکانمبادلهو
انتقالنظراتودادههایحقوقینخواهدبود.چنانکهحتیخودواتسونهمازاینحدفراتررفته
واذعانمیکندکهامکانبروزاختالفدرفهمووضعقاعدهحقوقیمنتقلشدهنهتنهادردرون
دوکشورطبیعیوممکناستکهوقوعآنحتیدردروناجزایکسیستمحقوقیواحدنیز
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محتملاست.اینحالت،نتیجهطبیعیتفاوتهایقضاییاستکهدرمواردیهمچونتفاسیر

گوناگون،مبتنیبودننظامحقوقیبرسنتهایقضاییوحقوقیمختلفیاتنوعتفکراتحقوقی

کهازمنظرفرهنگگرایان،مبادلهمابیننظامهایحقوقی

دهد.میشودچنیننتیجهگرفت


رویمی
تاجاییکهبهاصالتوهویتحقوقیککشورلطمهواردنکند،امکاندارد .واتسونشاهداین
مدعاراتکرارمکررتجربهاقتباسحقوقدرطولتاریخمیداند( .)Watson, 2000: 3-4

واتسون تأکید میکند که وام گرفتن مفاهیم ،نهادها ،قواعد و قوانین و حتی ساختارهای
حقوقی بیگانه ممکن است مشکالت جدی برای سیستم پذیرنده ایجاد کندو به همین خاطر
گزینشمواردمذکورالزامیاستومیبایستبادقتزیادیانجامگیرد ). (Watson, 2000: 10

چهبسانهادیکارآمددرنظامحقوقیدیگربهدلیلبیتوجهیبهساختارهایجامعهپذیرندهیا

قطعارتباطیکنهادعاریهگرفتهشدهباسایرنهادهایحقوقیآنجامعه،درعملباعثناکارایی
(حکمتنیا)16:7984،

آننهادیاتشتتآننظامحقوقیگردد
گونهنتیجهگرفتکههیچیکازدورویکردکارکردگراو

بنابرآنچهگذشت،میتواناین
فرهنگگرا بهتنهایی در ایجاد اصالحات حقوقی از طریق حقوق تطبیقی کافی نیستند؛ بلکه

برعکس،مکملهمدیگرند.بهعبارتدیگر،هریکازایندوروشجایگاهخودرادارندوباتوجه

بههمدیگرمیتوانندمنجربهیکاصالحموفقشوند.مثالًاگرمنظوراصالحقوانینراجعبهحقوق
قراردادهاباشد،چارهاینیستمگراینکهابتدابراساسروشکارکردگراقوانینمربوطبهموضوع
رایکبهیکدرحقوقمبدأشناساییوسپسموردمالحظهقراردادوآنگاهاینمطلبرابررسی

کردکهآیاچنینراهحلیباتوجهبهاوضاعواحوالاقتصادیواجتماعیوسیاسی(فرهنگیبه
شدنیمیباشدیاخیر.در

معنایعام)جامعهمبدأ،همانکارکردموفقراداردیااینکهاساساًاعمال
صورتیکهجوابدرحدیپذیرفتنیمثبتباشد،میتوانآنقاعدهیاموردحقوقخارجیرا

مستقیماًدرحقوقداخلیواردکردهیاپسازاعمالتغییراتیملیومحلیکرد.بهعبارتدیگراز
فرآیندبومیسازیاستفادهکرد(حکمتنیا;7984،منصوریان.)7934،اینفرآینددرجهتازبین

بردن یا کاهش تعارضات و اختالفات احتمالی اصول و قواعد حقوقی خارجی و ملی و خود
محصولاختالفاتفرهنگیآندوجامعهاست(منصوریان.)098-091:7934،
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 .8دالیل انتقال حقوقی و عوامل تأثیرگذار بر اصالحات حقوقی
دراینقسمت،بحثبرسرایناستکهاوالًانتقالحقوقبهچهدالیلوانگیزههاییصورت
میگیردودرمرحلهبعد،کدامعواملباعثافزایشیاکاهشموفقیتدراصالحاتحقوقی

گراایناستکهماراوادارمیکندتابههمهابعادچندوجهی


شوند.ازمزایایمکتبفرهنگ

می
حقوقتوجهکنیم؛چهابعادصرفاًحقوقیوچهابعادغیرحقوقی.ازآنروکهدراینروشبررسی
ریشههایتفاوتبنیادینسیستمهایحقوقیمختلفونیزهدفمحققازانتقالحقوقکهدر
شودتابیشازپیشبهدالیلانتقالحقوقونیز


ایقراردارد،سببمی
کانونتوجهواهمیتویژه
هایتأثیرگذاربرافزایشکارآییاصالحاتمبتنیبراقتباسپیببریم.


معیار

 .8-1دالیل و عوامل انتقال حقوق

هرچندکهدرپارهایموارد،عواملقهریماننداشغالنظامی،الحاقیک

طبقنظرژانگودمه
کشوربهکشوردیگریاتسلطافراددیکتاتورسببپذیرشحقوقخارجیشدهاست؛اماچنین
مواردیحالتاستثناییدارند.بهطورکلیانتشاروانتقالسیستمهایحقوقیبهدالیل،وسایلو
اوضاعدیگریصورتگرفتهاند) . (Gaudemet, 1976: 57

تحت
دروهلهنخست،دلیلاخذازیکسیستمحقوقی،موفقیتآنسیستموکیفیتباالینهادهاو
میباشدکهدراثرکاملبودنوسادگیآننظامبهوجودآمده است.در
روشهایحقوقیآن 
اینموردمیتوانپذیرشحقوقرومقرونسیزدهرامثالزدکهقوانینآنامپراطوریبههمین
دلیلدربیشترکشورهایاروپایینفوذپیداکردند.دومیندلیلبهنارساییوکمبوددرقوانین
هایپذیرندهحقوقبرمیشودکهبرایجبرانایننقاط

موجودورسومکهنهوازکارافتادهکشور
یبادنیایمعاصرخودبهاقتباسازکشورهای

ضعفیافتنراهحلهایروزآمدومناسبوهمگام
پیشرفتهترمتوسلمیشوند.موفقیتچشمگیرکدهاومجموعهقوانینناپلئوندرقرننوزدهمدر
وجودآمدهاست(.)Gaudent, 1976: 57


اندازیدرسایرکشورهابه
اثرایجادچنینچشم

 .8-2عوامل موفقیت در پذیرش حقوق (های) دیگر

مهمترین عامل موفقیت و تسهیل در نقلوانتقال سیستمهای حقوقی ،قرابتهای ساختاری،
فرهنگیوزبانیبینکشورهایانظامهایموردتبادلاست.بههمیندلیلبلژیکپسازپایان
سلطهفرانسهبراینکشورکماکانبهسیستمحقوقکشورهمسایهوسابقاًاشغالگرش،فرانسه،
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د؛درحالیکهدرهلندبرعکساینمسئلهرخدادامادرحالتعکسوچنانکهحقوق

پایبندمان
وارد شدهدرتعارضباارزشها،عقایدوتفکراتاهالیکشورپذیرندهقرارگیرد،باعثایجاد
نشدنآنمیشود(.)Gaudemet, 1976: 58تجربه


مشکالتیدراجرایاحتیبهرسمیتشناخته
ترکیه در اقتباس و ترجمه کامل قانون مدنی سوئیس در سال  ،7300علیرغم فوایدی که در
کردننهادهایحقوقیداشت،مشکالتیجدیرانشاندادکهناشیازتعارضفرهنگی


مدرن
آندوکشوربود.برایمثال،دویاچندهمسریکهطبققانونسوئیسمنعشدهبود،درجامعه
رغمممنوعکردنآندرقانونمدنیترکیه،کماکاناجرا

سنتیتُرکعملیکامالًمرسومبودوبه
میشده است .مشکل مشروعیت بخشیدن به نسب فرزندان حاصل از چنین ازدواجهایی ،که

هارابامشکالتزیادیروبهروکردودرنتیجه،

قابلیتثبتدراسنادرسمیرانیزنداشته،دادگاه
قانونگذارواداربهانجام اصالحاتبسیارووضعقوانینوتبصرههایمختلفیبهاینمنظورشده

است ). (Velidedoglu, 1957: 63-65
همچنینتجربیاتتاریخیومطالعاتجامعهشناسی،عواملدیگریرابرایافزایشکیفیت
باسذکرکردهاند.بهعنواننمونههرمقدارکهفرآیندترجمهوانتقالمفاهیمحقوقیخارجی

اقت
توسطمتخصصینوخصوصاًحقوقدانانیکههمبهزبانوهممفاهیمونهادهایحقوقیکشور
واردکنندهمسلطترباشندانجامگرفتهباشد،باعثکاهشضریبخطادرفهموانتقالخواهد

بود .مثالً انتقال حقوق و سنن تجاری روم در اروپای قرون وسطی توسط تجاری که آشنایی
چندانیباحقوقوزبانکشورمبدأنداشتهاند،منجربهبروزاشتباهاتشکلیوماهویفراوانیدر
مفاهیمحقوقیمأخوذهشدهاست( .)Gaudemet, 1976: 58

 .9نقش حقوق تطبیقی در اصالحات :ساختن یا بازسازی حقوقی جدید
حقوق تطبیقی بهمثابه یک سنتز در بازسازی یک نظام حقوقی اصلی ظاهر میشود؛ یعنی
تز،سنتزیاحقوقجدیدیراشکلمیدهدکه

مواجههدوحقوقگوناگونبهعنوانتزوآنتی
متفاوت از دو قسم اول است و به این صورت ،حقوقهای جدیدی در مقیاسهای گوناگون
ایوبینالمللیایجادمیشوند.بهعنوانمثال،درتشکیلحقوقملی

حقوقهایملی،فدرال،منطقه
توانازحقوقفرانسهقرنشانزدهمکهازجمعآوریعرفهایپراکنده

توسطحقوقتطبیقیمی
مناطقمختلفشمالوجنوبآنکشوربهوجودآمدیاازحقوقآلمانقرننوزدهمکهمحصول
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تطبیقحقوقمناطقپادشاهیمختلفوحکمرانانآنجابودهاست( ،)Fumichon, 2013: 20نام
برد.بههمیننحواستاقتباسکشورهایعربیکهپسازدورهاستعمار،قوانینملیخودرابر
اساسنمونههایغربیدردرجاتمختلفتلفیقشکلیوماهویباحقوقمدرنغربیتصویب
کردند(.)Al-Dabbagh, 2013
هایحقوقیتطبیقیبینالمللیو


هایحقوقیممکناستشاملنظام
همچنینبازسازینظام
هایسنتیخودراکهباطبقهبندی

حتیجهانینیزشود.اینبدانمعناستکهحقوقتطبیقیمرز
هایحقوقیآغازشده،پشتسرگذاشتهوواردمراحلجدیدبینالمللیوفراملیشده

کلینظام
تنهامحدودیتیدرمقایسهوصرفاستنادبهقوانینخارجیهمعرض

است.پسازاین،دیگرنه
المللینیزبهصورتطولیخودرا


هایبین
بیندویاچندکشوروجودندارد؛بلکهقوانینوهنجار
در فرآیند شکلگیری حقوق و قوانین جدید داخلی یا فراملی تحمیل میکنند (Fauvarque-

.)Cosson, 2005: 80برایمثالتشکیلحقوقاروپایی))Fauvarque-Cosson, 2005: 82وحقوق
کشورهایفدرالبرهمینمبنااستوارشدهاست( .)Glenn, 1999: 845

هنگامی که حقوقدانان تطبیقی معاصر از تطبیق برای مقاصد وضع یا اصالح قانونگذاری
استفاده میکنند ،تمایل تازهای به گسترش استفاده از راههای جدید و گذر از محدودیتهای
موضوعیوجغرافیاییپیشیندارند( .)Fauvarque-Cosson, 2005: 85نقشجدیدحقوقتطبیقی
هایحقوقی،دراوضاعیکهضرورتیغیررسمی،هماهنگسازی

درتشکیلیابازسازینظام
نظامهایحقوقیخودرابههمگانتحمیلکردهاست،خارجازکنترلحقوقدانانداخلیبهنظر

هاوپدیدههایاجتماعیمورد

گذارانداخلیکشورهانمیتوانندبهحرکت

میرسد.دیگر؛  
قانون

وفاقجامعهبینالمللازقبیلمسائلیچونحمایتازمحیطزیست،حمایتازحقوقمصرف

کنندهیاحقوقمالکیتفکریبیاعتناباشندیادرمقابلآنمقاومتنشاندهند(


Gelnn, 1999:

حقوقتطبیقینقشیبسیارفعالدرشکلگیریوتوسعهقواعدحقوقیایفامیکند،بهحدی

.)844
کهمیتواناز یکحقوق تطبیقیآمرهنامبرد کهبه همگی قانونگذارانتحمیل شدهاست

(2005: 82

 .)Fauvarque-Cosson,به همین ترتیب ،حقوق تطبیقی به سیستمهای داخلی اجازه

میدهدکهنواقصوخالهایخودراپرکنندوحقوقداخلیخودراپاالیشنمایند(


Glenn,

 .)1999: 845
درواقع،حقوقتطبیقیممکناستعاملپویاییسیستمهایحقوقیباشددرجاییکه«شیوه
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هماهنگسازی حقوقتقریباً جایگزینیکسانسازی آنشدهاست.حقوقیکه قابلیتپذیرش
تفسیرهایگوناگونرادارد،حقوقینرمومنعطفاستوحقوقتطبیقیازاینپسدرربط
دادن و تفسیر چنین متون قانونی نقش مهمی ایفا میکند که تعمدا تفسیرپذیر وضع شدهاند»
(.)Glenn, 1999: 843

نتیجهگیری
باتوجهبهاینمطلبکه«اصالحسیستمهایحقوقیازطریقحقوقتطبیقیهموارهیکیاز
اهدافمهمحقوقتطبیقیبهعنوانیکعلممستقلبودهاست»(،)Gelnn, 1999: 843مرورپاسخ
درذیلمیآید.

پرسشهاینخستینبحث
دربررسیسیرتطوراتروششناسیحقوقتطبیقیازمنظرتاریخیدیدیمکهچگونهدر

کشورهایدرحالتوسعهباتغییروضعیتاستعماریبهاستقالل(هرچندظاهری)،پدیدهانتقال
حقوقازتحمیلیاصدورآنبهپدیده واردکردناختیاریوباتمایلکشورهایرستهازتسلط

استعمار تبدیل شد .در چنین شرایطی که تحمیل جای خود را به پذیرش داوطلبانه مدلهای
حقوقی داده ،روش سنتی کارکردگرایی صرف ،جای خود را به تلفیق با مالحظات روش
فرهنگگرا یا اوضاع محور میدهد .بنابراین از میان روشهای مختلف انتقال حقوق ،روشی

کارآیی بیشتر خواهد داشت که با در نظر گرفتن جمیع اوضاع و احوال سیاسی ،اجتماعی و
دههایوارداتیخارجازسیستمراباشرایطوهنجارهاو
اقتصادیحاکمبریکجامعهبتوانددا 
قواعدموجوددرآنجامعهمنطبقکند.بههمیندلیلاستتجربهکشورهاییکهقوانینخارجی

شانتصوریبکردهاندیا


درپارلمانخودیامستعمرات
رابههمانشکلوتنهابهصورتترجمه 

هایحقوقیارائهکردهاند،

هاکهمدلهایپیشنهادیواحدیرابراییکسانسازیکلیهسیستم


آن
درعملناموفقماندهیابهنتایجمطلوبنرسیدهاند.

مالحظهشدکهدلیلانتقالحقوقهرچنددرمواردیمحدود،تسلطنظامییااشغالسیاسی
کشورهایدیگربودهاست؛اماقاعدهکلیازخواستکشورهاییحکایتمیکندکهتمایلبه
انجاماصالحات حقوقیدرجامعه خود دارند.مهمترینعاملموفقیت یکپیوند حقوقیبین
قواعدجدیدواردشدهوقواعدحقوقیموجود،مشابهتهایفرهنگیبیندونظامدرحالتعامل

است.بهدلیلوجودچنینمشابهتهاوپیوندهایفرهنگیاستکهحتیاگرانتقالقواعدو
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ساختارهایحقوقیدربدوامربهصورتتحمیلیصورتگرفتهباشد،سببجذبقواعدجدیدو
ماندگاریآنمیشود؛اماانتقالقهریحقوقتازمانیدواممیآوردکهزورونیرویاجبارکننده

وجودداشتهباشدوپسازآنیابهکلینابودشدهیاتغییرشکلخواهدداد.

شناسانهومردمشناسانهنقشاساسیو

ازهمینرودرحالحاضرمطالعاتتاریخیوجامعه

کنند.حقوقتطبیقیعالوهبرورودبهحوزههاییادشدهو


پررنگیدرمطالعاتتطبیقیایفامی
هایحقوقینیزسهمبرجستهای

همکاریباآنها،درفلسفهحقوقوبازتعریفتئوریهاونظریه
دارد و منجر به ارائه تعاریف جدیدی از علم حقوق شده که خود موضوع مطالعهای مجزا و
مستقلاست.
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