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  چكيده
 پيشيني و دقيقي ةقاعده مقرر. شوند بندي مي  استاندارد دسته ياقاعده در قالب دستورات قانوني    

در سوي مقابل . كند مي نسبتاً كاملي تعيين شكلاست كه عناصر مسئوليت رفتاري را به 
 پسيني و منعطفي است كه عناصر مسئوليت رفتاري را به صورت باز و ةاستاندارد مقرر

اي  يك از اين دو شكل بگيرد تنها مسئله اينكه قانون در قالب كدام. كند ين مي تعي اي گسترده
قالب ثر ؤم بلكه تبعات ماهوي راجع به كاركرد ،شكلي و مربوط به قالب و چگونگي نيست

 ةدربرگيرند اعمال قاعده يا استاندارد ،به بيان ديگر. حقوقي نيز در اين زمينه نقش دارند
 گزينشي ميان اين ةند و دربرگيرندها و منافع است كه با يكديگر در تغاير اي از هزينه مجموعه

ما در اين مقاله با . ها و منافع را در كدام شكل از قالب حقوقي قرار دهيم است كه هزينه
ارزيابي رفتار در چارچوب اهداف عالي نظام تنظيم را  هر يك از اين دو قالب بررسي تحليلي

 از اين يك  توان هيچ آيد كه نمي دست ميه در فرايند بررسي اين ارزيابي اين نتيجه ب. كنيم مي
اساس دو قالب را به صورت كلي بر ديگري ترجيح داد، بلكه الزم است بنا به مورد و بر

تر است   در چارچوبي كه مناسبدر موضعي خاص قانون را شدخواهد اشاره هايي كه  مؤلفه
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 قدمهم. 1

اين  ؛شود  مرجع مربوطه تصويب مي از سويقانون . حاكميت قانون يك فرض ساده است
مرجع قضايي قانون حاكم بر اين اقدام صي اجرا شود و شخص يا اشخا از سويقانون بايستي 

ها با هدف ايجاد  هدف اصلي قانون تنظيم رفتار انسان. گذاردرا به قضاوت  آن  وندكرا تعيين 
 و قانون حق يا تكليفي را ايجاد. اند هايي است كه اشخاص در آن قرار گرفته تعادل در موقعيت

، بنيان نمايندگي را گذارد، سازماني نو را بنا ميكند  ميها را تعيين   انتقال و اسقاط آنترتيبات
 ةبرگيرنددر اين ميان دستورات قانوني كه در. دهد  يا شخصيتي حقوقي را ترتيب ميسازد مي

ر بر بايدها و نبايدها هستند و اين قوانين ناظ.  از اهميت بسزايي برخوردارند1اند ايجاد تكاليف
اساس ؛ برخي براند موضوع اصلي اين تكاليف اشخاص. شوند تلقي مي »دستور«به مفهوم كلي 

موقعيت، شغل يا جايگاهي كه در  ةواسط هبو بعضي وضعيت كلي و داشتن شخصيت حقوقي 
برخي از اين تكاليف ضمانت اجراي جزايي . گيرند  ن تكاليف قرار مي موضوع اياجتماع دارند

شوند و اجراي گروهي نيز با تبعات انتظامي تضمين  دارند، برخي موجب مسئوليت مدني مي
يك از سه نوع  كدامنظر از اينكه نقض اين دستورات موجب  صرفحال  با اين. شود مي

همراه اي از اطمينان و قطعيت را  ، اين اوامر قانوني با خود درجهدشو ضمانت اجراي فوق مي
د اشخاص اطمينان بيشتري نتر تبيين شده باش قانوني دقيق »امر«به هر ميزان كه مرزهاي . دارند

دستور قانوني خواهند داشت و به هر ميزان كه متن با انعطاف بيشتري  »نقض«يا  »تبعيت از«از 
كارانداختن خالقيت خود با دست بازتري عمل  هب باشد، اشخاص در انجام مقاصد و همراه

 يا خالقيت در 3 و ابتكار2در دكترين حقوقي تعارض ميان اين سطح از اطمينان. خواهند كرد
 ,Duffy(شود   گر مي   جلوه5 و استاندارد4يك مجادلة حقوقي تحت عنوان تقابل قاعده

كند، وي با پايه  كه مقنن امر قانوني را در قالب قاعده تصويب مي هنگامي 136.)2009:611
                                                            

در هر دو، هدف تنظيم رفتار و روابط انساني در  اما ،در يك ادبيات سنتي قوانين تكليفي در مقابل قوانين وضعي قرار دارند .1
 .يك زندگي اجتماعي است

2. Certainty 
3. Creativity 
4 Rules v. Standards. 

براي مثال، . ها نيز وجود دارد، اگرچه ممكن است ادبيات متفاوتي داشته باشد زينش ميان قاعده يا استاندارد در ساير زمينهگ .5
محور تعريف كرد  محور يا اصول اين چالش در علم حسابداري وجود دارد كه استانداردهاي حسابداري را بايد قاعده

)Principles-Based versus Rules-Based Accounting Standards .(ك.ر:  
Agoglia, Christopher P., Doupnik, Timothy S. and Tsakumis, George T., Principles-Based 
Versus Rules-Based Accounting Standards: The Influence of Standard Precision and Audit 
Committee Strength on Financial Reporting Decisions (December 6, 2010). Available at 

SSRN: http://ssrn.com/abstract=1275851.  
   :ك.بيشتر ر ةمطالعبراي . 6
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وضعيت و روابط حقوقي اشخاص به تبيين و تعريف دقيق آنچه دادن اهميت اطمينان در قرار
درستي روشن است و  بهدر اين وضعيت مرز ميان مباح و ممنوع . پردازد  ميدنباي و دباي

 چه كاري  بار نشود دقيقاًها ندانند كه براي اينكه ضمانت اجراي قانوني بر اقدام آ اشخاص مي
 در مقابل استاندارد يك توصيف كلي از دستور بر مبناي يك حكمت و هدف 1.دهندانجام د باي

خاص هر موضوع، ممكن  مشخص و شرايطيابي آن جز با در نظر داشتن  كلي است كه مصداق
ابي به براي دستي اماها در روابط اجتماعي است،  هدف هر دو تنظيم رفتار انسان. نخواهد بود

  . بودن را دارند مشخصاين هدف هر يك سطح خاصي از دقت و 
 اماهر محققي در مسير مطالعات حقوقي خود با اين وضعيت مواجه شده است، 

 اينكه با وجود وجود ندارد و خصوصبندي روشني در ادبيات حقوقي ما در اين  تقسيم
 و داليل ايجاد ابهام، اجمال يا »قانون خوب«و اوصاف ط يراش حقوق از ة فلسفخصوصدر

تعارض در متون قانوني به تفصيل سخن رفته است، اين تفكيك ميان قاعده و استاندارد، 
بر اين اساس . درستي و به صورت يك امر مستقل تبيين نشده است بهچرايي و چگونگي آن 

مصاديق آن در ادبيات  ةارائدو اصطالح نوظهور و در بخش اول اين مقاله ابتدا به تعريف اين 
داليل گزينش و رجحان هر يك از آن دو  سپس در بخش دوم ،پردازيم حقوقي و قانوني مي
ها و معايب، يك تحليل كاركردي براي  ت با ارزيابي مزي نيز در آخر.شود تحليل و ارزيابي مي

  . يك در نظام حقوقي ايران ارائه خواهد شدترجيح هر
  

  يابي قاعده و استاندارد در نظام قانوني  مصداقمفهوم و . 2
يك توصيف از وضعيت ادبيات حقوقي نيست، بلكه مقصود اين  ةارائ هدف اين مقاله صرفاً

واقع در. دشواد  براي ادبيات حقوقي ايجي سازوكار مناسباست تا با تحليل وضعيت موجود
هاي مختلف و مزايا و معايب قاعده و استاندارد،   و موقعيتشرايطهدف اين است كه بسته به 

 با توجه به نوظهوري جدال ميان ،حال با اين. مينكقواعدي براي ترجيح يكي بر ديگري ارائه 
 ةمميزمفهوم اين دو اصطالح و وجوه قاعده و استاندارد در نظام حقوقي، بخش اول اين مقاله 

در  ، از اين رودشوروشن  دبايدر ادامه نقش اين دو در نظام حقوقي ما . دكنميرا بررسي  ها نآ
 .كنيمميتبيين  ها را  آنهاي نظام تنظيم رفتار يعني مسئوليت مدني ترين بخش مهم

  

                                                                                                                                            
Colin S. Diver, The Optimal Precision of Administrative Rules, 93 YALE L.J. 65 (1983); 
Isaac Ehrlich & Richard A. Posner, An Economic Analysis of Legal Rulemaking, 3 J. 

LEGAL STuD. 257 (1974).  
 .ه استشد فرض  مبناي استدالالت اين مقالهةلمنزعلم و آگاهي به قانون به. 1
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  مفهوم قاعده و استاندارد . 1. 2
    تأكيد بر مفهوم ايجادي اصطالح قاعده و استاندارد  ابتدادر براي ورود در اين بحث الزم است

 ةشود، اما در مقال مي حقوقي شناخته  فقهي وةقاعده بيشتر تحت عناويني مانند قاعد. شود
واقع در.  از آن اصطالحات خودداري شوداوت مفهومي سعي شده استحاضر به لحاظ تف

توان  مي اما ن،جزئي فقهي متجانس است ةقاعدحدودي با مفهوم  حاضر تا ةمقالمفهوم قاعده در 
هوم استاندارد مف. دق استا ص مفهوم استاندارد نيزخصوصاين مسئله در. گفت اين همان است

 اما تفاوت يابد، ميفقهي كلي مشابهت  ةقاعدحدودي با مفهوم  تاكه در اين مقاله مقصود است 
 ،از اين رو. كندشده است تا نويسنده نتواند بر مفهوم سنتي موجود اتكا  سببگستره و مقصود 

چند الزم است تا در ه است، هرشد ن استفادهر اين مقاله حقوقي دةو قاعدمفاهيمي مانند اصول 
 فقهي ةقاعدحقوقي، اصل و  ةقاعد ول وي اصها و تفاوتهااي ديگر قلم زده شود تا مشابهت مقاله

نياز ق مفاهيمي به خلبر اين اساس .  مقصود در اين مقاله نيز روشن شودةو استاندارد و قاعد
  . ندابود كه هر دو وصف حالتي از قوانين موضوعه

اي براي مفاهيم و معاني  جلوهيك اصطالح حقوقي ممكن است مانند لغتي مشترك 
 براي درك درست مقصود ،از اين رو. ندا قاعده و استاندارد نيز دو لغت مشترك. مختلف باشد
 ترجمان دو اصطالح منزلةاله، الزم است تا صرفاً به آنچه در ادامه بهنظر اين مقو معناي مورد

قاعده معادلي است . موجود در ادبيات حقوقي ساير كشورها ارائه شده است توجه داشته باشيم
. كار رفته استه  ب2منظور تفهيم مقصود كلمه بهو استاندارد   برگزيده1كه نويسنده براي واژه

اي دارد؛   گستردهةقانون دامن.  ميان قاعده و استاندارد، تفكيكي ميان عبارات قانوني استتفكيك
، گاه كند مي يا اقدامي را منع پردازد، گاه عملي را الزام گاه به تعريف يك اصطالح يا اقدام مي

اين قواعد حقوقي  ةهمدر . كند  و گاه حكم تكليفي را مشخص ميدر قالب حكم وضعي بروز
و  كند مي و گاه در عباراتي مختصر تكليف را مشخص را به تفصيل بيانموضوع  گاه مقنن

توان به دو   تمام قواعد حقوقي را مي،بر اين اساس. گذارد   قضايي مية آن را به رويياجرا
اي از شفافيت  مقسم اين تقسيم در اوامر قانوني درجه. كردندارد تقسيم گروه كلي قاعده و استا

اما آنچه در اين مقاله بيشتر بر آن تكيه ، قانون است »خواست«و قطعيت در تعيين مرزهاي 
  . استشود، قوانين تكليفي است كه ناظر بر تنظيم رفتارهاي اشخاص در زندگي اجتماعي  مي

ترين   مهممنزلة قوق منحصر در متون قانوني نيستند، اما اوامر و دستورات قانوني، بهمنابع ح
بايستي قالبي متني و نوشتاري يابند و در حداقل سطحي از تفصيل تدوين   منبع حقوقي، مي

. شوند كه به لحاظ ضرورت رعايت اوامر قانوني و انطباق اشخاص با قانون قابل توجيه باشد

                                                            
1  . Rule 
2  . Standard 
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ها نگاه   سري از دستورالعمل مانند يك 1توانيم به قوانين موضوعه و مثبت   ميبه عبارت ديگر،
 بر اين اساس، هر 2.»اگر چنين شود، چنان خواهد شد«محتوا و هدف قاعده روشن است . كنيم

 تعريف  را پديده است كه3 قسمت اول ماشه يا محرك؛دستورالعمل قانوني دو قسمت دارد
  تبيينافتد كه ماشه به حركت ميرا تبعات قانوني زماني   است كه47العمل  دوم عكسو قسمت

كنند اهداف متعددي دارند؛ مانند  ها كه در قالب ماشه بروز مي اين دستورالعمل. كند مي
بازدارندگي، تخصيص و توزيع حقوق و ترغيب اشخاص به رعايت ترتيبات خاص موردنظر 

، محدود يا گسترده، ، مشروط يا مطلقدستورالعمل ممكن است كلي يا محدود. گذار قانون
 قاعده يا استاندارد يكي ،بر اين اساس.  باشدضعيف يا قوي و در آخر اينكه قاعده يا استاندارد

  . هاي دستورالعمل قانوني است از ابعاد و دامنه
اند كه بدون  ند كه در قالب مفاهيمي شكل گرفتههاي هنجاري رفتار قواعد دستورالعمل

دنبال ه  بو صرفاًت قاعده قابل درك ن به اصول و مباني حكمت و علك و ارجاع روشتمس
اين  محور بر قاعدهقضات . دنشو ميمنتج شدن ماشه  كشيدهبه الي هستند كه تعيين عناصر فع

ل  استاندارد اما در قالبي دستوري به دنبا.)Schauer, 1991: 23( وصف قاعده بسيار تكيه دارند
 و رعايت آن جز در كندميرا بيان حكمت و علت يك رويكرد خاص بيان اصول كلي است و 

 ةقاعدحدي با  تادر اين مسير استاندارد .  مشخص قابل تميز نيستشرايطمصداقي خاص در 
 قانون ةگسترث بر تعيين شود، بح مياتالف  ةقاعد چنانكه وقتي سخن از ،شود ميفقهي نزديك 
 در مقابل . اشاره كرد»من اتلف مال الغير فهوله ضامن«جملة توان به  مياساس آن است كه بر

 دانند، بلكه تميز ميان قاعده و برخي با قبول اين تفكيك، آن را نوعي تقسيم مشخص نمي
مانند تا يك متن ز يك متن استانداردكنند كه ا استاندارد را يك تفكيك نسبي و طيفي تلقي مي

توان گفت متن قانوني مشخصي  واقع نمي در.)Ehrlich, 1974: 257( 8رود مانند پيش ميقاعده
و متن قانوني ديگري تحت عنوان و تعريف قاعده است تحت تعريف استاندارد قرار گرفته 

اعمال آن در خصوص تني ديگر و درممكن است متني قانوني در مقايسه با م. گيرد قرار مي

                                        
                    

1. Positive Law 
2  . if this, then that. 

پذير  انعطافبسيار اي  قاعدهممكن است . بودن آن است آسانبودن امر قانوني غير از دقيق و سختگيرانه يا قاعده و استاندارد. 
 Adoption of( بستن بهترين تكنولوژي در اختياركار هندارد بمانند استاباشد و در مقابل استانداردي بسيار دقيق و سختگيرانه 

the Best Available Technology ( آن مشخص نيست بر شخص موضوع دستور تكليفي دقيق ة دامناينكه  با وجودكه
  .كند ميو سختگيرانه بار 

5

 

4. Trigger 

5. Response 
5
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ديگري  ةقاعد مصداق ديگري و به نسبت خصوصو همان متن درمصداق مشخصي قاعده 
واقع هر امر منطقي در. در اين تفكيك است »دقت«اين امر ناشي از معيار . استاندارد تلقي شود

 زيرا وقايع و ،تر شود تر و روشن تواند دقيق د ميبه همان ميزان كه دقيق و روشن باش
بيني نيستند تا تمام جوانب و مصاديق آن  پيشچنان روشن و قابل  موضوعات جهان هستي آن
  . قابل ارزيابي پيشيني باشند

پردازد و تنها  در يك نگاه ديگر قاعده به تفصيل به تبيين پيشيني اقدامي كه مجاز است مي
 120گويد كه سرعت بيش از   قاعده ميبراي مثال،. گذارد ميوضوعي را به قاضي واامور م

امر موضوعي  ةمسئل اما استاندارد هر دو ،هنگام روز ممنوع استراه كيلومتر بر ساعت در آزاد
 براي مثال،. كندف گذارد تا نسبت به آن تعيين تكلي ميحكمي را تا سطحي به قاضي واو 

از اين . دكنراه حركت در آزاد »سرعت مطمئنه«با  دبايخودرو  ةراننددارد  استاندارد مقرر مي
تواند بر اين اصل مبتني باشد كه محتوايي كه به قانون  مي تفكيك ميان قاعده و استاندارد ،رو

بر اين . شود ش يا پس از اينكه اشخاص موضوع قانون اقدام كنند تعيين ميشود پي ميداده 
 بلكه ،به ادبيات موجود در متن استناد كرد دنباي در تفكيك ميان قاعده و استاندارد ،اساس

  .شود بايستي بدين امر توجه داشت كه قانون به صورت كلي چگونه فهميده مي
گذاران  قانون. كردتفكيك ميان قاعده و استاندارد را با تفسير قانون خلط  دنبايحال  با اين

هاي فردي باشند و از  و تضمين حقوق و آزادي  ميبايستي به دنبال تأمين نظم و امنيت عمو
 جستن از نقص دوريبردن الفاظ و عبارات روشن، جامع و نامتعارض و كار به ناگزير از اين رو

به هر ميزان كه در جامعيت و صراحت قانون تالش شود باز  ،اين وجود با. اند و ابهام و اجمال
 :1377، كاتوزيان( ناپذير است اجتناب وجود ابهام، اجمال، نقص، سكوت و تعارض در قانون هم

وي و تحوالت  ةانديشو افق محدود ل ئمساگذار بر تمامي  قانون نداشتن هاحاط عالوه بر .)211
، )194: 1387نيكوگفتار صفا، ( شود ميمنجر به سكوت او در موارد زيادي سريع اجتماعي كه 

، كاتوزيان( بودن قانون نيز سبب بروز ابهام، اجمال و تعارض در قانون شده است كلي ةخصيص

هاي قانوني است و واضح است كه تفسير به صورت   كاستيفسير نيز جبرانت ةوظيف .)212 :1377
شود كه عبارت متني قانون آنچنان واضح نيست كه با  كار گرفته ميه  هنگامي باوليه صرفاً

قاعده خصوص  تفسير در،از اين رو.  ظاهري مقصود و هدف مقنن روشن شودةمشاهد
است كه تأويل يا ه كرد را روشن گذار قانون زيرا قاعده آنچنان مقصود ،تمفهومي نخواهد داش
كه با متن  كردمحدود به مواردي توان اعمال قواعد تفسير را   مي،بنابراين. شرح آن نياز نيست

عمال قانون ا. اما اين سخن كلي چندان دقيق نيست، قانوني در قالب استاندارد مواجه هستيم
.  قانوني خاص نيستةمستلزم درك قانون است و قانون لزوماً همان متن مندرج در يك ماد

 يك فعل مشخص در موقعيت خصوص درگذار قانونشود كه مقصود  قانون هنگامي روشن مي
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ات،  كلي و حل تعارضةمشخصي تبيين شود و اين امر مستلزم درك قانون در يك مجموع
تفسير در اصطالح قانوني عبارت از تعيين مدلول و . ابهامات و اجمال در متون مختلف است

 و در چارچوب اصول و گذار قانونشمول مواد قانوني مبهم يا مجمل، با توجه به مقصود  ةداير
 حالي وني است درحكمي قواعد قان ةگسترواقع تفسير علم تبيين در. مباني نظام حقوقي است

قاعده به لحاظ . كه تفاوت ميان قاعده و استاندارد در تطبيق احكام بر مصاديق است
واقع تواند مبهم باشد و تفسير در  اما همان متن دقيق قانوني مي،يابي روشن است موضوع

هام است و تفسير رفع اب ةاولي هدف ،از طرف ديگر. ابزاري است تا اين ابهام را برطرف كند
كه آنچه  حالي  در،ابهام وصفي است كه در ذات متن نهفته است. استاندارد لزوماً مبهم نيست

امور موضوعي  ةمرحليابي است كه ناظر بر  نياز است صرفاً اقدام به مصداقدر استاندارد مورد
تواند  بر مصداق خود نمي تطبيق مفهوم نداشتن قابليتواقع در. اي در حكم است و نه حل شبهه
است  حالي دراين .  درست معنا و مقصود گوينده استنكردن دركابهام . از موارد ابهام باشد

تفسير، استنباط معنا .  تطبيق اين مفهوم بر مصداق مشخص امر ديگري استنداشتن قابليتكه 
  .انوني اعمال شودنظر از مصداق يا مقامي كه قرار است حكم ق از عبارت است، صرف

  
  قاعده و استاندارد ةمميزوجوه . 2. 2

. محوري خصوصيت اصلي استاندارد است واقعهكه،  حالي محور دارد در متنقاعده وضعيتي 
، كند شود، ضمانت اجراي آن به محض نقض آن قاعده بروز مي اي وضع مي هنگامي كه قاعده

اي  شود كه اقدام موضوع قانون منتج به حادثه يا واقعه ستاندارد در موقعي ارزيابي مينقض ا اما
 كيلومتر بر ساعت باشد، به 120 اگر سرعت مجاز رانندگي در اتوبان براي مثال،. شده باشد

، اما كند جريمه ميراهنمايي و رانندگي مور أم، كندمحض اينكه خودرو از اين سرعت تجاوز 
 رانندگي در درون شهر مصداق خصوصاستاندارد سرعت مطمئنه كه اغلب درخصوص در
 كه آيا اين استاندارد شود ميكنكاش ، صرفاً وقتي كه تصادمي روي دهد اين مسئله يابد مي

 موت فرضي ر؟ مثال ديگر از اين مسئله مواد قانون مدني در خصوصرعايت شده است يا خي
شود كه از   قانون مدني، حكم موت فرضي غايب در موردي صادر مي1019 مادةطبق . است

تاريخ آخرين خبري كه از حيات او رسيده است مدتي گذشته باشد كه عادتًا چنين شخصي 
شود كه  ميگذار وقتي روشن  د مقصود قانونشو مي ستفاده اوقتي عبارت عادتاً. ماند زنده نمي

 شخصيت و سن ، مكاني،در اين صورت وضعيت زماني. دشواالثر  مفقودشخصي مدت زماني 
يك گذار  قانون ،بر اين اساس. كننده خواهد بود تعيينگذار  قانون در تعيين مقصود فرد كامالً

 مادة. استه كردتعيين  قاعده در كنار اين استاندارد در سه موردو  تعريفاستاندارد كلي را 
: دارد ميتواند زنده فرض شود مقرر  مي قانون مدني در تعيين سه وضعيتي كه شخص ن1020
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و در است گذشته  خبري كه از حيات غايب رسيده  سال تمام از تاريخ آخرين10وقتي كه 
وقتي كه يك نفر به عنواني از  ؛مدت مزبور سن غايب از هفتاد و پنج سال گذشته باشد يانقضا

و سه سال تمام از تاريخ شده است قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود  وجزعناوين 
گاه جنگ منتهي به انعقاد صلح نشده باشد  او برسد هرانعقاد صلح بگذرد بدون اينكه خبري از

سفر  هنگاميك نفر وقتي  همچنين ؛شود سال از تاريخ ختم جنگ محسوب مي جپنمدت مزبور 
سه سال تمام از تاريخ و  آن كشتي در آن مسافرت تلف شده است  وبحري در كشتي بوده

وقتي در ابتداي ماده  .كه از آن مسافر خبري برسدشدن كشتي گذشته باشد بدون اين تلف
به بررسي اوضاع و  سال شده است مفهوم آن اين است كه در تعيين مسئله 10صحبت از 

  .نيستنيازي احوال موضوع و مصداق 
اين وضعيت به نوعي ناشي از درك پيشيني محتواي قاعده و درك پسيني محتواي 

 ةپايمقنن ساخت نظم و نظام اجتماعي در تمامي شئون اجتماعي بر هدف . استاستاندارد 
 ةهاي ابتدايي يك جامع حق شهروندان در اطالع از قوانين نيز از ضرورت. اصولي كلي است

تنها بايستي فراگير و كلي باشد و تمامي مصاديق خود را  از اين منظر قانون نه .ستگرا قانون
منوط و مقيد  ،چنين ويژگي قانون.  تا حدممكن تفصيلي و روشن باشدد بلكه باي،پوشش دهد

اما . ستها   حاكم بر آنشرايطمصاديق و  ياجزابه داشتن علمي فراگير از تمامي عناصر و 
بيني   پيشي يتواناپايان دارد و مقنن  حاكم نياز به دانشي بيط يشراها و  ويژگي ةهمدانستن 

 ،بنابراين.  در حال تغيير و تحول است جامعه دائماً،عالوه بر اين. ها را ندارد  تمامي موقعيت
از اين .  نه ممكن است و نه به صالحناپذير  انعطاف مشخص وپديدآوردن قانون در قالبي كامالً

و  »قانون مطلق«ن ضرورت  مقنن ناگزير است تا بر مبناي علم نسبي خود عمل كند و ميا،رو
 اين تركيب در قالب تفكيك ميان قاعده و. خود تركيبي عملي را فراهم آورد »علم نسبي«

  .شود مياستاندارد عملي 
 اين ةاشخاص آنچه مقصود وي بوده است را انجام دهند، اما الزمه و مقدمخواهد  ميمقنن 

در اين گام .  است كه مقصود قانون بوده است، علم و آگاهي اشخاص به آن چيزياجرا
اشخاص نيازمند اين هستند تا تفسيري شخصي از متن قانون بسازند تا فحواي عبارات قانوني 

تواند همان قواعد ناظر بر تفسير قضايي   قواعد و اصول حاكم بر اين تفسير مي 1.ندنكرا درك 
 دباياشخاص . گاه محقق نخواهد شد آلي است كه هيچ  ايدهبايد دانست كه اين امر  اماباشد، 

                                                            
 ةنظري 1897 بود كه در قاضي اوليور وندل هلمز كردشخصي از قانون توجه تفسير  ةمسئليكي از اولين نويسندگاني كه به . 1
خواهيد قانون را بدانيد و نه چيز ديگر، بايستي به قانون مانند يك مرد بد نگاه  مياگر «اساس اين نظريه بر. را ارائه داد »مرد بد«

اين آن چيزي است كه من به آن ... واقع انجام خواهد داد گويي آنچه دادگاه در پيش... عات بد آن است كنيد كه تنها مراقب تب
  .)Holmes, 1897: 461. (»گويم ميقانون 
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ند و در اين فاصله توان، فرصت و نكتمام شئونات خود رعايت قانون را در ميان زندگي و 
قانون را بدانند خواهند   اشخاص مي. گونه دست زنند آناين كار را ندارند تا به تفسيري  ةهزين

ند، نك  براي اطمينان از اقدام خود به مشاوران حقوقي مراجعه ميگاه  ها نآ.  انجام دهندو آن را
در اين . دنك ميخصوص بخش كوچكي از زندگي اجتماعي اشخاص صدق اين امر تنها در اما

 منع و مجاز آن واقع محتواي قاعده و مصاديقدر.  دارد1مسير قاعده اغلب رويكرد پيشيني
 دارد و 2كه استاندارد رويكردي پسيني حالي  روشن است درهنگام تصويب قانون كامالً

محتواي آن تا هنگامي كه شخصي ادعاي مطابقت با قانون و شخص ديگري دعوي نقض 
 ةرويواقع به جاي اين قانون، اين  در.)Kaplow, 1993: 561( دشو  قانون را دارد روشن نمي

مانند را به است تا در تعيين مصاديق و حركت از ابهام به قطعيت متون استانداردي يقضا
 و اين امكان را به اشخاص بدهد تا تصويري )Duxbury, 2008: 23(د نكمانند نزديك قاعده

  .دقيق از محتوا و خواست قانون داشته باشند
  

   استاندارد در نظام مسئوليت مدنيتفكيك ميان قاعده و. 3. 2
براي برقراري عدالت و تنظيم . ستهاي قواعد حقوقي، داشتن ضمانت اجرا يكي از ويژگي

 و تك افراد جامعه، دولت، قواعد حقوقي را پشتيباني تكروابط اجتماعي سالم و دفاع از حقوق 
 ها نو از آنهند جريمه، توبيخ و بازداشت  ميمتخلفان و آنان را كه به الزام قواعد حقوقي وقعي ن

معيارهاي قاعده و استاندارد خصوص تفكيكي كه در. كند  پايبندي به قواعد حقوقي را مطالبه مي
 با اين. ، يك تفكيك عام و كلي است كه در تمامي نظام حقوقي قابل رديابي استدشارائه 

اينكه  با وجوداند و   هاي نظام حقوقي بيشتر با چنين تفكيكي تماس داشته  خه برخي از شا،حال  
 معياري براي تعيين اهميت ةمنزل بهميزان دقت در نوشتار ادبيات قانوني كه  بر اين نظرندبرخي 

 حقوقي با جا كه تنظيم روابط واقعيت اين است كه هر ،)Hepple, 2005: 57( آن مقرره است
واقع  در3.يابد  ت بيشتري مييمقاعده و استاندارد نيز اه ةمسئلاشكال بيشتري همراه باشد، 

 خاصي شرايطموضوع و  ةواسط هبهاي حقوقي   تفكيك ميان قاعده و استاندارد در برخي حوزه
هايي هستند كه در مسير   ها، حوزه  اين حوزه.  توجه استدرخوركه بر آن حاكم است، بيشتر 

نظام .  و تحوالت اجتماعي وجود داردها نتوسعه قرار دارند و يك تالزم منطقي ميان قواعد آ

                                                            
1  . Ex Ante 
2  . Ex Post 

  :ك. بيشتر رةبراي مطالع. كرددر حقوق مالكيت فكري اشاره ) patentability(به موضوع قابليت ثبت توان  مي براي مثال،. 3
Willard Phillips, the Law of Patents for Invention 73 (1837) & Thomas Webster, the Law and 
Practice of Letters Patent for Inventions 8-9 (1841). 

 : ك.حقوق رقابت رخصوص براي بررسي همين مسئله در

Crane, Daniel A. (2007). "Rules Versus Standards in Antitrust Adjudication", 64 WASH. & 
LEE L. REV. 49, 49-111. 
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ترين نظام تنظيم رفتار در روابط خصوصي افراد و ارتباط و   مهممنزلةمسئوليت مدني به
هاي نظام حقوقي است كه تفكيك   شترين بخ وابستگي كه با تحوالت اجتماعي دارد از مهم

  . داردنسبتاً قابل توجه ةپيشينميان قاعده و استاندارد يك 
 يكي از اركان اصلي مسئوليت مدني منزلةدر اين مقام سخن از معيارهاي بررسي رفتار به

. شود ميگر  جلوه وصف بنيادين اين ركن منزلة بار است و تقصير به  در قالب عمل زيان
اين نكته به اند و   استانداردهاي رفتاري در حقوق مسئوليت مدني همواره مورد بحث بوده

است كه آيا قاضي توانايي تشخيص اين نكته را دارد كه اقدام مدنظر تقصير بوده ه شدتمركز 
 سطح اطالعات، توانايي ةطواس هگروهي بر اين عقيده پافشاري دارند كه قضات ب. ؟است يا خير

 معيار تقصير را ندارند و براي اين منظور بايستي ةلمنزكشف ميزان سطح مطلوب احتياط به
براي دستيابي به كارآمدي مطلوب به ساير ابزارها از جمله تعيين ضوابط رفتاري در قالب 

 قضايي اطالعات و ة رويگروهي در مقابل بر اين باورند كه قضات در فرايند. قاعده متوسل شد
توانند ميزان احتياط مطلوب و كارآمد را در قالب   ند و در نتيجه مينك   كافي را كسب ميةتجرب

 اين چالش در يك مثال قديمي در نظام .)Cooter, 1979: 369( استانداردهاي كلي تشخيص دهند
مريكايي، اوليور وندل ا ةات برجستمسئوليت مدني نيز بروز يافته است، جايي كه دو تن از قض

دو مسير متفاوت را آهن   راهةدر تبيين موضوع در يك سانح، 2 و بنجامين كاردوزو1هلمز
آهن و  اي كه به تقاطع راه   تكليف استاندارد رفتاري رانندهخصوصها در آن. اند  دهكرانتخاب 

 هلمز با پيشنهاد يك قاعده بر .)Franklin & Rabin, 1983: 52(  دارندنظر اختالفسد ر ميجاده 
 .Baltimore & Ohio R.R. v(كند  و مسير را نگاه اين نظر است كه راننده بايستي توقف

Goodman, 275 U.S. at 70( .باور است كه كاردوزو با رد اين تكليف بر ايناست  حالي  دراين 
 هلمز .)Pokora v. Wabash Ry., 292 U.S. at 103-06( كند رفتار 3با احتياط متعارف دبايكه راننده 
آهن و جاده يك  راههنگام رسيدن به تقاطع  4ر است كه الزام به مراقبت متعارفبر اين باو

صريح  ةقاعدكلي در قالب يك  اما مهم اين است تا اين تعهد ،تكليف واضح و روشن است
كردن به اطراف  نگاهاما كاردوزو بر اين باور است كه ممكن است تكليف توقف و . شودمتبلور 

اي كلي براي اصل احتياط  قاعدهتوان   به گمان وي نمي. نباشدتكليف درستي در برخي موارد 
اين امكان را به قاضي داد تا  دباي، بلكه كردمند  قاعدهي مختلف هايتو رفتار را در موقعتعريف 

و اينكه در آن  را تجزيه و تحليل كندعناصر حاكم بر دعوي خاص  بنا بر استاندارد كلي احتياط
براي حل اين مشكل، . موقعيت خاص اعمال اصل احتياط متعارف چه اقتضائاتي داشته است

                                                            
1  . Oliver Wendell Holmes. 
2  . Benjamin Cardozo. 
3  . Reasonable Caution. 
4  . Due Care 
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      و 1اُت ةوسيل هبلزوم ايجاد يك استاندارد ساختارمند در حقوق مسئوليت مدني  ةمسئل
اند كه   خود به بررسي اين موضوع پرداخته ةمقالها در  آن. استده ش مطرح 1997در  2شافر

 در 3ر احتياط كاملان به توسعه و بهبود استانداردهاي مؤث زمطيتوانند   ها مي  چگونه دادگاه
. ندنك اطالع اندكي از بهترين سطح رفتاري به لحاظ اجتماعي دارند اقدام ها نمواردي كه آ

د كرشده منضبط  تعيينپيش  ازتوان رفتار را در قالب اصولي   ها اين بود كه نمي بررسي آن ةنتيج
 :Ott & Schafer, 1997(  زمان توسعه يابندطي اي نيست جز اينكه اين استانداردها صرفاً  و گزينه

17(.  
  

  ترجيح قاعده بر استاندارد يا ترجيح استاندارد بر قاعده. 3
  ها اساس اهداف و ضرورتگزينش ميان قاعده و استاندارد بر. 1. 3
  بازدارندگي. 1. 1. 3
   هاي قانوني مانند مسئوليت مدني، حقوق كيفري و نظام انتظامي با درج ضمانت  ياري از بخشبس

قاعده يك مرز دقيق ميان آنچه . كنند   را دنبال مي4 محرك مسئوليت، هدف بازدارندگييااجر
ه در معرض آن قاعده  و به اشخاصي ك)Posner, 1998: 1262( دكن  ممنوع است ترسيم ميو مجاز 

 در اين ها ندهد تا بتوانند به سنجش اين امر بپردازند كه آيا اقدام آ  قرار دارند اين امكان را مي
 اعمال ممنوعه به خصوص در،بر اين اساس. ؟سمت خط ترسيمي قرار دارد يا در آن سو

منظور اجتناب از آن  بهقدامات الزم را توانند ا   ميها ناشخاص اخطار كافي داده شده است و آ
اين خط دقيق ترسيمي موجب . انجام دهند مستوجب مسئوليت ياجرا   اقدام و گريز از ضمانت

انجام را دليل ريسك مسئوليت احتمالي ه  يا مطلوب باقدامات مجاز اشخاص بتوانند شود  مي
اعمال ممنوعه نيز يك اقدام  ةمحدوددر .  نداشته باشنداجرا    ضمانت و ترسي از اعمالدهند

خواهد داشت و اشخاص با درك ميزان مسئوليتي كه از هزينه يا مجازات مشخصي  ،مشخص
 هند داشت خواندادن يا دادن منفعت تصويري از انجام ةهزينتحليل  وانجام آن اقدام 

اين خط دقيق موجب . هايي نيز وجود دارد  ها و نامطلوبي   كاستي اما،گيري خواهند كرد  تصميم
نظر از اينكه مطلوبيت يا مضرات آن  صرفند نكمرز اقدام مجاز عمل  ةلبشود تا اشخاص تا  مي

 گذاشته گذار قانونمبنا تجويزي است كه .  خواهد بودموارد مشخص چگونهخصوص اقدام در
نظر از اينكه چه  صرفاقدام غيرمجاز نيز . است و نه مطلوبيت يا ناپسندي اقدام به صورت ذاتي

ميان اقدامي كه زشتي آن بيش از حد ميزان از اين لبه دور يا به آن نزديك است ممنوع است و 

                                                            
1  . Ott 
2. Schäfer 
3  . Due Care 
4  . Deterrence 
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وجود نخواهد تفاوتي است ه شدخاطر اشتباه فني انجام ه  باي كه صرفاً  ممنوعهاست و عمل 
  . داشت

اولويت قاعده بر استاندارد به لحاظ هدف بازدارندگي گفته شد، خصوص در مقابل آنچه در
ه استاندارد با توصيف تمايز ميان اقدام مجاز و غيرمجاز به روش سنجشي اين امكان را ب

. داشته باشندهاي شخصي    قضاوتنسبت به خطاهاي ماهوي دهد تا از رفتار خود   ن ميامخاطب
و وابسته است با توجه به اينكه اين تمايز ميان اقدام مجاز و غيرمجاز ثابت و غيرمنعطف نبوده 

خودداري  قرار دارند مرز ةلببه مورد خاص خواهد بود اشخاص از توسل به اقداماتي كه در 
 ،عالوه بر اين. ها كمتر است بودن آن خطاورزند كه احتمال   كنند و به رفتارهايي گرايش مي  مي

دهد تا نظام بازدارندگي به صورت نسبي و متناسب با شدت پليدي   استاندارد اين امكان را مي
اما در كنار اين مزيت اين . دكن ضمين مياقدام اعمال شود و اين مطلب قوت بازدارندگي را ت

 اشخاصي كه كند و برخي  اشكال هم وجود دارد كه استاندارد يك خط دقيق را ترسيم نمي
  و برخي اشخاصكنند   از اقداماتي كه مطلوب يا مجاز است خودداري مي1پذير نيستند ريسك
توجه به اينكه   با،از سوي ديگر. شوند   ضداجتماعي تشويق مياقدامات به انجام 2پذير ريسك

ند در موارد خاكستري ادار تصميم عهدهمرز دقيقي وجود ندارد ممكن است اشخاصي كه 
عالوه بر . دشو  تصميمات اشتباهي بگيرند و اين امر موجب سردرگمي در تشخيص قانون مي

اند تا از اقدام زيانبار خودداري   صي كه سعي خود را داشته روشي وجود ندارد تا اشخا،اين
اند از   هكرداشتباه در تشخيص مصاديق، اقدام به عمل خالف قانون  ةواسط هب ورزند و صرفاً
  .مسئوليت برهند

  
  نمايندگي. 2. 1. 3

ت؛ مانند قواعد نمايندگي در  اس3 نمايندگيياز قوانين اعطادر كنار بازدارندگي هدف بسياري 
هاي حاكميت به اشخاص   ها و مسئوليت  اساس آن كاركردها، نقشاساسي كه برحقوق اداري و 

بر مبناي اين هدف نيز ممكن است تمايزي ميان قاعده و استاندارد . شود  مختلفي واگذار مي
دست و دادن اختيارات كامل و    زير نمايندگي به اشخاصيقاعده با اعطا. شودايجاد 

با توصيف . دكن  هاي مشخص را ممكن مي   مسئوليتيهاي روشن به اشخاص، اجرا  مسئوليت
تجربي و عملي، احتمال ط يشرادست قرار دارند در يك  اختيارات اشخاصي كه در مراتب پايين

 كم و به حداقل   فياعمال اختيارات و وظاروي از   يا طفرهغصب عناوين، تجاوز از اختيارات
مراتب  تر سلسله  رسد؛ تعارضات ميان مقامات باالدستي و اشخاصي كه در درجات پايين  مي

                                                            
1  . Risk-Averse People 
2  . Risk-Preferring People 
3  . Agency 
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د؛ با شو  جويي در وقت و هزينه مي  و موجب صرفهيابد مياداري و سياسي قرار دارند كاهش 
 موضوعات مورد نمايندگي، الگوهاي روشن و صريحي را خصوص اختيارات كامل درياعطا

در كنار اين . دنك مي و از دعاوي قضايي و اختالفات جلوگيري ميان تقسيمات كاري ايجاد
 ها ندستان به آ  قواعد با تعيين محدوده و ماهيت اقتدار پايين. مزايا معايبي نيز وجود دارد

 يا اختيارات خود را بر خالف ها خودداري ورزند  دهد تا از اعمال مسئوليت ميپناهگاهي امن 
رفتن زمان نيز  هدر احتمال تعارض اختيارات و،عالوه بر اين. ندنكاهداف كلي سيستم اعمال 

دستي اختيارت خود را بر خالف اهداف  پايينبيشتر خواهد شد، زيرا ممكن است اشخاص 
  .ندنكبيني نيست اعمال  پيشدستي قابل  باالو به طريقي كه براي اشخاص كلي سيستم 

تر در   بندي شوند و مسائل مهم  دنبال اين است تا مسائل از حيث اهميت دستهه استاندارد ب
. دنرار گيردستي ق  مسائل جزئي در اختيار اشخاص پاييند و نها بمان  اختيارات باالدستي ةحوز

شود تا با توجه به اهميت موضوع به  ميدستي واگذار  پاييناين مسئله به اشخاص 
اشخاص كاري  تقسيمبر   هزينه و زمان تميز و تفكيك مسائل بپردازند و از كار پر،گيري  تصميم

دستي   تا اشخاص پايينشود  ميحال استاندارد موجب  با اين. دستي جلوگيري شودباال
 اختيارات خود ةها در حوز آنخصوص گيري در  اساس معياري كه تصميماختيارات خود را بر

. تواند قابل اعتماد باشد  دستي نمي   اشخاص پايين از سويند و اين قضاوتنكست اعمال ها نآ
 ةد تشخيص دامنشوها مشخص    صالحيت آنواقع بدون اينكه به صورت مشخص مصاديقدر

ماند    باقي ميها ناساس معيارها و استانداردهاي كلي، در اختيار آدستان، البته بر  صالحيت پايين
  . دشوو اين امر ممكن است موجب اقدام خالف مصلحت كلي 

  
   به مجريان قانونياعتماد بي. 3. 1. 3

يابد اين است كه مقنن به چه ميزان به   گذاري اهميت مي ي كه در فرايند قانونيكي از مسائل
قانون را فقط قضات اجرا .  اعتماد داردگذار قانونمجريان قانون براي دستيابي به اهداف بنيادين 

و اختصاص دارد گيري   به ايجاد قدرت تصميم بلكه بخش اعظمي از فرايند قانون ،ندنك  نمي
 ممكن است اين توان تحت .خدمات عمومي استن أموراماقدام براي عناصر حاكميت و 

عمومي ايجاد ن أمورام كه در همان ابتدا براي اي نظارت اتفاقي قضايي قرار گيرد، اما توانايي
 استاندارد به كساني. رتباط داردشود در بسياري موارد با حقوق اصلي و بنيادين اشخاص ا مي

اين مسئله به همان ميزان كه بيانگر . دهد  كنند يك صالحديد نسبي مي  كه قانون را اعمال مي
 به مجريان قانون است ممكن است موجب كاهش اطمينان از دستيابي به گذار قانوناعتماد 

ين احتمال وجود دارد تا مجريان قانون از  زيرا ا،دشوهاي مشابه  نتايج يكسان در موقعيت
ند و منافع و ترجيحات خود را نكاستفاده  سوء داده است ها نصالحديد و امكاني كه مقنن به آ
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شفافيتي كه در  ةواسط هب در مقابل قاعده، .)Sunstein, 1995: 974( بر اعمال قانون مقدم دارند
استفاده از قانون را با الزام مجريان قانون به  سوءامكان  ةدامن حدود و ثغور آن وجود دارد،

 دكن  شده محدود مي مشخصالعمل مشخص در روش مشخص با حضور وقايع محرك   عكس
)Sullivan, 1993: 58(. اين محدوديت ذاتي قواعد بر مجريان قانون مقنن را به اين سمت سوق 

هنگامي كه اعتمادش به مجريان قانون تحليل رفته است با تعيين موارد و لوازم دقيق دهد تا  مي
  1.پايه و اساس قوانين ببندند  اجراي قانون، دست مجريان را در اعمال بي

  
  هزينه. 4. 1. 3

ز توجه است؛ اين هزينه اعم است ا درخورتفكيك ميان قاعده و استاندارد از جهت هزينه نيز 
 در گذار قانون يا درك محتوا و مقصود وقت و زماني كه براي تصويب يا اجراي قانون گذاشته

اين هزينه . شود  هاي مالي كه براي دستيابي چنين فرايندهايي تحميل مي  يا هزينهقضاوت  ةمرحل
تر از توليد قانون   نون در قالب قاعده پرهزينهتوليد قا. تصويب قانون استاول  ةمرحلدر 
 زيرا ايجاد قاعده نيازمند اطالعات بيشتري به نسبت استاندارد و اطالع است،اساس استاندارد بر

هاي مرتبط با واقعه و چگونگي برخورد قانوني با اين وقايع    حول موضوع، موقعيتشرايطاز 
 ،و ارزيابي موضوعات مرتبط نيازمند استفاده از كار كارشناسياست و كسب همين اطالعات 

مفاد قاعده و خصوص نظر در اتفاقويژه از اين جهت كه  هاين مطلب ب. كرد است  زمان و هزينه
 توجه درخورتر از توافق بر محتواي استاندارد است نيز   تر و پيچيده  تصويب آن بسيار سخت

  .)Kaplow, 1993: 558( است
هاي بيشتري را به نسبت    قانون و به قضاوت نشستن، استاندارد هزينهياجرا ةمرحلدر 

تصويب به صورت دقيق و  ةمرحل زيرا از آنجا كه عناصر و ضوابط آن در كند، ميقاعده ايجاد 
رد نيازمند كارشناسي و زمان بيشتري جزئي تعيين نشده است ارزيابي و تحليل مفاد استاندا

موران عمومي اعم از اجرايي و أيا ماشخاص عادي  از سويقانون ممكن است  ياجرا. است
يك قانون  ياجرااقدامات اشخاص در زندگي روزمره هر يك نمادي از . شود انجام قضايي
دارد تا از  مييابد و اشخاص را وا   اهميت ميها ن آياجرابخش كوچكي از قوانين و  امااست، 

 قانون ممكن است خود يهنگام اجراهر شخص عادي . رعايت قانون اطمينان حاصل كنند
اقدام به آن كار  2 خوداساس بهترين حدسمحتواي قانون داشته باشد و برخصوص حدسي در

هاي مشخص، از    يا حتي در نهايت احتياط و در فرضمشاوران حقوقي استفادهيا از خدمات 

                                                            
 نماينده و تقسيمي كه ميان استاندارد و قاعده ترسيم كرديم در قالب منزلة  اصيل و مجري قانون بهمنزلة  مقنن بهياعتماد بي. 1

  .نيز قابل تفسير است) Principal-Agent Problem( مفهوم امروزي بحران نمايندگي
2  . best guess of the law. 
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 زيرا وقتي محتواي قانون ،تر است  هزينه كمقاعده از استاندارد . كندمراجع مربوطه استعالم 
ن در اما هنگامي كه قانو ،»تواند مشاور خود باشد  هر شخص مي«روشن باشد به طور معمول 

هاي   حقوقي و حتي مشاوره ةپرهزينهاي اغلب   به مشاورهقالب استاندارد تصويب شده است 
عالوه بر . دست آيده ست تا بهترين فرض براي رعايت قانون ب نياز اها  متخصصان ساير حوزه

 ةدامنن حقوقي بايستي اور قانون حتي بر فرض استفاده از خدمات مشاةكنند اجرااين هزينه، 
زيرا تا هنگامي كه محتواي قانون در يك  كند،بيني   ريسك مشخصي را براي خود پيش

 چيست  دقيقاًگذار قانونرسيدگي قضايي طرح نشده است، هيچ شخصي مطمئن نيست مقصود 
 اعمال قانون احتياط كند و تواند براي اطمينان از ميالبته اين شخص . و چه خواهد بود

متابعت  ةهزين نسبت دهد، اما در اين صورت گذار قانونترين فرض ممكن را به   سختگيرانه
تر و ريسك   هزينه كمدر قاعده اما تعيين محتواي قانون بسيار . قانون بسيار باال خواهد بود

كمتري براي درك  ةمطالعكه اجراي قاعده با  ا از آنجالذ.  قانون كمتر خواهد بودنكردن متابعت
كمتري  ةهزيناستاندارد  ياجرا نسبت به  همراه است، قاعده در مقام اجراگذار قانونمقصود 

  .دارد
  

  ترجيح نسبي به جاي ترجيح كلي. 2. 3
يكرد كلي قاعده را بر استاندارد يا استاندارد را بر توان در يك رو  نميد شطور كه مالحظه  همان

. گيرند ميدارند و امكان يك پاسخ كلي را از ما مرجحاتي بر ديگري هر يك . قاعده ترجيح داد
لذا ترجيح نسبي به جاي ترجيح كلي در گزينش ميان قاعده يا استاندارد قابل توجيه خواهد 

محوري براي دستيابي به يك  قاعده استوار است كه به هر ميزان كه اين رويكرد بر اين مبنا. بود
توان استانداردها را از نظام   هم نمي  باز،)Shupack, 1985: 127( نظام قابل اتكا مطلوب باشد

تدريجي  ةتوسع ةنتيجتنها پيدايش استاندارد در  نه زيرا ،)Nance, 2006: 1294(د كرحقوقي محو 
 بلكه ايجاد قانون در قالب استاندارد در ،و تاريخي حقوق امري واقعي و گريزناپذير است

قدر كه ويژگي انعطاف و از سوي ديگر نيز هر . ستامطلوب نيز هاي حقوقي   عرصهاز بسياري 
طمينان و هم ا انطباق با تحوالت اجتماعي كه در ذات استاندارد وجود دارد مطلوب باشد، باز

تواند قابل توجه باشد وجود قاعده را  ميخصوص در مواردي كه آثار و تبعات اقدام  بهقطعيت 
گزيد  بايستي در جايي كه مناسب است قاعده را بر،از اين رو. دكن  در نظام حقوق ضروري مي

  . و در جايي كه استاندارد مناسب است آن را بر قاعده ترجيح داد
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  سطح اطالعات. 1. 2. 3
نقص اطالعات  ةمسئلدهند به   هاي حقوقي استاندارد را بر قاعده ترجيح مي  اولين دليلي كه نظام

قاعده به دنبال تعيين و تعريف دقيق اقدامي است كه مجاز يا ممنوع است و چنين . گردد ميبر
سبت اطالعاتي است كه براي تعيين استاندارد تري به ن  تعريفي نيازمند اطالعات بيشتر و كامل

ي، سطح گذار قانونبر اين اساس در گزينش ميان استاندارد و قاعده در زمان . استمورد نياز 
اطالعات فني و حقوقي نسبت به موضوع مطروحه و تكميل و تدوين عرف اقدام در آن رابطه 

اي نوظهور احساس    در حوزهگذار قانون ضرورت ورود هنگامي كه. بايستي مدنظر قرار گيرد
 اما اطالعات مربوطه در سطحي نيست كه تمام ابعاد حاكم بر موضوع به صورت دقيق ،شود  مي

اساس عرف و  زمان و برطياين استانداردها . تواند كارايي داشته باشد  تبيين شود استاندارد مي
و به صورت تفصيلي  يابند ميگيرد پرورش   موضوع شكل ميخصوص كه درقضايي  ةروي
اين نظامي . تواند جايگزين مناسبي براي استاندارد باشد  آن هنگام است كه قاعده مي. آيند  ميدر

 ،براي مثال. گيرد ميهاي كلي حقوق نيز شكل   هاي حوزه   زيرمجموعهخصوصاست كه در
 ساختار كلي ةدهند سري از قواعد كلي شكل هنگامي كه سخن از مسئوليت مدني است، يك

هاي مسئوليت مدني   هاي نوظهور و زيرشاخه  هنگامي كه حوزه اما ،شوند  مسئوليت مدني مي
 اقتضائات خاص هر ة كافي و دربرگيرندتوانند  ردهاي كلي نمياگيرند ديگر اين استاند  شكل مي

هاي   د با واقعيتن شايد استانداردهاي كلي مسئوليت مدني نتوان،براي مثال. موضوع باشند
ها ممكن است به   اين واقعيت. يابند مسئوليت ناشي از عيب كاال انطباق ةموجود در حوز

 قضات قرار گيرند و اين نكته كه اصول و صورت اوليه در دعاوي خاصي مورد توجه
استانداردهاي كلي مسئوليت مدني با ضرورت رعايت عدالت در يك موضوع خاص انطباق 

اي   كم به صورت رويه  اين مسائل كم. گيرد   يك شروع تحول مورد توجه قرار ميمنزلةندارد، به
ها   ها و ضرورت  اساس همين واقعيتان برگذار قانونسپس ، دنگير  در عملكرد قضات شكل مي

  .ندنك   تبيين ميرت  پردازند و ابعاد آن را به صورت دقيق  به تدوين قواعد تفصيلي در اين حوزه مي
  

  تعدد يا انحصار مصاديق .2. 2. 3
 از زياديتعداد  از سويصورت مستمر به شمار و   نظر مقنن بيهنگامي كه مصداق متن مورد

شود، مانند مقررات راهنمايي و رانندگي يا مقررات مربوط به بهداشت و    اعمال ميها نانسا
واقع اين امر در. سالمت كار، مقنن گرايش بيشتري به تعيين قاعده براي مصاديق خاص دارد

 در مواردي بايد ي يك اقدام پرهزينه است و صرفاًگذار قانون. نوعي ارزيابي سود و هزينه است
تعيين وضعيت .  توجه باشددرخورهاي تحميلي   د كه منافع آن به نسبت هزينهگيرصورت 

توان  مياي داشته باشد، اما ن تواند منافع گسترده ميد شو مياقدامي كه به صورت مستمر انجام 
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كه وقايع مشابه به  هنگامي. دنكها قاعده وضع  د براي تمام وضعيتكر را ملزم گذار انونق
گذاري   سرمايهگيرند الزم است تا  مي مشابهي صورت هاي نسبتاً صورت مستمر در موقعيت

هاي   اي كه مرتبط با اين وقايع است صورت گيرد نه اينكه هزينه   قاعدهةباره براي توسع يك
 در مقابل وقتي وقايع به .)Kaplow, 1993: 563( مستمر قضاوت پرونده به پرونده را متحمل شد

شوند، مانند مقررات ناظر بر   هاي متفاوت موضوعي واقع مي صورت غيرمستمر و در موقعيت
  هنگام اختالفهكتر خواهد بود   هزينه  به ديگران، اين امر كمنزدن خسارترعايت احتياط در 

د تا تمام تمايزات موضوعي مرتبط را كر كلي از پيش طراحي ة تا اينكه يك قاعدشوند ارزيابي
چند تحت شوند كه هر ميشماري اعمال  هاي بي برخي مقررات بر موقعيت. مدنظر قرار دهيم

  .  اما از حيث اركان مشابهتي ندارند،گيرند مييك وصف كلي جاي 
  

  اساس مجريتفكيك بر. 3. 2. 3
هنگامي كه مجري قانون دستگاه عريض و طويل قضايي و قاضي است كه در محكمه با 

 فرصت كافي براي ارزيابي حكمي مفاد قانون در ،اختيارات كامل و با فراغ خيال نشسته است
 مجريان اجرايي از سوي داول باي ةمرحل اما هنگامي كه قانون در ،داردقالب استاندارد وجود 

براي . تواند راهگشا باشد مياجرا شود كه فرصت كافي براي ارزيابي موضوع ندارند قاعده 
 يك تكليف گذار قانونقوانين راهنمايي و رانندگي، اين امكان وجود دارد تا خصوص  در،مثال

راهنمايي ن أمورام. ندنك تا با سرعت مطمئنه در اتوبان حركت دكلي را بر دوش رانندگان بگذار
 شرايط در هر مورد با توجه به د بايها ندر اين صورت آ. ندا مور اجراي اين قانونأو رانندگي م

د به موضوع بپردازند كه آيا راننده در حال رانندگي با و اوضاع و احوال و با درك شخصي خو
 يا به صورت غيرمطمئنه و در اين صورت بايستي وي را جريمه كند ميسرعت مطمئنه حركت 

 خودرو ةمور راهنمايي و رانندگي و رانندأ عميق ميان مة يك مشاجردر اين فرض احتماالً. ندنك
اما اگر . ؟ مطمئنه بوده است يا خيرشرايطن آ سرعت راننده در كه آياگرفت صورت خواهد 

 120  نمونه سرعت مجاز در اتوبان در روزرايد كه بنك روشن وضع ة يك قاعدگذار قانون
تواند  ميحتي مجري قانون . ، اجراي اين قانون بسيار آسان استاستكيلومتر در ساعت 

كنند كه آيا  ميهاي الكترونيكي باشند كه به صورت مكانيكي فقط اين مسئله را بررسي  دستگاه
 تكنولوژي نيز توسل به قاعده ةهاي توسع  استفاده از ظرفيت. ؟سرعت مجاز بوده است يا خير

بررسي صالحيتي است كه  زيرا اجراي مفاد استاندارد نيازمند يك ،ه استكرد ضروري را
 مكانيكي قانون در يكه اجرا حالي هاي الكترونيكي قادر به تشخيص آن نيستند در دستگاه

  .)Sullivan, 1993: 118( آيد ميهاي الكترونيكي خودكار بر   دستگاهةقالب قاعده از عهد
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  گيري  نتيجه. 4
. هاي اجتماعي است  ايجاد تعادل در موقعيتها با هدف   هدف اصلي قانون تنظيم رفتار انسان

 ايجاد ةبرگيرند دستورات قانوني كه درها نقانون كاركردهاي مختلفي دارد كه از ميان آ
 يند و اجراا موضوع اصلي اين تكاليف اشخاص. ند از اهميت بسزايي برخوردارندا تكاليف

با اين حال آنچه موضوع اين مقاله قرار . دنشو  ن مياجراهاي مختلفي تضمي    با ضمانتها نآ
اي از اطمينان و قطعيت است كه اين قوانين براي دستيابي به تنظيم رفتار با   گرفته است درجه
د اشخاص نتر تبيين شده باش   قانوني دقيق»امر«به هر ميزان كه مرزهاي . خود همراه دارند

دستور قانوني خواهند داشت و به هر ميزان كه متن با  »نقض«يا  »تبعيت از«اطمينان بيشتري از 
كارانداختن خالقيت خود با دست  هانعطاف بيشتري همراه باشد، اشخاص در انجام مقاصد و ب

اين تفكيك در ميزان قطعيت يا انعطاف در دو اصطالح قانوني يعني . بازتري عمل خواهند كرد
هاي مختلف علم حقوق   مصاديق اين تفكيك در شاخه.  استقاعده و استاندارد متبلور شده

طور كه در اين  همان. شود مي    مشاهدهالملل   بين كار وهمچون مسئوليت مدني، حقوق رقابت،
رجيحات  و ت ارتباط،اساس اهداف ماهوي قانون، يعني بازدارندگي، نمايندگي برشد اشاره مقاله

اين امر تقدم و ترجيح يكي . ها و معايبي به نسبت ديگري دارند  عملي هر يك از اين دو، مزيت
كند و ما را به سمت ترجيح نسبي به جاي ترجيح مطلق در   بر ديگري را با مشكل مواجه مي
زان كه اين رويكرد بر اين مبنا استوار است كه به هر مي. دهد  گزينش ميان اين دو سوق مي

توان استاندارد   هم نمي محوري براي دستيابي به سطح مطلوب قطعيت مطلوب باشد باز قاعده
 تدريجي و تاريخي ة توسعةتنها پيدايش استاندارد در نتيج  زيرا نه،دكررا از نظام حقوقي محو 

  از بسياري بلكه ايجاد قانون در قالب استاندارد در،حقوق امري واقعي و گريزناپذير است
 قدر كه ويژگي انعطاف و انطباق با از سوي ديگر نيز هر. ستامطلوب نيز هاي حقوقي   عرصه

هم اطمينان و قطعيت  تحوالت اجتماعي كه در ذات استاندارد وجود دارد مطلوب باشد، باز
اشد وجود قاعده را در  توجه بدرخورتواند  ميخصوص در مواردي كه آثار و تبعات اقدام  به

گزيد و در  در جايي كه مناسب است قاعده را برد باي،از اين رو. دكن  نظام حقوق ضروري مي
بر اين اساس با يك بررسي موردي . جايي كه استاندارد مناسب است آن را بر قاعده ترجيح داد

 توافق سياسي، تعدد يا انحصار نبوداساس ارزيابي عواملي مانند سطح اطالعات، توافق يا و بر
ترين شكل قانوني   م تا مطلوبينك  مصاديق و هزينه به ترجيح يك شكل بر ديگري اقدام مي

  . دست آيده هاي عملي ب  اساس مقتضيات زماني و مكاني و محدوديتبر
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