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 مقدمه
دا با  مـيالدي،14و13هـاي در نظام حقـوقي انگلـستان در قـرن1الكامنهاي دگاهاستقرار

و سـخت گرديـد و ايـن امـر نارضـايتي از)Bryson, 1975, P. 9(بتدريج قواعد آن غيرمنعطـف

و قواعد حاكم بر آنها تصميمات قضات دادگاه ال و در نتيجه مراجعـات بـه شـاه را2هاي كامن

به دنبال آن وزيـر ارشـد او3سبب مداخلة مجدد شاه نيز در نهايت.افزايش داد  كـه مـسئول،و

، در)Maitland,1936(» نخـست وزيـر شـاه« يا به گفته ميتلند)Chancellor( خزانة شاهي نيز بود

و شكايات به اين دعاوي و رسيدگي اين مداخله، در نهايت منجـر بـه ايجـاد.دشامور قضائي

قريك حقوق موازيِ با كامن  و بيـشترش15نال در د كه در ابتدا واجـد قواعـد مـشخص نبـود

و يافته و پس از تثبيتconscience(4(هاي وجداني مبتني بر تعاليم كليسا  بـه نيز وزير ارشد بود

وعنوان رقيبِ كامن ايـن. شـد ناميـده مـي)Equity Maxims of( انـصاف قواعـدال شناخته شده

ي رقابت حتي در برهه  ازكه بسياري احتمال حذف كامن)17نيمه قرن(افت اي چنان افزايش ال

كه همان پيروزي حقوق رومي به جاي آن، و جايگزين شدن انصاف  ژرمنـي-حقوق انگلستان

مي .)McGhee, 2005, p. 10(دادند در جزيرة انگلستان باشد را

و حقوقـدانان طرفـدار آنهـا نبـو و با اين حال، رقابت دو حقوق تنهـا از طريـق قـضات ده

و طرفـداري از يكـي از ايـن دو سياست ، بـه آن دامـن گـروه مداران نيز با ورود در اين رقابت

به 5Lord Nottinghamو در دورة) 1673(17نتيجة اين كشمكش در نيمة دوم قرن. زدندمي  كه

شـد، بـه صـدور فرمـاني از طـرف پادشـاه شـناخته مـي)Father of Equity(عنوان پدر انـصاف

و در اثر اين فرمان سازش ميان دو حقوق برقرارشمنجر)Charles II(ستان انگل و براي گرديد د

و هر يك حـوزه،در نتيجه.دشهر يك شرايطي مقرر اي دو حقوق در كنار يكديگر باقي مانده

و تالش نمودند پس از آن در حوزة يكديگر از روابط حقوقي را تحت مقررات خود در آورده

.نددخالت ننماي

و روز بروز بـر اسـتحكام كه انصاف در حقوق انگلستان تثبيت شده اين مصالحه سبب شد

و تا پايـان دور. قواعد خود بيافزايد انـصاف كـه ديگـر توسـط) Lord Eldon )1827ةپس از آن

مي  و قواعـد را قضات حقوقدان مديريت به خود شكل يك نظام مبتني بر اصـول شد، توانست

 
1- Courts of Exchequer, King’s Bench and Common Pleas. 

و damages)-خـسارت(ها بيشتر به شكل الزام به پرداخت مبلغي پول به نفع خواهان در آن زمان احكام اين دادگاه.2 بـود

.شدهاي جبران پذيرفته نميديگر راه

.1349در.Edward IIIو پادشاهي Plantagenetsسلطنت خاندانه دور.3

مي.4 و جهاني تلقي .گرديد تا نظر شخصي يا وجدان قاضيكه مبتني بر عدالت طبيعي

.1673-1682از)Lord Chancellor( رئيس دادگاه انصاف.5
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و از انصاف  با ايـن،)Martin and Hanbury, 1993, p. 12( مبتني بر وجدان قاضي دوري كند داده

به دو حقوق در دو دادگا ميحال هنوز دعاوي مربوط .گرفته جدا مورد رسيدگي قرار

و انـصاف رخ داد كـه مهـم تـرين آنهـا پس از آن، تحوالت ديگري نيز در حقوق انگلستان

و1 است1875و 1873تصويب دو قانون دادرسي مصوب   كـه بـه دنبـال تحـوالت اقتـصادي

و اوضـاع جديـد كـشور را  انقالب صنعتي انگلستان، توجـه بيـشترِ حقـوق بـه ايـن تحـوالت

هايي با صالحيت عام در انگلستان تأسيس گرديد كـهبه موجب اين دو قانون، دادگاه. طلبيدمي

كه داراي صالحيتي عام بـود)High Court of Justice(از دل آنها دادگاه عالي عدالت   بوجود آمد

بهو مي و انصاف رسيدگي كند دعاوي كامن تماميتوانست و علـي.ال رغـم اين دادگاه تـاكنون

و همچنين  و نماد اصلي حقوق انگلستان تغييرات مختصر، در نظام حقوقي انگلستان باقي مانده

و گستردة قضات انگليسي است  ميقا. صالحيت عام هـر داشت كـه در نون اول همچنين مقرر

كه ميان قواعد كامن  و معارضه مورد و انصاف اختالف  پيش آيد، قاعدة انـصاف)conflict(ايال

2.كنداولويت پيدا مي

وي انصاف توانست بخش،بدين ترتيب به خود اختـصاص دهـد  مهم از حقوق انگلستان را

.ال نيز از همين الگو تبعيت كردند ديگر كشورهاي تابع نظام كامن،پس از آن

اگر چه ممكن اسـت( كشورهاي عضو اين نظام وجود دارد تماميامروزه قواعد انصاف در

و) انصاف براساس قانون تفاوت وجود داشته باشـد در كشورهاي مختلف در حوزة صالحيت 

ميتانهمه ريشة خود را در انصاف انگلس .نمايند جستجو

 تعريف انصاف
كه مورد اتفاق همگان باشـد دشـوار اسـت ارائة ،)McGhee, 2005, p. 11(تعريفي از انصاف

كه انصاف بخشي از عدالت طبيعي ولي مي كه اگر چه) natural justice(توان اظهار داشت است

به داليل تاريخي توسط دادگاه  ال پذيرفتـه ماهيتاً در خور يك نظام قضائي است، ولي هاي كامن

.)McGhee, 2005, p.11(نشد 

و منصف)Equity(انصاف به معناي عادل و اخالقي است در لغت هـدف اصـلي.، وجداني

در اصـطالح.)Finn, 1985, p. 1(تمام قواعد انصاف نيز جلوگيري از رفتـار غيرمنـصفانه اسـت 

به معني تفكر مبتنـي بـر رفتـار يكـسان بـا دو طـرف دعـوي حقوق انگلستان،   equal(انصاف

treatment(اي از حقـوق اسـت كـه توسـطبه معني شـاخه همچنينانصاف حقوق ايندر. بود

 
1- Supreme Court of Judicature Act 1873 & 1875. 

و انصاف ادغام شدنده دادگا20در اياالت متحدة آمريكا در اوايل قرن.25 مادة11بند.2 ال  Federal Rules of(هاي كامن
Civil Procedure 1937(.
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اين دادگاه از ابتـدا توسـط. شود در انگلستان اجرا مي)Court of Chancery(هاي مهرداري دادگاه

به علـت تعليمـات اداره ميChancellor(1(دربار ارشد وزير  و شد كه يك روحاني مسيحي بود

و مسيحي اين فرد  به زبان التين، گـرايش وي بـه بكـارگيري قواعـد حقـوق رم و آشنايي وي

 ,Martin and Hanbury, 1993, p. 6; Bailey, Gunn, Ormerod and Ching, 1996(كليسايي زياد بود

p. 6; McGhee, 2005, p. 7(.

كه انصاف اوليه با استمداد از قواعد كليـسائي اعمـال مـ دهشـيبه اين دليل ادعا شده است

ونيبمها رأي خود بر اين اساس، مهردار در پرونده.)McGhee, 2005, p.7(است به امـري  الزام

قـضايي بلكـه طبـق آنچـه) رويـة( نـه براسـاس سـابقه، را)relief(يا خودداري از انجام امري

مي) وجدان( و يا باطل مي،دانستوي آن را حق .)Martin and Hanbury, 1993, p. 7(دكر صادر

و تبعيـت از اصـول17ولي از قرن و آرايبه بعد اين رويه نيـز تغييـر كـرد و قواعـد انـصاف

.هاي پيشين ضروري گرديددادگاه

و فعاليت چند قرن انصاف سبب شد كـه حـوزه ي خـاص از روابـطئهـا اين سابقة تاريخي

به طـور سـنت اين حوزه. هاي انصاف قرار گيرند حقوقي تحت صالحيت دادگاه و براسـاس ها ي

 شاملequitable remedies(2(هاي منصفانه تراست، جبران: روية دادگاه مهرداري عبارت بودند از

، اصـالح اسـناد حـاوي تعهـد)rescission(تعهـد) فـسخ(يا قـرارداد، الغـاء الزام به انجام تعهد

طرفين اختالف در جايي كه متن سند حاوي تعهد با تعهد قصد شدة-)rectification(قراردادي

و يـا تـرك-)injunction(و قرارهاي اعدادي-داشته باشد   توسـط يكـي از عملـي براي انجـام

.اصحاب دعوي

هاي انـصاف تغييراتـي بوجـودبه بعد نيز براساس مصوبات قانوني در صالحيت17از قرن

به اختالفات برخي از حوزه  و رسيدگي و يا حوزه آمده  جديـد بـه هايها از انصاف گرفته شده

به قانون دادگـاه عـالي از آن جمله مي3.انصاف واگذار گرديد  Supreme Court Act( 1981 توان

به دعاوي مربوط به بيع، معاوضه، تقـسيم زمـين، فـك)1981 كه صالحيت رسيدگي  اشاره كرد

و انحالل مشاركت را بر عهدة دادگاه .هاي انصاف قرار دادرهن، مديريت ماترك متوفي

د انصافقواع
و اجرا در حقوق انگلستان توانـست قواعـد طي دورة اعمال  پيچيـده را بـراييانصاف در

و اساس رسيدگي كه مبنا اين قواعد، اصولي نيـستند. هاي آن قرار گرفته است خود ايجاد نمايد

 
.)King’s Conscience(شدمي تلقي شاه وجدانكه.1
.هاي پولي كامن ال، جنبة غير پولي داشتندها بر عكس جبران اين جبران.2

ا امروزه دادگاه.3 ال بر .هاي متفاوتي برخوردارندساس قانون از صالحيتهاي انصاف در كشورهاي مختلف عضو نظام كامن
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اعمـال صـالحيت دادگـاه كه الزاما بايد در هر دعوي اعمال گردند، بلكه راهنمـايي هـستند در

و صدور رأي انصا به.ف مي Maximsاز اين قواعد و ياد و بـا هـدف وصـول بـه عـدالت شود

و اجرا نمي. اندانصاف تدوين گرديده  كه از آنها امروزه برخي از اين قواعد متروك مانده گردند

 انـصاف"شـود؛ ماننـد تعبيـر مـي")Lost Maxims of Equity(قواعد از دست رفتـة انـصاف"به 

آنمي يا")equity knows something you don’t(دانيچه را تو نميداند كه"و انصاف همان است

و.")equity is as equity does(كند دادگاه انصاف اجرا مي ولي برخي ديگر همچنان بـاقي مانـده

كه در اين دادگاه در دادگاه  و در هر دعوايي به عنوان راهنمايشو مطرح مي1هاها مجري بوده د

و تصميمقض ميات در رسيدگي .نمايندگيري عمل

و متداول انصاف متعدد است  قاعـده15از آن ميان در كتـب مربـوط بـه. قواعد باقي مانده

مي12بيشتر اشاره شده است ولي به عنوان قواعد متداول مورد استفاده قرار .گيرند قاعدة اول

از15اين : قاعده عبارتند

مي)1 كه از انصاف كمك He(واهد بايد خود منصفانه عمل نمايـدخكسي who seeks 

equity must do equity(؛

مي)2 به انصاف مراجعه كه He(هاي پـاك داشـته باشـند كنند بايد دستكساني who 

comes into equity must come with clean hands(؛

مي)3  Delay defeats equities/ Equity aids the vigilant and(كند تأخير، انصاف را زايل

not the indolent(؛

مي)4 ؛)Equity acts in personam(شود دستورات انصاف بر اشخاص اعمال

 Equity will not suffer a wrong to be(گذارد انصاف عمل خطا را بدون جبران نمي)5

without a remedy(؛

مي)6 تانصاف آنچه را كه  Equity looks on that(كندميلقيبايد انجام گيرد انجام شده

as done which ought to be done(؛

به قصد اشخاص)7  Equity(اسـناد) شـكل(توجه دارد تا بـه عنـوان) محتوا(انصاف

looks to the intent rather than to the form(؛

 Equity imputes an intention to(گـذارد انصاف بنا را بر قصد بـر انجـام تعهـد مـي)8

fulfill an obligation(؛

؛)Equity is equality/ Equality is equity(انصاف يعني برابري)9

؛)Equity follows the law(انصاف دنباله رو حقوق است)10

.است)High Court of Justice( كه بخشي از دادگاه عالي عدالت)Chancery( دادگاه مهرداري.1
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ال(در موارد برابري دو انصاف، حقوق)11  Where there is(حاكم خواهـد شـد) كامن

equal equity, the law shall prevail(؛

 Where the(انصاف مقـدم حـاكم خواهـد بـود زماني كه دو انصاف يكسان باشند،)12

equities are equal, the first in time shall prevail(؛

 Equity will not enforce an(كنــد انــصاف قــرارداد غيرمنــصفانه را تنفيــذ نمــي)13

unconscionable contract(؛

؛)Equity abhors a forfeiture(پسندد انصاف ضبط وثيقه در رهن را نمي)14

 Equity will not assist a(كنـد صاف پرداخت كننده از روي تبرع را مساعدت نميان)15

volunteer(.

به شرح :پردازيممي)1-12(دوازده قاعدة متداول اينك

مي-1 از انصاف كمك  خواهد بايد خود منصفانه عمل نمايدكسي كه
به دنبال دريافت رأي از انصاف است بايد اين آمادگي را داشـته باشـد كـه در خواهاني كه

را.)Rhone v. Stephens [1994] 2 A.C. 310(برابر خوانده منصفانه رفتار نمايد  اعمال اين قاعـده

كه انصاف با تجويزِ انحالل مي به دليل اشـتباه، خواهـان) ابطال(توان در جايي ديد يك قرارداد

و منصفانهرا در وضعيتي قرار مي كه از نظر دادگاه عادالنه  Solle v. Butcher [1950]( است دهد

1 K.B. 671(.عدادي است در اين امر موفق نخواهد شد اگـرا كه به دنبال صدور قرار خواهاني

كه تعهدات آيندة خود را اجرا نمايـد  و يا نخواهد  Chappell v. Times Newspapers(قادر نباشد

Ltd [1978] W.L.R. 482(.و مبنـاي  Doctrine of("نظريـة انتخـاب"اين قاعده همچنين اسـاس

Election(1. است

مي-2  هاي پاك داشته باشدكند بايد دستكسي كه به انصاف مراجعه
كه قاعـدة پيـشين بـه رفتارهـاي اين قاعده به قاعدة قبلي بسيار مرتبط است، با اين تفاوت

كه قاعدة  او» دستان پاك«آيندة خواهان نظر دارد در حالي ميبه رفتارهاي پيشين  البته،كندنگاه

و سـوابق آن فقط پيشينة خواهان، بلكهنه تمام  ,McGhee, 2005(رفتار وي در دعوي مورد نظر

p.32(.به دليل نقض تعهد را در جايي،بر اين اساس  انصاف رأي بر جلوگيري پرداخت جريمه

مي"نظرية انتخاب".1 . هاي آن را نپذيردتواند منافع چيزي را برداشت كند ولي زيانشود كه شخص نمي از اين قاعده منشعب

و برگزيندر، شخص نميبه عبارت ديگ  در يك معامله مالي"الف"بعنوان مثال؛ اگر. تواند در يك معامله اجزاء آن را جدا كرده

آنمي"ب"را به به"ج"دهد كه در و حاضر است در عوض مال ديگري را "الف" واگذار كند،"الف" نيز حقوقي دارد
و از تنفيذ واگذاري نمي .اول خودداري نمايدتواند مال دوم را قبول كرده
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و واضح باشـد نمـي  Shiloh Spinners Ltd. v. Harding(دهـدكه نقض تعهد مزبور بسيار بديهي

[1973] A.C. 691(.توانـد حكـم مستأجر نمي: هاي منصفانه فراوان استها در حوزة جبرانمثال

به اجراي تعهدات يك قرارداد اجاره را بگيرد اگر خود وي قـبالً   نـاقض تعهـداتش بـوده الزام

ح؛ خريدار نيز نمي)Coatsworth v. Johnson (1886) 54 L.T. 520(باشد كمي دريافت تواند چنين

بي  اي كه مشاورة مستقل قبلي نيز نداشته سوءاستفاده كرده باشد سوادي فروشنده كند اگر وي از

)Mountford v. Scott [1975] Ch. 258(.همين رفتار در مورد صدور قرارهاي اعدادي نيز صورت

وق، ولي جبران)Hubbad v. Vosper [1972] 2 Q.B. 84(گيرد مي تـي بـر ايـن هاي منـصفانه فقـط

مي  به نوعي با حكم درخواسـتي ارتبـاط داشـته اساس ممنوع كه رفتار قابل انتقاد خواهان گردد

به رفتار عمومي خواهـان نـدارد باشد واالّ  Aygyll بـر ايـن اسـاس در پرونـدة. دادگاه توجهي

(Duchess) v. Argyll (Duke) [1967] Ch. 302 كه رابطه نامشروع زن منتهي به طـرح اين واقعيت

به عنوان زمينه اعدادي بـه نفـع وي بـه دعوي طالق شده بود اي براي خودداري از اعطاي قرار

همچنين دستان ناپاك. منظور جلوگيري شوهر از نشر مطالب محرمانة زندگي وي شناخته نشد 

كه ارتباطي به رفتار ناشايست خود شخص ندارد نخواهد شـد  به منع ادعايي  .Tinsley v(منجر

Milligan [1994] 1 A.C. 340(.

به وضعيت خواهان توجه"دستان ناپاك"اگر هر دو طرف دعوي داراي  باشند، دادگاه فقط

كه ميان رفتار ناشايست يك طرف در مقابل طرف ديگر، مقايـسه و ضرورتي ندارد خواهد كرد

و تعادل برقرار كند  .)McGhee, 2005, p.32(كرده

مي-3  كندتأخير، انصاف را زايل
به اشخاص پي به افراد تنبل يـا الابـالي كمك مي)vigilant(گير انصاف و نه .)indolent(كند

كه در آن طرفي كه تـأخير")Doctrine of Lashes(نظرية مرور زمان"اين امر اساس ده كـر است

با. تواند به دنبال كمك انصاف باشدنمي  Limitation Act("1980قانون مرور زمان"اين نظريه

به مرور زمان باشد،)1980 بـه عنـوان. جايگزين شده است1در جايي كه حاكم بر موارد مربوط

تراست، براساس مـاده تعهدات مبني بر نقض)Trustee(تراست در اليه مثال، دعاوي عليه منتقل 

ر6 قانون باال بايد ظرف 21 كه كمتر از اين مدت باشد مانع از و تأخيري جـوع ماه اقامه گردند

كه خواهان يك حقِ مبتني بر كـامن. به دادگاه انصاف نخواهد گرديد  ال دارد، مـثالً اما در جايي

تواند مانع از اعطاي جبران مبتني بر انصاف، مانند الـزام بـه قرارداد، تأخير وي مي يك براساس

.ال براساس قانون منع نشده باشد حتي اگر حقِ مبتني بر كامن،اجراي تعهد، گردد

و يا از طريق قياس.1 . به صراحت
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به نظر مي به فوريت درخواست گردند، ولي رسـد كـه تـأخير قرارهاي اعدادي هميشه بايد

تواند از اعطاي قرارهاي نهايي، در جايي كه طرح دعوي توسـط قـانون منـع نـشده باشـد، نمي

.جلوگيري نمايد

 همچنان بر ادعاهاي مبتني بر انصاف، كه خارج از محدودة قانون مرور"نظرية مرور زمان"

مي 1980ن زما به ابطالِ خريد يك مال موضوع تراسـت هستند اعمال گردد، مثل ادعاي مربوط

 ادعاهـاي مربـوط بـه،همچنـين.)Weld v. Petre [1929] 1 Ch. 33(اليـه تراسـت توسـط منتقـل 

(rectification) و(rescission)ممكن است به دليل تأخير ممنوع گردند .

 شودميدستورات انصاف بر اشخاص اعمال-4
گونـه ماهيت شخـصي صـالحيت انـصاف ايـن. صالحيت انصاف بر شخص خوانده است

و خوانـده از اجـراي راي نمايش داده مي  كه اگر بر اساس راي دادگاه خواهان حاكم شود شود

به  و نام برده مي)Order("دستور"دادگاه كه از آن شود، مثل دستور بر اجراي تعهـد قـراردادي

ام يك قرار اعدادي، خـودداري نمايـد، ايـن امتنـاع از اجـراي دسـتور دادگـاه، يا دستور بر انج 

و بـا) Contempt of Court(مخالفت با دادگاه، كه نماينـدة پادشـاه يـا ملكـه اسـت،  تلقـي شـده

به انصاف است  در مواردي نيز اگر ايـن مجـازات. مجازات زندان تنبيه خواهد شد، كه منحصر

ضب  به اجراي حكم دادگاه موظـف خواهـد موثر نباشد، دادگاه با ط اموال محكوم وي را نسبت

توانـد با اصالحات انجام شده در اين اختيارِ دادگاهها توسط قـانون، امـروزه دادگـاه مـي. نمود

 ,McGhee, 2005(شخصي را منصوب كند تا وي دستور دادگاه را از جانب محكوم اجرا نمايـد 

p.42(.كه خوانده اگر خارجياو(در حوزة صالحيت دادگاه انصاف باشد اين در صورتي است

به دادگاه از حوزة صالحيت آن  به آن است باز هم بتوان ،)دعـوي رسـيدگي كـرد دليل ديگري

در. باشـد حوزة صالحيت دادگاه قرار داشته مال موضوع اختالف خارج از حتي اگر در نتيجـه

 دستور اجراي اجباري تـوافقي Ves. Sen. 444 Penn v. Lord Baltimore 1 (1750)پروندة معروف 

و مريلند قرار داشت، اگـر كه در پنسيلوانيا كه مربوط بود به تعيين حدود اربعة ملكي صادر شد

.چه خواندة آن در انگلستان ساكن بود

 گذاردانصاف عمل خطا را بدون جبران نمي-5
كه انصاف در مواردي كـه حقـي در كـامن ال قابـل تنفيـذ نيـست مبناي اين قاعده آن است

و حرفه( مي)اياحتماال به داليل ايرادات تخصصي در اعمـال ايـن قاعـده تنهـا. نمايـد مداخله

كه خواندة حق مرتكب اشتباهات اخالقي شده باشد، بلكه حق خواهـان نيـز بايـد  كافي نيست

در تراسـت. اسـت)Trust(مثال مرسوم اين مورد تنفيذ تراسـت. توسط دادگاه قابل تنفيذ باشد 
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به دليل آنكه مالـك) Trustee(اگر انتقال گيرندة مال ادعايي بر روي مال موضوع تراست بنمايد،

ال(حقوقي مال  مي) بر اساس كامن مي محسوب تواند هـر گونـه تـصرفي در مـال خـود گردد،

ت  كه در اينجا ذينفع و وظيفه ندارد كه منافع آن مال را در اختيار اشخاص ديگري، راست بنمايد

 آن تراست جبراني براي دستيابي به حق)Beneficiary( ذينفع،در اين صورت. هستند، قرار دهد 

مي خود در كامن مندي خود از مال موضوع تراسـت را تواند اين حق بهرهال نخواهد داشت، اما

مي.)McGhee, 2005, p.28(در انصاف تنفيذ كند  تواند بـا الـزام انتقـال در چنين مواقعي انصاف

به انجام تعهد خـود بـه بنيانگـذار تراسـت   خطـاي وي را جـايگزين،)Settler of Trust(گيرنده

)redress(كند )McGhee, 2005, p.28(.

و در مـواردي كـه اشـتباه اين قاعده همچنين در جبران هاي منصفانه نيز منعكس شده است

اعـدادي. شود ممكن است اعمال گرددال شناسايي نمي كامن خوانده توسط  در حوزة قرارهـاي

 را بنمايـد تـا براسـاس آن 1quia timetتواند درخواست صدور قرار هم بعنوان مثال خواهان مي

به يك خطا گردد، اگر چه وي امكان طرح دعوي در كامن آنراالمانع از تهديد  تا زمـاني كـه

بانتهديد عملي .شد نداردشده

آ-6 ميانصاف تنچه را كه  كندميلقيبايد انجام گيرد انجام شده
كه تعهد قابل تنفيذ خاص  وجود دارد، انصاف دو طرف آن تعهد را در وضـعيتييدر جايي

كه آنها پس از اجراي آن تعهد در آن قرار مي مي بنابراين در انصاف قـرارداد اجـارة. گيرندبيند

ميةر اجا،قابل تنفيذ خاص  اي است كـه در پرونـدة اين نظريه. آورد مبتني بر انصاف را بوجود

Walsh v. Lonsdale (1882) 21 Ch. D. 9همچنين يـك قـرارداد خـاصِ قابـل تنفيـذ. آمده است

به خريدار منتقـل مـي،خريد زمين  نمايـد، اگـر چـه فروشـنده عنـوان منافع مبتني بر انصاف را

 تـا پايـان")constructive trust(تراست مبتنـي بـر قـانون" براساسرا)المبتني بر كامن(مالكانه 

 Doctrine of(نظريـة تبـديل"ايـن قاعـده همچنـين مبنـاي. دورة تراست حفـظ خواهـد كـرد

Conversion("2و قاعدة مندرج در پرونـدةHowe v. Dartmouth (1802) 7 Ves. 137 مربـوط بـه

ميگذاريهاي غير مجاالزام بر فروش سرمايه .باشدز،

و يـا در شـرف وقـوع.1 قرار اعدادي است براي جلوگيري از ارتكاب عمل خطائي كه تهديد به ارتكاب آن صـورت گرفتـه

.است

 نقـد تبـديل مثال بارز اين نظريه مربوط به فروش زمين است كه در آن از ديد انصاف زمين از زمان انجام فروش بـه وجـه.2

و در مقابل، وجه نقد استفاده شده براي خريد زمين هم از همان زمان به زمين تبديل مي مي بر اين اساس حـق هـر. گرددشود

و فروشنده نبايد منوط به لحظه  و تحويل را انجام مـي يك از خريدار دهـد، بلكـه بـر اي باشد كه هر يك از آنان وظيفة تبديل

ش  . گيـرد-ميصورت) Notional( اين مقاله، به محض انجام تعهد بر تبديل، يك انتقال فرضي6مارة اساس قاعدة مذكور در

.است) Notional Conversion(به معناي تبديل فرضي) Conversion(بر اين اساس، كلمة تبديل
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انگلـستان ديـوان عـاليو)Privy Council( حاضـر توسـط شـوراي خـصوصية قاعداخيراً

)House of Lords(در پرونـدة. مورد استفاده قـرار گرفـتAttorney General for Hong Kong v. 

Reid (1994) 1 A.C. 324 (P.C.)كه رشوه دريافت نموده كه آيا اميني به، سوال آن بود مال راجع

مي  به يك تراستي مبتني بر قانون و شـود يـا اينكـه صـرفاً دريافتي تبديل  شـخص وي مـسئول

ا بـه اصـيلر) رشـوه(پاسخگوي آن است؟ از آنجا كه وي وظيفه داشت پولي كه دريافت كرده

. خود واگذار نمايد، راي دادگاه چنين بود كـه براسـاس انـصاف آن مـال بـه اصـيل تعلـق دارد

ا كه تعهد به پرداخت پول معموالً مشكلي كه اين به صورت خاص قابل تنفيذ مر دارد آن است

.نيست

 چنـين نظـر داده Napier and Ettrick (Lord) v. Hunter (1993) A.C. 713همچنين در پروندة

كه از مسئول خسارت دريافت مي كه خساراتي را كه وظيفة شخص بيمه شده بر آن نمايـد شد

ب به بيمه  كه بيمه گر بپردازد گر فورا واجـد يـك حـقه صورت خاص قابل تنفيذ است، بطوري

به صورت حق حبس مي .گرددمالكانه بر آن پول

 اسناد) شكل(توجه دارد تا به عنوان) محتوا(انصاف به قصد-7
به تشريفات توجه نمـي به آن معنا نيست كه در انصاف گـردد، بلكـه مقـصود آن اين قاعده

كه توجه انصاف بي به شكل آنهااست به محتواي اسناد است تا .شتر

مي"رهن"اي را در نتيجه، بطور نمونه، انصاف معامله  ولو اينكه آن معامله چنـين،كند تلقي

و وثيقـه منتقـل شـده به عنوان تـضمين كه ملك توصيف نشده باشد، اگر از محتوا چنين برآيد

در")Trust(تراسـت"چه كلمـه همچنين ممكن است يك تراست ايجاد شده باشد، اگر. است

به كار نرفته باشد گـردد اگـر به عنوان تعهد محدود كننده تلقي مـي) covenant(يك تعهد. سند

به صورت مثبت نگارش شده باشد) نهي(داراي محتواي منفي   اگر1.باشد، حتي اگر عبارت آن

اينكه عوضي هـم در برابـرال تنفيذ نمايد، ولو تواند آن تعهد را در كامنچه يك طرف تعهد مي

به عنوان داوطلب مي  و دستور بـراي الـزام بـه آن قرار داده نشده باشد، انصاف اين فرد را نگرد

به نفع وي صادر نخواهد كرد)Decree of Specific Performance(اجراي تعهد  . را

مي-8 بر انجام تعهد بر قصد  گذاردانصاف بنا را
به انج كه شخصي متعهد دهـد كـه ام عملي است ولي اقدامات ديگري انجـام مـي در جايي

 تواند انجام عمل تعهد شـده تلقـي گـردد، انـصاف ايـن اقـدامات را انجـام آن عمـل تلقـي مي

به تعهد» شوندها نپوشيده نگه داشتهتوسط ساختمان« تعهد بر Tulk v. Maxhay (1848) L.J.Ch. 83در دعوي.1

). نويسنده-ها آن را نپوشاننديعني ساختمان(تفسير گرديد) نهي(منفي 
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 Doctrine(رضايت"و")Doctrine of Performance(اجرا"هاي اين قاعده مبناي نظريه. نمايدمي

of Satisfaction("به نفع طلبكـار خـود بنمايـد كـهبه عنوان مثال،. است اگر بدهكاري وصيتي

مبلغ آن حداقل معادل طلب وي باشد، فرض اين است كه اين وصـيت نـوعي بازپرداخـت آن 

و ديگر نمي  و طلبكار با پذيرش آن وصيت اسقاط طلب خود را نيز انجام داده تواند طلب است

ر .ا اثبات كندمطالبة جداگانة طلب را هم بنمايد، مگر اينكه خالف آن

 انصاف يعني برابري-9
مي،زماني كه دو يا چند نفر در مالي باشند، در انصاف اصل برابري منفعتي را مشتركا مالك

سهم آنان از آن منفعت است، مگر آنكه دليلي برخالف اين فرض وجود داشته باشد، چـرا كـه 

ب،بنابراين. خشنودي انصاف در برابري است  Joint(ه مستأجري مشتركبه عنوان مثال، انصاف

Tenancy(1نظريـة بقـاء"دهد، چرا كه براساس اي نشان نمي عالقه)Doctrine of Survivorship("
يكي از مستأجرين، مستأجرِ در قيد حيات صـاحب كـل حقـوق ناشـي از آن در صورت فوت

مي  به بازماندگان مستأجرِ فوت شده تعلق نمي اجاره و حقوقي اي. گيردگردد نجا هيچ برابري در

و احتمال فوتمشاهده نمي . شود مگر برابري در شانس

در")Tenancy in Common(مستأجران شريك"در مقابل، انصاف به  تمايـل دارد، چـرا كـه

و عدم وصيت خالف وي، منافع او در آن اجـاره بـه حالت اخير، با فوت هر يك از مستأجران

مي  و مستأجرِ بازماندگان وي منتقل  در قيد حيات در نگهداري از آن مال مـشترك هماننـد شود

.گردديك تراستي در برابر بازماندگان مستأجرِ متوفي تلقي مي

كه منافع، در، بر انصافبر اساسدر غياب بيان صريح مبني بر اين  مشترك اسـت، انـصاف

مي"مستأجران شريك"موارد خاص وجود نمايـد اگـر دو طـرف در حقـوق شـريك را فرض

هاي متفاوت تأمين شـده باشـد، با سهم ملكي) ثمن(، وقتي كه پول خريدبه عنوان مثال.باشند

 انصاف وجود مستأجران شريك را در مال خريداري شده بـه نـسبت آوردة هـر طـرف فـرض 

حتي در جايي كه منافع مبتني بر انصاف بـصورت مـشترك وجـود دارد، انـصاف بـه. نمايدمي

 د، كه بر آن اساس منافع مبتني بر انصاف به مستأجران شـريك تبـديل سوي جدايي گرايش دار 

ميمي و در نتيجه احتمال بقاء را از بين .)Burgess v. Rawnsley [1975] Ch. 429(برد گردد

 انصاف دنباله رو حقوق است-10
هـاي مقررات وضع شده توسـط دادگـاه"حقوق"كلمة در متون حقوق انگلستان منظور از

 بطـور قطـع انـصاف نـه. هـاي انـصافال است در مقابلِ مقررات وضع شده توسط دادگاهنكام

و در انصاف حمايت نمي.1 ال است .شوداين نوع رابطه حقوقي مربوط به كامن
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و نـه از پيـروي مقـررات، عـدول كنـد1)قانون(تواند از مقررات وضع شده توسط پارلمان مي

مي كامن  منافع مبتني بر انصاف بر زمين معـادل، در نتيجه. مگر در موارد استثنايي،نمايدال امتناع

ميمالكي و منافع آن .باشدت بر اراضي در حقوق

گـردد، هاي مبتني بر انصاف اعمـال مـيكه در موارد بدهي2ne exeat regnoهمچنين دستور

، كـه بازداشـت در مـوارد 1869شود مگر اينكه شرايط مندرج در قـانونِ بـدهكاران صادر نمي 

.)Falton v. Callis [1969] 1 Q.B. 200(دشوشمرد، احراز بدهي حقوقي را مجاز مي

كه شخص ثالث را نميانصاف همچنين از اين قاعدة كامن توان ملزم بـه انجـام تعهـداتال

.)Rhone v. Stephens [1994] 2 A.C. 310(نمايد يك قرارداد نمود، عدول نمي

در موارد برابري دو انصاف، حقوق حاكم خواهد بود-11
كه دو طرف امتياز ا بتنيم(انصاف در مواردي و يا هيچ)فنصابر يـك امتيـازي برابر دارند

ام( و راه جبراني به نفع يك طـرف)فنصابتني بر به ديگري ندارد، وارد رسيدگي نشده نسبت

.كندارائه نمي

به دادگاه انصاف مراجعـه مـي كنـد كـه از اهميت اين قاعده آن است كه خواهان بدان دليل

و همچنهاي كامنتشريفات مفصل دادگاه  ين رفتـار غيرقابـل انعطـاف آن در مقابـل صـاحبانال

كه در مقـررات گذار با محدوديتال با همكاري قانون هاي كامن دادگاه. دعوي دوري ورزد  هايي

و تمايل آنان اند، وضعيتي بوجود آورده ماهوي خود ايجاد كرده  كه رفتار خصوصي اشخاص اند

.به طرح دعوي را تحت تأثير قرار داده است

و با نديـده گـرفتن از لح كه اين وضعيت را تغيير دهد اظ نظري انصاف اين قدرت را دارد

و يا در دفاعيات قابل قبول آنها، راه جايگزين هاي كامن هاي موجود در آراء دادگاه محدوديت ال

مي. ارائه كند مهرداران از اين امر خودداري .كردنداما در عمل

و به اين اكراه اينكه دادگاه انصاف از دخالت در وضعيت حقوقي جاري قاعده حاضر اشاره

،ال امكـان اقامـه دعـوي را فـراهم نكنـد اگر در چنين مـواردي كـامن. نمايد دارد خودداري مي 

ال دعوي را بپذيرد، خواهان موظف است دعـوي را اما اگر كامن. كندانصاف نيز راهي ارائه نمي

و نمي در دادگاه كامن بال مطرح كند اين قاعده در برخـي مـوارد بـا.ه دادگاه انصاف برود تواند

مي"انصاف دنباله رو حقوق است"قاعدة پيش گفتة  .كند يكسان عمل

1- Supreme Court of Judicature Act 1873, Section 25, para. 11 
2- Writ 
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 زماني كه دو انصاف يكسان باشند، انصاف مقدم حاكم خواهد بود-12
به منافع مبتني بر انصاف معـارضِ و هر دو اين قاعده نيز با قاعدة قبل ارتباط نزديك داشته

.ين دعوي اشاره دارندطرف

بر اين اساس يك منفعـت. هستند")Doctrine of Notice(نظرية اطالع"هر دو قاعده مبناي

مي  تواند توسط خريدارِ با حـسن نيـت يـك حـق مقدمِ مبتني بر انصاف روي زمين فقط وقتي

كه وي ثابت كند از آن مبتني بر كامن  ن خريـدار اگـر ايـ. نداشته است"اطالع"ال رعايت نشود

و از آن منفعت مطلع نبوده باشد، در اين صورت منافع مبتني بـر انـصاف دو با حسن نيت بوده

و صاحب منفعت مقدم(طرف  و در نتيجه، حق مبتني بـر كـامن) خريدار اليِ برابر خواهند بود

 اما اگر با اطـالع از منفعـت مقـدم، حـق مبتنـي بـر. اولويت پيدا خواهد كرد) مالكيت(خريدار 

كه در اين صـورت ديگـر منـافع دو كامن ال را تحصيل نمايد وضعيت متفاوت خواهد بود، چرا

يعنـي(ال را تحصيل ننمايد، امـر مقـدم اگر وي يك حق مبتني بر كامن. طرف برابر نخواهد بود

كه منافع مبتني بـر انـصاف براسـاس) منفعت مبتني بر انصاف مقدم  اولويت خواهد يافت، چرا

مي ايجاد رتبهنِِترتيبِ زما .شوندبندي

و پيشين  امروز بخشي از اهميت خود را، بخصوص پس از معرفـي نظـامِ،دو قاعده حاضر

.اند، از دست داده1925ثبت برخي منافع در امالك در سال

 نتيجه
و حقـوق قابـل ال در طول حيات خود توانسته اسـت قواعـد به عنوان مكمل كامن انصاف

ب  و دقيقي را ال ايجاد نمايد توجه ال اگرچـه در ابتـداي. راي نظام كامن اين بخش از نظام كامن

و نظم خاص  بـر Sir Thomas More برخوردار نبود، اما از دورة رياستيحضور خود از سازمان

و ضمن انتقال مديريت دادگاه دادگاه ها از روحانيون هاي انصاف به بعد توانست خود را دريابد

به حقوقدانا  به انتظام دادگاه مسيحي و الزامـي شـدن پيـروي از رويـةن آموزش ديده، نسبت ها

به تخصصي شدن اين دادگاه. قضائي در آنها اقدام نمايد  و ايجاد قواعـدي همين تحول منجر ها

و همچنين  و دقيـق. ماهيت گرديد در دقيق در شكل رسيدگي اين قواعد در طول زمان كـاملتر

و امروز بخش مهمي  مي تر گرديده ال را تشكيل كه بدون د، بطورينده از حقوق در نظام كامن

و جامع نمي ال خود را كامل .بينداين قواعد نظام كامن

و پيـروي،بر اساس اين قواعد  انصاف تمايل خود را به قانونمند شدن خويش از يكطـرف،

ال همخواني داشت نشان داد  توانست با تكيـه بعالوه، انصاف. از اصولي كه كمتر با قواعد كامن

به طور واضح مي. تر ابراز دارد بر اين اصول تمايل منصفانة خود را دهد مطالعة اين قواعد نشان
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آنكه دادگاه و چگونـه و عـدالت داشـته چه نگرشي بـه حقـوق و كليسا را قابـل هاي انصاف
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