مقدمهای بر حقوق آلمان
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دکتر عبداله رجبی

2

برای ناواردین حقوق و مبتدیانی که آموزش حقوق را آغاز کردهاند ،فهم حقووق آلموا
دشوار است .این امر از یک طرف به خاطر روش کوار خوا

حقوقودانا و از طورف

دیگر اصطالحات فنی ایشا است که از زبا روزمره کامالً متفواوت اسوت .افو و بور
این ،منابع حقوقی و موضوعات دیگری که حقوقدانا با آ سر و کار دارنود ،غالبواً بوه
آسانی قابل فهم نیست .برخی از این موانع در هر نظام حقوقی با شیوه برابر و مشوابهی
وجوددارد ،ج آ وجه مشخصه نظام حقوقی خا

است.

الف) منابع حقوق
برخالف مثالً حقوق انگلیس ،در آلما منابع اصلی حقوق ،نوشته است .تنهوا در انود
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گرایشهای حقوقی مسایل اساسی از طریق قوانین و آییننامهها تنظیم نشده اسوت .اموا
ارزش بسیار کمی دارد.
 .1سلسه مراتب احکام حقوقی

احکام حقوقی متعلق به حقوق نوشته بر مبنای شخصی که آ را صادر کرده و جایی که
معتبر باشد ،متفاوت است .آ احکام درجات مختلفوی دارد کوه در جوایی کوه مفوادش
متعارض باشد ،ارزشمند است .در رأس ،قانو اساسی فدرال 3و قوانین اساسی ایاالت و
همچنین اصول کلی حقوق بینالملل قورار گرفتوه اسوت و در درجوه نوایینتر ،قووانین
 .1متن حاضر ترجمهای از فصل دوم منبع زیر است که به صورت تحت اللفظوی و جهوت آشونایی مقودماتی بوا
حقوق آلما و مطالعات حقوقی آ  ،در سال  1389ترجمه شده است:
Simon, Heike und Gesiela Funk-Baker, Einführung in das Deutsche Recht und Deutsche
اثر دکتر عبداله رجبیRechtssprache, 4. Auflage,CH Beck, Munchen, 2009.

 .2استادیار دانشکده حقوق نردیس فارابی.
1. Grundgesetz
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به ویژه در حقوق کار چنین است .حقوق عرفی در بیش تر گرایشهای حقوقی دیگور،

شکلی فدرال و ایاالت که مجلس فدرال 1یا مجلس ایواالت وضوع کردهانود .نوایینترین
مرتبه را آییننامهها و دستورالعملهایی اشغال کرده که حکومت فدرال یا ایواالت ،مقوام
محلی یا تشکیالت محلی صادر کردهاند .اینها در فرضی معتبر اسوت کوه یوک قوانو
شکلی به ایشا اعطای اختیار کرده باشود .مقوررات حقووقی مصوور فودرال در هموه
جمهوری فدرال و مصور ایاالت تنها در قلمرو ایالت مربوط معتبر است .همین ترتیب
بر مقامات محلی حاکم است .هرگاه مقررات فدرال بوا مقوررات یوک ایالوت متعوارض
باشد ،همواره اولویت حقوق فدرال2معتبر است؛ بدین معنا که حتوی دسوتورالعملهای
فدرال بر احکام قانو اساسی یک ایالت تقدم دارد.
همه احکام حقوقی بایستی به منظور اجرایی شد رسماً اطالعرسانی شوود .ایون امور
برای حقوق فدرال در روزنامه قوانین فودرال ،بورای حقووق ایواالت در روزناموه مربووط
قوانین و دستورالعملهای خویش ،برای حقووق مقاموات محلوی و تشوکیالت محلوی در
روزنامه رسمیشا تحقق مییابد .مهمترین قوانین کاربردی بوه طوور کلوی یوا ج یوی در
مجموعههایی چاپ میشود که تقریباً تنها حقوقودانا در دفواتر وکالوت و دانشوجویا در
دانشکدهها مورد استفاده قرار میدهند .برای هر امتحانی به طور خا

مشخص اسوت کوه

ممتحن مجاز به استفاده از کدام مجموعه قانونی در اختبار شفاهی خویش است .همچنوین،
در نشانی اینترنتوی ( bundesrecht.juris.deبودو  )wwwمیتووا از مهمتورین مقوررات
حقوق فدرال و از جدیدترین نسخه هر زما استفاده کرد .ترجمه متوو قوانونی آلموا بوه
زبا های مختلف را اداره مطبوعات و اطالع رسانی حکومت فدرال منتشر ساخته است.
ارجاع دقیق به قانو حاکم بر موضوعات مربوط در حقوق آلما اهمیوت بسویار دارد.
این امر از دانشجویا در هر امتحا کتبی انتظار میرود .در دروس دانشوگاهی ،اغلوب بوه
یک قانو حاکم ارجاع میگردد ،بدو اینکه عبارت دقیوق قوانو رکور شوود .از ایون رو،
کاربرد همیشگی قانو ضرورتی مهم برای هر دانشجوی حقووق اسوت .احکوام حقووقی؛
2. Bundestag
3. Vorrang des Bundesrechts

معموالً یا به صورت ماده (م 1).یا در قالب اصل2تقسیمبندی شده است .قوانو اساسوی در
قالب اصل ،برعکس ،بیش تور احکوام حقووقی دیگور در حقووق فودرال ،در قالوب مواده
تقسیمبندی شده است .در برخی ایاالت فدرال ،اصووالً شومارش براسواس اصول مورج
شناخته شده است .همچنین قوانینی وجود دارد که هر دو روش به شیوهای ترکیوب یافتوه
که چند ماده به یک اصل تعلق دارد .البته این امر تنها استثنای موضوع است .هرگواه یوک
ماده یا اصل متشکل از یک جمله تنها باشد ،نس به الحاقیه دیگری نیاز نودارد .مواده 958
قانو مدنی برای مثال با عبارت  § 985 BGBرکر میشود .هرگاه مواده یوا اصول از چنود
جمله ساخته شده باشد ،بدینسا نس از ماده ،جمله3رکر میشود .برای مثوال§ 250 S. ،

 .2 BGBاغلب یک ماده یا اصل به چند بند تقسیم میشود که از نظر بصری جدا شوده و
قاعدتاً با یک رقم عربی [=هندی] مشخص میگردد .بنابراین ،برای مثال ،ماده  433قوانو
مدنی از دو بند تشوکیل میشوود کوه بوا عنواوین  § 433 Abs. 1 BGBو § 433 Abs. 2
 BGBرکر میگردد .یک بند4میتواند شامل چند جمله باشد .برای مثال § 433 Abs.1 S.
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 1 BGBو  § 433 Abs.1 S. 2 BGBوجود دارد .یک بند ،همچنوین میتوانود بوا شوقوق
 812 Abs. 1 S. 1 1 Alt. BGBو  § 812 Abs. 1 S. 1 2 Alt. BGBتفواوت قایول شود.
هرگاه یک ماده بندهای گوناگو داشته باشد ،در روش ارجاع خالصه ،بندها با رقم رومی
[=یونانی] ،جمالت با رقم عربی [=هندی] ترسیم میشود .بنابراین ،جمله دوم بند نخست
ماده  986قانو مدنی برای مثال با عنوا  § 986 Abs. 1 S. 2 BGBیا مختصر با عنوا

§

 986 I 2 BGBرکر میشود.
ترتیب احکام حقوقی تنها در خدمت ردهبندی عناصور متور ر از قوانو نیسوت ،بلکوه
همچنین وسیله تفسیر نظاممند مضامین قاعده است .یک مقرره بورای مثوال از دو بنود یوا
. Paragraphen (§)1
. Artikel (Art.)2
. Satz (S.)3
. Absatz (Abs.)4
. Alternativen (Alt.)5
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گوناگو 5تنظیم شود ،که بایستی با کلمه «یا» آ را شناخت .بنابراین ،مهم است که میا

§

قواعد متفاوت تشکیل شده و این مقرره مثالً یک حکم راجوع بوه قابلیوت اعموال در نوی
دارد .نس میتوا آ را به بند  2به عنوا جمله آخر اف ود؛ یا یک بند  3ویژه ساخت .در
این جا سؤال نیش میآید که آیا حکم مذکور تنها بر بند  2اعمال میشود یا بر کل مقرره.
مثالها:
( )1ماده  556ق .م .در بند  1زما سررسوید اجواره و در بنود  2حوق تهواتر و
حبس مسترجر را مقرر ساخته است .جمله  2بند  2اعالم میکند« :توافق خالف
به زیا مسترجر بی ا ر است» .از جایگاه این عبارات برداشت میشود کوه تنهوا
بر بند دوم (بر حق تهاتر و حبس مسترجر) اعمال میشود .بورعکس ،نمیتووا
از قواعد بند  1نی به زیا مسترجر تجاوز کرد.
( )2ماده  559ق .م .اف ایش اجاره بها را همراه با نوسازی کرد و البته در بنود
 1اوضاع و احوال مجاز را و در بند  2ضابطه توزیع را مقرر ساخته اسوت .بنود
 3اعالم میکند« :توافق خالف به زیا مسوترجر بیا ور اسوت» از جایگواه ایون
جمله میتوا دریافت که آ  ،همچنین بر بند  1همانند بند  2اعموال میشوود؛
نمیتوا از قواعد هر دو بند به زیا مسترجر تجاوز کرد.
 .2رویه قضایی

همچنین ،در حقوق آلما متو حقوقی نوشته با این حال غالباً جهت قضواوت دربواره
یک دعوا کافی نیست .بدواً مشکالت بسیاری برای تصویب یک قانو وجود دارد و بر
قانونگذار مجالی جهت اصالح یا تکمیل تصور نمیشود .قانو گذار حل مسایل دیگر را
آگاهانه به تصمیمات قضایی واگذارده است .در این جا ،همراه با متو حقووقی نوشوته
تصمیمات دادگاه ،از همه مهمتر ،تصمیمات عالیترین دادگاه شوعبات قضوایی مربووط،
مورد استناد قرار میگیرد.
گاهی اوقات یک تصمیم تنها مسایل تفسیری را با اعمال یک هنجار یا مسایل موردد
دیگری که اهمیت بسیار حاشیهای دارد ،روشون میکنود ،اموا در زنجیورهای از دعواوی
دادگاههووا نیو خووود را مجوواز میانگارنوود تووا قواعوود حقوووقی را بوودو مبنووای قووانونی
( )praeterlegemیا حتی مخالف مر قانو ( )contra legemتوسعه دهند؛ زیرا احساس
عدالت تغییر یافته است .این شیوه دانشاف ایی قضایی امروزه دیگر نقض اصل الت ام به

قانو از سوی دادگاهها تلقی نمیشود.
مثال برای دانشافزایی حقوقی بدون مبنای قانونی :ق .م .کسی را به جبورا خسوارت
مل م میداند که به مالی آسیب برساند (بند نخست ماده  823ق .م .).احکوام راجوع بوه
قلمرو جبرا خسارت (مواد  252-249ق .م ).حکموی را در ایون بواره نودارد کوه آیوا
شخص همچنین میتواند جبرا خسارت بالفعلی درخواست را نماید کوه وی در طوی
مدت تعمیر نتوانسته از مال آسیبدیده استفاده کند .دیوا عالی فدرال برای این دعاوی
مقرر ساخته است که میتوا وقتی جهت احتمال اسوتفاده از دسوت رفتوه درخواسوت
جبرا خسارت کرد که نفع ممکن «واجد ویژگی بازاری» و موضوع آ «وسایل زندگی
دارای اهمیت اساسی» باشد .از این رو ،بر اساس رویه قضایی جبرا خسارت را جهت
عدم حصول استفاده از یک کامیو میتوا درخواست کورد اموا بورای عودمالنفع یوک
نالتوی نوستین ،خیر.
مثال برای دانشافزایی حقوقی مخالف مر قانون :قانو مدنی در بند نخست ماده 253
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اعطای حق جبرا را به آ قبیل از خسارات که مالی نیست ،ممنوع کرده اسوت .دیووا
به شخصیت ،برای نمونه استفاده غیر مجاز از تصویر یا مطالب یادداشت روزانه کوه بوه
طور غیر قانونی تحصیل شده ،میتوا جبرا نقدی را درخواست کرد.
دانشاف ایی حقوقی از طریق دادگاه در واقع بر مبنای یک دعوای عینی تحقق یافتوه؛
اما سپس از سوی دادگاه صادرکننده رأی به یک اصل کلی تبدیل شده اسوت .بورخالف
سوابق قضایی ،تصمیمات بعدی این دادگاه یا سایر دادگاهها از این جهت نه به دعووایی
که مبنای توسعه اصل حقوقی بوده ،بلکه به خود قاعده حقوقی جدید ارجاع میدهد.
برای مثال (به نظر دادگاه قانو اساسی فدرال 1،هفته نامه قضایی نووین،1990 2،

.

« :)563دادگاه قانو اساسی فدرال رأی داد حوزه درونی زندگی خصوصی وجوود دارد

. BVerfG1
. NJW2
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عالی فدرال ،با این همه ،تصمیم گرفته است که در صورت زیا سنگین به حق مربووط

که مطلقاً از دسترس قدرت عمومی خارج است .حتی منافع مهوم همگوانی بوه توجیوه
دخالت در این حوزه قادر نیست .ارزیابی بر اسواس اصول تناسوب صوورت نمیگیورد
(دادگاه قانو اساسی ،هفته نامه قضایی نوین،1973 ،

 .)891 .آ امر در این جا نیو

معتبر است.

ب) نوشتههای حقوقی
حقوقدا باید خود را با انواع نوشوتههای حقووقی گونواگو ن دیوک سوازد و روش و
معنای آ را از منابع حقوقی استخراج کند .اهمیت بسیار قانو نوشته مستل م آ اسوت
که حاشیهها اهمیت علمی بسیاری داشته باشد .این حاشیهها ،یک قانو یا هنجار دیگور
قانونی را بر اساس نظام مواد شرح میدهند .در آ جا آ حاشیهها احکام را بوا تفسویر
مسایل مردد مطروحه یا مسایلی که احتماالً در آینده طرح میشود ،تشری و تصمیمات
دادگاهی و نظریات و نوشتهها را درباره مسایل موورد بررسوی از طریوق ارجواع ا بوات
میکنند .برای قوانین مهمتر معموالً حاشیههای متعدد در اوضاع و احوال گوناگو و بوا
اهمیت متفاوت وجود دارد ،یکی بهای بسیاری را به رویه قضایی میدهد و دیگوری در
نی تعمق در نوشتههاست .هدف حاشیهها خدمت در جهت اهداف عملی اسوت .بورای
همین مصمم هستند بورای وکوال یوا قضوات سوریعترین دسترسوی ممکون بوه مسولله
درخواستی فراهم گردد .آ ها فاقد هدف علمآموزی هستند؛ در حوالی کوه حاشویههای
حجیمتر غالباً در قالب مقدمات یک توصیف اصولی از قلمرو مسلله را ارایه میکند.
در حد بسیار زیاد ،متناسب با نیاز کسانی که آموزش حقووقی میبیننود ،متوون دریوی
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است .این کتارها یک گرایش حقوقی را به طور نظاممند تشری میکنند .کتارهای درسی
حجیم؛ همانند حاشیههای ب رگ در همه رویه قضایی و نوشتههای حقوقی تعمق میکننود؛
اصول مقدماتی ،مشهور به «متو یادگیری»2،دانش خاصی را انتقال میدهد که برای امتحوا
الزم است ،بدو این که به هموه مسوایل موورد بحور بپوردازد .در گرایشهوای اساسوی
. Lehrbücher1
. Lernbücher2

آموزش حقوق ،برای نمونه ،کلیات قانو مدنی ،غالباً تا دو جین کتار درسی بوا موضووع
روز وجود دارد .دیدگاههای کتارهای درسی نیشرو غالبواً همچنوین در آرای دادگاههوای
عالی مورد ارجاع قرار میگیرد و در دفاتر وکال آ ها تنها نقش کوچکی را بازی میکنند.
کمتر از این اهمیت علمی موضوعات خاص 1است .هم ما نای رسالههای دکتوری
یا رساله نس از دوره دکتری الزم برای تدریس در دانشگاه2یا کتارهایی کوه بوه هموین
صورت ترلیف شده ،در میا است .اینها کلیت یک گرایش حقوقی را تشری نمیکند،
بلکه یک مسلله منفرد مهم ،از قبیل جبرا خسارت در فرض زیا به آبروی شخصی یا
تشریفات قانونی معامالت امال

را ترسیم میسازد .میخواهود عقایود رایور را کوامالً

تشری کند و سهمی در نژوهش داشته باشد .در آرای دادگاههوای عوالی اینهوا گواهی
کامالً مورد توجه قرار میگیرند؛ همچنین در قانونگذاری غالباً بی ا ور بواقی نمیماننود؛
برعکس ،در آموزش حقوقی و در دفاتر وکال اهمیتی ندارند.
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نیشرفتهای امروزی ،به یاری مجالت حقوقی 3آمده است .اینها بورای عمول هموا
جدید و مهم را بازگو میکنند ،در کنار آ  ،اما مقاالتی را در بر میگیرد کوه در آ ایون آرا
یا موضوعات روز دیگر نقادانه مورد بررسی قرار میگیرد؛ در حالی که مجوالت حقووقی
عمومی (از جمله هفته نامه حقوقی نوین )4کل گستره حقوق را نوشش میدهد .در هموا
حال ،مجالت تخصصی (از جمله ،مجله حقوق دادرسی )5تنها با یک گرایش حقوقی سور
و کار دارد و مجالت آموزشوی (از جملوه تعلویم حقووقی )6انتخوار خوویش را از منظور
اهمیت موضوع برای کسانی که حقووق میخواننود ،ترتیوب میدهود و بوه انتقوال علموی
محتویات آرا بها میدهد .هرگاه شخص به آرای قضایی ارجاع میدهد ،تواری یوا شوماره
. Monographien1
. Habilitationsschriften2
. Jiristischen Zeitschriften3
. NJW4
. ZZP5
. JuS6
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قدر اهمیت دارد که برای تعلیم کسانی که حقوق میخوانند .آ ها بعضاً تنها آرای قضوایی

نرونده یا نام طرفها را نقل نمیکند ،بلکه اعالم میشود آ در یک یا چند مجلوه کوه در
آ معموالً سال (نه سال انتشار مجله) و صفحه آمده ،در کجا منتشر شده است .شخص از
جمله « »BVerfG, NJW 1980, 277را رکر میکند؛ آ گاه منظور او از آ تصمیم دادگواه
قانو اساسی است که در هفتهنامه حقوقی نوین سال  1980چاپ شده است.
برای تصمیمات دادگاههوای عوالی ،مجموعوه آرایوی 1وجوود دارد کوه ایون اهمیوت
کاربردی را اما ندارد؛ چرا که معموالً تنها در کتارخانهها یافت میشود؛ در حالی که هر
دفتر وکالتی یک مجله عموومی در اختیوار دارد .بسویاری از آرای جدیودتر را میتووا
رایگا در اینترنت مطالعوه کورد ،بورای مثوال هموه آرای دیووا فودرال از سوال 2000
( )www.bundesgerichtshof.deو مهمتوورین آرای دادگوواه قووانو اساسووی فوودرال
(.)www.bundesverfassungsgericht.de
همچنین اطالعات حقوقی مهم دیگر را دانشوجویا در اینترنوت ،از یوک طورف در
موتورهای جست و جوی عمومی (مثول  ،)www.google.deاز طورف دیگور نیو در
سووایتهای مخصووو

 ،از جملووهwww.jura.uni-sb.de, ،www.jura-lotse.de,

www.unige.ch/bfd/sourcedudroit/sources/Allemanded2.pdf,

 www.ratgeberrecht.deمییابند .ایون صوفحه آخور را برناموه تلوی یوونی «مشواور
حقوقی آ .اِر .د ».راه انداخته است که همانند برنامه تلوی یونی «حقوق جنجالی» ()3sat
سال هاست که اطالعات جالوب تووجهی را دربواره موضووعات حقووقی بوه نواواردین
عالقهمند انتقال میدهد.

ج) روشهای حقوقی
کار مشاغل حقوقی «سنتی» و تعلیم حقوقدانا در حود چشومگیری متشوکل از اعموال
مقررات حقوقی بر موضوعات معین ،به اصطالح دعواوی ،2بورای یوافتن یوک راه حول
است .تنها در دعاوی ساده ،در عین حال کافی است یک حکم قوانونی را بوازگو کورد.

. Entscheidungssammlungen1
. Fälle2

غالباً بایستی این مقرره را تفسیر کرد تا ناسخی را برای مسرله مطروحه یافت.
مثال :خریدار رفع نقص وسیله نقلیه به دلیل معیور بود آ وسویله را درخواسوت
مینماید و فروشنده ایراد میکند که دعوا در هر حال مشمول مرور زموا اسوت؛ آنگواه
ماده  438ق .م .به این مسلله ناس میدهد که در طی چوه مودتی مورور زموا حاصول
میشود .تفسیری الزم نیست؛ اما دست آخر تعیین این مسلله که آیا ویژگی خا

یوک

وسیله نقلیه نمایانگر یک عیب است یا خیر ،مستل م تفسیر نیشینی مفهوم «عیب» است.
 .1شیوههای تفسیر

در علم حقوق به طور سنتی ،میا چهار شیوه تفسیر تفاوت نهادهانود :نخسوت ،تفسورر
لفظی 1که در نی کشف معنای لفظی مفاهیم قانونی است و اصوالً روش حقوقی نیسوت،
بلکه به کار گیری کشفیات علم زبا شناسی اسوت .بورعکس تفسورر نظا منود 2در نوی
کشف وضعیت مقرره موضوع تفسیر در قانو و کل نظام حقوقی است و از آ دلیل را
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استخراج میکنند .تفسرر تاریخی 3از اسناد قوانونی (مبوانی نیشنوویس قوانو  ،مباحور
مجلس) در مییابند که قانونگذار چگونه یک حکم قانونی را در کرده است؛ همچنین
راهنمای کاربرد در آ جا به دست میآید.
تفسرر غایتگرا 4معنا و هدف یک قانو را معین میسازد و به تبع آ نشا میدهود
که آ نی میتواند اهداف را برآورده سازد .روشون اسوت کوه تفسویر بور اسواس ایون
روشهای مختلف ،نتایر متفاوتی خواهد داشت.
در حقوق ج ا ،تفسیر خالف منع قیاس 5مجاز نیست تا از معنای کلمه تجواوز کنود.
در این جا سایر وسایل تفسیر به همین دلیل مجاز است تنها بورای تضوییق ،نوه توسوعه
2. Die wörtliche Auslegung
3. Die systematiche Auslegung
4. Die historische Auslegung
1. Die teleologische Auslegung
2. Nulla poena sine lege
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مجلس قانو گذاری و بررسی در کمیسیو های تخصصوی آ در کنوار نتوایر جلسوات

قابلیت کیفر ،به کار رود.
مثال :بر اساس م 240 .قانو مجازات 1،کسی در میا دیگرا مجازات میشود که بوا
«خشونت» دیگری را به یک عمل مجبور کند .بسیاری از دادگاهها این حکم را همچنین
بر راهپیمایانی اعمال کردهاند که در خیابا نشسته و از این طریوق آ را سود کردهانود.
این دادگاهها رفتار راهپیمایا را تحت مفهووم «خشوونت» دسوتهبندی کردهانود .دادگواه
قانو اساسی این تصمیمات را نقض کرد؛ چرا که این تصمیمات از تفسیر مجاز حقوق
ج ا تجاوز کرده است .نشستن در خیابا از نظر مفهوم لغوی خشونت نیست؛ تا جوایی
که در قانو مجازات حکمی وجود نداشته باشد ،که آ رفتار را صریحاً قابل کیفر اعالم
نماید .این راهپیمایا بر اساس م 240 .قانو مجازات نمیتوانند کیفر شوند .اینا تنهوا
مقررات رفت و آمد در خیابا را نقض کردهاند.
 .2فنون ارائه راه حل

مسلله نیش رو ،همیشه قاضی در دادرسی را همانند دانشجویا در امتحا کتبی ،بوه آ
جا میبرد که آیا یکی از طرفها علیه دیگوری صواحب دعووا 2هسوت ،بوه تبوع آ (بور
اساس تعریف بند نخست م 194 .ق .م ).میتواند از او فعول یوا تور

فعول معینوی را

درخواست کند یا خیر .برای این که بتوا به این مسولله ناسو داد ،بایسوتی حقوقودا
مشخص کند ،که آیا مقرره حقوقی وجود دارد که نتایر حقوقی از آ به طوور انت اعوی
ناشی شود؛ یا خیر (به اصطالح مبانی قانونی دعوا .)3هرگاه چنین مووردی باشود ،بایود
دقت کرد که آیا شرایط این مقرره قانونی در دعوای عینی حاصل شده است؛ یا خیر .در
صورت ل وم ،باید مقرره برای آ تفسیر گردد.
 .3دستهبندی

در ناس به این مسلله که آیا قانو مربوط دعوا قابل اعمال است ،یا خیر (بوه اصوطالح

3. StGB
4. Anspruch
1. Anspruchsgrundlage

بررسی مبانی قانونی دعوا ،)1معموالً موارد زیر دارای اهمیت است:
و نخست باید بررسی شود که آیا دعوایی بر اساس مبانی قانونی دعووای موورد
بحر شکل گرفته است ،یا خیر؛
و نس از آ باید نرسید که آیا دعوا غیر معتبر است یا دفاع یا ایورادی موانع آ
شده است یا خیر؛

دعوای فروشنده برای نرداخت من قرارداد بیع ،از این طریوق میتوانود غیور معتبور
باشد که خریدار نیش از این نرداخته است .همچنین ،دفاع وقتی میتواند مانع باشد کوه
قرارداد بیع (از جمله به خاطر ربا) باطل باشد .ایرادهوای متصوور خریودارا  ،از جملوه
ایراد قرارداد اجرا نشده در حالی است که فروشنده درخواست نرداخت را دارد؛ هرچند
خود او هنوز تحویل نداده ،یا ایراد مرور زما درخواست من است.
مطابق شرایط مبانی قانونی دعوا (به اصطالح شرایط موضوع) و شرایط قوانونی کوه
آ را استثنا میکند ،بایستی همیشه دستهبندی صورت گیرد .دستهبندی به این معناسوت
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که نیشامدهای عینی با لوازم مفاد قانونی حاکم مقایسه شود و یک استنتاج صورت بندد.
درخواست میکند که به دلیل عیب قرارداد را فس کند .الف ،مصرف  9لیتوری بنو ین در
هر  100کیلومتر را به جای  6لیتر اعالمی فروشنده اعالم کرد .ر برخالف آ معتقد بوود
که در این حال ،عیب خودرو مطرح نمیشود؛ چرا که ویژگی رانود موورد نظور نیسوت.
جدا از این ،فس قرارداد بیا ر است؛ چرا که الف خودرو را در تاری  2002/3/1دریافت
کرده است و بدواً در تاری  2004/1/2درخواست فس قرارداد کرده است.
دستهبندی بر اساس مقررات قانونی قابل اعموال از ایون قورار اسوت« :شورط دعووای
بازنسگیری من مبتنی بر بند  1م 323 .ق .م .است که الف بوه طوور معتبوری قورارداد را
فس کرده است ،زیرا ر تعهد خود را بر اساس قرارداد ایفا نکرده است .نس ،در فرضوی
است که خودرو عیبی دارد (عبارت دوم بند  1م 433 .ق .م .).وقتی مال از عیوور موادی

2. Prüfung der Anspruchsgrundlage

مقدمهای بر حقوق آلمان

موضوع برای نمونه از این قرار است« :الف از ر بوازنسگیری مون را بوا ایون ادعوا

مبراست که صاحب ویژگی باشد که در خصو

اموال همنوع مرسوم اسوت و ایون کوه

خریدار بتواند بر اساس نوع مال توقع داشته باشد (ش 2 .بنود  1م 434 .ق .م .).بنوابراین،
مصرف اساساً زیاد بن ین عیب مادی است؛ زیرا مصرف بنو ین بورای اسوتفاده از خوودرو
ویژگی اساسی شناخته میشود؛ همچنین است وقتوی کوه بوه صوفت حرکتوی آ مربووط
نباشد .در مجموع وقتی دعوای رفع عیب مشمول مرور زما شود و مودیو بودا اسوتناد
کرد ،فس بیا ر است (عبارت نخست بند  1م 218 .ق .م .).دعوای رفوع عیوب خریودار
طی دو سال مشمول مرور زما میشود ،که با تحویل مال شروع میگوردد (ش 3 .بنود 1
م 438 .و ش 1 .م 437 .ق .م .).از آ جا که رد قرارداد بدواً نس از بیش از دو سال و نیم
اعالم شده است ،بیا ر است».
 .4سبک اعالم نظر کارشناسی و سبک صدور رأی

کار دانشجویا در ناس به یک امتحا و کوار قضوات در نگوارش رأی ،خوود از نظور
عملکرد شخصی که تا اینجا توصیف شوده ،تفواوتی نودارد؛ اموا سوبک و سویاق نتوایر
مکشوفه متفاوت است.
از دانشجویا ارائه نظر 1درخواست میشود .در اینجا نتیجه بایستی در خاتموه ترمول
قرار گیرد .ابتدا مسلله مطروحه باید نیش آمده باشد؛ سپس موضووع بور اسواس مبوانی
قانونی دعوا که مورد توجه واقع شوده ،دسوتهبندی میشوود .نویش از نموایش طووالنی
مسللهای که از این جهت مفروض است ،بوه نوبوه خوود طورح شوود؛ نوس از توضوی
طوالنی ،میباید نتیجهای موقت واقع شود .نس از مطالعه همه مبانی متصور قانونی دعوا
و دفاعیات و ایرادهای متصور نتیجه حاصل میشود .سبک نظور کارشوناس مسوتل م آ
است که مسایلی که قرار است مطرح شود ،به صورت وجه الت امی ارائوه گوردد؛ نتوایر
برخالف آ در قالب خبری عرضه میشود.
مثال ارائه شده در فوق که نظر ساخته دانشجویا باشد ،از این رو به شویوه زیور بیوا
میشود« :الف میتوانست علیه ر صاحب دعوای اسوترداد مون خوودرو باشود .شوروط
1. Gutachten

استرداد من بر بند  1م 323 .ق .م .مبتنی است که الف به طور معتبوری قورارداد را فسو
کرده؛ زیرا ر تعهد خود را بر اساس قرارداد ایفا نکرده است .آ گاه آ  ،در فرضی اسوت
که خودرو عیبی دارد (عبارت دوم بند  1م 433 .ق .م .).یوک موال وقتوی از عیوب موادی
مبراست که دارای ویژگی ای باشد که در اموال همنوع مرسوم است و این که خوودرو بور
اساس نوع مال میتواند مورد انتظار باشود (ش 2 .بنود  1م 434 .ق .م .).مصورف بنو ین
اساساً زیاد میتوانست چنین عیبی را توصیف نمایود .اگرچوه مصورف بنو ین بوه صوفت
حرکتی مبدل نشده است؛ در روابط حقوقی جهت استفاده از یک خوودرو ،یوک ویژگوی
اساسی شناخته شده است .اما فس قرارداد میتوانست دیور شوده باشود و بوه ایون دلیول
نامعتبر باشد .وقتی فس قرارداد غیر معتبر است که دعوای رفع عیب مشمول مرور زموا
شده و مدیو به آ استناد کرده باشد (جمله نخست بنود  1م 218 .ق .م .).دعووای رفوع
عیب خریدار در دو سال دوچار مرور زما میشود ،که با تحویول موال شوروع میگوردد
(ش 2 .بند  1م 438 .و ش 1 .م 437 .ق .م .).از آ جا که فس قرارداد بدواً نس از بویش
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از دو سال و نیم اعالم شده و ر به بیاعتبواری آ اسوتناد کورده اسوت ،بیاعتبوار اسوت.
برخالف آ  ،از قاضی بیا یک رأی 1خواسته میشود .در این جوا نتیجوه در ابتودای
توصیف به عنوا بخش اجرایی رأی واقع شده و از طریق بررسی زیر به ا بات رسویده
است .در شیوه صدور رأی ،همه متن در قالب جمله اعالمی قرار دارد.
در شیوه صدور رأی ،راه حل دعوای تمثیلی باال از این جهت به شویوه زیور اسوت:
«الف نمیتواند از ر استرداد من را بخواهد .خریدار به طور معتبری قورارداد را فسو
نکرده است .به درستی خوردرو فروخته شده در برگیرنده عیب اسوت .مصورف بنو ین
مبدل به وصف حرکتی نمیشود ،در روابط حقوقی جهت استفاده از یک خوودرو یوک
ویژگی اساسی شناخته میشود .اما به دلیل عیب فس اعالم شده به خودی خود (ش2 .
م 437 .ق .م ).نامعتبر است؛ چرا که بدواً نس از شمول مرور زما دعووای رفوع عیوب
صورت گرفته و فروشنده به آ استناد کرده است (عبارت نخست بند  1م 218 .ق .م).
1. Urteil

مقدمهای بر حقوق آلمان

نتیجه :الف نمیتواند بدین سبب از ر استرداد من را بخواهد».

دعوای رفع عیب خریدار؛ طی دو سال مشمول مرور زما میشود که بوا تحویول موال
آغاز میگردد (ش 3 .بند  1م 438 .و ش .م 437 .ق .م ).؛ اما فس بدواً نس از بیش از
دو سال و نیم اعالم شده است».
شیوه اعالم نظر و شیوه صدور رأی در کارکرد عملی خیلی متعارض نیسوت؛ چنوا
که بدواً حکایت از آ دارد .همچنین در اعالم نظر کارشناسی نیاز نیست که مالحظوات
ساده به صورت اعالم نظر کارشناسی بسط نیدا کند و نی در صدور رأی دادگاه مسوایل
عمالً مردد را بر اساس سبک اعالم نظر کارشناسی به طور مفصل بحر خواهد کرد .در
هر دو مورد مهم است ،که مبانی قانونی دعوا در کنار مفهوم حقوقی که بایسوتی تحوت
آ دستهبندی انجام گیرد؛ شناسایی شود.

د) زبان تخصصی حقوق
تشریحات حقوقی ،ممکن است نظر کارشناسی ،رأی یا رسواله علموی باشود کوه بورای
ناواردین اغلب تنها به دشواری قابل فهم است .این امر غالباً دلیل مشابهی مثل زبا های
تخصصی دیگر دارد؛ یعنی نقص توانایی بیا نویسنده و اصطالحات خا

کوه در هور

زبا تخصصی یافت میشود .اما زبا حقوقی آلمانی اموا در کنوار ایون دشوواری عوام،
صاحب ویژگی دیگر است که آ را غیر واض میسازد و این چی ی ج خنثی نیست.
 .1قابل فهم نبودن زبان تخصصی حقوقی

در ماده  169قانو تشکیل دادگاهها ،معین شده که زبا دادگاه آلمانی است .مترسوفانه ایون
مقرره در این معنا منحصر است که هر طرف بایستی دالیل خود را به آلمانی (و نه از جمله
به زبا انگلیسی یا فرانسوی) تدار ببیند ،در صورتی که او بخواهد بوه وسویله آ شونیده
شود .این بدا معنا نیسوت کوه شوهروندا معموولی در مووقعیتی قورار گیرنود کوه سوخن
حقوقدانا را بفهمند .وجه مشخصه زبا تخصصی حقوق انتزاع بسورار1مفواهیم مربووط بوه
خود و شیوه تشریفاتی با جمالت طوالنی و عناوین بسیار است .به همین دلیل ،شیوه بیانی که

1. Hohe Abstraktion

برای حقوقدانا بسیار روشن و مناسب است ،اغلب برای ناواردین کامالً غیر واض است.
مشکالت با لغات1حقوقی خاصی شروع میشود .قوانین بسیاری و مفواد قوانونی دیگور
منشر در سنت حقوقی دارند و بدین علت ،امروزه هنوز مفاهیمی به کار میرود که معمووالً
از زبا کامالً ناندید شده است .بدین سا برای مثال در حقوق اموال حقهای عینوی «حوق
انتفاع»2و «حق ارتفاق»3وجود دارد .نه تنها محتوای حقوقی ،همچنین معنوای ایون دو کلموه
نی برای افراد عادی کامالً ناشناخته است .ویژگی عمومی دیگر زبا حقووقی بوه کوارگیری
عناوین بسیار خا

است .در نتیجه بند  1م 253 .قانو دادرسی مدنی اعالم میکند:

«اقامه دعوا از طریق ارایه یک سند کتبی تحقق مییابد (دادخواست)».
سرانجام دست کم محتوای زبانی این عبارت  ،عموماً روشن نیست .بوه هور حوال،
این امر بر همه مقررات قانونی حاکم نیست .بدین سا عبارت دوم بند  1م 986 .ق .م.
حکم نموده است:
«هرگاه متصرف باواسطه ،در قبال مالک ،مجاز به واگذاری تصرف مال بوه متصورف
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نباشد ،مالک میتواند از متصرف ،تحویل مال به متصورف باواسوطه یوا بوه شورطی کوه
روشن است که شهروندا عادی و کسانی که تازه آموختن را شروع کردهانود ،بایود
بیش از حد تالش بکنند تا این مقرره را از نظر محتوا در کنند.
این دشواریها مبتنی بر آ نیسوت کوه حقوقودانا آلموانی بوه انودازه زیواد لغوات
زبا های خارجی ،از جمله التینی ،به کار گرفتهاند؛ چنانکه این امر ،از جمله در حقووق
انگلیس اتفاق افتاده است .همه مفاهیم قانونی از زبا آلموانی اخوذ شوده و دانشومندا
حقوق تنها لغات خارجی اندکی را به کوار گرفتهانود .اموا مهمتورین قووانین مودنی بور
نذیرش حقوق رومی مبتنی است .مسلله به تدوین حقوق ملی مربوط نیسوت ،بلکوه بوه
احکام قانونی منتقل شده از حقوقدانا قر  19به مفاهیم آلمانی مربووط اسوت کوه بور
2. Wortschatz
3. Niessbrauch
4. Reallast
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متصرف باواسطه نتواند یا نخواهد دوباره متصرف شود ،تحویل به خویش را بخواهد».

چند قر سنت حقوقی به زبا التینی است .این امر؛ از جمله ق .م آلموا را از قووانین
مدنی سایر کشورها ،برای مثال قانو مدنی فرانسه و نی قوانین مدنی نیشوین آلموا  ،از
جمله کلیات حقوق عرفی نروس (که در سال  1794لغو شده است) متموای میسوازد.
قانو اخیر از منظر کنونی غیر نظاممند به نظر میآید؛ اما غالباً در محتوای خویش از ق.
م .قابل فهمتر است .مبنای عدم قابلیت فهم زبا حقوقی آلما امروز؛ غالباً در گورایش
حقوقدانا دیده میشود تا «انحصار» خود را حفظ کنند ،حقوق را در نظر افورادی عواد
خلط کنند و تصور کلی را زنده نگاه دارند که علم حقوق تا حدی دشووار اسوت .یوک
زبا حقوقی ساده میتوانست هر دو هدف را بیا ر سازد.
روشن است که نه تنها مفاهیم حقوقی ،که فنو استدالل حقوقی نی کوامالً از روش
بیانی که معموالً در زندگی روزانه یا علوم دیگر به کار میرود؛ متمای اسوت .از آ جوا
که همیشه تنها این نکته مورد بحر قرار میگیرد که چه چی برای ناس گویی به مسلله
مطروحه مهم است؛ هر تشری حقوقی بور دانش پرشرن 1شوایا تووجهی مبتنوی اسوت.
نویسنده حقوقی به طور منظم مشکالتی را بررسی نمیکند کوه ناسوخگویی بوه مسولله
مطروحه چی ی را به ارمغا نیاورد؛ زیرا آ از این موضوع ناشی میشود که خوانندگا
(همانند خود او) میدانند که «موضوع از چه قرار است» .تنها توصیفاتی که ناواردین یوا
تازهواردین آموزش حقوق را طرف قرار میدهد ،به گونه دیگر است .اینها دانش قبلی
را مبنا قرار نمیدهند و از این جهت نی بحر میکنند که چرا به امر خاصوی در زمینوه
ارائه وابسته شده نیست.
زبا تخصصی حقووقی در مجوامع غیور حقووقی ،غالبواً موورد نقود واقوع میشوود و
حقوقدانا از خویش دفاع میکنند .هر دو موضع قابل شرح است .منشر بحر حقوقودانا
این است که زبا تخصصی نمیتواند برای هورکس قابول فهوم باشود؛ مگور ایون کوه بوه
نیچیدگی حقوق و مجموعهای از سؤاالتی که باید بحر شود؛ تنها از طریق کالم مختصور
و دقیق (ج آ که غالباً به دشواری قابل فهم باشد) بتوا فائق آمد .هرچند عمووم ،از آ ،

1. Vorwissen

غالباً تنها وسیلهای را برداشت میکند تا حقوق کنترل خود را از دست ندهد.
در زبا تخصصی حقوقی ،به اندازه زیادی با عالمات اختصاری1کار شده است .بویش
تر قوانین موجود ،نه با عنوا کاملشا  ،که در قالب مخفف مورد ارجاع قورار میگیرنود.
همین برای توصیف دادگاهها و نام مجالت حقوقی حاکم است .همچنین در علم حقووق،
آ ار معیاری که به مدت طوالنی شناخته شده است ،غالباً تنها با نام مؤلف آ رکر میشود؛
همچنین است وقتی که این شخص مدت زیادی باشد که فوت کرده و ویراستار ا ر از آ
زما چندین بار تغیر یافته باشد .در بیشتر موارد در چاپ مستقلی این عالمات اختصواری
در فهرست عالمات اختصاری توضی داده شده؛ ولی بورای اسوتفاده مناسوب از مجوالت
الزم است دانشجوی حقوق ،عالمات اختصاری مهم را به خاطر بسپارد.
 .2زبان حقوقی مذکر است

این ندیده که زبا حقوقی آلمانی ،با اصطالحات حقوقی همه زبا هایی که جنس را در
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دستور زبا به رسمیت میشناسند (در واقع از جمله با همه زبا های رومی ،توا حودی
حقوقی تنها همیشه قالب مذکر به کار میرود ،حتی وقتی که منظور فقط شخص مؤنر
باشد .برای نمونه بند  2م 2 .قانو مامایی« :هرگواه درخواسوت کننوده [مورد] آمووزش
مامایی را تمام کرد »...یا در بند الف م 181 .الف قانو مجازات ،جایی که مقرر سواخته
چگونه قوادی که بر اساس این مقرره اعمال مجرمانوه را «علیوه همسور خوود» 2تودار
دیده؛ مجازات میشود .هرگاه در این جا بخواهیم به کنجاوی اهمیت بیش تری بدهیم،
مشکل اصلی دشواتر است :از آ جا که در قوانین تنها قالب مذکر به کار مویرود ،ایون
احتمال برای نیمه مؤنر اجتماع فرض میشود که با قانو و دعاوی و امکانات موجود
در آ احساس ن دیکی کند.
در این جا موضوع از مسایل اصطالحی صرف فراتور اسوت .ایون امور همچنوین دلیول
1. Abkürzungen
2. Seinem Ehegatten
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انگلیسی؛ برعکس نه از جمله ترکی) دارای اشترا

اسوت؛ ایون اسوت کوه در مفواهیم

موضوع وارد کرد م 611 .ر در سال  1980در قانو مدنی بود .این مقرره دستور میدهد
که باید فرصتهای شغلی از نظر جنسی بیطرف به اطالع عموم برسود .در واقوع؛ هرگواه
کسی دنبال نویسنده مکاتبات باشد ،مجاز نیست سمت را «منشی ز » معرفی کند ،بلکه باید
در نی «منشی ز  /مرد» باشد .کسی که دنبال برقکار است ،باید شغل را برای «برقکار ز /
مرد» معرفی کند .در واقع قانونگذار با نگارش مواد (در جوایی کوه معموول اسوت) توالش
نکرده است تا به بیا خنثی برسد ،بلکه تکلیوف نگوارش از نظور جنسوی بیطورف را بور
«کارفرما [مرد]»1بار کرده است ،هرچند هنوز تاجرا ز موفق بسیاری وجود دارند.
در این جا باید ارعا کرد که حل مشکل ،دشوار است؛ چرا که اسوتفاده موداوم
از قالب مذکر و مؤنر؛ اغلب زبوا حقووقی را دشووار و نیچیودهتر از چیو ی
میسازد که در اکنو هست .برای نمونه ،در مذکور ،در بنود  1فصول  4حکوم
مقرر در عبارت  3بند نخست م ،986 .که در هر حال ،نیچیده است ،همچنوین
به سختی خوانا میشود وقتی «مالک مرد» و اشخا

مذکر دیگور ،هم موا بوا

«مالک مرد یا مالک ز » جایگ ین میشود .یقیناً در بیش تر زمینهها میتوانست
صحبت از «شخص» کمک نماید؛ در واقع برای مثال ،به جای «صغیر [موذکر]»
از «شخص صغیر» استفاده کنیم.

همواره اصل بیا از نظر جنسی بیطرف در قانو اساسی ایالوت شلسوویه هولشوتاین
تحقق یافته است .اما درست در این جا دشواری اجرای عملی این اصل به نظر میآید .نس
اصل واقع در فصل راجع به حکومت ایالت اعالم میکند« :هرگاه تصدی نخست وزیور ز
یا مرد خاتمه یابد ،اوی مرد یا ز و همراه با اوی مرد یا ز حکومت بر ایالت .»...
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