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 نظام حقوقي ايتاليا
خدايار سعيدوزيرينويسنده :  

 ناشر:پايگاه اينترنتي نشر مقاالت حقوقي،حق گستر

Www.HaghGostar.Ir 

 

. در استام حقوقي ايتاليا و به ويژه حقوق مدني اين كشور براساس حقوق رم و قوانين ناپلئوني فرانسه ((كه خود از حقوق رم مايه ميگيرد)) نظ
پادشاهي ساردينيا متاثر قرن نوزدهم و در دوره سلطنت ويكتور امانوئل ايتاليا به سرزميني متحد بدل و سراسر اين كشور از قوانين سرزمين 

بر اين كشور حاكم بود. ولي با  1945سال تا  23با روي كار آمدن موسوليني، رژيم فاشيستي ايتاليا تاسيس شد و به مدت  1922شد. در سال 
جمهوري پارلماني با مراجعه به آراي عمومي، رژيم  1945، مقدمات فروپاشي رژيم نيز فراهم شد و نهايتا در سال 1943اعدام موسوليني در 

 جايگزين ديكتاتوري فاشيستي شد.

 پارلمان و سيستم قانون گذاري

سال  5نفر)) با راي مستقيم مردم براي مدت  650پارلمان اين كشور متشكل از دو مجلس نمايندگان و سنا ميباشد. نمايندگان مجلس ملي ((
ل هفت نفر به اين مجلس راه مي يابند.مجلس سنا نيز از هر ناحيه حداق اي نمايندگيربانتخاب ميشوند و   

 قوانين  مطابقتقاضي حقوقدان است و وظيفه آن نظارت بر  15نهاد ناظر بر قانونگذاري ايتاليا نيز دادگاه قانون اساسيست، اين دادگاه شامل 
نفر نيز به  5ر توسط مجلسين و نف 5نفر توسط رئيس جمهور،  5با قانون اساسي است. نحوه انتخاب اين قضات به اين شكل است كه  عادي

سال انتخاب ميشوند. 9وسيله ديوان كشور و شوراي دولتي و ديوان محاسبات مشتركا، براي مدت   

 نظام قضايي

قضايي تنها به وسيله ي  تصميماتبر اساس قانون اساسي ايتاليا، قوه قضاييه مانند اغلب كشورها، مستقل از قواي مقننه و مجريه است و اتخاذ 
و قضات ممكن است و قابل لغو توسط هيچ نهاد غيرقضايي نيز نيست. (قضات صلح) ستريت هامج  

ا نظام قضايي ايتاليا شامل مجموعه اي از دادگاهها و قضات است؛ اين نظام در سراسر كشور واحد است و هر دادگاه، جزئي از اين شبكه ملي ر
ميدهد. تشكيل  

نسبت به امور حكمي رسيدگي مينمايد و وارد مسائل ماهوي  اختصاصادر نظام قضايي ايتاليا، باالترين دادگاه، دادگاه عالي تجديد نظر است كه 
، تشكيل دادگاههاي ويژه را به استثناي دادگاههاي اداري و نظامي و البته دادگاههاي ماليات كه از قديم وجود 1948نميشود. قانون اساسي 

اشت، ممنوع كرده است.د  
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حقوقي اين كشور بيش از حد پيچيده است و اغلب حقوقدانان، وكال و قضات به سبب تضادي كه بين قوانين مختلف اين كشور در طول  رژيم
پيچيده تر شدن اين نظام شده است. دشوار و قرون ايجاد شده است، گيج و سردرگم ميشوند و مقررات اروپايي نيز سبب  

بايد به دقت مرز ميان  در اين كشور وجود دارد كه بيشتر آنها رسميت ندارند و كساني كه تازه وارد اين نظام حقوقي ميشوند،رايج  عرفهزاران 
وجود دارد كه فقط مختص خارجيهاست و يا  قوانين و مقرراتيقوانين الزم االجرا و غير الزم االجرا يا كم اهميت را فرا بگيرند. همچنين 

ايتاليايي هاست كه فراگيري اين نكات ظريف تالش بسياري را طلب ميكند. بالعكس مختص  

زمان الزم است. ميانگين سالها ، براي اينكه يك پرونده به مرحله ي دادرسي برسد گاهيسرعت پيشبرد امور در اين سيستم خيلي كم است و
محكوميت به زندان مشروط  منتج بهمورد پرونده، هشت مورد  10ده سال است و از  گاهي زمان بين صدور كيفرخواست و آغاز دادرسي دادگاه

به سبب اين اطاله دادرسي، افراد مشكالت خود را با مصالحه حل كنند چون اگر است كه هرگز تاثير الزم را ندارد و در نتيجه بهتر آنست كه 
ام فعاليت اقتصادي در اين كشور را داشته باشد، بايد و اگر كسي قصد انج وارد سيستم قضايي شوند مدتها طول ميكشد تا به نتيجه ميرسند

حتما از يك مشاور حقوقي كمك بگيرد. چراكه اگر اشتباهي رخ دهد، سالها براي كسب نتيجه بايد زمان صرف كند و حتي در يك پرونده 
شود و يا حتي مشمول مرور زمان شود!!! لوث و منتفي يت مجرمكالهبرداري ممكن است مسئول  

شما هر قدر هم كه در دنبال كردن پرونده تان پشت كار داشته باشيد، تضميني براي برنده شدنتان وجود ندارد، چراكه رويه قضايي  در واقع
و اغلب كسي كه پول و خبرگي كافي داشته باشد، ميتواند از اين قوانين در  بارها از اين سيستم حقوقي سوء استفاده شده استبيانگر آنست كه 

خود بهره ببرد.جهت اهداف   

 

 

 دادگاههاي كيفري

برخالف «دستگاه رسيدگي كيفري در اين كشور شامل قضات و محاكم و هيئت هاي رسيدگي جنايي است كه شامل هيئت منصفه نيز هست 
».ديگر دادگاهها كه فقط مركب از حقوقدانان است  

و راي صادر شد، طرفي كه مجرم شناخته شده است، ميتواند براي تجديدنظرخواهي از اين راي به يكي از  گرديدوقتي دادرسي منتج به نتيجه 
فرجام دادگاههاي تجديدنظر مراجعه نمايد. همچنين اگر تجديدنظرخواهي در اين مرحله با شكست مواجه شد، محكوم ميتواند از ديوان عالي 

ر خواهي در اين مرحله تنها نسبت به امور حكمي است نه ماهوي، يعني تنها براين اساس كه . فقط بايد توجه داشت كه تجديدنظكند خواهي
 قاضي در تفسير يا اعمال قانون مرتكب اشتباه شده ميتوان از ديوان  عالي تجديدنظر خواست.

 دادگاههاي حقوقي 

موارد بين اشخاص حقوق عمومي (اداري) اعمال  خصوصي و در بعضيدادرسي مدني (حقوقي) در خصوص اختالفات بين افراد حقوق قواعد 
ميشود. اين دادرسي به وسيله ي قضات صلح (مرجعي شبيه به شوراي حل اختالف) داوران، محاكم و دادگاههاي تجديدنظر و در نهايت ديوان 

 عالي انجام ميشود.
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قضات صلح و داوران به تنهايي بر مسند قضا تكيه ميزنند، در حاليكه محاكم تجديدنظر، مراجعي جمعي هستند كه شامل چندين قاضي (بسته 
.ديورو را دار 2600 سقفبه پرونده، تعداد متغير است) ميباشد. دادرس صلح معموال صالحيت رسيدگي به تمام دعاوي مدني تا   

 دادگاههاي اداري

هاي اداري دو كاركرد دارد: حفاظت از منافع قانوني، يعني حفاظت از حقوق اشخاص خصوصي كه مستقيما با منافع عمومي در ارتباطند دادگاه
.و ديگر نظارت و كنترل بر سرمايه هاي عمومي  

ن ماليات است.همچنين در اين بين ديوان محاسبات نيز وجود دارد كه وظيفه اصلي آن رسيدگي به امور مربوط به هزينه كرد  

 بازداشت اتباع خارجي

خارجي در ايتاليا بازداشت شود، قبل از تفهيم اتهام حق مالقات با وكيلش ررا ندارد، اما ميتواند اسم وكيلش را به صورت مكتوب  تبعه اگر يك
د وي سابقه بازداشت قبلي در . همچنين حق دارد سكوت كند و تنها موظف به بيان اسم خود و تاريخ و محل تولدش است. هرچناعالم كند

ايتاليا را داشته باشد، بازهم از حق خبر دادن وضعيت خود به كنسولگري كشور متبوعش برخوردار است، تا كنسولگري براي يافتن وكيلي 
دارد و پس از آن  روز شخص را بدون تفهيم اتهام در بازداشت نگاه 3، به او كمك كند. پليس در اين كشور ميتواند حداكثر  مناسب براي وي

وكيل گرفتن را نداشته باشد، دادگاه براي وي وكيل تسخيري تعيين مينمايد.)) بعد از آن معموال اجازه داده  نفرد بايد وكيل بگيرد. ((اگر توا
شد. در جرائم مهم ميشود كه به قيد كفالت، فرد آزاد شود، مگر اينكه احتمال فرار، خسارت به جامعه يا داليل مخرب ديگري وجود داشته با

و حتي فرد را تا بيش از سه سال بدون محاكمه نگهدارند. منتفي باشدي به قيد كفالت نيز دممكن است آزا  

 


