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 حقوق معنوی

 

 این مطلب به پروژه توانا مربوط به سازمان   - اختصاص •

  E-Collaborative for Civic Education   اختصاص دارد و استفاده از آن می بایست با ذکر نام

 .سازمان تهیه کننده انجام شود

این مطلب برای استفاده های غیر تجاری می باشد و برای هیچ گونه منفعتی بهره  -  غیر تجاری •

 .برداری نخواهد شد

اگر می  خواهید هر گونه تغییری در مطلب وارد کنید، شما می  توانید حاصل کار را تنها  -  اشتراک •

 تحت مجوز

  E-Collaborative for Civic Education  منتشر کنید و برای ایجاد بدنه اصلی  اطالعت، این

  تغییرات را باید با

    E-Collaborative for Civic Education  به اشتراک گذارید. 

 

 

 



 لیون فولر 

 .تسهیل زیست اجتماعی می داند ،او مهم ترین نقش قانون را همانند هارت•

  .نظام حقوقی است نه یک قانون خاص، کل او معتقد است که واحد تحلیل قانون•
 (مانند هارت)

 مورد دیگری که فولر متاثر از هارت شده است این است که قانون همان قاعده•
Rule است. 

 



 سوال اساسی فولر

 قانونی که بخشی از یک سیستم حقوقی ناعادالنه است، قانون است یا نه؟•

 .پس سوال اخالقی بودن، کل نظام قانونی است و نه یک قانون خاص•

قوانینی که در دل یک نظام قانونی عمیقا غیر اخالقی : ادعای اصلی فولر•

 (قرائت حداقلی نظریه قانون طبیعی. )مندرج است، اساسا قانون تلقی نمی شوند

 

 



 استدالل رفع تالی فولر
 

 .اگر الف یک نظام قانونی باشد، آن گاه الف نظامی متشکل از قواعد است•

 .نظام غیر اخالقی اساسا نمی تواند نظامی متشکل از قواعد باشد•

 .پس نظام غیر اخالقی اساسا نمی تواند نظام قانونی باشد•



 شروط تحقق قاعده

 :دلیل فولر برای مقدمه دوم•

 .شروطی که تحقق آن ها قاعده را قاعده می کند 

قانون نباید سلیقه ای اعمال و اطالق شود و با موارد مشابه باید : عدالت صوری -۱
 .رفتار یکسان داشت

 .قواعد باید همیشه به طور علنی به همگان اعالم شود -۲

 .قواعد نباید عطف به ماسبق شود -۳

قواعد نباید مدام دستخوش تغییر شود و اطالق آن از یک مورد به مورد دیگر  -۴

 .تغییر کند

 .قواعد نباید زیاد مبهم و چند پهلو باشند -۵

 .قواعد نباید دست کارگزاران قانون را زیاده گشاده بگذارد -۶



 اخالق درونی قانون

باید اصول شش گانه باال برای قاعده مند بودن . باید قاعده مند باشدنظام حقوقی •
پس قانونی که این اصول در آن رعایت نشده، اساسا قاعده . رعایت کندرا 

 .نیست و آن نظام حقوقی، اخالقی نمی باشد

این اصول شش گانه، بیش از آن که مربوط به محتوی قانون باشد، روش و •
 .آیین کار را به ما نشان می دهد

 .مورد، اقتضای اصل عدالت و انصاف است ۶این تمام •

فولر به این اصول اخالقی که تحقق آن ها، شرط تحقق قاعده و به تبع آن قانون •
 .است، اخالق درونی قانون می گوید

رعایت این اصول اخالقی شرط تحقق قانون است و این حداقل از اخالق باید •
 .در قانون باشد و ضروری است

نقش فولر این بود که نشان دهد که پوزیتیویست ها باید بپذیرند که اخالق کامال •
 .  مجزا نیست و این حداقل ها باید باشد
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