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اي  كه به اقرار وكيل پير و بازنشسته(بنا به فهم و دريافت من «
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حتي در . » و شاهزادگاناراده و طبع شخصي پادشاهان «مقابلِ

جايي كه اين دومي خود را مهربان و خيرانديش بيان داشته باشد، 
 آن. ن اولي به لحاظ اخالقي و سياسي بر او برتري داردآباز هم 

شود، حاكمان حكومت را  كار بسته نمي  جا كه حاكميت قانون به
حق خود فرض خواهند كرد؛ در مقابل، حاكميت قانون، تأكيد را 
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   مترجم درباره نويسندهگفتار پيش
 يكي از نويسندگان و وكالي پرتالش و آزادانديش آفريقاي جنوبي و 1»لئون لو«

 او كه در حال حاضر رياست. است» نلسون ماندال«از دوستان نزديك خانواده 
پروژه « در آفريقاي جنوبي را بر عهده دارد از اعضاي فعال 2»بنياد بازار آزاد«

آفريقاي جنوبي بوده و در بازبيني آن قوانين و مطابقت » ن اساسيبازبيني قانو
لئون لو تقريباً تمام عمر خود . ها با حاكميت قانون نقش مهمي ايفا كرده است آن

هاي  را صرف تحقيق و مطالعه و نوشتن در مباحث قانوني كرده است و طي دهه
از جمله در سازمان ملل (المللي دنيا  اخير در تعداد زيادي از مجامع علمي و بين

   .هاي متعدد پرداخته است به ارائه گزارش و ايراد سخنراني) متحد
 در شهر كوچكي در آفريقاي جنوبي متولد شد و در دوران 1948لئون لو در سال 

هاي كودكي و ابتداي دوران دبستان  در سال. نوزادي مادر خود را از دست داد
اش بر عهده داشتند تا اين كه پس  واده پدريسرپرستي او را اقوام و نزديكان خان

از ازدواج مجدد پدرش، همراه او به ژوهانسبورگ نقل مكان كرده و پس از 
 در 3»قانون«تكميل تحصيالت ابتدايي و مراحل بعدي به ادامه تحصيل در رشته 

                                                            
1. Leon Louw 

2 .Free Market Foundation   
  .شود اين بنياد به لحاظ تأثيرگذاري سومين انديشكده مهم در كل قاره آفريقا محسوب مي

و تحت تأثير زبان فرانسه كه زبان علمي آن دوران بوده و ( بنا به يك سنت ديرينه از اواخر دوران قاجار .3
وران پهلوي اكثراً به آن زبان در اروپا تحصيل كرده رفتگان دوران قاجار و ابتداي د منورالفكران و فرنگ

يا » حق« زيرا در زبان فرانسه كلمه ،گويند مي» حقوق«در زبان فارسي ) lawيعني (به رشته قانون ) بودند
droitرا مباحث قانونيها مباحث  رود، و قدماي ما نيز به تقليد از فرانسوي  براي رشته قانون نيز به كار مي 

ناميدند كه اين عادت تا همين امروز هم ادامه  فتند يا دانشكده قانون را دانشكده حقوق ميگ  ميحقوقي
 در ؛هاي خاص آن زبان است  در زبان فرانسه وجود دارد ناظر به پيشينه و قابليتآن چهبه هر صورت، . دارد

حالت جمع كلمه حق، حالي كه در پيشينه زبان فارسي تا قبل از دوران قاجار در هيچ يك از متون فارسي 
ما در اين متن . يا موضوعات قانوني استفاده نشده است» قانون«به عنوان مترادفي براي » حقوق«يعني 

 به قانون ربط دارد به طور طبيعي آن چه. ايم تا حد امكان از اين اشتباه مصطلح پرهيز كنيم سعي كرده
  .مترجم -ها يا حقوق ندارد است و ربطي به حق» قانوني«
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 پرداخت و سپس همزمان ضمن كار در يك دفتر 1»واترزرند ويت«دانشگاه 
  .  فارغ التحصيل شد2»دانشگاه آفريقاي جنوبي«رشته از وكالت، در همين 

مند شد و به  لئون لو در دوران تحصيل دانشگاهي به ايدئولوژي ماركسيستي عالقه
او با شور و حرارت فراوان . صف فعاالن دانشجويي در مبارزه با نژادپرستي پيوست

. كرد مطالعه ميو ديگر نويسندگان كمونيست را به دقت » كارل ماركس«تمام آثار 
 آشنا 3»ويني ماندال«هاي ضد نژادپرستي با  در جريان مبارزات دانشجويي و فعاليت

  .پرداخت» كنگره ملي آفريقا«شد و از طريق وي به همكاري با 
اي باعث يك تغيير جهت عمده در افكار و  در همان دوران دانشجويي وقوع حادثه

ترين  اي چند روز در يكي از بزرگ فتهاو كه ه. گرايشات ايدئولوژيكي لئون لو شد
دفاتر وكالت در ژوهانسبورگ به كار و آموزش عملي درس وكالت مشغول بود، با 

 مقابل دفتر بساط يرو پوستي آشنا شده بود كه روزها در پياده پيرزن فقير و سياه
لئون جوان اين پيرزن فقير را دوست داشت و . كرد كوچك ميوه فروشي پهن مي

. كرد خريد و گاهي به او كمك مي كرد، از او ميوه مي پرسي مي  او احوالهميشه با
يك روز صبح در مقابل دفتر شاهد بود كه چند مأمور پليس دور بساط ميوه 

زده لئون و  دقايقي بعد، در مقابل چشمان حيرت. اند فروشي پيرزن جمع شده
يرزن را به هم ريختند ها با حالتي آميخته به شوخي و تفريح، بساط پ عابران، پليس

فرياد و اعتراض پيرزن . هاي ميوه او را با لگد به وسط خيابان پرت كردند و زنبيل
. ور شدند تفريح مأموران را به عصبيت و خشم بدل كرد و ناگهان به طرف او حمله

 اما هنوز به سر چهارراه نرسيده نيروهاي چاالك ،پيرزن سعي داشت فرار كند
ند و با كتك و خشونت به داخل وانت مخصوص پليس پرت گير پليس او را مي

كند و سراسيمه با تاكسي دنبال وانت پليس به  كارش را رها مي لئون. كنند مي
                                                            

1. University of Witwatersrand 
2. UNISA – University of South Africa  

3 .Winnie Mandela :همسر نلسون ماندال رهبر فقيد آفريقاي جنوبي  
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كند تا شايد  رود و تمام روز را تالش مي ايستگاه مركزي پليس ژوهانسبورگ مي
  . شود  اما موفق نمي،بتواند پيرزن را آزاد كند
مراجعه به محل كارش واقعه را براي صاحبان دفتر وكالت صبح روز بعد، لئون در 

كند كه در دفاع از مظلوميت آن پيرزن و  ها خواهش مي كند و از آن تعريف مي
گويند كه  صاحبان دفتر به لئون مي. هاي فقير كاري انجام دهند بقيه دستفروش

 كه لئون كنند ها ندارد، اما سرانجام با اكراه قبول مي اين موضوع ربطي به آن
مقداري از ساعات كارش را مجاني صرف تهيه دادخواست و دفاع قانوني از 

 و بقيه افراد فقيري كند كه مدام با نيروهاي پليس و ،ها ها، مسافركش دستفروش
  .شهرداري ژوهانسبورگ درگير بودند

چند روز ) كردند  از او ياد مي1»گراني مويو«كه بعدها به نام ( آن پيرزن متأسفانه
كند و  بعد بر اثر شدت جراحات وارده به سرش در هنگام دستگيري، فوت مي

گذارد، و او را در دفاع قانوني از  اين موضوع عميقاً در روحيه لئون تأثير مي
از آن زمان تا كنون، يعني نزديك به . سازد تر مي حقوق دستفروشان فقير مصمم

روم جامعه در آفريقاي اي از دفاع از حقوق اقشار مح نيم قرن، لئون لحظه
شمار جلسات  داشتي، در بي جنوبي غافل نبوده و بدون هيچ گونه چشم

فروشان، دستفروشان  پوست، خرده هاي مختلف، وكالت مسافركشان سياه دادگاه
و كشاورزان فقير را بر عهده گرفته، و در عين حال در بازبيني و تصحيح 

گذاران  ي كشور به قضات و قانونبسياري از قوانين كيفري و حتي قوانين اساس
  . آفريقاي جنوبي كمك كرده است

و به همين دليل با (اي براي كسب و كار قائل است  العاده لئون لو، كه احترام فوق
در همان آغاز ) كند پا دفاع مي تمام وجود از حقوق دستفروشان و كسبه خرده

شود  ه رفته متوجه مياش، رفت هاي دانشجويي خود در ابتداي بيست سالگي فعاليت
ها چه كينه و عناد عميقي نسبت به بازار و كسبه  ها و كمونيست كه ماركسيست

                                                            
1. Granny Moyo 
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از طرفي خودش را او . كند اين موضوع او را با معماي بغرنجي مواجه مي. دارند
با » زحمتكشان«داند كه قرار است در حمايت از  يك ماركسيست انقالبي مي

 وضوح شاهد است كه براي حمايت و دفاع از  اما به،ثروتمندان مبارزه كند
داران  پاي كوچه و بازار ناچار است هر روز نه با سرمايه هاي فقير و كسبة خرده توده

از طرف . ساالران دولتي درگير شود  بلكه با پليس و ديوان،هاي بزرگ و كمپاني
را و ديگر، با دقت بيشتر در فلسفه و متون كالسيك ماركسيستي و با تعمق در آ

يابد كه ماركس و لنين  هاي معاصر خودش، به روشني درمي هاي كمونيست انديشه
ها، برخالف ادعاها و شعارهاي شورانگيز خود در دفاع از  و مريدان سرسخت آن

هاي پيشنهادي خود خواستار  زحمتكشان، تا چه اندازه در تمام رهنمودها و سياست
ساالري در تمام شئونات  ره ديوانگسترش همه جانبه اقتدار دولتي و بسط سيط

   .زندگي مردم هستند
هاي  آگاهي روزافزون لئون لو نسبت به مغايرت و حتي تناقض انديشه

ها، طرز تفكر او را به  لقي آنها با شعارهاي به اصطالح خَ گرايانة ماركسيست دولت
ها، و  يها، سخنران  به طوري كه از آن به بعد در تمام فعاليت؛كند كلي دگرگون مي

ها و تناقضات  هايش به نوعي، هر چند به اختصار، به سستي آثار و نوشته
ها وكالت زحمتكشان فقير  از نظر او كه سال. كند گرايانه اشاره مي هاي چپ انديشه

با  گرا را بر عهده داشته و طبعاً خيلي بيشتر از روشنفكران و سياستمداران چپ
ز نزديك آشنايي دارد، با ملي كردن صنايع جزئيات واقعي فقر و محروميت آنان ا

توان  تر كردن سفره دولت نمي هاي گزاف از ثروتمندان و فراخ يا گرفتن ماليات
  . مشكل فقر و محروميت مردم را حل كرد

ساالري است و هزينه  تر شدن سفره دولت مستلزم گسترش دستگاه ديوان فراخ
عني مردم بايد بيشتر كار كنند و بيشتر ي. اين گسترش را نهايتاً مردم بايد بپردازند

ها را خرج   آن ماليات،خود» صالحديد«اي مقام دولتي به  ماليات بپردازند تا عده
» صالحديد« و لئون لو به تجربه دريافته است كه ؛امور رفاهي ديگران كنند
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ترين آفت حاكميت قانون است، زيرا مقامات دولتي نيز نهايتاً مانند بقيه  بزرگ
استفاده از  هاي عادي هستند و هيچ انساني از اشتباه و وسوسه سوء م، انسانمرد

  . قدرت مصون نيست
به عقيده لئون لو بسيار بيهوده و حتي ابلهانه است كه قباي گشاد و زربافتي از 

هاي بزرگي بگرديم كه اين قبا برازنده  صالحديد بدوزيم و بعد به دنبال انسان
ر است كه او مدام تأكيد دارد كه قباي صالحديد را بايد به همين خاط. ايشان باشد

پيرايه دوخت، آن قدر كوچك كه اوالً كسي براي به  تا حد امكان كوچك و بي
دست آوردنش متوسل به هزار دروغ و رياكاري و حق كشي نگردد، و ثانياً 

 دست و پايش بسته باشد كه نه خودش چنانشخصي كه آن را به تن كرده 
جالي براي فساد داشته باشد و نه ديگران حاضر شوند با پرداخت امكان و م

  .براي جلب دوستي يا حمايت او پول خود را دور بريزند» رشوه«
اما مسئوليت تعيين اندازه اين قبا با كيست؟ لئون لو اين وظيفه سترگ را در حد و 

از داند كه فقط در حرف شعار حمايت  هاي احساساتي و سطحي نمي اندازه آدم
. دهند و حتي به تناقضات مستتر در شعارهايشان آگاهي ندارند زحمتكشان سر مي

دانان دانشمند، فقيهان فاضل،  با قانون» صالحديد«از ديد او، وظيفه تعيين حدود 
و قضات دلسوزي است كه هم از پشتوانه علمي و عقلي كافي براي درك ماهيت 

رب شغلي خود از اهميت بنيادين واقعي قانون برخوردارند و هم به واسطه تجا
  . قانون در برقراري عدالت واقعي در جامعه آگاهي تجربي دارند

شناسد و از قدرت سهمگين و  دان دانشمند و مهرباني كه ذات قانون را مي قانون
برد اين تيغ آخته آگاهي دارد دستش به هنگام خلق و تدوين قانون به هزار 

هاي  او به همان اندازه كه بر معاني مستقيم و داللتافتد، زيرا  وسواس به لرزه مي
داند كه خلقيات و روحيات  ضمنيِ مفاهيم قانوني اشراف گسترده دارد، از پيش مي

ساالراني كه در آينده اين تيغ آخته را در كف خواهند گرفت بر هيچ كس  ديوان
دان  و درست به همين دليل است كه چنين قانون. معلوم و مشخص نيست
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گيرد تا  يفي، به هنگام تدوين قانون، همه دانايي و زيركي خود را به كار ميشر
به واقع، اين خياط . قدرت صالحديد مجريان قانون را به حداقل برساند

ترين مجري  دوزد كه نا اهل  تنگ ميچناندست، قباي صالحديد را آن  چيره
دسري و استبداد رأي احتمالي قانون نيز به هنگام پوشيدن اين قبا مجالي براي خو

  .نداشته باشد
ترين نكاتي كه من در حين ترجمه و بازخواني مجدد اين متن  شايد يكي از مهم

دقت و وسواس : ام همين بوده كه به دفعات و از زواياي گوناگون دريافته
ترين سد ممكن  ترين و محكم نويسان در تعيين حدود صالحديد، كم هزينه قانون

لئون لو وجوه مختلف اين . د و تباهي در جامعه استدر مقابل سيالب فسا
مالحظه را در كالس درس و دانشگاه ياد نگرفته است و درستي آن را صرفاً در 

دقتي در تدوين قوانين را  او آثار بي. مباحث نظري و كالمي برآورد نكرده است
 هاي متعدد و سپس بر روي ابتدا بر روي زندگي مردم عادي در جريان دادرسي

المللي مشاهده و بررسي كرده، و  ميزان كارامدي جامعه در سطح كالن و بين
هاي شخصي و تجربي خود را با متون فيلسوفان  سپس مشاهدات و بررسي

  .كالسيك قانون مطابقت داده است
گيري قوانين، حاكميت  هاي قانون، چگونگي شكل مالحظات او در باب معنا و مؤلفه

و ابتناي (لّي بين حاكميت قانون و فساد خص، و پيوند عقانون در مقابل حاكميت ش
اي به افزايش و گسترش  ترين شبهه اين امر كه ضعف و نقصان در اولي بدون كم

، و ديگر مالحظات مطرح شده در اين يادداشت همگي مستظهر به )انجامد دومي مي
  . يك عمر تجربه عملي و تحقيق و مطالعه علمي هستند

زم است خواننده پيش از مطالعه متن مد نظر قرار دهد، محل نكته ديگري كه ال
لئون لو يادداشت حاضر را به شكل يك گزارش در يكي از . ارائه اين متن است

 ارائه داده است و در واقع مخاطبين اصلي او 1»انجمن من پلرين«هاي  نشست
                                                            

1. Mont Pelerin Society 
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تصاددانان و گذاران جامعه يا انجمن من پلرين، اق بنيان. اند اعضاي انجمن بوده
اند  بوده» فردريك هايك«و » لودويگ فن ميزس«، »كارل پوپر«فيلسوفاني نظير 

از جمله (المللي  و بيشتر اعضاي آن از دانشمندان بنام و برندگان جوايز معتبر بين
بنابراين، با توجه به وزن و اعتبار علمي مخاطبين، . هستند) جوايز علمي نوبل

 در رويكرد كلي خود در طرح موضوع و در نحوه توان حدس زد كه نويسنده مي
ملزم به رعايت چه ) به لحاظ شكلي و ماهوي هر دو(ها  ارائه مباحث و استدالل

ها  به واقع، احاطه يا به قول فرنگي. سطحي از معيارهاي علمي و عقلي بوده است
لئون لو در موضوع حاكميت قانون در حدي است كه حتي به اعضاي » اتوريته«

من، كه از دانشمندان صاحب نام و از دوستان و همفكران خودش هستند، به انج
و در حقيقت به خاطر رهيافت (ها  انگاري آنان در استفاده از واژه خاطر سهل

  !كند انتقاد مي) ها به حاكميت قانون شناختي نادقيق آن زبان
ها و القيدي در  ژهانگاري در استفاده از وا البته در متن حاضر، اشاره لئون لو به سهل

كاربرد كلمه يا مفهومي به جاي كلمات يا مفاهيم نزديك به آن، فقط يك اشاره 
اي نيست، بلكه موضوع كانوني و اصل و اساس رهيافت او به مفهوم  گذرا يا حاشيه

اصوالً بدون توجه به تأكيدات مكرر نويسنده به موضوع زبان . حاكميت قانون است
توان اين متن را و مقصود نويسنده از حاكميت  فاهيم، نميو معاني اخص كلمات و م

هاي زباني  گيري واضح است كه تأكيدات و سخت. قانون را به درستي فهميد
از اين جهت الزم است درباره آشنايي . كند نويسنده دشواري ترجمه را دو چندان مي

  .هاي ترجمه به اختصار توضيحاتي بدهم خودم با متن و دشواري
هاي جنوبي انگلستان منزل دوست دانشمندي  ل پيش در يكي از استانچند سا

هاي زبان انگليسي با زبان فارسي و دشواري ترجمه  حرف از تفاوت. ميهمان بودم
 در ترجمه بسياري از متون انگليسي به متأسفانهبرخي كلمات پيش آمد و اين كه 

ين كننده زبان و دقت داشتم براي او از اهميت تعي. شود فارسي چندان دقتي نمي
دادم و اين كه ترجمه  در معاني كلمات براي فهم درست مفاهيم توضيح مي

او . صحيح و واگرداني مقصود واقعي نويسنده تا چه اندازه براي من اهميت دارد
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: اي به من داد و گفت كه از عالقه من به موضوع حاكميت قانون مطلع بود، جزوه
گيرانه آن برايت  ميت قانون و معناي صحيح و سختجانبه بر حاك  اگر تأكيد همه

  . جالب و حائز اهميت ويژه باشد، حتماً از خواندن اين جزوه لذت خواهي برد
قرار (گذاري   در نشانچه قدرنگاهي به جزوه انداختم و تعجب كردم از اين كه 

دادن كلمات در گيومه، حروف ايتاليك، حروف پر رنگ، خط كشي زير كلمات و 
بعضي جاها روي برخي كلمات و عبارات به قدري تأكيد . استفاده شده است) غيره

همين كه ": گفت شده بود كه انگار نويسنده از راه دور داشت با صداي بلند مي
  ."!فقط همين و الغير! گفتم

دقايقي طوالني در صفحات مختلف نوشته دقت كردم و بعد به دوستم گفتم كه 
ترساند و شك  پي و سنگيني مطالب قدري آدم را مي در  اين تأكيدات پيگر چه

 اما به ،اش را داشته باشم كنم كه سواد خواندن و درست فهميدن و ترجمه مي
ين متن را به فارسي خواهد خودم را محك بزنم و ا ها دلم مي خاطر همين سختي

  . گذاران كشورم جالب باشد كنم براي قضات و قانون  فكر مي چرا كهترجمه كنم
  : ام قدري مكث كرد و گفت دوست انگليسي هفتاد و چند ساله

وكيل و متفكر معروفي اهل . من با نويسنده اين مطلب دوستي ديرينه دارم"
. گردانش از دست او عاجزندگيري شهرت دارد و شا به سخت. آفريقاي جنوبي است

آيي و گر نه اجازه اين كار را  بايد او را مطمئن كنم كه تو از پس ترجمه متن برمي
  ".توانم تو را با او آشنا كنم اگر واقعاً قصد ترجمه متن را داري مي. دهد نمي

جا هم خودش براي او ايميلي   بعد آدرس ايميل لئون لو را به من داد و همان
حاكميت قانون « كرده جزوه »هوس«فت كه يكي از دوستان ايراني او فرستاد و گ

  !را به فارسي ترجمه كند» ؟چيست
زبان لئون لو برايم . پس از بازگشت به منزل، چند روزي با متن كلنجار رفتم

مرا از  هاي طوالني، هاي مؤكد و مكرر، خصوصاً در جمله گذاري عجيب بود و نشان
با مطالعه . آمدند ناپذير مي ها در نظرم ترجمه ي جملهبعض. كرد ترجمه مأيوس مي
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تر متوجه شدم كه اگر بخواهم به تمام جزئيات متن وفادار بمانم و دقيقاً عين  دقيق
راستش  .ها گرفتار ترجمه خواهم شد نظر نويسنده را به فارسي برگردانم مدت

ي براي لئون لو اما باالخره به خودم جرأت دادم و ايميل. قدري پشيمان شده بودم
خواهم حاكميت قانون او را ترجمه كنم و  خودم را معرفي كردم و گفتم مي. نوشتم

  . ممكن است براي فهم درست بعضي مفاهيم به كمك خود او احتياج داشته باشم
گيري، آدم بسيار شوخ طبعي است، و  دوستم گفته بود كه لئون لو در عين سخت

 :او در جواب من فقط يك كلمه نوشته بود. مخيلي زود به صحت گفته او پي برد
Commiserations!) تسليت (!  

هاي مجدد اين متن چند ماه طول كشيد و اكنون  به هر حال، ترجمه و بازخواني
جا دارد همين جا از نويسنده . بعد از حدود سه سال تصميم به انتشار آن گرفتم

وردي كه مشكل داشتم با محترم و دانشمند اين نوشته قدرداني كنم كه در هر م
هاي من پاسخ مشروح داد و فهم برخي مفاهيم و  صبر و حوصله به پرسش

او با اين نوشته چيزهايي به من . پذير ساخت جمالت دشوار را براي من امكان
اين نوشته . روند هاي درس قانون فراتر مي آموخته كه از مباحث معمولي كالس

  . فكري و اخالقي نيز بوده استبراي من كالس درس انسانيت و شرافت
البته در همان ابتداي كار به لئون لو گفته بودم كه رشته تحصيلي من قانون نيست و 

شود در معاني  اتفاقاً او معتقد بود كه همين مسئله باعث مي. ام ادبيات انگليسي خوانده
وم اما هاي مرس هاي بعضاً نارسا و كليشه اصطالحات بيشتر دقت كنم، كمي از معادل
ها و عباراتي  هاي ضمني مفاهيم، از واژه نامفهوم فاصله بگيرم، و با تأمل در داللت

   .استفاده كنم كه تا حد ممكن به مقصود اصلي نويسنده نزديك باشند
هاي  هاي درسي و ترم دانشجويان و اساتيدي كه حاكميت قانون را صرفاً در كتاب

اند،   مطالعه متون متعارف عادت داشتهاند و به دانشگاهي تحصيل يا تدريس كرده
ممكن است رهيافت نويسنده به مبحث حاكميت قانون در نظرشان نامتعارف جلوه 

اكثر دانشجويان مبحث حاكميت قانون را، مثل هر درس ديگري، در يكي از . كند
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واضح . كنند تا در پايان ترم نمره خوب بگيرند هاي تحصيلي مطالعه و حفظ مي ترم
اش را ياد  هاي درسي ها و جزوه هر دانشجويي سعي دارد عين مطالب كتاباست كه 

بگيرد، چون اگر در ورقه امتحان چيزي غير از آن بنويسد كه استاد گفته، مردود 
پردازند، يا در  دانشجويان ممتاز امروز، در آينده يا به حرفه وكالت مي. شود مي

 استادي دانشگاه را از اساتيد شوند، و يا كرسي دستگاه قضا مشغول به خدمت مي
ماية دانش و اطالع امروزي از قانون و  اما در هر حال، بن. گيرند پيشين تحويل مي

هاي درس،  حاكميت قانون، بازتابي از همان متون متعارفي است كه ديروز در كالس
  . شده است با رعايت تمام ضوابط علمي، تحصيل و تدريس مي

بسياري . ثراً ورود فلسفي مفصلي به معناي قانون ندارندمعهذا اين متون متعارف اك
هاي قانوني و پيشينة فكري و فرهنگي هر منطقه  از اين متون اغلب، بسته به سنت

فرض » از پيش دانسته و فهميده شده«يا كشوري، ماهيت قانون را يك موضوع 
در مورد فرضي كه در ذات خود بيشتر به باورهاي بومي مردم آن منطقه (كنند  مي

و )  قانونشمول جهانهاي غير بومي و  يابد تا به خصيصه معناي قانون گرايش مي
از . كنند معرفي مي» حاكميت قانون«دانسته را  سپس مطابقت با آن موضوعِ پيش

آموختگان رشته قانون يا دست اندركاران موضوعات قانوني  اين رو، اكثر دانش
انون با حاكميت قانون را، با تمام جزئيات دركشورهاي مختلف، ساز و كار مطابقت ق
دانند كه حاكميت قانون چيست و ابتناي  و تفاصيل، از حفظ هستند و گويا دقيقاً مي

اما مشكل اين جا است كه در بسياري موارد، نتيجة نهايي . آن به چه صورت است
ست از باي  ميآن چهاند، در عمل با  دانند و پياده كرده  اين كارشناسان ميآن چه

  . حاكميت واقعي قانون حاصل گردد تفاوت بسيار دارد
اي است كه دانش  اين معماي عجيب در مثل شبيه حكايت مهندسين با تجربه
شناسند، اما هر وقت  فني بسيار دارند و چه بسا قطعات موتور را چشم بسته مي

رود و  ه نميها يا را كنند، اتومبيل آن اجزاي موتور را سوار كرده و آن را روشن مي
   .كند كند يا به جاي حركت به جلو، عقبي حركت مي دود مي
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متن حاضر، برخالف بسياري از متون متعارف، پيش از ورود به بحث حاكميت 
قانون، ضمن اشاره به پيروزي ظاهري حاكميت قانون و انتقاد شديد از همين 

و طبعاً در  (اند موضوع كه گويا همه در درس حاكميت قانون نمره بيست گرفته
هاي  ، سير تاريخي و خاستگاه)موزندادانند كه الفباي اين درس را بي شأن خود نمي

نظري انحراف از حاكميت قانون را بررسي كرده و سپس به بحث درباره چيستي 
كند كه هيچ ساختماني  پردازد، و به واقع از همان الفباي بديهي آغاز مي قانون مي

  . توان بر پا داشت يا به استواري و مانايي آن اميد بست را بدون پي و شالوده نمي
تر از آن، ابتناي اين امر كه چه چيزي قانون نيست،  تعيين چيستي قانون، و مهم

از نظر لئون لو، بدون ابتناي . الزمه اصلي و شالودة ساختمان حاكميت قانون است
داشته  اي كه زهاين مهم، اصوالً ورود به بحث حاكميت قانون، هر دليل و انگي

  . باشد، ربطي به مفهوم واقعي حاكميت قانون نخواهد داشت
» ليبرال كالسيك«آخرين نكته اين كه لئون لو در اين متن چندين بار از تركيب 

هاي مورد  هاي خودش و تعاريف و استدالل كند و آرا و انديشه استفاده مي
بايد توجه داشت . داند  مي»ليبرال كالسيك«استنادش را مبتني بر آراي فيلسوفان 

كه در قرون هيجدهم و نوزدهم ميالدي معناي » ليبرال« واژه متأسفانهكه 
واضحي داشت و بر اصالت فرد در مقابل اصالت جمع، و بر آزادي فردي در 

رفته از ابتداي قرن بيستم،  كرد، رفته مقابل خواست و اراده جمعي تأكيد مي
هاي  رفت كه بعضاً به اصالت فرد و آزادي و احزابي به سرقت ها گروهتوسط 

هاي  واقعي فردي هيچ اعتقادي نداشتند و نظراتشان گاه در نقطه مقابل انديشه
نظير جان الك، آدام اسميت، جان استوارت ميل، يا » ليبرال«فيلسوفان اصالتاً 

  . گرفت فردريك باستيا قرار مي
اسي غرب به كلي معناي در فرهنگ سي» ليبرال«در اثر ادامه اين وضع، صفت 

مثالً در حال حاضر در كشور بريتانيا، حزب . اصلي خود را از دست داده است
به غير از نام و عنوان، به وضوح در تمام نظرات و » ليبرال دموكرات«
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به . نزديكي و همسويي دارد» كارگر«گراي  هاي اصلي خود با حزب چپ سياست
اي است كه  ا و بقيه كشورهاي دنيا به گونهواقع، امروزه وضعيت در اروپا و آمريك
معرفي شده باشد، يا اين عنوان به » ليبرال«اگر شخص، گروه، يا حزبي با عنوان 

توانيد مطمئن باشيد كه حزب يا  نوعي در نام رسمي آن قيد شده باشد، شما مي
» ليبرال«ترين ترديدي با فيلسوفان اصالتاً  گروه مورد نظر قطعاً و بدون كم

  ! الفت كه هيچ، دشمني عميق داردمخ
دانند و اصوالً  مي» ليبرال«يس جمهور آمريكا را يك سياستمدار يبه طور مثال، ر
اما بر هيچ . بودن شهرت دارند» ليبرال«آمريكا به » دموكرات«اعضاي حزب 

 دانند مي مردم قيم را خودو حزب متبوع او » باراك اوباما«كس پوشيده نيست كه 
به واقع، . ندارند اعتقادي خويش سرنوشت بر فرد حاكميت و فرد اصالت به عمالً و
آمريكايي در فدا كردن فرد براي منافع جمع يا » هاي ليبرال«و بقيه » اوباما«

غارت اموال فرد براي تأمين منافع موجودات نامشخصي به نام جامعه، ملت، يا 
 جمهور به ، رييسكندي. جان افجمله معروف . كنند اي ترديد نمي كشور لحظه

نپرسيد كشور من ": مبني بر اين كه ،1960 شدت ليبرال آمريكا در اوايل دهه
 ورد "توانيد بكنيد تواند بكند؛ بپرسيد شما براي كشورتان چه مي براي من چه مي
هيچ يك از فيلسوفان ليبرال در قرون . هاي آمريكايي است زبان همه ليبرال

گرايان،  ها، ملي يستديدند كه روزي سوسيال گذشته حتي در خواب هم نمي
  . بنامند» ليبرال«هاي فاشيستي خودشان را  گرايان، و حتي افرادي با ديدگاه دولت

در معناي واقعي آن و به ) آزادي(» ليبرتي«امروزه متفكراني كه حقيقتاً به 
حاكميت مطلق و بدون تبصرة فرد بر جان و مال و سرنوشت اجتماعي و اقتصادي 

اند كه ديگر هيچ راهي براي  گي به اين نتيجه رسيدهخويش اعتقاد دارند، هم
. و احياي دوباره معناي اصيل آن باقي نمانده است» ليبرال«نجات صفت 

هاي قرن بيست و يكم آشكارا و بدون هيچ شرمي، به دشمني خود با  ليبرال
كنند، و خواستار  افتخار مي) هاي اقتصادي فرد به ويژه آزادي(هاي فردي  آزادي
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 نظارت و دخالت دولتي در همه امور هستند و اخيراً حتي تربيت كودكان گسترش
 سالگي و آموزش آداب رفتن به دستشويي را وظيفه مهدكودك دولتي 3از سن 

هاي ارتباط  نكردني در رسانه با سماجتي باور» ها ليبرال«در شرايطي كه . دانند مي
سي و راه اندازي ستادهاي جمعي و از طريق ايجاد انواع فشارهاي اجتماعي و سيا

تبليغاتي و تظاهرات خياباني وظيفه پرداخت هزينه تحصيل و حتي وظيفه 
دانند، نويسندگاني نظير  جلوگيري از پرخوري فرزندانشان را با ادارات دولتي مي

» ليبرال«اي ندارند جز اين كه در موقع اشاره به نظرات فيلسوفان  لئون لو چاره
   .استفاده كنند» كالسيك«حتماً از صفت 

گر چه ممكن است اين موضوع براي افرادي كه با پيشينه فرهنگ سياسي غرب 
شدت  آشنايي دقيق ندارند خيلي عجيب به نظر برسد، اما واقعيت امر اين است كه

به حد تمايز بين دو حالت مخالف و » ليبرال كالسيك«و » ليبرال«تمايز بين 
ل و جنوب كه فقط در يك خصيصه با هم متضاد رسيده است؛ مثالً مانند شما
هستند، اما هر يك جهتي » جهات جغرافيايي«اشتراك دارند و آن اين كه هر دو 

» ليبرال«حركت در جهت افكار و گرايشات . دهد مخالف ديگري را نشان مي
  . است» ليبرال كالسيك«بيني  عمالً به معناي دور شدن از فلسفه و جهان

 سال است كه در وجوه فلسفي، فرهنگي، 40ش از به هر حال، لئون لو بي
 صرفاً به اين دليل كه ؛كند مبارزه مي» ها ليبرال«اجتماعي، سياسي و اقتصادي با 

  ! اعتقاد دارد» ليبرال كالسيك«به مباني فكري و فلسفي 
افرادي كه به مبحث قانون و حاكميت قانون عالقمند هستند و در عين حال تمايل 

به موضوع حاكميت قانون چه تفاوت » ليبرال كالسيك«ه نگرش دارند بدانند ك
  . اي مضاعف خواهند برد دارد، از مطالعه اين متن بهره» ليبرال«هاي  بنياديني با ديدگاه

  برديا گرشاسبي
  لندن در تجاري يها فرصت و وري بهره پيشبرد مركز گذار بنيان و مدير

www.capto.org.uk 
  1395بهار 



 حاكميت قانون چيست؟

22  

  



  
 
 

1 
 قانون حاكميت شمولِ جهان پيروزي   

 

 قانون حاكميت فراز و فرود و فراز  
 ديگري در باب حاكميت قانون ارائه شود؟ اين امر حداقل  چه لزومي دارد كه مقاله

تر  نخست آن كه توصيفات حاكميت قانون عمدتاً نامشخص: دو دليل شايسته دارد
ها  تر از آنند كه به كار اهداف عملي بيايند، و دوم آن كه بسياري از نوشته و مبهم

 حاضر نخستين  مقاله. اند ه در اين زمينه، حاكميت قانون را نادرست تعريف كرد
واژگاني ملموس و هدفش اين است كه حاكميت قانون را، تا حد كفايت، با زبان و 

نويسي،  اي كه عمالً بشود از آن در امر پيش عاري از ابهام تعريف كند، به گونه
دومين هدف اين . تحليل، و اجراي قانون به عنوان يك متن كمكي استفاده كرد

» حاكميت قانون«يك گرايش است، گرايش به استفاده از اصطالح  مقاله، نقد
فقدان وضوح .  كس به آن دلبسته و باور دارد هرآن چهچونان مترادفي براي هر 

چنان حاد  ها چه زماني ناقض حاكميت قانون هستند آن كه قوانين و رويه در اين
ترين نهادهاي جوامع آزاد و موفق  شده است كه حاكميت قانون، كه يكي از مهم

  .مواجه است »ابطال به سبب ابهام«رود، به عبارتي، با خطر  به شمار مي
ها و   دولت حاكميت قانون براي همه  پايان جنگ سرد، اعالم طرفداري ازاز زمان

 - به يك نوع الزام سياسي تبديل شده است سياستمداران، با هر عقيده و مرامي،
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شان  كنند و ايدئولوژي اصوالً چه چيزي از حاكميت قانون مراد مي فارغ از اين كه
بلر در بريتانيا   در زيمباوه و تونيموگابه اكثر سياستمداران جديد، از رابرت. چيست

بوش در آمريكا، همگي در حرف  دبليو حسين در عراق و جرج گرفته تا صدام
اند و اصالً آن را به ازداوج خود  اند كه حاكميت قانون را در بست پذيرفته مدعي
زند، و  از حاكميت قانون مي كه هر دولتي اينك دم از طرفداريآن جا از . اند درآورده

كه مولود آن ازدواج (خالفان حاكميت قانون در غباري از معصوميت يك پندار غلط م
اند، اگر پژوهشگري از فضا به زمين بيايد و با رهبران جهان  محو و ناپديد شده) است

  .مصاحبه كند نتيجه خواهد گرفت كه حاكميت قانون به پيروزي قطعي رسيده است
رهبر كشور زيمباوه است كه » موگابه رابرت« شاخص در اين زمينه  يك نمونه

. دهد مطابق با حاكميت قانون است  انجام ميآن چهسرسختانه اصرار دارد كه هر 
كند و اين كه سانسور  كند كه قانون اساسي را نقض نمي وي استدالل مي

 ،هاي سياسي، عمليات پاكسازي، نقض حقوق بشر مطبوعات، غصب زمين، بازداشت
ر قوانيني هستند كه با رعايت موازين به تصويب مجلس و غيره همگي مبتني ب

  .اند  كه نمايندگانش در يك روند دموكراتيك انتخاب شدهاند گذاري رسيده قانون
ديني پيشرو  عالمگيرِ حاكميت قانون در تعارض آشكار است با راست اين تقريظ

قادي كه به لحاظ فكري و اعت ،1960  نزد داشمندان علوم اجتماعي در طي دهه
 در آن دوران، حاكميت قانون با انگ انواع و اقسام. اي بود آكنده از خيالبافي دوره
اي  گرديد و پديده ها و عباراتي كه از نظر روشنفكري شيك نبود، تقبيح مي واژه

كارانه، ارتجاعي، قهقرايي،   محافظه،ضدانقالبي شد تاريخاً نابهنگام، محسوب مي
. بود» اقتدار خلق«الصه هر چيزي كه تحديدگر گرا و خ ، نخبه ضد دموكراسي

 پنهاني بورژوازي بود براي جاودانه ساختن امپرياليسم  حاكميت قانون يك حيله
 هاي قضاييِ لنينيست، و در دستگاه-مطابق با مكتب ماركسيست. داري سرمايه

 ها  تفكيك قواي حاكميت قانون نبرده بودند، دادگاه غيرمستقلي كه بويي از مؤلفه
 .حقوقي براي خلق بپردازند» عمليات«به  موظف بودند كه همچون عاملين حزبي

هدف نهادهاي دولتي . هدف دستگاه قضايي پيشبرد دموكراسي خلق و انقالب بود
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  ها به واسطه يا گزينش آن(منصبان مشروع  نيز عموماً تعيين رهبران و صاحب
بود و نه  احكام حكومتيجهت حكومت به نفع عموم از طريق ) انتخابات ساختگي

هاي پيچيده،  شده و منقسم بين شعبه ها و عملكردهاي مؤكداً نظارت از طريق قوه
   1.پرهزينه، و دست و پاگير قواي مقننه، اجرايي، و قضايي حكومت

هايي به لحاظ درجه، و نه جوهر، وجود داشت، اما در  روها تفاوت ها و ميانه ميان افراطي
ر هر دو جناح چپ و راست هيچ تفاوت بنياديني وجود د» سخت«و » نرم«بين 

با آروزي ديرينه » راست-چپ «فعالين سياسي در هر دو سوي دوگانة نادرست. نداشت
  .ورزيدند خواهان در اعمال مؤكد حاكميت قانون مخالفت مي و كالسيك آزادي

ثبت در آن دوران، اصطالح حاكميت قانون هر گاه و هر جا كه با بار معنايي م
گرفت، معموالً به عنوان مترادفي براي نفسِ قانون، فارغ از  مورد استفاده قرار مي
رفت و در هر حال هدف از ستايش حاكميت قانون اين بود  ماهيتش، به كار مي

سازي حداكثري قدرت مشروعيت  كه حاكمان وقت با استناد به آن، به بيشينه
اي به  ين حسن را داشت كه انگيزهحاكميت قانون در اين معنا الاقل ا. ببخشند

آورد تا نخبگان حكومتي خودشان نيز در شمول همان قوانيني قرار  وجود مي
  . كرد بگيرند كه در مورد اتباعشان صدق مي

 اما قانون ،در اين گونه موارد، قرار نبود كه قدرتمندان برتر از قانون محسوب شوند
اين . را به هر وسيله بنا نهند»  قانونيهر«گذاشت تا آزادانه  ها را باز مي دست آن

صحبت از حمايت   كشورها هنگام هاي مدرن در همه  است كه دولت همان چيزي
نظرانه محتواي فلسفي  اين معناي كوته. از حاكميت قانون در ذهن خود دارند

يعني در : كاهد ندارد، و حاكميت قانون را در حد يك اصطالح فنيِ محض فرو مي
                                                            

تئوري ماركسيستي : ناتورآليسم قانونيبه . ك. براي آگاهي از نقد ماركسيستي به حاكميت قانون ر. 1
 انتشارات دانشگاه ،Olufemi Taiwoشته نو،  )Legal Naturalism: Marxist Theory of Law( قانون

دموكراسي و حاكميت قانون، نقد  به. ك.رانون هاي ماركسيستي ق  جهت بررسي نظريه.1995كورنول 
 )Democracy and the Rule of Law, Marx’s Critique of Legal Form (ماركس بر شاكله قانوني

  . 2002برن   انتشارات بلكRobert Fineنوشته 
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كند  يا دولت مطابق با آن قوانيني كه خودش اتفاقاً بنا نهاده عمل مياين حد كه آ
هاي   از ارزشهيچ يكبدون ترديد حاكميت قانون در اين معنا داللتي بر . يا خير

هايي نظير تفكيك قوا، آيين صحيح دادرسي، شمول  كالسيك ليبرال ندارد، ارزش
گناهي   به آينده، فرض بيطرفي، عدالت طبيعي، قانونِ ناظر عام قانون، اصل بي

  . و غيره، عقالنيت،)اصل برائت(
 كالسيك، نظير اعضاي هاي هاي من اين است كه وقتي ليبرال يكي از نگراني

انجمن محترم من پلرين، حاكميت قانون را چونان مترادفي براي آزادي به كار 
ميت قانون برند، ناخواسته بر تصورات نادرست و شايع پيرامون معنا و شأن حاك مي

  1.بخشند ها مشروعيت مي صحه گذاشته و به آن
بايست در نظر گرفته شود كه حاكميت قانون چونان مترادفي براي فقدان فساد  اتفاقاً مي

گذار حاكميت قانون، يعني  پدران بنيان گر چه. رود  ميبه كارو حضور نظم و قانون نيز 
 چنين موضوعاتي را در ذهن هاي هيجدهم و نوزدهم، فيلسوفان بزرگ غرب در سده

دانستند، اما  نداشتند و حاكميت قانون را الزاماً مترادف فقدان فساد يا حضور نظم نمي
 به ويژه در اين معناي اخص ؛موضوعات مزبور مشروعاً بخشي از حاكميت قانون هستند

به رسميت شناخته نشود » شده فهميده درست و شده نوشته درست«كه اگر قانونِ 
به عبارت ديگر، حاكميت قانون . است كه حاكميت قانون نيز وجود نخواهد داشتواضح 

  .در درجه نخست معطوف به ذات است و در درجه دوم معطوف به شمول

 در توسعه: قانون حاكميت جديد تهديدهاي و ها فرصت 
  تروريسم با مبارزه مقابل

وران پس از  در د2»ديني رشد و توسعه راست«نخستين تغيير جهت عمده در 
به كشورهاي در حال » كمك«استعمار اين بود كه تمايل شورانگيز به سياست 

                                                            

بل اند، و برخي در وبسايت اين انجمن نيز قا  منتشر شدهمن پلرين مقاالت بسياري از سوي انجمن .1
  .  رفته استبه كارحاصل   در همين معناي نادقيق و بي»حاكميت قانون«ها  دسترس هستند، كه در آن

2. growth and development orthodoxy  
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به تدريج تبديل شد به اشتياق براي  1980و ابتداي دهه  1970توسعه در دهه 
 1980در اواخر دهه  1»اجماع واشنگتني«هاي اقتصادي نئو ليبرال يا  سياست

 را در استقرار مباني  دردها هايي كه دواي همه ؛ سياست1990و دهه 
نكته . جست  در كشورهاي فقير مي2»اقتصاد كالن«بازاردوستانة مبتني بر 

شود فلسفه وجودي و منطق ادعايي  اي كه به واسطه آن مي قابل مالحظه
 را به پرسش كشيد، اين است كه اصوالً آن شور و حرارت مدرن» كمك«

ي از استيالي فضاي اوليه نسبت به سياست كمك به كشورهاي فقير، نمود
به طور مثال، در حال حاضر اشتياق و آرزويي . جنگ سرد در جهان بوده است

 معيوب  ناب و واقعي به وجود آمده كه مصرانه خواهان معكوس كردن رابطه
اكنون بيشتر از هميشه آشكار شده است كه سياست . ميان كمك و ركود است

ه رشد و توسعه ناكام ماند، بلكه كمك به كشورهاي فقير نه تنها در دستيابي ب
 كمك را دريافت كرده بود، نسبت به گذشته فقيرتر  آفريقا، كه بيشترين سرانه

شد و به واقع كشورهايي كه كمك بيشتري دريافت كردند با سرعت بيشتري 
  .فقيرتر شدند

) كنند  ياد مي4»تعديل ساختاري«كه از آن به  (3»اقتصادي-كاريِ كالن محافظه«
 اما توان نائل ، آوردبه بارتري   كمت، در مقايسه با سياست كمك، مصيبگر چه

در نتيجه، در طي ده پانزده سال اخير . آمدن به نتايج دلخواه را نيز نداشت
اكنون  .استراتژي غالب به سمت نسخه جديدي از توسعه معطوف گرديد

به ) وندش  ناميده مي»در حال توسعه«رغم پسرفتشان  كه علي(كشورهاي فقير 
حال كه ديگر . شوند تشويق مي قانون و احترام به حقوق مالكيت برپايي حاكميت 

همه كشورها مدعي برپايي حاكميت قانون هستند، و در غياب معيار دقيق و 
                                                            

1. Washington consensus 
2. macro-economics 
3. macro-economic conservatism 
4. structural adjusment 
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هاي بزرگ و  ، نياز مبرمي به شخصيت1مؤثري كه درستي اين ادعاها را تبيين كند
د تا در مورد حاكميت قانون، شو  به درستكاريِ قضايي احساس ميبند پاي

ها به آن،  ي دولتبند پاياي براي سنجش   آن، و معيار سادهيراهبردهاي اجراي
دارد كه پيروزي   حاضر به تلويح بيان مي نوشته. تعاريف روشني ارائه دهند
   نطق و خطابه، بالقوه پيروزيِ ژرفي براي ساكنين سياره حاكميت قانون در عرصه

ود و اهميت و ژرفاي اين پيروزي براي ميلياردها ساكن فقير ش زمين محسوب مي
هاي كالسيك   به شرطي كه ليبرال؛ها ثروتمند آن است اين سياره بيشتر از ميليون

  .بتوانند به شايستگي از پس تعريف و اجراي درست حاكميت قانون برآيند
يت ِ نظام تمام«  كه2شود، شواهد حاكي از آنند تا جايي كه به توسعه مربوط مي

.  صلح، بهروزي، و توسعه است كننده ترين و يگانه تعيين  احتماالً مهم3»قانوني
را » برندگان« كه 4»هاي راهبردي ويژگي « كليهطبيعتاً كمال مطلوب آن است كه 

كامالً قابل درك است كه رهبران . سازند شناسايي كنيم متمايز مي» بازندگان«از 
نحطاط و ركود مزمن در كشورهاي جهان سوم كشورهاي جهان اول از وجود ا

 ،هود صفت جهان اول اما رهبران جوياي شهرت و رابين. كالفه و خشمگين باشند
                                                            

ها به حاكميت قانون و  ي دولتبند پاياي مختلفي براي بررسي ميزان البته تمهيدات و ساز و كاره. 1
طور كه در    اما همان،اند كه عمدتاً ادارات و كارگزاران دولتي هستند حقوق مالكيت در نظر گرفته شده

ادامه اين تحليل بحث خواهد شد، براي ارزيابي دقيق حاكميت قانون، معيارها يا تعاريفي كه به قدر كافي 
هاي منتشر  تأثير فقدان اين معيارها فقط اين نيست كه شايد شاخص. ي از ابهام باشند وجود ندارندعار

ها به حاكميت قانون و حقوق مالكيت نباشند، بلكه در  ي دولتبند پايشده نشانگرهاي دقيقي از ميزان 
 آن چهتر از آن،  مهم بايد انجام دهند، و آن چهها براي دانستن  نبود تعاريف و معيارهاي مشخص، دولت
  . نبايد انجام دهند، با مشكل مواجه هستند

 Leon  ، نوشته)Habits of Highly Effective Countries(عادات كشورهاي بسيار كارامد به . ك.ر. 2

Louw، Law Review Project كه متغيرهاي راهبردي را در كشورهايي كه به 2006، ژوهانسبورگ ،
  . كند شوند شناسايي مي  مشخص مي»اهداف راهبردي«ين امتياز در باب ترتيب با بهترين و بدتر

3 .integrity of the legal system :اصول مربوط به قانون خوب   است كه همه اصطالح فراگيرندة مناسبي 
  . گيرد ون در برميرا به لحاظ فلسفه قان

4 .policy characteristicsيا خصايص سياستي   
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اند كه سياست كمك مالي  كه به ضعف حافظة كوتاه مدت دچارند و فراموش كرده
قبالً آزموده شده و شكست خورده، به جاي آن كه نتيجه بگيرند كه نياز 

هاي اثبات شده است، همچنان، و در معيت   سياستجامعِِدر اتخاذ كشورهاي فقير 
كمك به كشورهاي فقير  مجدد مشغولي لشگري از خوانندگان و ستارگان پاپ، دل

السابق شهروندان خودشان را براي تأمين مالي حاكمان مستبد  في را دارند و كما
هود صفت،  رابينست كه اين رهبرانِ  جاي شكرش باقي ا. كنند خارجي چپاول مي

اند، اما  كمك را هنوز به تمامي جايگزين تأكيد بر نهادهاي سالم قانوني نكرده
هاي قبلي  هاي مالي را به مساعدت اي از كمك ايشان به هر حال دارند موج تازه

  .حاصل و نامولّد خواهد بود هاي پيشين بي افزايند كه احتماالً همچون كمك مي
ترين  ن، در همين حد نطق و خطابه، شايد مثبتمحبوبيت تازة حاكميت قانو

آوري  اثركنندة يأس معهذا، تمايل بي.  جديد باشد توسعه ليبرال كالسيك در هزاره
در سراسر جهان در جهت مصالحه بر سر حاكميت قانون وجود دارد كه نه فقط در 

 طرف در  بلكه در بين كشورهاي بي،»مبارزه با تروريسم«بين طرفين درگير در 
گذاري در سفارت آمريكا در نايروبي و عمليات  به ويژه پس از بمب(اين نبرد نيز 

عوارض تدابير ضد تروريستي، . جريان دارد) گردان در بالي تروريستي عليه جهان
هاي پرشماري بروز   آن، خود را در زمينه در هر دو وجه ساختگي و مشروع

به (به تعرض به حريم شخصي توان به ويژه  دهند، كه به عنوان نمونه مي مي
، تعرض به ) و شنود و نظارت در ارتباطاتشويي پول تدابير اتخاذ شده عليه  واسطه
، و تعرض به )المللي هاي شديد در سفرهاي بين از طريق اعمال محدوديت(آزادي 

  .اشاره كرد)  خودسرانه اموال با مصادره(حق مالكيت 
طلبد، به فرسايش  العاده مي اده تدابير فوقالع به واقع با اين ادعا كه شرايط فوق

هاي كالسيك بر سر اين  ليبرال. شود حاكميت قانون مشروعيت بخشيده مي
اي هستند كه موضعي  در يك سو عده. اند موضوع عميقاً دچار انشقاق شده

دسته از تدابير ضد تروريستي را كه با حاكميت قانون  تر دارند و آن  كارانه محافظه
در . گيرند ناپذير از نفسِ جنگ در نظر مي د چونان جنبه و جزئي جدايينتضاد دار
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تر دارند و مطمئن نيستند كه بتوان  سوي ديگر، افرادي هستند كه موضعي ليبرال
هاي هر دو   استداللگر چه. ها دفاع كرد ها به قيمت مصالحه بر سر آن از ارزش

ياسي سابق و ضد آپارتايدي رسند، اما براي فعال س كننده به نظر مي طرف قانع
 است كه  اي مثل من، اين مباحثات به شكل ناميموني يادآور دفاع از حد و اندازه

 محافظت اين كشور بر عليه  حاكميت قانون در آفريقاي جنوبي، به بهانه
تر   آن كه كم،در ميان دو شّر. المصالحه قرار گرفت سوسياليسم و كمونيسم، وجه

ر است، اما به غلط يا درست، از گذشته تا كنون چنين شرور باشد همچنان شّ
مندي از اين امر تجملي را   بهره استدالل شده است كه دنياي واقعي به مردم اجازه

سازد كه از ميان دو  ها را وادار مي دهد كه انتخابشان بين نيك و بد باشد و آن نمي
  .تر شرور است برگزينند شّر آن را كه كم
  : حاضر اين است كه لي و فحواي نوشتهبنابراين، تز اص

 هاي  حاكميت قانون معناي خود را از دست داده، و چالش ليبرال
كالسيك در آن است كه از يك سو به شكلي واضح بيان كنند كه 

، و از سوي ديگر حاكميت قانون را نيستحاكميت قانون چه هست و چه 
 . كننداي از رويه قضايي دوباره احيا   زنده چونان جنبه

 اثركننده گرفتار آمده   جديد در زير ضربات سنگين دو نيروي بي هزاره
شرطي   مثابه پيش  تلقي و درك از حاكميت قانون به است؛ يكي طرز

براي توسعه و بهروزي، و ديگري تمايل به مصالحه بر سر حاكميت قانون 
 .به عنوان بخشي از نبرد با تروريسم

  



  
 
 

2 
  به سوي انسجام  

 
به لحاظ تاريخي، حاكميت قانون در خالل قرن بيستم تدريجاً از يك مفهوم 
انگليسي، و احتماالً فرانسوي يا هلندي، به مفهوم ديگري تغيير يافت و چونان 

اين سير تحول به همان اندازه كه .  جهاني در نظر گرفته شدآور الزاميك امر 
كه فعالً بيشترين موضوعيت را در مطلبي . آموزنده بوده پپيچيده نيز بوده است

هاي صورت گرفته براي تعريف  بحث ما دارد اين است كه ببينيم اوالً تالش
حاكميت قانون اساساً « :حاكميت قانون تا چه اندازه تحت تأثير اظهاراتي نظير

» شود حاكميت قانون را تعريف كرد به هيچ وجه نمي«يا » تعريف دقيقي ندارد
ين اظهارات تشخص يافته است، و دوماً سير تحول معنايي قرار گرفته و در ا
اش در سطح اين سياره، در جهاتي  كه همزمان با گستردگي(حاكميت قانون را 
  . دنبال كنيم) متباين انشعاب يافته

دانان خردمند شكل  شود كه ايدة حاكميت قانون توسط قانون غالباً اين طور تصور مي
 در حالي كه نحلة فكريِ ؛ با موفقيت نشر يافته است اما، ناپيوستهگر چهگرفته و 

، به ويژه در دستگاه فكري فيلسوف و اقتصاددان اتريشي 1»نظم خودانگيخته«
  ، گرايش به اين نظر دارد كه حاكميت قانون بيشتر يك پديده2»فردريك هايك«

                                                            
1. spontaneous order 
2. Friedrich Hayek (1899 - 1992) 
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 به درجات متفاوتي از راستي همه جا حاضر است كه از نخستين پگاه تمدن تا كنون
  .هاي مختلف وجود داشته است و حقيقت نزد جوامع مختلف و دوره

 اين مقاله،  مراجعه مجدد و مكرر به آثار مكتوب در اين زمينه و ناظر به اهداف فعلي
 از آن چهنگارنده را به اين برداشت رسانده است كه مشكل بر سر اين نيست كه 

 اين جاشود ابهام دارد يا تغيير كرده است، بلكه مسئله  د ميمعناي حاكميت قانون مرا
اين . اند اند با مشكل روبرو بوده  در ذهن داشتهآن چهاست كه نويسندگان در توضيح 

است كه  »كنت كالرك «  ساخته»تمدن« تلويزيوني معروف  موضوع يادآور برنامه
شناسد وقتي  ، اما آن را ميكند كه قادر نيست تمدن را تعريف كند وي در آن اظهار مي

هاي كالسيك از حاكميت قانون نيز همين وضعيت را  پنداشت ليبرال .بيندش كه مي
شناسيمش، اين  بينيم به فوريت بازمي اما برخالف تمدن، كه هر وقت آن را مي. دارد

شود، حتي اگر اين  ِ حاكميت قانون است كه توسط اندك حاميانش بازشناخته ميفقدان
مشكل پيروزي .  دهندبه دست مزبور  انند همواره تعريف مشخصي از گمشدهعده نتو

 بسيار اندكي هستند  ظاهر عالمگير حاكميت قانون در اين است كه به نظر فقط عدهبه 
. كنند قادر به تشخيص و شناختش هستند كه وقتي آن را، يا فقدانش را، مشاهده مي

خطابه پا به عرصه عينيت گذاشته و  نطق و  براي اين كه حاكميت قانون از حوزه
تبديل به واقعيتي زنده شود، نياز مشهودي هست به اين كه سياستمداران مشتاق، 

نويسان به وضوح بدانند كه هر يك به نوبه خود براي حمايت  مسئولين دولتي، و قانون
هاي  نياز است كه ايشان در فعاليت. بايست عمل كنند از حاكميت قانون چگونه مي

هايي را كه با حاكميت قانون ناسازگار هستند  شان تجهيز باشند تا قوانين و رويه زانهرو
  .ها اجتناب كنند فوراً و با اطمينان شناسايي كرده و از آن

 كه چنانشود،   مزدوج انگاشته مي1»حقوق مالكيت«حاكميت قانون معموالً با 
 در حالي كه هستند؛ عام مقبول و رايج  سكة يك روي دو واقع به دو اين گويي

                                                            
 و ها سخنراني عناوين در بسياري موارد در كه "حاكميت قانون و حقوق مالكيت"مثالً در عباراتي مانند . 1

 دو اين گويي كه كنند مي ايجاد را شبهه اين و  شده ذكر يكديگر همراه قانون حاكميت به مربوط مقاالت
   .مترجم - اند وابسته هم به ماهوي شكلي به مفهوم
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اي براي بيان اين دو  اي هست كه از واژگان جداگانه دليل شايسته. نيستندچنين 
مفهوم متمايز از هم استفاده شده است، و داليل ايدئولوژيكي مهمي وجود دارد كه 

به طور مثال، ممكن . شناختي و مفهومي محترم شمرده شوند ناين تمايزات زبا
 براي  را الاقلائل نيستنداست بتوان افرادي كه براي حقوق مالكيت احترام ق

  .ترويج حاكميت قانون به همكاري گرفت
 نطق و خطابه به شكلي  معهذا از آن جهت كه مفهوم حقوق مالكيت در حوزه

شود، به همان نسبت نياز است كه چيستيِ حقوق   مورد حمايت واقع مي فزاينده
بدانند كه ها  ران و مجريان سياستگذا سياستمالكيت به روشني توضيح شود تا 

هاي بسيار ممتاز  جداي از تحليل. اند اين حقوق چه هنگام مورد تعرض قرار گرفته
مطلق  حق مالكيت«يعني ( 1»استمالك يا اخذ « در باب اجزاي برسازنده

تقريباً هيچ رويه قضايي در مورد چيستي حقوق مالكيت ) 3»مصادره« و 2»حكومت
 مقررات في نفسه موجب فرسايش حقوق نامه و آيين در مورد اين كه 4.وجود ندارد
 جاي پرداختن در اين مقال. شود به اندازه كافي شفافيت وجود ندارد مالكيت مي

                                                            
1. takings 

2 .:eminent domainمصالح و منافع جهت در آن از استفاده و خصوصي مال گرفتن در حكومت حق  يا 
 بزرگ دان قانون توسط 1625 سال به بار نخستين اصطالح اين). حكومت خود صالحديد و تفسير به (عمومي
 تدوين زمان در. رفت كار به »صلح و جنگ قانون باب در «رساله در »گروتيوس هوگو «هفدهم قرن هلندي
 كردند مي اظهار فدرال دولت تشكيل مخالفان ،1788 تا 1787 هاي سال در آمريكا متحده اياالت اساسي قانون

 را حقي حكومت آينده در تا شوند برشمرده اساسي قانون رد مشخصاً بايست مي حكومت هاي حق تك تك كه
 ويژه به (فدرال دولت تشكيل طرفداران مقابل، در. نگردد قائل خودش براي نشده ذكر اساسي قانون در كه

 و ندارد وجود كه است معنا اين به نشده ذكر اساسي قانون در حقي وقتي كه بودند مدعي) هميلتون الكساندر
 10 الحاق زمان در مدتي، از پس اما. كند استناد ندارد وجود كه حقي به خودش نفع به ندتوا نمي حكومت

 متمم تصويب زمان در ويژه به ،)يافت شهرت آمريكا انساني هاي حق منشور به كه (اساسي قانون به اوليه متمم
 عمومي، فمصار براي خصوصي اموال گرفتن در حكومت حق نشدن ذكر رغم علي كه گرديد مشخص پنجم،

  .مترجم -بودند كرده فرض مسلم پيش از حكومت براي را حقي چنين اساسي قانون نويسندگان
3. expropriation 

  :به آثار ريچارد اپستين و به ويژه اثر خالق و كالسيك وي با عنوان. ك.در اين خصوص ر. 4
Takings: Private Property and the Power of Eminent Domain, Richard Epstein, Harvard, 
1985  
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 اما شايسته است كه اين نكته مورد مالحظه قرار بگيرد ،به جزئيات موضوع نيست
 مقررات اقتصادي در حكم فساد و فرسايش حقوق مالكيت است و تنها  كه جوهره

  .يابند  هستند كه اين مهم را درمي اندكي عده
 ؛ گذشته مطالب فراواني در باب حاكميت قانون نگاشته شده است در طي سه سده

و در بدترين ، اي گنگ و مبهم هندهدمطالبي كه در بهترين حالت به طرز آزار
به اي استفاده شده كه گويي  اين اصطالح اغلب به گونه.  ندحالت به كلي نادرست

اش  گونه نظمِ قضايي كه نويسنده   است براي هر آن ادفيمحض مترطور 
فكري   در پريشانها پنداشتها و  تأثير مجموع اين نوشته. پنداشته و باور داشته مي

گاه . عظيمي، حتي نزد متخصصان، بر سر چيستيِ حاكميت قانون نمود يافته است
آن ر از تبيين ت  شايد مهمنيست حاكميت قانون آن چهرسد كه تبيين  به نظر مي

  .  هست باشدچه
  



  
 
 

3 
؟ قانون چيست   

 

 اصول هشتگانه قانون فولر  
نفسه قانوني وجود داشته  بايست كه في شود مي» حاكم«براي اين كه قانون 

واضح . رود  ميبه كار اين واژه در معاني مختلفي اما قانون دقيقاً چيست؟. باشد
جاذبه يا » قانون«ن علمي نظير است كه حاكميت قانون ربطي به قواني

. حاكميت قانون به قوانين رياضي نيز ربطي ندارد. حركت نيوتن ندارد» قوانين«
، برخالف 1»قانون سي«و » قانون عرضه و تقاضا«قوانين اقتصادي، نظير 

عام » قواعد«تر،  قوانين مزبور، به تعبيري دقيق. قوانين علمي، تغييرپذيرند
مندي   قانون، معطوف به قاعده انون به لحاظ فلسفهق. سلوك انساني هستند

 قانون در ديگر علوم اجتماعي و در علوم  واژه. سلوك و رفتار انساني است
 »قانون خوب«در اين معنا، قوانين زماني .  استتوصيفي طبيعي اصطالحي

  :شوند كه محسوب مي
 تابعي از ماهيت قانون باشند 
  را الزامي كندقانون اساسي يك كشور وجودشان 
 حاكميت قانون وجودشان را الزامي كند 

                                                            
1. Say’s Law 
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 ادعاي قانون بودن دارد براي اين كه در واقعيت تبديل به قانون شود آن چه
و » رعايت شدن«انداز و امكاني براي  چشم ترين سطح، بايست كه در بنيادي مي
رط الزم مثابه ش  چنين چيزي در آثار مكتوب معموالً به. داشته باشد» اجرا شدن«

شود كه   كه تصور مي گردد؛ شايد به اين دليل ساده حاكميت قانون عنوان نمي
. باشد» حاكم«تواند حكم كند و  الرعايه بودنش، اصوالً نمي قانون، بدون جنبه الزم

 را قانون حاكميت ناكافي، شكلي به شايد و معموالً، قانون رشته متعارف هاي كتاب
  .كنند مي تعريف جوهر و تصويب چون عناصري به استناد با صرفاً

براي اين كه قانون به واقع قانون باشد، و با فرض وجود دولتي كه بر مبناي يك 
بايست كه در اتخاذ،  مي» اساسي بودن « كند، خصيصه قانون اساسي عمل مي

كه اين موضوعي فني و خاص آن جا از . محتوي، و اعمال آن قانون رعايت شود
وجه اساسي  شود، در اين نوشتار از طرح جزئياتي كه به هر كشور محسوب مي
هرگاه اقتضايي به ذكر جزئيات باشد، به . گذريم گردند درمي بودنِ قانون مربوط مي

 البته نه فقط از آن رو كه من ؛قانون اساسي آفريقاي جنوبي اشاره خواهد شد
ز آن جهت كه شخصاً به قانون اساسي اين كشور آشنايي فراوان دارم، بلكه هم ا

» بنيادين«حاكميت قانون در بخشِ نخست قوانين اساسي آفريقاي جنوبي قيدي 
شود كه به موجب آن  رفتن احتمال جالبي مي همين بنيادين بودن سبب باال. است

حتي تمهيدات در نظر گرفته شده در خود قانون اساسي، در صورتي كه ناقض 
   1.ي خواهند بودحاكميت قانون باشند، مغاير با قانون اساس

، در دو اثر برجسته خود به 2»لون فولر« آمريكايي، بزرگدان  فيلسوف و قانون
 ضمن بررسي وجوه مختلف قانون 4»آناتومي قانون« و 3»اخالق قانون«هاي  نام

                                                            
كامالً محتمل است كه برخي شروط و تمهيدات قانون اساسي آفريقاي جنوبي، همچون بسياري از ديگر . 1

دارد تا به   نظير تمهيداتي كه قوه مجريه را مجاز مي؛قوانين اساسي، از اصل حاكميت قانون تخطي كنند
ا تمهيداتي كه اعمال تبعيض را به نفع كساني كه خود در گذشته به اقدام نمايد، و ي» گذاري فرعي قانون«

  . دارد اند، مجاز مي دچار محروميت شده» ناعادالنه« تبعيض  واسطه
2. Lon Fuller (1902–1978) 
3. Morality of Law (1964) 
4. Anatomy of Law (1968) 
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فولر با به تصوير . پردازد مي 1»سازد اخالقي كه قانون را ممكن مي«به توصيف 
، كه قصد دارد از شر »شاه ركس«شاهي به نام كشيدن يك حكايت تمثيلي از پاد

نظام حقوقي فاسد و ناكارامد كشورش خالص شود، هشت روش ناكامي در ايجاد 
رغم نيات خيري كه دارد، نه تنها در  اما شاه ركس علي. كند قانون را شناسايي مي

ي چگونگي ناكامي و. ماند  بلكه در ايجاد قانون به طور كلي، درمي،اصالح قوانين
   2در چيست؟

 اما قوانين و ،كند هاي موجود آغاز مي شاه ركس كارش را با لغو قوانين و رويه
در حكايت تمثيلي فولر، مردم نسبت . سازد ها نمي هاي نويني را جايگزين آن رويه

 بدون و(كنند و در نتيجه، شاه ركس براي خودش  به اين وضعيت اعتراض مي
كند كه به او امكان دهد  انيني وضع ميمجموعه قو )مردم به رساني اطالع

اما مردم بار ديگر . تصميماتي منطقاً سازگار با آن مجموعه قوانين اتخاذ كند
 توسل با كند مي سعي شاه. خواهند بدانند كه احكام كدامند  زيرا مي،كنند اعتراض مي

 از پس امري هر در تصميم كه منطق اين به توسل با يعني ماوقع، پسيني ادراك به
 ترتيب اين به. كند اقدام مربوطه مشكل اصالح به نسبت است، تر آسان امر آن وقوع
گيري در موارد رخ داده در سال   در آغاز هر سال به تصميمكه شود مي متقبل شاه

اش در   قبل بپردازد و احكام مربوط به آن سال و نيز داليل تصميمات اتخاذ شده
يل مزبور بنا نداشتند كه احكام قانوني سال آينده اما دال. طي آن سال را مقرر نمايد

  .شد اثر مي  مزيت ادراك پسيني ماوقع لغو و بياين صورت زيرا در ،را مقرر بدارند
خواهند كه احكام را از پيش بدانند تا بتوانند  كنند و مي باز هم مردم اعتراض مي

رد قضاوت قرار  نه اين كه پس از وقوع عمل، با آن احكام مو؛وفق آن عمل كنند
                                                            

1 .Morality that Makes Law Possible: نيز » قوانين ضمني ايجاد قانون«ن عبارتي كه گاه به آ
  :، با مشخصات ذيل»آناتومي قانون«گويند، برگرفته از كتاب  مي

Anatomy of the Law (1968) reprinted in Kenneth I Winston ed. , The Principles of Social 
Order, Selected Essays of Lon L Fuller, Duke University Press, Durham, 1981. 
2. Lon L Fuller, Morality of Law, pp 33-38, revised ed., New Haven, Yale University 
Press, 1969. 
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 مردمش را اجابت كند و  كوشد تا خواسته شاه ركس يك بار ديگر مي. بگيرند
شود كه بر طبق آن بتوان احكام را از پيش مقرر  متقبل ايجاد مجموعه قوانيني مي

اما مجموعه قوانين وي نامفهوم بودند و حتي وكال نيز از آن سر . داشت
سرانجام شاه ركس . شود راض مردم بلند ميصداي اعت و لذا مجدداً. آوردند درنمي

. شود تا با كمك كميسيوني از وكال مجموعه قوانين واضحي تدوين كند موفق مي
. هاي گريز از قانون شود مشحون از تناقضات و راه اي مي  كار مجموعه اما نتيجه

  .يابد اعتراضات مردم با شدت بيشتري ادامه مي
اي از  دم، هيئتي را به تدوين مجموعهشاه ركس، سرخورده و خشمگين از مر

ها  گمارد كه پيروي از آن  اما به شدت سختگيرانه مي،منسجم احكام قانوني
مثالً ممنوعيت عطسه كردن، يا تكليف حضور در پيشگاه شاه و (ناممكن بودند 

مردم مجدداً اعتراض ). ارائه گزارش به وي ده ثانيه پس از احضار شدن، و غيره
 ، انجامش ناممكن باشد ايجاد قانون نيستآن چهفرمان دادن به ": كنند كه مي

بلكه نابودكردن قانون است؛ زيرا فرماني كه قابليت پيروي كردن نداشته باشد جز 
   1 ".بر نخواهد داشت ايجاد سردرگمي، وحشت، و هرج و مرج هيچ حاصلي در

ين عالوه بر دهد تا مجموعه قوان شاه ركس در پاسخ به اين اعتراض ترتيبي مي
 در اين معنا كه چيزي خارج از توان ؛شفافيت و انسجام، منصفانه نيز باشند

اما در اين بين، از آغاز تدوين مجموعه قوانين تا . مشمولين بر ايشان تكليف نگردد
اقتصادي مردم در سرزمين شاه ركس به شكل -زمان، شرايط اجتماعي  آن

بر آن شد كه مجموعه قوانين را جهت لذا شاه ركس . اي تغيير كرده بود عمده
مردم ضمن . سازوار شدن با شرايط جديد به صورت روزانه حك و اصالح كند

قانوني محض هم  قانوني كه هر روز تغيير كند از بي": اعتراض مدعي شدند كه
   2 ".بدتر است

                                                            
  37. همان ص. 1
  همان. 2
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رفته رفته و در طول زمان، امور جاري در آن سرزمين به خودي خود عالجي نسبي 
اما همزمان با بهبود اوضاع، شاه ركس بار ديگر خود را در . ند و بهتر شدنديافت

.  چرا كه اعتمادي به دستگاه قضايي در اجراي قانون نداشت،جايگاه قضاوت نشاند
هاي خود دچار ناتواني در برقراري مقررات كلي نبود و  اين بار وي ديگر در قضاوت

 قوانين از پيش تدوين شده به عنوان معيار اي از در تمام تصميمات دائماً به مجموعه
 يمعهذا وقتي حجم انبوه آرا. كرد قانون و قانونِ بنيادي و عالي كشورش رجوع مي

هاي  كارشناسي او در معرض بررسي عموم قرار گرفت، مشخص گرديد كه قضاوت
  .او هيچ ربطي به احكام قانوني مندرج در مجموعه قوانين نداشتند

ين نكته مهم را در خاطر داشت كه از ديد فولر، شاه ركس در  بايد ااين جادر 
 . نكرده استايجادنيز » قانون بد« ناكام نبوده است، و حتي» قانون خوب« ايجاد

هاي  ناكامي. ناكامي او در آن بوده كه اصوالً هيچ قانوني ايجاد نكرده است
  :توان به صورت زير خالصه كرد هشتگانه شاه ركس را مي

  1ي در ايجاد قانون عام ناكام.1

 ناكامي در شناساندن قوانين. 2

 عطف به ماسبق كردن قانون. 3

 ناكامي در قابل فهم كردن قانون. 4

 تصويب قوانين متعارض. 5

 ها ناممكن است تصويب قوانيني كه پيروي كردن از آن. 6

 وانين نباشداي كه فرد قادر به هماهنگي رفتارش با ق تغيير پي در پي قوانين به گونه. 7

 ها ناكامي در ايجاد همخواني ميان قوانين اعالم شده و مديريت اجراي آن. 8
                                                            

بايست  دانم كه معتقد بود قوانين مي  نيز مياكويناس توماس يمن اين را شامل تصور مندرج در آرا. 1
  .كند فولر نيز اين نظر را تأييد مي. فع شخصي و خصوصي خير عموم مردم باشند و نه صرفاً منا دربردارنده
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نخست بايد قانوني وجود داشته باشد، و » حكم كند« براي اين كه قانون بتواند
براي آن كه قانون بتواند در معنايي منسجم به هر شكلش وجود داشته باشد 

هر گاه قانون با اين شرايط .  داشته باشدبايست كه با شرايط حداقلي فولر وفق مي
  . حاكميت قانون استقرار يافته و داير شده است حداقلي وفق يابد، بخش عمده

 1قانون مفروض عام   
  از آن جهت؛هايي مانند شاه ركس را نتوان در دنياي واقعي سراغ كرد شايد نمونه

 ،ملغي كرده باشد قوانين بد را  كه هيچ كشوري در جهان نيست كه حاكمش همه
البته هزاران نمونه از . ها كرده باشد بدون آن كه قوانين جديدي جايگزين آن

ترين مصداق قانون بد و  شايد معروف 2.قوانين بد در هر كشوري وجود دارد
گري در بسياري از كشورهايي كه   اين واقعيت باشد كه روسپي3»قانون-شبه«

آفريقاي جنوبي همچون . ي، علناً داير است به عبارت،ادعاي ممنوعيت آن را دارند
ها، قوانيني دارد كه تقريباً  تر از اكثر آن ديگر كشورهاي آفريقايي، البته با شدتي كم

ها همين ممنوعيت فرضي  شوند كه يكي از آن اند و هرگز اعمال نمي ناشناخته
ام زدن يكي ديگر از موارد مشابه قبلي، مقررات مربوط به الز. ست گري ا روسپي

هاي صورت گرفته از سوي  در پاسخ به پرسش 4.برچسب قيمت روي اجناس است
                                                            

1. Putative Law 

اند، بيش از آن كه  دانان نيز گردآوري و تأليف شده ها در اين زمينه كه توسط قانون ترين نمونه جامع. 2
  :توان به موارد ذيل اشاره كرد علمي و فاضالنه باشند حالت فكاهي و مزاح دارند كه از آن جمله مي

Harold Faber, The Book of Laws, Sphere, London, 1979; Sheryl Lindsell-Roberts, 
Funny Laws & Other Zany Stuff, Sterling, 1999; Paul Dickson (a) The Official Rules, 
Addison-Wesley, 1990, (b) New Official Rules: Maxims for Muddling through to the 
Twenty-First Century, Portland, 1989, (c) The Official Rules for Lawyers, Politicians 
and Everyone They Torment, Walker & Co, 1996; Kathi Linz, Chickens May Not Cross 
the Road: and Other Crazy But True Laws, Houghton Mifflin, 2002; Dick Hyman, The 
Trenton Pickle Ordinance and Other Bonehead Legislation, Penguin, 1984. This author 
compiled a list of unknown, unenforced and absurd laws in South Africa published as 
Bonehead Laws in the Sunday Times (South Africa) during the late 1970s. 
3. pseudo-law 

  1977 سال 413ابالغيه دولتي شماره . 4
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 از ادارات دولتي مسئوليت كدام يكاين كه   مبني بر1» بازبيني قانون پروژه«
نظارت بر درج قميت روي كاالها را بر عهده دارد، اظهار شده بود كه اصوالً هيچ 

  . تسشته اكس در دولت از وجود چنين مقرراتي خبر ندا
مصوبه «دارد به نام ) از منظر حاكميت قانون(آفريقاي جنوبي قانون بالقوه مهمي 

هدف مفروض از قانون فوق اين است كه هزينه  2.»قانوني محاكم كوتاه مدت
رسيدن به تصميم در دعاوي مدني را كاهش دهد، اما مصوبه مزبور هرگز اجرا 

هيچ شخصي را كه از اين مصوبه نشده است و وزارت دادگستري نيز نتوانست 
  . اطالعي داشته باشد شناسايي و معرفي كند

زماني كه پروژه بازبيني قانون، در جريان رسيدگي به اليحه مبارزه با دخانيات، به 
آن اليحه با قانون اساسي  كميته وزارتي پارلمان اطالع داد كه تمهيدات اصلي

بل اعالم كرده بود كه پليس به  پليس از قرييسمغايرت دارند، و هنگامي كه 
هيچ عنوان قصد اعمال اين قانون را نداشته و قادر به فهميدن اين قانون نبوده 

بدون آن (دهد  است، نماينده وزارت مربوطه در حضور كميته پارلمان شهادت مي
كه اصوالً قصد دولت از ابتدا اين نبوده ) كه متوجه تناقض ذاتي در شهادتش باشد

با تصويب اين اليحه صرفاً  فوق را به اجرا بگذارد و اين كه قرار بودهكه قانون 
به جامعه نسبت به اين كه دولت تا چه اندازه در مخالفت با » پيامي ارسال شود«

  .مصرف دخانيات جديت دارد
 امتناع از احترام به قانون اساسي را وزير  انگيزتر در زمينه هاي غم يكي از نمونه

وي در پاسخ به اين . ، به نمايش گذاشت»الك اروين«ارت، سابق صنايع و تج
معتقد است اليحه مشروبات الكلي مغاير با قانون اساسي  تذكر كه شوراي عالي
با اين حال طرح  دارد كه وي از اين مشكل اطالع داشته، كشور است، اظهار مي

                                                            

يقاي جنوبي است با يك سازمان غيردولتي در آفر) Law Review Project (پروژه بازبيني قانون. 1
  .هدف ترويج اصول قانون خوب

  .1991 مصوب 103گري در دعاوي خاص مدني، قانون  محاكم كوتاه مدت و ميانجي. 2
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به چالش اليحه را دنبال كرده، و از احتمال اين كه در مورد نقض قانون اساسي 
 اتفاقي –كشيده شود و در چالش مذكور شكست بخورد نيز نگراني نداشته است

  .كه در نهايت هم رخ داد
شويم كه دولت آفريقاي جنوبي دست به  در بسياري اوقات با مواردي مواجه مي

مطابقت با قانون اساسي از پيش  مشكوك بودنشان به لحاظ اقداماتي زده كه
ماندال،   جمهور پيشين، نلسونرييس  العاده ز كارهاي خارقيكي ا.  است معلوم بوده

 زيرا وي به عنوان ،ها به قانون بود امتناع وي از امضاي سه اليحه و تبديل آن
امتناع . يك وكيل، نسبت به مطابقت آن قوانين با قانون اساسي شك داشت

ج در گرفت كه قوانين مندر نلسون ماندال از امضاي لوايح پس از آن صورت مي
ها  ها وقت صرف ده سازي بودند، و مدت  ها تحت بررسي جهت آماده لوايح ماه

هاي متعدد، جلسات مطول استماع  نويسي جلسه رسيدگي عمومي و ارجاعات، پيش
 احزاب سياسي در هر دو  ها و مباحثات، تصويب از سوي همه پارلماني، خوانش
. سبت به آن اشتياق داشتند مردم نيز ن گذاري شده بود و عامه مجلسين قانون

دادگاه قانون اساسي در نهايت ضمن موافقت با نظر ماندال هر سه اليحه را رد 
ها را در آن حدود كه توسط ماندال مورد استفسار واقع شده بود  كرد و هر سه آن

  .مغاير با قانون اساسي تشخيص داد
دهند كه برخي  هاي پرشمار ديگر به روشني نشان مي موارد برشمرده و نمونه

 قوانين رو به احتضار يا منسوخ متأسفانه. تا چه اندازه اصالً قانون نيستند قوانين
 در بين دغلكار تهديد اعمال اين قوانين براي عناصر  سايه. ضرر نيستند بي

آورد تا مخالفين  نيروهاي انتظامي، مقامات دولتي، و البته رقبا، فرصتي فرآهم مي
 اعمال  شيوه. و از آنان اخاذي نمايند و تعدي كنندخود را دستخوش فريب 

 قوانين مبارزه با فحشا در اكثر كشورها حاكي از آن است كه   قاعده خودسرانه و بي
هاي فساد را زينت و جالل قانوني  هايي هستند كه بزنگاه قوانين مزبور صرفاً پيرايه

باج و خدماتي كه  دهد كه بخشند و تعقيب و مجازات تنها در صورتي رخ مي مي
  .كنند به داليلي متوقف گردد مقامات بابت حمايت از خاطيان دريافت مي
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بيني دارد و معلوم است كه  آفريقاي جنوبي تأثيري قابل پيش 1تنباكوي-قانون ضد
پذيرد و عناصر برسازندة اين اجابت دانستني  اي نمي اجابت از آن هيچ نظم و قاعده

به طور . يكي از الزامات اساسي حاكميت قانون است كه همين امر ناقض ؛نيستند
بايست  ها يك حائل فيزيكي مي دارد كه در رستوران مثال، اين قانون مقرر مي

افراد سيگاري را از افراد غيرسيگاري جدا كند و اين كه مصرف دخانيات در محل 
ت و الزام وجود حائل فيزيكي در اين قانون خودش را به هر صور. كار ممنوع است
مثالً در اكثر اماكن، به ويژه (حائلي در حد صفر گرفته  دهد، از معنايي بروز مي

هايي  تا اماكني با حائل) كنند هايي كه به اقشار كم درآمد خدمات ارائه مي مكان
هاي قوسي بين درگاه، يا ديوار بين دو اتاق  نظير طاق(گيرند  كه جلوي دود را نمي

هاي فيزيكي كه مطلقاً  تا حائل) هاي كوتاه ا نردهبا دري كه هميشه باز است، ي
 آن چه. اند بدون منفذ هستند و براي افراد سيگاري در اماكن در نظر گرفته شده

كند تناقض آشكاري است كه  چندان مي پريشاني پيرامون معناي اين قانون را دو
راي  زيرا رستوران ب،در مورد ممنوعيت مصرف دخانيات در محل كار وجود دارد

ها در مراكز خريد و  بسياري از رستوران. شود كاركنانش محل كار محسوب مي
هاي تعيين شده  توانند در قسمت ها مي اند كه سيگاري هاي بزرگ واقع شده بازارچه

 در حالي كه مصرف دخانيات از نظر تئوري در ؛ها سيگار بكشند در آن رستوران
» تهديد به اعمال قانون« عنصر .كل فضاي بازارچه يا مركز خريد ممنوع است

به ) با پرداخت رشوه يا هديه(پوشد كه يكي از رقبا  تنها زماني جامه عمل مي
اندازه كافي براي نيروي پليس ايجاد انگيزه كند تا اين نيرو سرانجام حاضر به 

حتي مخالفين سرسخت استعمال دخانيات نيز . مجازات به اصطالح خاطيان گردد
  .گيرند دي نمياين قانون را ج

ترين تناقض قانون فوق در اين است كه يكي از معدود  ترين و مضحك احمقانه
شود، منازل شخصي  اماكني كه استعمال دخانيات هنوز در آن مجاز شمرده مي

                                                            
  .1993 مصوبه كنترل محصوالت تنباكو، .1
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دار هستند، و منزل تنها جايي است كه، بنا به استدالل، واقعاً  مردم است كه اكثراً بچه
 منازل خدمتكار داشته باشند  چهچنانالبته . است» اهگن قربانيان بي«محل زندگي 

شوند كه اين به لحاظ فني، و نظر به منع قانوني استعمال  محل كار محسوب مي
دخانيات در محل كار، به اين معنا است كه افراد ممكن است در خانه خودشان هم 

ها  ان در آنبه جز منازل و ساير اماكني كه كودك. مجاز به استعمال دخانيات نباشند
دنيايي است كه در آن بزرگساالن آزادند تا با انتخاب » آن بيرون«حضور دارند، دنياي 

 مشروعي از حاكميت  اگر حقوق مالكيت جنبه. محل كار و خريد به خودشان بپردازند
قانون باشد، كه از نظر بسياري نيز چنين است، قوانين ممنوعيت استعمال دخانيات 

  .ين نوع تخطي از حاكميت قانون هستندتر احتماالً معمول
ن آنند كه يكي از الزامات هايي كه از دنياي واقعي برشمرديم به روشني مبي نمونه

اگر . ها قوانين خودشان را جدي را بگيرند حاكميت قانون اين است كه دولت
 و از همگان نيز انتظار ،ها چنين كنند و خود تابع مقررات خويش باشند دولت

گيري،  ز قوانين را داشته باشند، تمايلشان به اتخاذ قوانيني كه در شكلپيروي ا
يكي از امتيازات چنين  .تر خواهد شد  هستند كم تنظيم، و اجرا ضعيف و ناقص

هاي واقعي يا مشكوك از قدرت را، خصوصاً در  استفاده اي اين است كه سوء شيوه
  .شكل فساد، كاهش خواهد داد

بايست كه معين، عيني، در   ِ حاكميت قانون باشند ميقوانين براي آن كه وفق
بايست به شكلي مؤثر به اجرا  اما در عين حال مي. دسترس، و نظاير اين باشند

آن است ) »تشريفات صحيح قانوني«يا (»  صحيح دادرسيآيين«هدف از . درآيند
.  مؤثر و عملي ببخشندهحاكميت قانون هستند وج كه به قوانيني كه وفق

 تعيين توسط قانونيت قانون وجود نخواهد داشت و حقوق و تعهدات مردم حاكم
  : نخواهد شد، مگر آن كه

 »جرم و جنايت، در صورت نبود نظم و (وجود داشته باشد » نظم و قانون
 )دهد قربانيان را در معرض قدرت خودسرانه تبهكاران قرار مي قانون،
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 به كار برده شوند طرف تفسير و قوانين توسط افسران قضايي بي  

 هاي مؤثري براي احراز حقايق وجود داشته باشد شيوه 

 بديهي حاكميت قانون است يا به  موارد بر شمرده شده در كليت خود نتيجه
دهيد، حاكم نبودن  يا اگر ترجيح مي(حاكم نبودن انسان  واقع، مشتق منطقي

  .است) شخص
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 حاكميت قانون چيست؟  

 

 هايي عميق داللت: مفهومي ساده  
  :حاكميت قانون در ذات خود مفهومي ساده است

  )يا شخص(حاكميت قانون در برابر حاكميت انسان 

آدام  «2»مونتسكيو«، 1»جان الك«فيلسوفان كالسيك حاكميت قانون، به ويژه 
، حاكميت قانون را به 5»هايكفردريك « و 4»آلبرت ون دايسي«، 3»اسميت
اش بودند و دليل اين  كردند و سخت دلبسته متقاعد كننده و شيوا توضيح مي غايت

اي بود كه فيلسوفان مزبور اين مفهوم ساده را  امر، پيش از هر چيز، آن حد و اندازه
 چنانهاي حاكميت قانون،  يكايك مؤلفه. ك كرده بودنددر عمق وجود خويش در

سنگ محك نهايي . ستي تعريف شوند، اساساً مشتقي از همين تعريفند به درچه
براي تعيين اين كه آيا موازين و مقررات پيشنهادي با حاكميت قانون در تعارض 

  : هستند يا خير، اين است كه بپرسيم
                                                            

1. John Locke (1632–1704) 
2. Montesquieu (1689–1755) 
3. Adam Smith (1723–1790) 
4. Albert Venn Dicey (1835–1922) 
5. Friedrich August von Hayek (1899–1992) 
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 معين و دانسته  ها و تعهدات مندرج در آن مقررات بر اساس قانون آيا حق
  ؟د فردياند يا بر اساس صالحدي بنا شده) يا به آساني قابل دانستن(شده 

  و آيا آن قانون معين و دانسته شده، مطابق با تشريفات درست و به قصد
   ؟گيري قانون خودسرانه و بوالهوسانه ايجاد شده يا خير مقابله با شكل

  معتبر و قابل «و آيا تشريفات مورد نظر در بردارندة عنصر نظارت و موازنة
   ؟ بوده است يا خير»اعتماد

 داللت بر اين 1از قول نلسون ماندال نقل شد اي اين نوشتارجمالتي كه در ابتد
ن و بايست در سه جنبه از قانون تعي نكته دارد كه نبود صالحديد خودسرانه مي

  :تشخص يافته باشد
  ايجاد. 1
  اختيارات. 2
  اعمال. 3

هاي چنين دركي از حاكميت قانون اين است كه اعتنايي  ترين جنبه يكي از مهم
نون ندارد و مطمح نظرش صرفاً اين است كه مردم بايد توسط به جوهرة قا

در بازي حكومت، حاكميت قانون  .»شخص«حكومت شوند نه توسط » قانون«
 بايد در ،به ويژه. كند است كه دولت بر اساسش حكومت مي» قاعده بازي«آن 

نظر داشت كه حاكميت قانون صرفاً يكي از واژگان مترادف براي آزادي، حقوق 
مطابق با توان  ها را مي كه تخطي از آن(كيت، عدالت، يا دموكراسي نيست مال

واژگاني چون آزادي و عدالت و غيره هر يك معنايي ).  توجيه كردحاكميت قانون
هاي حاصل  كامالً مشخص دارند و اين تشخص معنايي داليلي شايسته دارد؛ زيان

يت قانون صرفاً به حوزه حاكم از درهم آميختگي معنايي اين واژگان با اصطالح
  . گردد زبان محدود نمي

                                                            
1. Annual Open Society, delivered at the University of the Western Cape, 5 October 
1999 
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 قانون معناي مشخصي 1»جوهر« چنين تعريفي از حاكميت قانون، به ذات يا
 كه به واسطة آن 2» مشروعيمحور- سياستاهداف «دهد كه عبارت است از  مي

هاي  يك راهبرد يا سياست حتي زماني كه در زمينه. شوند جوهر پيش برده مي
منع مشروبات . تواند به لحاظ رويه قضايي مشروع باشد است ميديگر نامشروع 

خاصيت، ورزش و تجارت در روز  الكلي، دخانيات، عطريات، غذاهاي آماده و بي
 ناقض آزادي شخصي و تماميت جسماني گر چهسبت يهوديان، سانسور، و غيره 

 حاكميت.  اما ممكن است وفق حاكميت قانون باشند،يا حقوق مالكيت هستند
 هاي نابخردانه نظير افراط و تفريط در قوه قهريه و  با سياستفي نفسهقانون 

حاكميت قانون دولت را به . گردد آموزش و مسكن و درمان و غيره نقض نمي
حفاظت يا اهمال از محيط زيست يا به امر به كار كودكان يا نهي از آن، ملزم 

افته و همگان با هر مرامي نظر به تمايلي كه در دوران مدرن رواج ي. دارد نمي
پندارند، بايد دقت داشت  حاكميت قانون را جزء الينفكي از ايدئولوژي خود مي

كه شفافيت در تعريف وجه سلبي حاكميت قانون به همان اندازه اهميت دارد كه 
  .شفافيت در وجه ايجابي آن

يابيم كه امروزه طرفداران   به درستي قضايا را فهم كنيم درمي چهچنان
هم  و غيره كه در بسياري امور با ،ها، بنيادگرايان مذهبي داري، سوسياليست سرمايه

اختالف نظر دارند، الاقل، و خيلي اوقات، در مورد حاكميت قانون با يكديگر اتفاق 
توان در آفريقاي   از اين گرايش عالمگير را ميهنظران  كوته يك نمونه. نظر دارند

) از جناح چپ افراطي (3»شدرك گوتو«ز پروفسور جنوبي و در دادخواست شورانگي
 يعني ؛مشاهده كرد كه به شدت خواستار تفكيك قوا و حاكميت قانون است

                                                            
1. substance 
2. legitimate policy objectives 

 به نظر اما. بود مي تر مناسب policy انگليسي كلمه براي »مشي خط «يا »سياست «كلمه از استفاده طبعاً
 طرز در را خواننده است ممكن مشي خط و سياست نظير كلماتي از صفت ساختن فارسي زبان در كه اين

 به است ممكن كه »سياستي «شود مي صفت حالت در سياست مثالً (بياندازد اشتباه به صفت آن خواندن
  .مترجم -كنيم استفاده »محور-ياستس «كلمه از كه داديم ترجيح ،)شود فهميده »سياست آن «اشتباه

3. Shadrack Gutto 
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هاي كالسيك با آن   قانون همه ليبرال موضوعاتي كه به لحاظ روح كلي و فلسفه
ران آپارتايد، حاكميت قانون از شروط در آفريقاي جنوبيِ پس از دو 1.موافقت دارند

اين  3.آور، و بنيادين در قانون اساسي است ، به لحاظ قانوني الزام2»قابل دادرسي«
از احزاب ليبرال كالسيكي ( احزاب واقع گرديد  كه شرط مزبور مورد موافقت همه

در جاي خود امري كامالً ) مانند حزب دموكراتيك گرفته تا حزب كمونيست
  .استشايسته 

كند  در بسياري از آثارش چيستي ِ حاكميت قانون را توضيح مي» فردريك هايك«
آزادي  بلكه بروز ،و به اين نكته اشاره دارد كه حاكميت قانون خودش آزادي نيست

معموالً هرگاه كه از حاكميت قانون به واسطه تصويب . سازد را بسيار محتمل مي
 در آمريكا يا قانون RICO«4«نون مثالً مانند قا(گردد  قوانين تخطي مي

»POCA«5 هاي  ، به اين دليل است كه امكان تخطي از آزادي)در آفريقاي جنوبي
 اين  حاكميت قانون از آن جهت به واسطه. آورد شخصي و اقتصادي را فراهم مي

كند تا به صالحديد خود  گردد كه به قوه مجريه قدرتي عطا مي قوانين نقض مي
 آن هم بر اساس فرضي ثابت نشده مبني ؛نه اموال اقدام نمايدبه توقيف خودسرا

ارتكاب جرمي  در جهت،» ابزاري«حاصل از، يا » عوايدي«براين كه اموال مزبور 
                                                            

1. The Challenges Facing the South African Justice System vis-à-vis Some Constitutional 
Imperatives, Centre for Applied Legal Studies, Faculty of Law, Wits University, 10 
October 2000. 

2. justiciable »يا» قابل استماع و رسيدگي در محاكم قانوني   

آفريقاي جنوبي بر ..." : 1996بخش نخست، قانون اساسي جمهوري آفريقاي جنوبي، مصوب سال . 3
ني را نوعي  گرچه بسياري اين شرط قانو".برتري قانون اساسي و حاكميت قانون بنيان شده است... مبناي

اما به هر جهت دادگاه ) ها و اهداف ملي است كه صرفاً بيانگر ارزش(پندارند  طبل توخالي و تبليغاتي مي
بايست كه با  هاي اداري مي االتباع بودنش داده است و بنابراين كليه قوانين و رويه قانون اساسي حكم به الزم

  .حاكميت قانون وفق داشته باشند
4. Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, enacted by section 901(a) of the 
Organized Crime Control Act of 1970, Pub. L. No. 91-452, 84 Stat. 922 (15 October 
1970), codified as Chapter 96 of Title 18 of the United States Code, 18 USC. § 1961 
through 18 USC § 1968. 

  .1998، مصوب 121يافته، شماره  قانون پيشگيري از جرايم سازمان. 5
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هاي ديگر نيز  چنين اقداماتي حاكميت قانون را به شيوه. اند بوده ثابت نشده
 التزامي هيچ گونهبه عنوان مثال، در اين نوع اقدامات . دهد المصالحه قرار مي وجه

 تحت اين 2گناه قرباني كردن افراد بي 1. دادرسي وجود ندارد صحيحآيينبه رعايت 
 بلكه حتي از اقامه صحيح ،قوانين نه فقط دولت را از الزام اثبات عمل مجرمانه

 قضايي، آن هم در حد محدود،  دارد؛ و هرگاه كه شرط مداخله دعوي نيز معاف مي
وس بر عهده قربانيان بيني شده باشد، عمالً بار اثبات به شكلي معك در قانون پيش
به . گناهي خود را ثابت كنند، كه غالباً امري ناممكن است بايست بي است كه مي

موضوعي مدني محسوب » جريمه اموال« واهي كه  اين ترتيب، با اين بهانه
به جاي » اموال«گردد و   كيفري ميآيينشود، قانون مدني جايگزين قانون و  مي
  . گيرند هدف قرار مي» اشخاص«

معروف است  in remهاي حقوقي به  هدف قرار دادن اموال در بسياري از نظام
به معناي  in personam   است در مقابلعليه شئ  آنالفظي كه معناي تحت(

  ).عليه شخص
ها هستند،   مندرج در اين طرز تلقي آن است كه اشيا جداي از مالكين آن انگاره

اين توهم كه اموال . و بديهي استامري كه مهمل بودنش به خودي خود آشكار 
شده و   ها وجود دارند، اغلب با ارائه تعاريف بسيار خالصه آن جداي از مالكين

حقوق مالكيت اموال . گردد  كننده در توصيف حقوق و مقررات تسهيل مي گمراه
 ما بايد از ،تر به عبارت دقيق. به اين معنا نيست كه اموال داراي حقوقي هستند

حقيقت آن است كه قوانين .  صحبت كنيماموال» نسبت به«و » در«اد حقوق افر
كنند و نه محصوالت كشاورزي يا  و ادارات دولتي نه بازارهاي مالي را تنظيم مي

 در اين ميان به آن چه. موضوعات مربوط به ايمني خودروها و آلودگي هوا را
                                                            

  . از همين نوشته تعريف شده است4-4موضوع مورد اشاره، درقسمت . 1
دارد بر مبناي اين مقرره قانوني كه فرد ) اصل برائت(گناهي   اشاره به فرض بياين جار گناهي د بي. 2
  . دادرسي كيفري اثبات گرددآيين مگر آن كه جرمش مطابق با قوانين معتبر و ،گناه است بي



 حاكميت قانون چيست؟

52  

تند، مردمي كه در هس» مردم«گردد   دولت و قوانين مورد تنظيم واقع مي واسطه
كار دارند  و بازارهاي مالي مشغول فعاليتند، مردمي كه با محصوالت كشاورزي سر

اين واقعيت را در ) و طرز بيان روزمره(زبان متداول نزد عامه . هذا علي و قس
 و مردمهاي دولتي   قوانين و سياست برد كه هدف و موضوع همه محاق فرو مي

 اموال متعلق به   معطوف به مردم است و همهها  نظارت همه. اشخاص هستند
 تخطي از حاكميت قانون در قوانيني  تخطي از حقوق كه به واسطه. مردم است

گردد، اين اثر را دارد كه دولت را   و امثالهم تسيهل ميPOCAو  RICOنظير 
   1.كند  وجوه، به استثناي نام و عنوان، به يك دزد تبديل مي عمالً و در همه

گونه قوانين به   بر اين است كه تخطي از حقوق تحت اين» ردريك هايكف«نظر 
 زيرا در مواقعي كه حاكميت قانون ،دهد شكلي مستمر و متداول رخ مي

اگر حاكميت . گردد تر مي گيرد فرسايش آزادي محتمل المصالحه قرار مي وجه
 اما ، تصورپذيرها چيره باشد امكان اتخاذ چنين قوانيني البته قانون در تمامي جنبه

  .بسيار نامحتمل خواهد بود
اثر سترگ  ترين متن در دنياي انگليسي زبان  حاكميت قانون، ستوده در زمينه

بنا . 2»اي بر بررسي قانونِ قانون اساسي مقدمه«است به نام » دايسي ون آلبرت«
 مبناي دكترين حاكميت قانون در دوران  نظري كه شكل دهنده(به نظر دايسي 

توان  هيچ انساني را نمي": حاكميت قانون به اين معنا است كه )بوده استمدرن 
                                                            

. بحث در مورد مشروعيت اين قوانين پيچيده است و امكان بررسي كامل آن در اين جا ميسر نيست. 1
 RICO و POCA لحاظ شده در قوانين  مندان به كنكاش بيشتر در اين زمينه مي توانند مقررات ويژه عالقه

اند، با معيار حاكميت قانون   اين قوانين سر از تخم درآورده را، و نيز اقدامات ادارات متعددي را كه به واسطه
هدف اصلي اين دو قانون . رار دهند آن، مقابله كرده و مورد آزمون ق در متن اين نوشتار و فهرست ضميمه

 افرادي كه ؛محروم كردن افراد از تصرف در اموال خويش است) ها در ديگر كشورها و قوانين مشابه آن(
در مواردي كه قربانيان اين قوانين با . شان باشد گناهي قاعدتاً مادام كه جرمشان ثابت نشده بايد فرض بر بي

 قلمداد شده است، هدف اين قوانين »متناسب با جرم«دادگاه كيفري اند و مجازات  محكوميت مواجه شده
  . هاي خودسرانه بيشتري باز بگذارند آن بوده است كه دست دولت را براي اجراي مجازات

2. Introduction to the Study of the Law of the Constitution (1885) 
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واداشت  مجازات كرد يا با توسل به قانون او را در جسم و اموال به تحمل رنج
 عادي آيينمگر در صورتي كه قانوني را مشخصاً نقض كرده باشد و اين امر طبق 

  1".ده باشدهاي عادي كشور احراز ش دادرسي و در پيشگاه دادگاه

 حاكميت قانون موگابه  
ترين خيانت وي غصب و  تبليغاتي. موگابه در زيمباوه را در نظر بگيريد رابرت

حاكميت قانون في نفسه مانع  2.بازتوزيع مزارع متعلق به سفيدپوستان زيمباوه بود
يا ) مصادره، اخذ كردن، و حق تصرف مطلق حكومت بخوانيد(كردن مزارع  ملي

اما حاكميت قانون  3.شود نمي» سربازان جنگ كهنه«هاي دولتي به  نبخشيدن زمي
هاي دولتي  كند كه اموري نظير ملي كردن مزارع و بخشش زمين ايجاب مي
  : مطابق با

   ؛صورت پذيرد كه مرتبط با قوانينند معيارهاي عيني) الف(
  ، و )شوند و عطف به ماسبق نمي( هستند گرا آيندهقوانيني كه ) ب(
    دارند، وشمول ِ عاممكان ا) پ(
   كه اند، و متناسب هستند با قوانيني  اعمال شدهطرفانه بي) ت(
   از دولت گذاري مجزا قانونتوسط ) ث(
  اند تا   شدهشايستگي وضع به) ج(
   وصرفاً توسط قوه مجريه) چ(

                                                            
1. AV Dicey, The Law of the Constitution (8th ed.), p. 198 et seq 

توان به غصب اموال دستفروشان خياباني، حبس مخالفان  تر تبليغ شده وي مي از جمله كارهاي كم. 2
ها و نظاير آن اشاره كرد كه  هاي تجاري و آزادي رسانه هاي گوناگون براي اتحاديه سياسي، اعمال محدوديت

  .ان سفيد پوست، زير فشار قرار داده استدار افراد بسيار پرشماري را، اغلب خيلي شديدتر از مزرعه
حقوق «هاي ديگري، مانند  توان در زمينه  را مي»اصالحات ارضي«البته موضوعاتي چون ملي كردن و يا . 3

  .شوند ها جزئي ذاتي از حاكميت قانون محسوب نمي  اما اين زمينه،، مورد اعتراض قرار داد»مالكيت
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  شان  اجرا شوند و ضمانت اجرايي اكيداً مبتني بر قانون) ح(
  . باشد طرف بي) ذ( و مستقل) د (ةايي با قوه قضمنحصراً )خ(

تر  مبني بر اين كه حاكميت قانون امكان بروز آزادي را محتمل» هايكي«بينش 
موگابه وفق حاكميت   رفتار رابرت چهچنانسازد تلويحاً مبين آن است كه  مي

رفت و، به عنوان مثال، وي از   اوليه براي اقدام از ميان مي بود، انگيزه قانون مي
  :شد ذيل منع مي يها گروهيض خودسرانه عليه افراد و تبع

 داران تبعيض عليه مزرعه 

  اما ،شود نژادي كه فرض گرفته مي( تبعيض عليه مردم به خاطر نژادشان 
 )شود بندي و تعريف نمي رسماً طبقه

  ي نژاديها گروهتبعيض عليه قربانيان مشخصي در بين آن 

  شوند جانب خود موگابه انتخاب ميتبعيض به نفع حامياني كه از  

رابرت )  حاكميت قانون به درستي تعريف و تفهيم شده بود چهچنان(با وجود اين، 
 شمول عام و  توانست مطابق با معيارهاي عيني و قوانين واجد خصيصه موگابه مي

اما تحت چنين شرايط و قيدهايي . غيره، آزادانه به بازتوزيع زمين مبادرت كند
  .يد است كه وي اصوالً تمايلي به اين كار داشته باشدبسيار بع

كنم منظورش  گويد كه من از حاكميت قانون تبعيت مي وقتي رابرت موگابه مي
قانونِ « را كه قانون، آن چه كند، يعني هر اين است كه وفق قانون عمل مي

. بينش موگابه منحرف و گمراهانه نيست. دهد ، مقرر كرده انجام مي»خودش
هاي ليبرال دموكراسي نيز رواج  ندانه بايد پذيرفت كه همين بينش در نظامسوگم

ناخواسته از حاكميت قانون تخطي  »دنياي آزاد«وقتي مقامات . گسترده دارد
اندازند تا نشان دهند كه با چه دقت  كنند، خودشان را كلي به رنج و زحمت مي مي

شان اختيارات گسترده بخشيده اي كه به اي اي وفقِ قوانين وضع شده گونه  وسواس



  چيست؟ قانون حاكميت

55  

توجيهات امثال موگابه، كاسترو،  ها نيز به همان به كوتاه سخن، آن. كنند عمل مي
كند تا  ست كه ايجاب مي همين خطا و لغزش حكمراني ا. شوند و چاوز متوسل مي

شده و معروف و تفاوت ژرف بين قانون و حاكميت قانون به روشني توضيح 
  . مشهور عام گردد

تر شدن  شود به بهانه حاكميت قانون خواستار پر رنگ همچنين، به سادگي مي
حاكميت قانون . نقش دولت و افزايش مداخالت دولتي در اقتصاد و بازار آزاد شد

هاي اقتصادي و بازارهاي آزاد  توان در معنايي به كار برد كه با نفس آزادي را مي
اي با   امري كه صراحتاً از سوي سازمان ملل متحد در مقاله؛شته باشدمغايرت دا

.  بيان شده است1»بانك جهاني مصرانه بر نقش بيشتر دولت تاكيد دارد«عنوان 
  :طبق مفاد اين مقاله

نفي  «در رد تصورات قبلي در مورد اصالحات اقتصادي كه از جمله شامل "
كند كه توسعه   اينك قوياً استدالل ميشد، بانك جهاني نيز مي»  دولت متعصابه

اين بانك .  مستلزم وجود دولتي توانا و متمركز استچناناقتصادي و اجتماعي هم
نقش دولت در دنيايي در  ، كه به موضوع1997به تاريخ گزارش توسعه جهاني در 

توسعه بدون وجود دولتي مؤثر،  «دارد كه  پردازد، اعالم مي  ميحال تحول
هاي مستقل قضايي و حقوق محفوظ  فقدان كلي دستگاه... »ر استناپذي امكان

گذاري نا اميد كرده و در نتيجه  مالكيت و حاكميت قانون، كارآفرينان را از سرمايه
   ".مانع از رشد اقتصادي خواهد شد

انداز  نظر از اين واقعيت كه سازمان ملل ظاهراً از چشم  در مطلب فوق، صرف
 دولتي سخت به وجد آمده، حقيقتي نظري  افزايش مداخلهموافقت بانك جهاني با 

حقيقت نهفته در مطلب فوق را در اين نكته بايد جست كه حاكميت . نهفته است
بايست چه نوع نظام اقتصادي و سياسي داشته  قانون در باب اين كه كشورها مي

 نظامي دارد كه هر نوع  بلكه صرفاً اشعار مي،كند اي تجويز نمي باشند هيچ نسخه
                                                            

1. African Recovery, http://www.un.org/en/africarenewal/vol11no1/wbank.htm 
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. بايست مطابق با حاكميت قانون اعمال گردد اً ميكه در هر جا مستقر است الزام
نقصان مقاله مزبور در اين است كه از پيش فرض را بر آن نهاده است كه 

ايجاب » هاي مستقل قضايي، حقوق محفوظ مالكيت، و حاكميت قانون دستگاه«
رسد كه رخداد همزمان  اتفاقاً به نظر مي. »نقش دولت بيشتر شود«كنند كه  مي

، با كاهش )كه در نقل قول فوق بدان اشاره شده(» دولت مؤثر«گانة  هاهداف س
تر شدن اين نقش، زيرا اهداف   نه با فزون،شود تر مي نقش دولت است كه محتمل

 قوه مجريه در قوه قضاييه تر كم  مزبور خود به طور ضمني داللت دارند بر مداخله
تر در حقوق   كم و مداخله، )»عدالت اداري«يا غصب نقش اين قوه با توسل به (

فرقي اساسي هست بين اين كه . مالكيت، و جلوگيري از اعمال قدرت خودسرانه
بايست به درستي و شايستگي  دهد مي بگوييم آن اندك كاري كه دولت انجام مي

صورت پذيرد، با اين كه بگوييم نقش دولت براي انجام آن مهم بايد افزايش 
 با 1»دولت كمينه«ز آن است كه كشورهاي داراي  جهاني حاكي ا تجربه. بيابد

كنند كه  تر از كشورهايي عمل مي كاركردهاي اندك، به مراتب موفق
  2.ترند تر و متعصب هايشان بزرگ دولت

 فيلسوفان حاكميت قانون  
  :حاكميت قانون به معناي» آلبرت ون دايسي«از نظر 

لطه اقتدار خودسرانه است، در مقابل س» قانون عادي« تفوق يا چيرگي مطلق... "
ويژه را، و حتي اختيار اعمال صالحديد گسترده از  و استبداد رأي را، امتيازات

هر انساني با هر مقام و شأن و شرايطي، تابع ... گردد سوي دولت را وجوداً مانع مي
...  در برابر اقتدار قضايي محاكم عادي كشورگو پاسخقانون عادي كشور است و 

پس از ... ي ما، به طور خالصه، قانون اساسيِ برساختة قضات استقانون اساس
ترين وجهش به اين معنا است  زدودن همة اصطالحات فني، اين سخن در عريان

                                                            
1. limited government 

  .به نمودارهاي انتهاي متن. ك.در اين زمينه به منابع مختلفي در نوشتار حاضر اشاره شده است، به ويژه ر. 2
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 ؛ اعمالش مقيد به قواعد ثابت و از پيش اعالم شده است كه دولت در كليه
بداند و دهند تا با حد معقولي از يقين، از پيش  قواعدي كه به فرد امكان مي

اش چگونه  هاي مختلف، دولت از قواي قهريه بيني كند كه، در وضعيت پيش
اش  استفاده خواهد كرد، و سپس بر مبناي اين دانستگي به تدبير امور شخصي

هاي   اساسي در آن است كه اختيار و صالحديد واگذار شده به ارگان نكته... بپردازد
بايست به حداقل ممكن كاهش  يقوه قهريه را در دست دارند م اجرايي كه

البداهه  اقدامات موضعي و في دهد تا با حاكميت قانون به دولت اجازه نمي...يابد
در درون نظامي از قواعد عام و از پيش دانسته شده، . اثر كند هاي فرد را بي تالش

به  در حالي كه ؛اش بپردازد گيري اهداف و آرزوهاي شخصي فرد آزاد است تا به پي
به هاي او  سازي تالش داند كه قواي دولتي هرگز به عمد در جهت خنثي  مييقين
 ]قواعد عام و قواعد خاص[تفاوت ميان اين دو نوع از قواعد ...  نخواهند رفتكار

ها است با امر كردن به مردم كه  مانند تفاوت بين نصب عالئم رانندگي در جاده
اي به زمان  اند و هيچ اشاره  شدهقواعد رسمي، كه به شكلي عام تعريف. كجا بروند

هاي  گويند كه دولت در وضعيت از پيش مي و مكان يا افراد خاص ندارند، به مردم
هايي نوعي هستند  اين قواعد معطوف به وضعيت. مختلف چگونه عمل خواهد كرد
ها  ها قرار بگيرد، و وجود قواعد در آن وضعيت كه هر كس ممكن است در آن

علم . اي از افراد با اهداف و مقاصد مختلف سودمند خواهد بود براي طيف گسترده
اي معين عمل خواهد  ها به شيوه و آگاهي نسبت به اين كه دولت در اين وضعيت

اي در   معيني رفتار كنند، همچون وسيله كرد، يا از مردم توقع دارد كه به شيوه
  ".هاي خود بپردازند مهاختيار مردم نهاده شده تا با استفاده از آن به تدبير برنا

 مفهوم حاكميت قانون 1»راهي به سوي بندگي«در كتاب » فردريك هايك«
حاكميت قانون داللت بر ": دهد و ربط آن با قواعد عام را اين گونه توضيح مي

گذاري را صرفاً به آن نوع از قواعد   و قانونگذاري دارد محدوديت حوزه قانون
آن نوع از  .شوند محدود كرده است اخته ميعام كه به عنوان قانون رسمي شن

                                                            
1. The Road to Serfdom (1944) 
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گيرد در شمول حاكميت  گذاري كه مستقيماً افراد خاص را هدف مي قانون
  ".قانون نيست

دنياي انگليسي زبان به قدر كفايت از افاضات ارزشمند فيلسوفان فرانسوي 
قدري از سوي فالسفه  كند، و محتمالً افاضات گران حاكميت قانون قدرداني نمي

دانان  ترين آنان شايد قانون  ديگر كشورها نيز صورت گرفته است كه ژرفدر
ديونيسس گاتفريد «، 2»يوهانس وئت«، 1»هوگو گروتيوس« هلندي نظير بزرگ

 در ،»ژان ژاك روسو«همتاي فرانسوي دايسي، .  و ديگران باشند3»ون در كسل
 اما ،ان ببرندبايست فرم چگونه است كه همگان مي": پرسد پرسشي بالغي مي

 اما اربابي ندارند؟ اين ،بايست خدمت كنند  همگان مي؛راند هيچ كس فرمان نمي
ها عدالت و آزادي را فقط و به تمامي  انسان. ها همه از اثر قانون است شگفتي

   ". قوانين، احترام به قوانين است قانون در بين همه نخستين.  هستند مديون قانون
تر مانده و دست كم گرفته  فرانسوي كه از همه ناشناختهيكي ديگر از فيلسوفان 

آن موجود موهوم تنومندي  " است كه در نظرش دولت 4»فردريك باستيا«شده 
. "ست كه با توسل به او همه درتكاپوي آنند تا به هزينه ديگران زندگي كنند ا

نوشته  نقدي ويرانگر بر قانون مستبدانه 5»قانون«اي به نام  در جزوه» باستيا«
 اما به هر قانوني كه ،برد او در اين نوشته از حاكميت قانون به اسم نام نمي. است

اي ديگر ايجاد شده باشد  به قصد تأمين منافع برخي به ضرر عده به هر شكل
بيند،  هدف ذاتي قانون مي» تحريف كامل« او اين فرايند را چونان. كند حمله مي

 و آزادي مردم در ،گي و آزادي و مالكيتزند هدفي كه در اصل بايد حفاظت از
درست در جهت .. .قانون". عقد قرارداد به اختيار خود، و ايمن بودن اموالشان باشد

                                                            
1. Hugo Grotius (1583 – 1645) 
2. Johannes Voet (1647 – 1713) 
3. Dionysius Godefridus van der Keessel (1738 – 1813) 
4. Friedrich Bastiat (1801 – 1850) 
5. The Law - originally a 1850 ‘pamphlet’ republished by inter alia the Foundation for 
Economic Education, New York, 1998 
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وجدان  زور جمعي را در خدمت افراد نابكار بي ...عكس هدفش عمل كرده است
و دفاع قانوني را مبدل به ... غارت را به حق تبديل كرده است... قرار داده است

  1"...م كرده استجر
 است كه در كتاب 2»ليوني برونو«تر، متفكر بزرگ ايتاليايي  حتي از باستيا ناشناخته

اي فصيح و شيوا به توضيح در باب حاكميت قانون   به شيوه3»قانون و آزادي«
ها و  دهد از تاريخچه و تفاوت  ميبه دستاي  پردازد و خالصة روشنگرانه مي

كه در آلماني ( قانون و انواع اروپايي و آمريكايي آن هاي مفاهيم حاكميت مشابهت
بر من روشن نيست كه چرا . 4)شود  شناخته ميReichtsstaatبا اصطالح 

به جاي آن كه » حاكميت قانون«وضوحي اين چنين منسجم و گسترده از معناي 
هاي مدني، بيشتر   اخير و در همدلي با پيشروي دموكراسي و آزادي در طي سده

واضح است كه در فرسايش .  و فراگير شود، از هم پاشيده و ناپديد شده استببالد
و نابودي حاكميت قانون منافع پوشيدة سهمگيني نهفته است، اما اين منافع 

 كه از ديرباز مشاهده شده، مردم بيشتر همان طور. هميشه و همه جا هستند
هايشان هستند؛  تهتر قدردان داش خورند كه ندارند و كم حسرت چيزهايي را مي

  همان آورند، دقيقاً به دستها ارزشمند است تا زماني كه آن را  آزادي براي آن
اما . شود  كه آب در هنگام تشنگي و هوا در حال خفگي برايشان ارزشمند ميگونه

آيد كه همين احساس را نسبت به آب يا هوا در مواقع  به ندرت پيش مي
توان   اين مالحظه درست باشد، مي چهچنان. ها داشته باشند برخورداري از آن

فرسايشي تدريجي (» دنياي آزاد«اميدوار بود كه شايد فرسايش حاكميت قانون در 
، نهايتاً منجر به )بر شدت آن افزوده شده است» نبرد با تروريسم«كه تحت فشار 
به نظر من .  شود اي مؤثر نسبت به درك صحيح از حاكميت قانون احياي عالقه

                                                            
1. Bastiat pp 4-5, 1998 
2. Bruno Leoni (1913 – 1967) 
3. Freedom and The Law (1961) 
4. William Volker Fund, Los Angeles,1961, IHS 1972 ed, pp59-76, republished in an 
expanded 3rd edition by Liberty Fund, Indianapolis, 1991 
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رسد كه فقدان نسبي آزادي و حاكميت قانون در ديگر كشورهاي دنيا به  ينم
 آن چهتنهايي سبب شود كه شهروندان كشورهاي آزاد قدر و ارزشي ممتاز براي 

  .خودشان دارند قائل شوند
ترين مدافع فرانسوي   را عموماً برجسته1»بارون دو مونتسكيو«فيلسوف شهير 

هاي مهمي از مبحث حاكميت قانون را نيز  جنبه. آورند حاكميت قانون به شمار مي
  .دهند نسبت مي» جان الك«به فيلسوف نامدار انگليسي 

 نه با همين نام و عنوان، به مدت هزاران سال و از زمان گر چهحاكميت قانون، ا
يكي .  قانون و رويه قضايي شكل و ماهيت بخشيده است فراعنه مصر، به فلسفه

هاي حاكميت قانون و حاكميت  ها ميان پارادايم جياز چشمگيرترين برابرسن
. توان در تعارض بينش افالطون در مقابل بينش ارسطو سراغ كرد شخص را مي

 البته به شرطي كه قدرت ؛ديد افالطون هيچ نيازي به حاكميت قانون نمي
لوحانه  او به نوعي ساده. يلسوفان واگذار شده باشد ف به شاه لگام استبداد رأي بي

فيلسوفان اعتماد كرد و اين كه آنان به   توان به شاه ر اين گمان بود كه ميب
. توانند با فضليت باشند مي) و بدون ايجاد زيان براي ديگران( خود  هزينه

 چنانهايش هم خواه تاريخ است كه آموزه ترين فيلسوف تمامت افالطون قديمي
رتمند او ارسطو بود كه رقيب قد. شوند هاي درسي متعارف تدريس مي در برنامه
  :در نظرش

... حاكميت قانون بر حاكميت شخص، از هر نوعش كه باشد، ارجحيت دارد"
توان چنين پنداشت كه فقط  كسي را كه خواهان حكومت كردن قانون است مي

خواهان آن است كه خدا و خرد حاكم باشند، اما كسي كه خواهان حاكميت 
اش افزوده است؛ زيرا هوس جانوري  استهشخص است عنصر جانوري را نيز به خو

كند، حتي اگر ايشان  ست، و احساس پرشور ذهن حاكمان را تباه مي وحشي ا
  ".گردد ست كه از هوس متأثر نمي قانون خردي ا. بهترين ِ مردمان باشند

                                                            
1. Baron de Montesquieu (1689 – 1755) 



  ؟چيست قانون حاكميت

61  

حتي "بينش ارسطو بينشي شكوهمند از قانون عاري از احساسات است كه برفراز 
حال و طبيعتاً  كه از ديد ارسطو به هر(كند و به ايشان  از ميپرو "بهترينِ مردمان

 لوح امروزه تنها گروه اندكي از روشنفكران ساده. زند لگام مي )صفت هستند جانور
قدرت  ":  ترديد دارند كه1»لُرد اكتون«پا افتادة   در درستي اين مالحظة پيش

كه آن جا ، اما از "كند گرايش به فاسد كردن دارد و قدرت مطلق، مطلقاً فاسد مي
روشنفكران مزبور درك روشني از چيستي و دعوي حاكميت قانون ندارند، وقتي به 

به (دهد  المصالحه قرار مي پردازند كه حاكميت قانون را وجه حمايت از موازيني مي
ناخواسته به صف مخالفين حاكميت قانون  )ويژه موازين مربوط به تفكيك قوا

  .يابند گرايش مي

                                                            
1. John Dalberg-Acton, generally known as Lord Acton (1834 – 1902) 
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5 
 ِعمل و تئوري: قانون حاكميت چرايي 

 

 صحيح دادرسيآيينتمركز قدرت، : تئوري   
 حاكميت قانون ارائه »دليل وجودي«هايي پيرامون  گفته روشنگري تحليل پيش

هدف اصلي نوشتار حاضر . ازدآن بپرد»  توضيح«آن كه در جزئيات به   كند بي مي
 نه آن كه براي برپايي آن ايجاد انگيزه ،آن است كه حاكميت قانون را تعريف كند

اما درك دعوي يك ايده كمك شاياني در جهت فهم چيستي آن ايده . كند
ها و تاريخچه واژگان يك زبان   كه شناسايي ريشههمان طور ؛شود محسوب مي

  .كند ن كمك ميبه ما در فهم معاني آن واژگا
در مجموعه متون موجود در باب قانون، دو استدالل اصلي در طرفداري از 

  :حاكميت قانون وجود دارند كه بدين قرارند
نظري كه عموماً مورد بيشترين استناد واقع . تمركز بيش از حد قدرت .1

شده اين است كه قدرت نبايد بيش از حد متمركز باشد، و اين كه قدرت 
استفاده واقع شود، و الزم است كه قدرت تابع نظارت و   مورد سوءبايست نمي

در چنين . ترين اركان آن است موازنة مؤثر باشد كه تفكيك قوا يكي از مهم
اين كه وجود قواي كفايتاً : فرض اوليه لحاظ شده است  نگرشي چندين پيش

ي هاي رسوا روي مستقلِ اجرايي و قضايي سنگر استواري در مقابل زياده
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سياستمداران ايجاد خواهد كرد؛ اين كه سياستمداران به هر حال از خاكريز خود 
گذار و قضايي از مردم در  هوشيارانه نگهباني خواهند كرد؛ اين كه قواي قانون

ناپذير قوه مجريه براي دستيابي به قدرت، مقام، و منابع  مقابل اشتهاي سيري
گذار نگهباناني خواهند بود  و قانونمحافظت خواهند كرد؛ و اين كه قواي مجريه 

هاي جانبدارانة قضايي قدرت را به  گذارند قوه قضاييه با توسل به فعاليت كه نمي
  . تصرف خود درآورد

 صحيح دادرسي دخيل آيينعناصر پرشماري در .  صحيح دادرسيآيين .2
كدام و مشكل بتوان گفت كه ) به توضيحاتي كه در پي خواهد آمد. ك.ر(هستند 

برابري معموالً در صدر فهرست اين عناصر قرار  .ترند  از اين عناصر از بقيه مهميك
ها بوده است كه هر يك به   زيرا اين همواره يك تمايل طبيعي در انسان،گيرد مي

ي مورد نظر خودشان را عزيز بدارند و مورد عنايت ها گروهنوعي فقط اشخاص و 
 صحيح دادرسي به مراحل سه گانة قانون يينآدر متن اين تمايل طبيعي، . قرار دهند
 آيينمقصود . شوند اين كه قوانين چگونه ايجاد، اعمال، و داوري مي: اشاره دارد

استفاده و فساد را  صحيح دادرسي آن است كه احتمال انصاف را افزايش دهد و سوء
ه بود اي بيان داشت در مالحظه» برنارد شاو جرج«معروف است كه . به حداقل برساند

 پلتواند از حمايت   ميهميشهدزدد تا به پل پرداخت كند  دولتي كه از پيتر مي": كه
 چرا كه از پيروزي ،رسد  به گوش مي  زنگ حقيقت از اين مالحظه".مطمئن باشد

  .دارد ها در زندگي روزانه پرده برمي مصلحت بر ارزش

 تر حاكميت قانون كارامدتر است و فسادش كم: عمل  
  ديكارام

چشمگيري را در بين همة متوني كه تا كنون  برانگيز و حقيقتاً من جاي خالي ابهام
 به ويژه در باب اين واقعيت ؛كنم اند حس مي در باب حاكميت قانون نوشته شده

در متون .  است»عملي و كارامد«زرق و برق كه حاكميت قانون  نجيب و بي
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ترين  در مقابل، يكي از معمول. مربوطه به ندرت به اين واقعيت اشاره شده است
المصالحه قرار دادن حاكميت قانون اين خطاي فريبنده بوده  ها براي وجه بهانه

  .اند قلمداد كرده» گير پا  و  پرهزينه و دست«است كه آن را 
كه آن جا از . معلوم نيست كه اين فضيلت به چه دليل مورد غفلت واقع شده است

شوند، اين انتظار  اي انتزاعي فلسفي ترغيب و اقناع ميه  مردم به ندرت با استدالل
به تفصيل و » امور بديهي و مسلم« رفت كه در دفاع از حاكميت قانون الاقل مي

اگر مزاياي عملي حاكميت قانون به . شد با جزئيات براي مردم شرح داده مي
ودي هايي كه در جهت فرسايش و ناب درستي درك شده بودند، بسياري از استدالل

ها در طرفداري از  ترين استدالل يكي از شايع. باختند گردد رنگ مي آن طرح مي
اندازي انبوهي از  قضاييِ موازي در قوه مجريه از طريق راه-ايجاد تشكيالت شبه

يعني (هاي عادي  شود دادگاه اين است كه ادعا مي» اداري«ها و محاكم  دادگاه
همين ايده . ها ناممكن است ترسي به آناند و دس كُند و پرهزينه) محاكم قضايي

تبلور ) 1928(» قاضي استرجس«آميز   و كنايهانهپسند  به نوعي در مالحظة عوام
دروازة عدالت قضايي، درست مانند در ورودي هتل ريتز، به روي "يافته كه 

چنين فرض شده است كه  حل اين معضل نيز طبعاً  راه1 ".همگان گشوده است
  .از قوه قضاييه به سمت قوه مجريه سوق دهندوظايف قضايي را 

اما مشكلي عملي در اين بين هست و آن اين كه اصوالً قوه مجريه به لحاظ 
سازماني طوري طراحي نشده كه بخواهد به وظايف و كاركردهاي پيچيده قضايي 

كنندگان در اين گونه مباحث به   ظريفي است كه شركت بپردازد و اين نكته
از ( ذاتي و تقريباً از همه جهات به طورقوه مجريه . كنند فلت ميسادگي از آن غ

                                                            
توانند در آن اقامت كنند و به همين  قيمتي است كه اغلب ثروتمندان مي هتل بسيار گران» هتل ريتز«. 1

الزم . دليل در اين نقل قول دسترسي به عدالت قضايي به طعنه به دسترسي به هتل ريتز تشبيه شده است
 بيان شده نزد 1928كه ظاهراً در سال » جسقاضي استر«به ذكر است كه گرچه نقل قول منتسب به 

قاضي «از شهرت فراوان برخوردار است، اما متأسفانه مشخص نيست كه ) به ويژه در آمريكا(قضات و وكال 
گويا از اين نقل قول صرفاً به همين منظوري كه نويسنده اشاره كرده . دقيقاً چه كسي بوده است» استرجس

  .مترجم -كنند استفاده مي
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براي ايفاي اين وظيفه ) هايش شيوه انتصابات گرفته تا ساختار فيزيكي ساختمان
نامناسب است؛ لذا دولت براي نشستن در مسند امور قضايي يا ناچار است تا 

كه در ازاي (ورد  آبه بارهاي كالن  تقال كند و هزينه سرحد نامعقول و مضحكي
. و يا اين كه عدالت را به انحراف و فساد دچار سازد) آن چيزي براي ارائه ندارد

اي هست و حكمتي دارد كه دستگاه قضايي در رويه و  داليل شايسته
 وحدت ؛اين كه چرا گزارشات قانوني دارد ؛گونه است كه هست  كاركردهايش اين

 اين گونه  ها  اين كه صحن دادگاه؛داردرويه و امنيت شغلي براي افسران قضايي 
 اين كه براي احراز صالحيت و انتصاب افسران قضايي و ؛اند طراحي شده

متعلقات . هاي دقيق و مفصل در نظر گرفته شده است ها و غيره مكانيسم دادستان
يتش به تمامي در قوه مجريه غايب پيچيده و غالباً ظريف دستگاه قضايي در كلّ

دارد بدون استثنا فاقد آن جزئياتي  كمي كه قوه مجريه برپا ميمحا-شبه. است
محاكم قوه مجريه -در شبه. كنند هستند كه اثربخشي دستگاه قضايي را بيشتر مي

ها در اختيار عموم قرار بگيرد،  شايد بشود ترتيبي داد تا گزارشات و سوابق دادرسي
 ممكن است ناديده ]ييا شهادت سماع[اما نياز به تأييد صحت و سقم مسموعات 

اند نه امنيت  افسراني كه از جانب قوه مجريه در مسند قضاوت نشسته. گرفته شود
 كه خود حاكي از انتصاب سياسي ايشان است ؛ خدمت ثابت شغلي دارند و نه دوره

پذير خواهد بود كه رضايت  و طبعاً انتصاب مجددشان نيز فقط در صورتي امكان
  .شان را جلب كرده باشند هاي سياسي خاطر باالدست

ناكارايي و حماقت در غصب وظايف قضايي توسط قوه مجريه گستره وسيعي را 
گيرد و موارد برشمرده فقط در حد يك نگاه اجمالي به وسعت اين  در بر مي

همين موضوع در مورد مبادرت قوه مجريه به اجراي وظايف . گستره است
العاده مفصل، با  گذار به شكلي فوق قواي قانون. كند گذاري نيز صدق مي قانون
هاي بسيار و در جهت نيل به اهدافي مشخص طراحي و مستقر  كاري ريزه
هايش براي اين  اي دارند كه ساختمان گذاران مجالس مقننه قانون. اند شده

هاي  هاي مختلف و كميته  و شامل كميسيون منظور به دقت و شايستگي بنا شده
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هاي  گذاران مكانيزم قانون. اي جلسات علني استه مجزاي پارلماني و سالن
اي براي انتشار و بحث و بررسي قوانين دارند كه همگي به  بسيار پيچيده

قوه مجريه، . اند كه كيفيت حاكميت قانون را بهبود ببخشند اي طراحي شده گونه
اندازه هم كه به صورت جعلي، و با پرپايي جلسات ارجاع و استماع، اداي  هر

دربياورد، باز هم از هيچ يك از مزاياي  پذيري و مشاركت عمومي را يتمسئول
اي هست كه چرا قواي  داليل بسيار شايسته. برخوردار نيست قوه مقننه

است كه اغلب  اي  گذار موظف به متابعت از فرايند پيچيده و فرضاً پرهزينه قانون
 اصل تفكيك با نقض. اند با جزئيات در قانون اساسي هر كشوري مشخص شده

گذار  قوا، تمامي تمهيداتي كه براي ساختن قواي شايسته قضايي و قانون
هاي طفره رفتن از آن تمهيدات  راه د ونشو  به انحراف كشانده مي انديشيده شده

  .گردند هموار مي
اين . بايست قوا را از يكديگر تفكيك كرد و درست به همين دليل است كه مي

 و ناممكن بودن تفكيك سختگيرانة قوا را امري مسلم اظهار و ادعا كه غيرعملي
گذاري و قضاوت   است براي قانوناي  به واقع بهانه،انگارد چون و چرا مي و بي

در سازوكار دنياي مدرن مطلقاً هيچ چيزي وجود ندارد كه . فرومايه و دست دوم
). وجيه كنديا ناميسر بودنش را ت(داللت بر غيرعملي بودن تفكيك قوا داشته باشد 

مدرن اكنون بيش از هر زمان ديگري لغو  هاي اتفاقاً بر عكس، منابع و فناوري
 و برنده نوبل اقتصادي، فقيداقتصاددان . كنند حاكميت قانون را ناموجه مي

بودن دنياي مدرن را به پرسش كشيد و نشان » بغرنج«، پندار 1»ميلتون فريدمن«
تر  ايي كه درخور اهميت باشد، در حال سادهداد كه دنياي مدرن، در هر وجه و معن

به شكلي فزاينده   تصوركردني باشدآن چهاكنون انجام تقريباً هر . شدن است
به ميزاني كه كشورهاي دنيا ثروتمندتر و به لحاظ . آسان و ارزان شده است

و (شوند امكان دفاع از دعوي سرپيچي از تفكيك قوا  تر مي تكنولوژيك پيچيده
                                                            

1. Milton Friedman (1912 – 2006) 
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به هر حال فزوني فناوري و . شود تر مي كم) هاي حاكميت قانون ر جنبهتمامي ديگ
تر كند و چيزهاي پيچيده را  ثروت، يگانه هدفش اين است كه زندگي را آسان

  .پذيرتر سازد دسترس
بر قوه مجريه را در  هزينه و ميان هاي كم مطلقاً امكان ندارد كه بشود رويه

د و تنها دليل اين امر نيز آن است كه دور گذار اعمال كر قواي قضايي و قانون
گيرد تا راه را  گذار دقيقاً به اين منظور صورت مي زدن قواي قضايي و قانون
توجه كنيد كه وظايف قضايي زماني . تر هموار كند براي اعمال شقوق پست

  شوند به طور اخص متضمن انواع فساد و انحراف كه به قوه مجريه سپرده مي
گذار و قضايي، يك وجود مجرد و  مجريه، برخالف قواي قانونقوه . هستند

گذار و قضايي در  نسخه برداري و تحريف وظايف قواي قانون. مستقل نيست
محاكم -  نوع از انواع شبه30شايد نزديك به . دهد  ادارات دولتي رخ ميتمامي

 منحصر به فرد  در قوه مجريه وجود دارد كه هر يك در فرومايگي به شيوه
اي در هر سطح از دولت، نهايتاً به روش  كند، و هر اداره ودش عمل ميخ

قوه مجريه نه تنها . كند خاص خودش قوانيني فرومايه و درجه دوم ايجاد مي
به هيچ عنوان بر مشكل هزينه و پيچيدگي ديگر قواي حكومتي فائق 

ن آميزد و افزو گردد بلكه وجوه اين مشكل را به شكلي مضاعف درهم مي نمي
شمار تجليات اين مشكل آن است كه استخدام  فقط يكي از بي. كند مي

كادرهاي جديدي از متخصصان جهت تصدي وظايف عديده مربوط به دو قوه 
ها در  اما صرف آگاهي داشتن از نحوه مواجهه با پرونده. كند ميديگر را الزامي 

ربوط به م محاكم، فرد را به ابزار الزم براي برآمدن از پس يك پرونده
يا صرف آگاهي نسبت به چگونگي . ندك نمي تجهيز 1»كميسيون رقابت«

گذاري در پارلمان، به اين معنا نيست كه فرد دقيقاً  شركت در فرايند قانون
                                                            

1 .Competition Commission: جايگزين كميسيون انحصارات و 1991 اين كميسيون، كه در سال 
ادغامات شد، اصوالً ماهيتي نظارتي و مستقل دارد كه با نفس كار افسران قضايي منصوب قوه مجريه، و 

  .مترجم -ماهيت وابسته و سياسي ايشان، سازگار نيست
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 بررسي تحت  اداره فالن  دركه جديدي قانون مورد در بايد چگونهداند  مي
  .بپردازد نظر اظهار به است

گير  پا  و  بر و دست هاي به ظاهر هزينه ود جنبهجدر باب موضوع عملي بودن، و
اين حرف . اي دارند داليل شايسته) در اغلب مواقع(گذار و قضايي  قواي قانون

حرف بر . هاي مزبور توان و امكان بهبودي ندارند  معنا نيست كه جنبهبدانالبته 
ل اي كارامد عم بايست به گونه سر اين است كه اين دو شاخه از حكومت مي

دار وظايفي باشد كه اساساً براي انجامشان  كنند و هر كدام به تنهايي عهده
  .تأسيس شده است

ماهيت ": قاضي دادگاه قانون اساسي آفريقاي جنوبي، 1»كيت اورگان«به تعبير 
دهد كه بخواهند در گسترة   به ايشان اجازه نمي]مقامات دولتي[كار اين افراد 

ها محدوديت آن حقوق  هايي كه در آن يتحقوق قانون اساسي، يا در وضع
 به عبارت ديگر، مقامات ".گردد، به شكلي سنجيده تأمل كنند پذير مي توجيه

از اساس براي تصدي وظايف  »ماهيت وجودي كارشان«غيرقضايي به دليل 
توانست به اين مالحظه  قاضي اورگان مي. ديگر قواي حكومتي نامناسب هستند

 انتصابند و آن اين كه مقامات فوق براي شناسايي و مطلب ديگري هم اضافه ك
  . هستند افسران قضايي نيز نامناسب

آزمون ِ درستي و كارامدي هر چيز را بايد در نتايج عيني و عملي آن سنجيد و 
توان به وضوح ديد كه آن دسته از كشورها كه وفقِ  ديد، و بر اين مبنا مي

هاي منتشر شده از   در تمام شاخصبيشتري با حاكميت قانون دارند تقريباً
 عمليبودن حاكميت قانون فقط در آن وجه » كارامد« .اي باالتر برخوردارند رتبه
 نيز اقتصاديشود، بلكه در وجه و معناي   توصيف كرديم خالصه نمياين جاكه 

هر گاه كه رعايت حاكميت قانون در جايي برتري داشته، كارامدي اقتصادي آن 
.  استنيز بيشتر بوده

                                                            
1. Kate O’Regan 
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  فساد
اش،  در باب فساد همواره رنج و اندوه فراواني، در هر دو وجه دروغين و واقعي

ها   كشورهايي كه نرخ فساد در آن1.وجود داشته است، به ويژه در كشورهاي فقير
براي تسهيل در توسعه ) هستند» درحال توسعه«كه اكثراً كشورهاي (باال است 

  هاي بسيار برجسته سن ساالنه كنفرا.شوند با فساد مي» مبارزه«معموالً تشويق به 
گردد كه طي آن رهبران سياسي  در همه جاي دنيا برگزار مي» مبارزه با فساد«

 ةوقفه لقلق تر بر عليه فساد، بي گيرانه ضمن وعده ايجاد مقررات جديد يا سخت
 مشترك در تقريباً تمام  مشخصه. كنند با فساد را تكرار مي» مقابله قاطع«لسانيِ 

اند   از پيش فرض مسلم گرفته رااظهارات اين است كه گويندگان يك موضوعاين 
  . است »اراده سياسي « كمبود يا نظارت ناكافيو آن اين كه فساد پيامدي از

 مشهودي كه ميان فساد و فقدان حاكميت همبستگي مواقع به قبيلدر اين 
 همبستگياين شود، و هرگاه نيز كه از   وجود دارد به ندرت اشاره مي2قانون

 يعني ؛آيد، درك ناچيزي از پيوند علّي اين دو وجود دارد سخني به ميان مي
 در قانون حاكميت فقدان از ناپذير اجتناب پيامدي را فساد كه آن جاي به معموالً

 حاكميت ضرر به يا هزينه به فساد كه كنند مي تصور طور اين اشتباه به آورند، نظر
هاي مربوط به حاكميت قانون، كشورها  ها و ارزيابي خص در شا.آيد مي پديد قانون

 كه گويي افزايش فساد چنانگيرند،  به نسبت فاسدتر بودنشان امتياز منفي مي
» مبارزه«اگر كشورها از طريق . تقدم زماني دارد بر كاهش رعايت حاكميت قانون

فق بيشتري شود كه البد و با فساد ميزان فساد را كاهش دهند، به اشتباه تصور مي
 توضيح حد در فقط اما ،با حاكميت قانون دارند، كه البته همين طور هم هست

  .كند نمي حكومت مردم بر قانون هست فساد وقتي كه معنا اين در و واضحات
                                                            

 تهيه الملل شفافيت بينهاي فساد از سوي سازمان غيردولتي  ترين شاخص  شده  به رسميت شناخته. 1
  :ك.براي آگاهي بيشتر، ر. يابد شده و انتشار مي

Transparency International’s Corruption Perceptions Index (CPI) and its annual Global 
Corruption Reports, http://www.transparency.org/research/cpi/overview  
2. Leon Louw, Habits of Highly Effective Countries 
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نخست آن كه فساد چونان موضوعي : مشكل اين تحليل متعارف دو وجه دارد
در صورت مرتبط  شود، و دوم آن كه ميارتباط با حاكميت قانون انگاشته  بي

شود كه رابطه علّي بين  دانستن اين دو مفهوم، يا از پيش به طور ضمني فرض مي
نمونه نادري كه هر دو وجه . گردد ت معكوس مييها نيست يا اين كه جهت علّ آن

شوند، سخنراني وزير كشور  اين تحليل متعارف در مجاورت با هم مطرح مي
موقوفه «، بود كه خطاب به حضار در كنفرانسي در 1» التشنكويوري«اوكراين، 

برقراري حاكميت قانون و مبارزه با «با عنوان  2»الملل كارنگي براي صلح بين
اش، به جاي اشاره  رغم عنوان نويدبخش سخنراني التشنكو علي.  ايراد شد3»فساد

اعطاي به علت مشكالت و پرداختن به اين موضوع كه قوانين اوكراين با 
اختيارات گسترده به مقامات و سياستمداران براي اعمال صالحديد، تا چه اندازه 

 نياز به رعايت قانون "به معلول پرداخته و بر روي  ناقض حاكميت قانون هستند،
  .كرد  تأكيد مي"در تحقيق و بررسي و مجازات فساد

االصول   عليپيوند علّي ميان فساد و حاكميت قانون به قدري ابتدايي است كه
هرگاه قوانين سازواري منطقي با حاكميت قانون : بايست واضح باشد كه مي

كنند كه همين امر به نوبه خود  نداشته باشند قدرت اعمال صالحديد ايجاد مي
تر، اگر معيارهاي عيني يا  به عبارت ساده. دهد احتمال فساد را افزايش مي

ها   خودسرانه را جايگزين آنهاي اقتصادي را حذف كنيم و صالحديد آزادي
در بده بستان  .ناپذير خواهد شد ناك اجتناب كنيم، وقوع فساد واقعي يا شبهه

تر باشد بر  كم بين حاكميت قانون و فساد، هر چه وزن حاكميت قانون
توان و  فساد را فقط به همين صورت مي. شود سنگيني فساد افزوده مي

  :بايست فهميد مي
  فساد بيشتر = تر حاكميت قانون كم
                                                            

1. Yurii Lutsenko 
2. Carnegie Endowment for International Peace 
3. http://www.carnegieendowment.org/events/index.cfm?fa=eventDetail&id=852&&prog=zru 
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اين تصور كه در معادله فوق دولت معموالً در طرف فساد ايستاده است به هيچ 
دليل اصلي پيدايش و پايايي چنين تصوري در درستي آن . عنوان تصادفي نيست

اكثر موارد فساد مستلزم اخذ يا پرداخت رشوه از سوي مقامات دولتي . نهفته است
هاي بخش خصوصي به  ين اليه فساد در مناسبات دروني ب–يا سياستمداران است

زماني هم كه . گردد قدري نادر است كه ندرتاً در گفتمان مربوط به فساد لحاظ مي
آيد، اغلب يا به صورت تالشي نحيف و  حرف از فساد در بخش خصوصي پيش مي

به قصد ) با تمركز بيشتر بر رشوه دهنده به جاي رشوه گيرنده(مذبوحانه است كه 
گيرد، و  منصبان دولتي صورت مي ختن قاطبه مأمورين و صاحب سايمبرّ از تقصير

تر است براي القاي اين مطلب كه در بخش خصوصي نيز نظير  يا تالشي مذبوحانه
  .بخش دولتي مشكل فساد وجود دارد

 1»ديويد بروس«گزارشي بود كه  ها هاي پرشمار اين گونه تالش يكي از نمونه
المللي عليه  س بينن در هشتمين كنفرا2»مركز مطالعه خشونت و آشتي«براي 

دخالت " اين اقرار كه گر چه 3.در كشور پرو ارائه داد» ليما«فساد در شهر 
 در گزارش ديويد بروس لحاظ "دولتي در اقتصاد ممكن است مروج فساد باشد

پيامدهاي چون فساد دربردارندة ": مدعي بود كه  اما وي در عين حال،شده بود
تأمين  الزاماً 4»بازارگرايي«شود كه  فقير است دليل نميمنفي براي اقشار 

كافي نيست كه صرفاً با استناد به مزيت آشكاري . كننده منافع اين اقشار باشد
به نام اقشار فقير به تشويق  هاي فساد دارد كه بازارگرايي در كاهش فرصت

   ".بازارگرايي پرداخت
تغيير جهت آشكار به "يك خط مشي كنفرانس  دهد كه ديويد بروس گزارش مي

اي كه فساد در درون بخش خصوصي را  سمت توسيع معناي فساد است به گونه
                                                            

1. David Bruce 
2. Center for the Study of Violence and Reconciliation 
3. http://www.csvr.org.za/wits/articles/artperu.htm 
4. marketization 
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عزيمت از اين واقعيت است  تغيير جهت فوق به واقع در حكم ".گردد نيز شامل 
اش  اند كه ارجاع معنايي فهميده مفهوم فساد را عموماً اين طور مي در گذشته"كه 

هاي مشابه  در حالي كه رويه ،شده است ات بخش دولتي منحصر ميفقط به مقام
   ".شدند هاي فاسد محسوب نمي در بخش خصوصي رويه

اما واقعيت اين است كه فساد در داخل و در بين اجزاي بخش خصوصي امري 
 زيرا مردم در حالتي كه پاي پول خودشان و امكان ضرر در ميان باشد ،نادر است

 طرف نظر جلب و خوشايند براي و هستند چيزي خواهان كه مواقعي در مثالً(
كه (در مقايسه با مقامات بخش دولتي ) كنند مي پرداخت اي هديه يا مبلغي مقابل

براي اجتناب از بروز ) كنند با رقابتي مواجه نيستند و از پول ديگران استفاده مي
 در بخش افراده، تر آن ك عميق. آورند فساد، نظارت و مراقبت بيشتري به عمل مي

هيچ قدرت و اختياري براي اعمال ) برخالف مقامات و مسئولين دولتي(خصوصي 
ازايي در ميان   هيچ مابه، بنابراين؛صالحديد شخصي خودشان بر ديگران ندارند
  .نخواهد بود كه بخاطرش پرداختي صورت بگيرد

 شكلي مفرط دهنده اين واقعيتند كه واژه فساد به اي بازتاب نامه تعاريف لغت
اي حوزه وسيعي از معاني مختلف براي  نامه تعاريف لغت. اي از دولت است نمايه
دهند كه اكثرشان ربط و موضوعيتي در  را پوشش مي» فاسد«و » فساد«هاي  واژه

همواره شوند،  ها كه مربوط به بحث ما مي  اما آن دسته از تعريف،متن حاضر ندارند
به .  بر دولت و قاطبة مقامات و سياستمداران دارنددر معاني خود گرايش به داللت

برداري متقلبانه از قدرت در جهت  بهره" فساد را 1»اينكارتا«طور مثال، فرهنگ 
نامه آكسفورد نيز فساد را اين گونه تعريف  لغت. كند تعريف مي "نفع شخصي

ز انحراف يا تباهي صداقت و درستكاري در عدول از وظايف دولتي ا ": كند مي
 به ويژه ؛هاي فاسد هاي فاسد، يا وجود رويه طريق رشوه يا لطف؛ استفاده از رويه

وزير سابق دادگستري آفريقاي  ".در يك دولت، مجموعة بزرگ دولتي، و غيره
                                                            

1. Encarta  
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 در سخناني خطاب به نهمين كنفرانس 1999 در سال 1»پنوئل مدونا«جنوبي، 
فساد در بخش ، نسبت به وجود 2»دوربان«المللي مبارزه با فساد در شهر  بين

 اما در عين ،خصوصي، عمدتاً به شكل تمايل به پرداخت رشوه، ابراز نگراني كرد
ما نبايد اين واقعيت را از نظر دور بداريم كه مسئوليت فساد "حال تأكيد داشت كه 

 وي با وجود آن كه خود متأسفانه 3."در وهله اول با دولت و نهادهاي دولتي است
به چه « كند كه اي نمي اش اشاره انده، در سخنرانيوكيل است و درس وكالت خو

مسئوليت فساد در وهله اول متوجه دولت و نهادهاي دولتي است؟ نوشتار » دليل
داند كه قوانين كشور در تخطي از حاكميت  حاضر دليل اين موضوع را در آن مي

اند تا  دهاي دا  گسترده اندازه قانون، به مقامات دولتي و سياستمداران اختيارات بي
. طبق نظر و صالحديد خودشان عمل كنند

به محض آن كه اذعان شود كه فساد با دولت مترادف است، آن گاه درك اين 
بايست آسان گردد كه فساد در دولت عمدتاً به واسطه اعمال سليقه و  موضوع مي

براي كاهش فساد به كسر كوچكي از آن سطح گسترده . افتد صالحديد اتفاق مي
كنون در اكثر كشورها رواج دارد، تنها كاري كه بايد انجام داد اين است كه كه ا

  .ست موضوع واقعاً به همين سادگي ا. قوانين مطابق با حاكميت قانون وضع شوند
اكنون پس از مالحظه اين امر كه تقريباً هيچ گفتماني در باب فساد وجود ندارد 

فقدان حاكميت قانون است، بايد كه تشخيص دهد فساد تا چه اندازه پيامدي از 
اند كه به رابطه  خاطر نشان ساخت كه تعداد اندكي مقاالت و مطالعات نيز بوده

 از 4»مايكل واكر«به طور مثال، . اند علّي ميان فساد و حاكميت قانون پرداخته
اي  با ارائه مطلب منتشر نشده  در ونكوور كانادا، چند سال پيش5»سسه فريزرؤم«

                                                            
1. Penuel Maduna 
2. Durban  
3. http://iacconference.org/en/conferences/details/09th_iacc 
4. Michael Walker 
5. Fraser Institute  
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در آفريقاي جنوبي، اساليدهاي بسيار قابل توجهي را به نمايش گذاشت كه 
همبستگي شديد بين حاكميت ضعيف قانون و باال بودن سطوح فساد را به 

پيوند علّي مزبور در تعداد اندكي مقاالت علمي و آموزنده در . كشيد تصوير مي
 موارد منتشر 1.اند رفتهوبسايت سازمان ملل متحد نيز مورد اشاره و بررسي قرار گ

اند، اما تا جايي كه  شده ديگري هم تا حدودي به جوانب اين موضوع پرداخته
اند كه  من اطالع دارم هيچ كدام مستقيماً، و عاري از ابهام، اظهار قطعي نكرده

ترين عامل تعيين  فقدان حاكميت قانون، به ويژه وجود قدرت صالحديد، مهم
   2.كننده فساد است

  
  
   

  
  
  

                                                            
1. http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UN/UNPAN005786.pdf 
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UN/UNPAN010193.pdf 

 پيشيني و فوق فعالً در حد يك فرضيه استقرايي  در غياب تحقيق تجربي ناظر به اين معنا، مالحظه. 2
)a priori (ماند ي ميباق .  
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6 
 قانون حاكميت هاي مؤلفه  

 

 كليات  
يعني به حاكميت (اند   جوهره آن نشأت گرفتههاي حاكميت قانون كه از مؤلفه

هاي متعارف، مثالً  به تلويح در تعريف) قانون در برابر حاكميت شخص اشاره دارند
 برخي .اند ه شده در ابتداي متن از قول نلسون ماندال ذكر شد، گنجاندآن چهنظير 
 در حالي كه برخي ديگر ،)نظير نياز به يقيين و عينيت( هستند  ها واضح مؤلفه

  .واضح نيستند)  صحيح دادرسي، و عدالت كيفريآييننظير تفكيك قوا، (
براي نوشتن اين مقاله، متون و اطالعات متعارف مورد بررسي قرار گرفته و 

. اند تبلور يافته) تو   پضمائم(ت پيوس» هاي ليست چك «ها در  خالصه بررسي
 بلكه ،گردند  دقيقاً به حاكميت قانون محدود نميضمائممعيارهاي ذكر شده در 

اند تا بتوان اثبات كرد كه آيا  تعداد اندكي از ديگر عناصر را نيز در شمول آورده
. انطباق و موافقت دارند يا خير» قانون خوب«كليه اصول رويه قضايي  قوانين با

هاي دست چپي يا  هاي جناح  موافقت قوانين با برداشتضمائم طور مثال، اين به
كنند، بلكه صرفاً معيارهايي   را ابتناء و اثبات نمي»قانون خوب«دست راستي از 

ها  بايست كه با آن تواند و مي هستند كه قوانينِ هر نوع پارادايم ايدئولوژيك مي
  .مطابقت داشته باشد
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ه اصل بسيار مشخص حاكميت قانون را شناسايي كرده س» آلبرت ون دايسي«
  :بود كه عبارتند از

 برتري قانون تصويب و مستقر شده در مقابل صالحديد خودسرانه .1
 برابري در پيشگاه قانون .2
   1طرف هاي بي اجرا و تفسير قانون توسط دادگاه .3

ظرايف توضيح   چهچنانها،  سازي سازي فوق نيز، مانند ديگر قاعده البته قاعده
اندازه نادقيق  شده در اين مقاله را به همراه نداشته و ملحوظ نكرده باشد، بي

نويسان مقررات شهرداري در مورد  تواند، به طور مثال، براي پيش خواهد بود و نمي
دستفروشان خياباني مبنايي باشد تا بر اساس آن بدانند كه آيا بازرسان شهرداري 

كنند هستند  قبال اموالي كه از دستفروشان مصادره ميموظف به دادن رسيد در 
تواند مجوزهاي مربوطه را  يا خير، و يا مثالً آيا قانون صدور جواز تاكسيراني مي

ها را در  پاسخ به اين پرسش.  يا خيرصادر نمايد» منافع عمومي«فقط در جهت 
صالحديد (شخص  توان يافت كه معاني ضمني حكومت نكردن صورتي مي

  .به دقت و تفصيل انديشيده و بررسي شده باشند) سرانهخود
 ،دارد مي را مجاز تاكسيرانيحاكميت قانون وجود قيد و محدوديت در صدور جواز 
ايده بازار آزاد اين است . دهد اما بازار آزاد اجازه اعمال چنين محدوديتي را نمي

بايد بر دروازه  يعني دولت ن؛وجود داشته باشد» اقتصادي«كه نبايد هيچ مقرره 
 به نگهباني بنشيند و تصميم بگيرد كه چه كسي وارد تاكسيرانيورود به صنعت 

از طرف ديگر، تنظيم امور مربوط به ايمني وسايل نقليه عموماً در . شود يا نشود
شود و بنابراين اعمال اين مقررات با اصل  زمره مقررات اقتصادي محسوب نمي

يعني ( اين دو حوزة متمايز نظارتي 2.گردد تلقي ميبودن بازارها سازگار » آزاد«
                                                            

1. Law of Constitution, 10th Ed, 1959, p 187et seq 

بر نخواهند داشت و الزم  اظهار فوق به اين معنا نيست كه مقررات ايمني پيامدهاي جدي اقتصادي در. 2
 ايجاد  نكته صرفاً در اين است كه انگيزه. است كه خارج از حوزه مشروع تحليل اقتصادي قرار بگيرند

  . تواند از اساس متفاوت باشد يمقررات م
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 نوعاً در ذيل ادارات يا دفاتر متفاوتي  ) و مقررات ايمنيتاكسيرانيمقررات جواز 
فرضش بر اين است كه مقامات و مأمورين دولتي  شوند كه يكي پيش بندي مي طبقه

ها چگونه  و تاكسيدانند كه چه تعداد تاكسي بايد در شهر تردد كند  بهتر از بازار مي
فرضش بر اين است كه در  بايد كار كنند و چه مقدار كرايه بگيرند، و ديگري پيش

هاي ايمني، جان و امنيت مسافران شهري بيش از اندازه به دنبود حداقلي از استاندار
ها درست  حاكميت قانون در باب اين كه كدام يك از اين ايده. خطر خواهد افتاد

دارد كه هر كدام يا هر دو   بلكه صرفاً مقرر مي،كند  ارائه نميهستند هيچ رهنمودي
دخالت و شركت حاكميت . بايست اتخاذ و اجرا گردند نوع از اين قوانين چگونه مي

  :قانون در اين ماجرا در اين حد است كه الزام بدارد
چه براي استانداردهاي ايمني و (قانون بايد معيارهاي عيني را معين نمايد  .1
و، به تعبير نلسون ماندال، موضوع را به )  براي شرايط ورود به تاكسيرانيچه

 .ميل و هوس مقامات دولتي واگذار نكند

گذاران در يك قوه  آن بخش ماهوي يا قائم به ذات قانون بايد توسط قانون .2
 . هاي شيك و دربسته ساالران دولتي در اتاق مقننه وضع گردد و نه توسط ديوان

ات بايد توسط قضات يا اعضاي هيئت منصفه در يك قوه اختالف .3
هاي مستقر  محاكم اداري و دادگاه- قضاييه حل و فصل شوند و نه در شبه

 .در قوه مجريه

 تفكيك قوا  
روي و بدمستي افتاده   به زياده1»قانون اداري«رسد كه دنيا در بزم  به نظر مي

 جز قانون حاكم بر در ابتدا هيچ معنايي» قانون اداري«اصطالح  .است
 چناناكنون توسيع معناي اين اصطالح به . كاركردهاي صرفاً اداري كشور نداشت

 حدي رسيده كه برخي كشورها علناً در شاخه اجرايي كشور يك تشكيالت
                                                            

1. administrative law 
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شد اينك با  ناميده مي» مقرره«  قبالًآن چه. اند گذاري موازي داير كرده قانون
كه حسن (شود   و نظاير آن ناميده مي1»گذاري كمكي قانون«عناويني چون 
نيم » فردريك هايك« ).2»قانونِ به فرموده« اندازي هستند براي  تعبيرهاي غلط

در «: اي اين موضوع را از پيش حدس زده و نشان داده بود كه قرن پيش در اشاره
بحث و بررسي پيرامون قانون اداري است كه سرنوشت آزادي ما تعيين خواهد 

پيرامون اين كه شاخه اجرايي » بحث فني«  است كه اگراين جانكته  3.»شد
 اين اثر را داشته باشد كه ،حكومت مشروعاً مجاز به ايجاد چه نوع قانوني است

را به قوه مجريه انتقال دهد، يك عنصر  ذات به قائم و مهم قوانين تصويباختيار 
رخداد چنين . تاساسي از حاكميت قانون، يعني اصل تفكيك قوا، مفقود شده اس

اي نه با مباحثه فلسفي درباره پيامدهاي ضمني و عميق فرسايش حاكميت  ضايعه
پنهاني . پذير شده است امكان» بحث فني پيرامون قانون اداري«قانون، بلكه با 

 هاي پرشمار و نسبتاً بودن فرايند مزبور به آن است كه در اثر انباشت تغيير جهت
رسد، حاكميت قانون به طرز  ضرر به نظر مي كوچك، كه هر يك في نفسه بي

المصالحه قرار گرفتنش در هر   بي آن كه وجه،گيرد المصالحه قرار مي وجه مهلكي
   4.مرحله از اين مسير مشهود باشد

فردريك هايك در مالحظه ظريفي به اين خطر تهديد كننده حاكميت قانون به 
ن همه ملل غربي را، اگر نه اذها«اين شكل اشاره كرده بود كه حاكميت قانون 

تعداد « كه  چنان آن» ها را، به كمال تسخير كرده بود رويه عملي آن
دادند كه تقديرحاكميت قانون آن است كه  شماري به خود ترديد راه مي انگشت

                                                            
1. subsidiary legislation 
2. law by decree 

هاي يادواره پنجاهمين سالگرد، بانك ملي  ، سخنرانيآل سياسي حاكميت قانون ايدهفردريك هايك، . 3
صيل در آثار فردريك هايك، از جمله ها، متعاقباً و به تف اين ايده، همراه با ديگر ايده. 1955، قاهره 2مصر، ص 
  . مورد بحث قرار گرفته استگذاري، و آزادي قانون، قانون، و در كتاب قانون اساسي آزاديدر كتاب 

گذاري به قوه مجريه  هاي آهسته و نامحسوس اختيارات قانون  همان واگذاريها تغييرجهتمنظور از . 4
  .مترجم -پذيرد  قانون اداري صورت مياست كه به واسطه و با بهانه بحث فني پيرامون
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، در »برونو ليوني«دان ايتاليايي،   قانون1.»عنقريب بر سرتاسر عالم فرمان براند
دهم بگويم كه اين  من ترجيح مي": كرده بود كهبررسي همين نكته اظهار 

در بسياري جاهاي ديگر نيز رقم خواهد } يعني سرنوشت حاكميت قانون{تقدير 
 نهايتاً در ،ها، و به تحليلي ها، در خانه گذاري، در خيابان  در مجالس قانون:خورد

. گاهكرده نظير دانشمندان و استادان دانش اذهان كارگران ساده و افراد تحصيل
من با پروفسور هايك موافقم كه ما از اين نظر با نوعي انقالب خاموش مواجه 

   2".هستيم
هاي بنيادين قانون اساسي آفريقاي جنوبي، تفكيك قوا بين  يكي ديگر از ارزش

تمام كشورهاي دموكراتيك در . گذاري، اجرايي، و قضايي است وظايف قانون
  در حالي كه كشورهاي غير دموكراتيك؛كنند دنياي مدرن از اين اصل پيروي مي

كند كه ايجاد قوانين،  اصل جداسازي قوا ايجاب مي. گيرند دائماً آن را ناديده مي
توسط سه بازوي بايست  ميتفسير قوانين، و اداره و اجراي روزانه قوانين 

 – گذار، مجريه، و قضاييه قواي قانون يعني – جداگانه و ذاتاً مستقلِ حكومت
  .يردصورت پذ

در اين ) اي ديرين اثبات شده كه اعتبارش به واسطه تجربه(موجه بودن اين اصل 
كنند تا افرادي با  گفته ايجاب مي  قعيت نهفته است كه هر يك از وظايف پيش وا

گذاري بايد  قانون. هايي بسيار متفاوت شوند دار رويه هاي متفاوت عهده صالحيت
روند تدوين قانون بايد شفاف . تدوين گرددتوسط منتخبين مستقيم مردم تدبير و 

بايست كه، جامع باشد و امكان دهد كه  تواند، و به واقع مي اين روند مي. باشد
 از طرفي، كنش و  .قوانين به طور مفصل مورد تعمق و بحث و بررسي قرار بگيرند

م ماهيت كنش و اقدا. گيرد اقدام اجرايي، عمدتاً توسط مستخدمين دولتي انجام مي
باشد، و اين بدان » چاالك و سريع«كند كه بيش از هر چيز  اجرايي ايجاب مي

                                                            
  همان. 1

2. Leoni, Chapter 3 
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در مورد قوه مجريه را » تر تر و مشورت و بررسي كم شفافيت كم«معنا است كه ما 
هاي ويژه  بازوي سوم حكومت، قوه قضاييه، نياز به افرادي با صالحيت. پذيريم مي

تر از همه آن كه مستقل و   مهمهاي تخصصي پيروي كنند و دارد كه از رويه
  .طرف باشند بي

گونه تداعي كند كه حاكميت قانون در  گفته به اشتباه اين   شايد تحليل پيش
اما بر عكس، آفريقاي جنوبي از نظر . قرار دارد» در وضع نابساماني«آفريقاي جنوبي 

سطح ها در  بندي هاي مربوطه در يكي از باالترين رتبه حاكميت قانون و شاخص
ترين  ها در زمره مهم بندي بااليي و پايينيِ اين رتبه. جهان جاي گرفته است

 است كه اقتصادهاي با عملكرد عالي را از اقتصادهاي ضعيف متمايز  فاكتورهايي
 كشور طراز اول از نظر رشد توليد ناخالص داخلي، آفريقاي 20 در مقايسه با 1.كند مي

هاي به مراتب بهتري  از رتبه)  مورد جرايمبه استثناي(جنوبي در تمام موارد 
هايش فقط به ميزان اندكي از آزادترين اقتصادهاي دنيا  برخوردار است، و رتبه

هايش به مراتب  هاي مربوط به جرايم رتبه تر است و البته در مورد شاخص پايين
ترين آزادي   كشوري كه كم20نسبت به ).  در ذيل1جدول شماره (است  تر پايين

ها به طرز چشمگيري  هاي آفريقاي جنوبي در همه زمينه تصادي را دارند، رتبهاق
اش در زمينه جرايم بسيار به اين كشورهاي ناآزاد نزديك است   اما رتبه،باالتر است

   2).2جدول شماره (
هاي  منتشره از سوي بانك جهاني، كه پروكسي» شاخص حاكميت قانون«در 

ام را  89 كشور رتبه 208ود، آفريقاي جنوبي در بين ش نظم و قانون را نيز شامل مي
هاي مربوط به حكومت وضعيتي به  اين كشور در ديگر شاخص. كسب كرده است

                                                            
ها و از جمله بانك جهاني، بنياد فريزر، لئون لو، و بنياد  به منابع مورد استناد در متن و پانويس. ك.ر. 1

  ) Heritage(هريتاژ 
2. Fraser, Economic Freedom of the World, 2004. Areas ‘2A’ etc. refer to jurisprudential 
indicators in EFW, and are defined fully in the Economic Freedom of the World: 2006 
Annual Report freely downloadable from the Economic Freedom Network website 
(www.freetheworld.com/). 
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يي گو پاسخحق اظهار نظر عمومي و «در ) 215از  (68رتبه : مراتب بهتر دارد
در ) 210از  (66، رتبه »كارايي حكمراني«در ) 217از  (51، رتبه »حكومت

   1.»كنترل فساد«در ) 211از  (62، و رتبه »قرراتكيفيت م«

 جزئيات  
آيد فهرست مشروحي از عناصر مشخص حاكميت قانون است  آن چه در پي مي

در ادامه فهرست توضيح داده شده است كه . و اميدوارم كه فهرستي جامع باشد
هاي عملي   حاكميت قانون هستند و داللت به چه دليل اين عناصر برسازنده

  .ها كدامند آن

   2قانونيت
بايست، طبق قانون اساسي،   قانونيت آن است كه تمام قوانين ميآييناصول و 

  .قانوني باشند و مطابق با رويه تجويز شده اتخاذ گردند

  عقالنيت
اي عقلي باشد، و اين  بايست بين قانون و هدفش رابطه اصل عقالنيت آن است كه مي

تصويب را به » مصوبه اعتبار ملي«ه آفريقاي جنوبي سال گذشت. رابطه بايد روشن باشد
به اعتبار و افزايش » دسترسي«افزايش : رساند كه دو هدف در آن ذكر شده است

آن چه در اين مصوبه ممكن است موجب نقض . كنندگانِ اعتبار از دريافت» حفاظت«
تبار اصل عقالنيت گردد اين است كه مقرره پيشنهادي كه هزينه و ريسك اعطاي اع

اين دو هدف . دهد لزوماً امكان دسترسي به اعتبار را كاهش خواهد داد ميرا افزايش 
  .گنجانده شده در يك اليحه ذاتاً متناقض و در نتيجه غير عقالني هستند

                                                            

1. D Kaufmann, A Kraay, and M Mastruzzi, Governance Indicators: 1996-2005, World 
Bank, 2006 
2. legality 
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  1نفي صالحديد
ترين جنبه حاكميت قانون آن است كه صالحديد اداري بايد در حدي بسيار  ابتدايي

  .  اشخاص توسطم بايد توسط قانون حكومت شوند نهمرد. اندك يا هيچ باشد

  اهداف روشن
هاي قضايي يا  هر كجا كه صالحديد به هر دليلي وجود دارد، مثالً در دادرسي

كه به آساني نيز با هم (كنندة مشخص   بايست دو شرط محدود انتصاب افراد، مي
 اختيار واگذار شده اوالً منظور از اعطاي. وجود داشته باشد) شوند اشتباه گرفته مي

 اين اختيار به قصد رسيدن به چه هدفي ايجاد شده :به روشني بيان شده باشد
  گذار مد نظر دارد چيست؟  اي كه قانون است؟ و نتيجه

  معيارهاي عيني
 وجود داشته باشند تا اختيار مزبور مطابق با 2»معيارهايي عيني«ثانياً الزم است 

 قانون مهاجرت اختيار اعطاي  چهچنانر مثال، به طو. آن معيارها اعمال گردد
كند، آن قانون بايد به روشني  اي واگذار مي حقوق مهاجرت را به شخص يا اداره

هاي فني است، يا حمايت  بيان كند كه مقصود از تفويض اختيار مثالً جذب مهارت
از افراد ماهر داخلي در مقابل رقابت خارجي است، يا هر موضوع ديگر؛ و سپس 

اي بايد پيروي كرد،  بايد معيارها را مشخص نمايد، مثالً اين كه از چه رويه
  . آل براي جذب يا دفع متقاضيان مهاجرت كدامند، و غيره هاي ايده قابليت

  )قطعيت (يقين
قوانين بايد به روشني و بدون هيچ ابهامي معين كنند كه شهروندان ملزم به 

ها را به پسند و قضاوت  ميم در امور آن نه اين كه تص،پيروي از چه چيز هستند
اي  قوانين بايد به گونه.  مقامات واگذار كنند دلبخواهي و صالحديد خودسرانه

                                                            
1. non-discretion 
2. objective criteria 
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باشند كه فهميدن و دانستن هر قانوني براي همگان تا حد ممكن آسان باشد و 
ترديد در قانون . كنند همه بدانند كه چه زمان دارند از قانون پيروي يا سرپيچي مي

  .عدالتي آورد يا ظن به بي عدالتي واقعي پديد مي ا بيي

   1سابقه يا وحدت رويه قضايي
در قانون داللت ضمني دارد بر اين كه احكام صادر شده » يقين«وجود عنصر 

براي تحقق . پذير، داراي وحدت رويه و پيوستگي خواهند بود براي موارد قياس
 در دسترس باشند و  دگاهبايست كه سوابق دا اين انسجام و پيوستگي مي

نبود . هاي پيشين پيروي كنند از قضاوت) به لحاظ شكل و رويه(هاي آتي  داوري
سابقه قضايي به حكومت شخص خواهد انجاميد، زيرا در چنين وضعيتي، 

اند به قانون، كه شامل سابقه  تصميمات افسراني كه امروز در منصب قضا نشسته
هاي مقامات  به همين منوال، داوري. گردد د نميشود، مقيد و محدو قضايي نيز مي

 بلكه بر مبناي نظرات شخصي بوده كه خود ،ها نيز نه بر مبناي قانون پيش از آن
  2.اند گر ساخته هايي از قانون جلوه را به شكلي ساختگي و در ادعا، همچون نمايه

ل  نه جرمي قاب،بدون نقض قانون كيفري در زمان وقوع فعل (3گرايي آينده
  ) 4ارتكاب است و نه مجازاتي قابل اعمال

اين الزام كه قانون بايد روشن و عيني باشد داللت ضمني دارد بر اين كه قوانين 
بايست  نهايت ويژه مي نگري تنها در موارد بي پس. نبايد عطف به ماسبق شوند

                                                            
1. precedent (stare decisis) 

 از پيش خود را به دروغ يا به آن چهيعني در جايي كه سابقه و وحدت روية روشن و معين وجود ندارد، . 2
كنند و در ادعا خود را مقيد به  ون مقامات به آن استناد مياشتباه قانون و قضاوت قانوني جلوه داده، و اكن

دانند، اصوالً از ابتدا فاقد عنصر قانونيت بوده است، و به واقع اين مقامات يا اشخاص هستند كه  آن مي
  .مترجم -كنند، نه قانون حكومت مي

3. prospectivity  
4. nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali 
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 نويسِ  يك پيش هاي ناخواسته لحاظ گردد، مثالً در مواردي كه الزم است پيامد
هاي درگير  نادرست تصحيح گردد، آن هم در صورتي كه فرض مسلمِ تمام طرف

  . نويس مزبور ناروشن بوده است  پيش بر اين باشد كه خواسته

  تفكيك قوا
يك ) هايش پيشتر در متن بيان شد كه نمونه(به داليل مستدل و آزموده شده 

گذار،   قانونسامان دموكراتيك مستلزم تفكيك قواي اصيل و واقعي بين قواي
گذار است كه بايد به تنهايي قانون وضع كند؛  فقط قانون. ست اجرايي، و قضايي ا

فقط قوه مجريه است كه بايد به تنهايي اجرا كند؛ و فقط قوه قضاييه است كه 
اي در باب  كمابيش در هر قضاوت و متن منتشر شده. بايد به تنهايي داوري كند

 و البته به اشتباه  كنندگان به شكلي بديهي وتحاكميت قانون نويسندگان و قضا
 ؛نيستبه هيچ روي ممكن » گيرانه سخت«اند كه تفكيك قواي  اظهار قطعي كرده

ممكن آن كه هرگز دليل مستدل و روشني ارائه كنند كه چرا چنين چيزي  بي
 3)از دانشگاه آيوا (2»آليسون گرنسي« و 1»هلن يو«آور را  اين هنجار تأسف. نيست

به (» ؟حاكميت قانون چيست«اي با عنوان  اين دو در نوشته. كنند ايندگي مينم
به ) زنند اي كه انگار دارند از موضوعي مسلم و بي چون و چرا حرف مي گونه

حاكميت قانون معناي دقيقي ندارد، و معناي آن در «: كنند كه قطعيت اظهار مي
 جالب آن كه در 4».وت باشدتواند متفا قانوني مختلف مي هاي ها و سنت بين ملت

تناقض با گفته خودشان، اين دو در ادامه همين مطلب، به منظور تبيين سازواري 
منطقي يك قانون يا اقدام قانوني با حاكميت قانون، به ارائه معيارهاي دقيق و 

 اما براي آن منظور ، جامع نيستندگر چهپردازند كه  اي مي كامالً قانع كننده
  .هستندگفته كافي  پيش

                                                            
1. Helen Yu 
2. Alison Guernsey 
3. University of Iowa 
4. http://freedom-school.com/law/what-is-the-rule-of-law.html 
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  1 صحيح دادرسي و عدالت طبيعيآيين
 صحيح آيينمقصود . نيز مفهومي پيچيده است»  صحيح دادرسيآيين«مفهوم 
عدالت نه « آن است كه اطمينان حاصل كند كه) يا تشريفات صحيح قانوني(دادرسي 

 آيين. »تنها رعايت شده، بلكه رعايت آن آشكارا و بي هيچ ابهامي مشاهده شده است
هاي  گيري ادرسي بخشي از حاكميت قانون است تا حدي كه احتمال تصميمصحيح د

و به عبارتي، احتمال حكومت شدنِ مردم توسط قانون، و (شايستة مطابق با قانون را 
 صحيح دادرسي آيينبراي اين كه . دهد افزايش مي) نه توسط صالحديد اشخاص را

ر و مهيا باشند، كه برخي از اين وجود داشته باشد بايد پيشاپيش عوامل گوناگوني حاض
آن چه در پي . اند عوامل در بسياري از قوانين اساسي كشورها تجويز و تعيين شده

 يكايك عناصر . صحيح دادرسيآيين فهرستي گويا و روشن است از عناصر ،آيد مي
 اما در اين جا ، هستند برشمرده در اين فهرست سزاوار بحث و بررسي دقيق و جزئي

 يك كتاب الزم   زيرا تحليلي جامع در اندازه،اند يچ اظهار نظري فهرست شدهبدون ه
  :است تا بتواند حق مطلب در مورد همه اين عناصر را به شايستگي ادا كند

كنش يا اقدام اداري، فارغ از اين كه در ذيل كدام (عدالت اداري . 1
 ) نون باشدبايست وفق حاكميت قا مصوبه قانوني قرار گرفته، به تمامي مي

بشنو او را كه در سوي «بر گرفته از قاعده التين (حق شنيده شدن . 2
 )2»ديگر است

 3حق آگاه بودن از شواهد مورد رسيدگي. 3

   4ها حق احضار شهود و پرسش از آن. 4
                                                            

1. due process and natural justice 
2. audi alteram partem 

 ها هر كس حق دارد بداند مفاد ادله، مدارك، و شواهدي كه له يا عليه او اقامه شده، و رسيدگي به آن. 3
  .مترجم -مورد پذيرش دادگاه قرار گرفته، چه هستند

هر كس حق دارد شاهدي را كه پيشتر احضار شده و بر عليه او شهادت داده، به حضور در دادگاه . 4
  .مترجم -فرابخواند و او را مورد پرسش قرار دهد
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 اي بدون اقامه رسمي اتهام مجاز نيست محاكمه-هيچ محاكمه يا شبه. 5

 صميمات و احكام اداري يا قضاييحق دسترسي به رونوشتي از داليل ت. 6

حق تجديدنظر خواهي بر اساس واقعيات ارائه شده در شواهد و . 7
با مراجعه ) و نه صرفاً جنبه شكلي و فني آن(براساس جنبه ماهوي قانون 

 )و نهايتاً به يك نظام قضايي مستقل( حقيقتاً مستقل  به يك محكمه

 1ي و قضاييحق بازبيني قضايي تصميمات و احكام ادار. 8

دسترسي به اطالعات مربوط به يك پرونده، به ويژه اطالعاتي كه در . 9
 اختيار دولت است

اعالم عدم صالحيت يا عزل مقاماتي كه خود به نحوي در روند دادرسي . 10
  ذينفع هستند و يا به هر عنوان پاي خودشان در موضوع دادرسي در ميان است

   نوننويسي قا استادي و هنروري در پيش
بايست با دقت، با استادي و  ها مي نويسي تمام قوانين و دستورالعمل پيش

نويسي قانون مهارتي خاص  پيش. اي انجام پذيرد مهارت، و به شكلي حرفه
براي اين كه قوانين . شود است كه به ندرت در دروس قانون تدريس مي

. هي نياز استدستي و دقت شايان توج ابهام باشند به چيره روشن، عيني، و بي
 نه ،نويسان قانون همگي رسيدن به چنين هدفي مستلزم آن است كه پيش

هاي مورد  ، بلكه در معاني دقيق واژه»قانونِ خوب«فقط در اصول و مباني 
نويسي  قوانين پيش. ر داشته باشندنويسي قانون تبح استفاده و در فن پيش

 بازبيني و ويرايش بايست توسط كارشناسان متخصص و مستقل مورد شده مي
  .قرار بگيرد

                                                            
 محكمه اداري يا هر كس حق دارد بازبيني قضايي هر تصميم و حكمي را كه پيشتر بر عليه او در هر. 2

  م مترج- قضايي گرفته و صادر شده، مطالبه كند
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   ثبات و پايداري
براي پايدار ماندنِ يك جامعه نياز است كه قوانين آن جامعه، تا حد ممكن، پايدار 

دهند، و با  شونده ناپايداري و ترديد را گسترش مي قوانينِ مدام دگرگون. باشند
شوند، و  دت ميگذاري درازم ريزي و سرمايه ايجاد يأس و دلسردي، مانع از برنامه

قوانين بايد براي . كنند هاي ديرپا را تباه مي يابي به نهادها و ارزش شوق دست
ها را مورد  شود آن  و نه بر پايه اين فرض كه مي،درازمدت تنظيم و تدوين گردند
 به ويژه براي اقتصاد ،نبود پايداري. پايان قرار داد بازبيني و فسخ و جايگزينيِ بي

پي قانون، ماهيت تجارت و كسب و كار را  در هاي پي گرگونيد. آور است زيان
  .كند گير مي دستخوش تغييرات پرهزينه و وقت

  1 )اصل برائت (گناهي فرض مسلم بي
گناه هستند تا آن كه اثبات شود  فرض مسلم بر اين است كه همه افراد بي 

  . اند مرتكب جرمي شده

  3 در اتهام و محاكمه2خطر گرفتار آمدن مضاعف
 با بيش از يك دادرسي ،جرم يا تخلف-هيچ كس نبايد به اتهام يك بزه يا شبه

هاي بيشتر فقط بر مبناي ارائه شواهد  محاكمات مجدد يا رسيدگي. مواجه گردد
زنندگان يا  اساسيِ جديدي مجاز هستند كه پيشتر در دسترس يا در اختيار اتهام

  .ها نبوده است دادستان
                                                            

1. presumption of innocence 
2. double jeopardy– res judicata 

كنند و فقط به تعريف آن بسنده  را ترجمه نمي double jeopardyدر متون فارسي معموال اصطالح . 3
كرديم،  ترجمه مي» خطر مضاعف«ت به لغت و به صورت البته اگر اصطالح مزبور را در اين جا لغ. كنند مي

 res judicataمبناي اين اصطالح در اصل بر قاعده التين . شد منظور مورد نظر به خواننده انتقال داده نميطبعاً 
است كه داوري و ناظر به اين مفهوم » يك موضوعِ داوري شده«شود  اش مي الفظي استوار است كه معناي تحت

) يا فرد(قطعي و محترم است و لذا آن موضوع ) يا فرد( شده در دادگاه صالح در مورد يك موضوع و حكم صادر
  .مترجم -از خطر اين كه دوباره به همان اتهام يا داليل سابق محاكمه شود مصون است
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  برابري در پيشگاه قانون
بايست حقوق و تعهدات يكسان داشته باشند؛ تبعيض ناعادالنه بر  همه افراد مي

مبناي شأن و مقام و مذهب و گرايش جنسي و بستگيِ سياسي و نژاد و سن و 
  . سال و غيره به هيچ عنوان مجاز نيست

 در آنقانون بايد به مانند مرگ باشد، كه هيچ كس از :  مونتسكيو مطابق با گفته
  .تامان نيس

   1حق درخواست بررسي قانوني بودن بازداشت متهم
معناي اين عبارت آن است كه تمام افراد تا زماني كه محكوم شوند حق دارند كه 
آزاد باشند مگر آن كه، به واسطه تحقيق و بررسي، داليلي استثنايي براي 

اين . وجود داشته باشد) اش فرض مسلم است گناهي كه بي(بازداشت شخص 
، »بدون محاكمه هيچ بازداشتي مجاز نيست«لويحاً داللت دارد بر اين كه قاعده ت

  .اي براي بازداشت شخص باشد تواند بهانه و حتي طرح مناسب اتهام نيز الزاماً نمي

  آگاهي و اطالع
ها تهمت زده  شوند يا به آن شوند يا رسماً متهم مي همه افرادي كه دستگير مي

 كه از مفاد تخلفي كه به انجامش مظنون هستند شود، از اين حق برخوردارند مي
                                                            

1 .habeas corpus ad subjiciendum :  كه در اصل يك (چنانچه بخواهيم اين عبارت معروف التين را
الفظي و كلمه به كلمه به فارسي ترجمه كنيم عبارت  به شكل تحت) ب دستوري به زندانبان استخطا
، اما ترجمه آزادتر از اين خطاب دستوري، كه تبديل »)كه بايد بررسي شود(تو جسم را داري «: شود از مي

جسم «: دهد كه ه دست مي دادرسي در اروپا و آمريكا شده، تقريباً اين معنا را بآيينبه يكي از مباني اصلي 
نشان بده، تا روية قانوني ) نمايندگان فرد زندانييعني به دادگاه يا (زنداني در اختيار توست، او را به ما 

نكته اصلي در اين قاعده صرفاً بررسي و احراز قانوني بودن . »بودنِ بازداشتش را بسنجيم و احراز كنيم
گناهي زنداني ندارد، كه البته در نهايت چنانچه كليه تشريفات  بازداشت است و كاري به مجرم بودن يا بي

به دقت رعايت شده باشد و بازداشت از هر جهت قانوني باشد اصوالً ) در هر دو وجه ماهوي و شكلي(قانوني 
  .م مترج- گناه به زندان نخواهد افتاد يا از احتمالِ به ناحق زنداني شدنش بسيار كاسته خواهد شد فرد بي
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آگاه شوند، و نيز حق دارند تا به تمام اسناد مربوطه و ديگر اطالعات دسترسي 
  . داشته باشند

اند، كه البته فرض بر اين است  ها پيوست شده معيارهاي جامع در قسمت ضميمه
د و با متن آن آشنا ان  قبالً اين نوشتار را خواندهضمائمكه استفاده كنندگان از 

  :مشتقات اصلي از مفهوم كانوني عبارتند از. هستند
  تفكيك قوا 

   برابري در پيشگاه قانون(شمول عام( 

  يا تشريفات صحيح قانوني( صحيح دادرسي آيين( 

  1گرايي آينده   
   براي اختيار صالحديد(معيارهاي عيني( 

   يدبراي اختيار صالحد(اهداف معين و مشخص( 

  

                                                            
 -اعتبار و نفوذ دارند كه پس از تدوين آن قوانين رخ داده باشند) هايي پرونده(وانين فقط در مواردي ق. 1

   .مترجم
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7 
 ها گيري نتيجه  

 
 اما به ،حاكميت قانون در حوزه نطق و خطابه به پيروزي جهاني رسيده است
حاكميت . اندازه كافي روشن نيست كه حاكميت قانون در عمل به چه معنا است

قانون مترادفي براي ديگر مفاهيم نيست، بلكه همان است كه هست، يعني 
و جز اين هيچ نيست و هيچ معناي » اكميت شخصحاكميت قانون، و نه ح«

. اند داليل عملي وجود حاكميت قانون ناديده انگاشته شده. ديگري ندارد
نويسي و ايجاد قوانين سروكار دارند يك  شود آنان كه با قانون پيشنهاد مي

 در آن چهنظير (كه به آساني در دسترس باشد  )» ليست چك«يا (سياهه مقابله 
همراه داشته باشند تا يكايك شروط و تمهيدات لحاظ ) متن آمده اين ضمائم

هاي  شده در هر يك از قوانين را با آن مقابله كنند و مطابق با آن، يكايك رويه
  .اداري را بسنجند و داوري كنند
ترين   و عرصة ژرف هاي پيروز ترين ويژگيِ ملت حاكميت قانون به تنهايي مهم

  اي روشن اين خود اشاره دگان در اين جهان است، وتفاوت ميان برندگان و بازن
هاي هر دولتي  بايست در صدر اولويت است مبني بر اين كه حاكميت قانون مي

   .قرار داشته باشد
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 ضمائم  
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   الفضميمه

  كشور برتر دنيا به لحاظ حاكميت قانون20: 1جدول 
 

 نام كشور

دي
صا

 اقت
دي

 آزا

2-
لف
 ا

 
يي
ضا

ل ق
قال

ست
 ا

2-
 ب

گاه 
داد

 
بي

ي 
ها

 
رف

ط
 

2-
 پ

 
ري

 فك
ت
لكي
ق ما

حقو
 

2-
 ت

 

 در
ان
ظامي

له ن
داخ

 م
شور

ر ك
امو

  

2-
 ث

 

ي 
انون

م ق
نظا

)
ايم

جر
(

 

Hong Kong 8.7 7,0 7.9 6.6 8.3 7.5 
Singapore 8.5 7.3 8.1 8.4 8.3 8.3 
USA 8.2 7.5 7.4 9,0 6.9 8.3 
New Zealand 8.2 8.4 8.3 7.8 10,0 10,0 
Switzerland 8.2 8.4 8.2 8.5 10,0 8.3 
Ireland 8.1 8.4 7.7 7.7 10,0 10,0 
UK 8.1 8.3 7.8 8.5 10,0 9.7 
Canada 8.0 7.6 6.9 7.5 10,0 10,0 
Luxembourg 7.9 8.3 8.1 7,0 10,0 10,0 
Iceland 7.9 8.1 8.3 7.9 10,0 10,0 
Australia 7.8 8.4 7.6 7.8 10,0 10,0 
Austria 7.7 8,0 7.8 7.6 10,0 10,0 
Finland 7.7 8.1 8.1 8,0 10,0 10,0 
Unit. Arab Em. 7.7 5.3 5.2 5.5 8.3 6.7 
Estonia 7.7 6.2 5.9 5.5 8.3 6.7 
Netherlands 7.7 8.4 8.2 8.2 10,0 10,0 
Germany 7.6 8.8 8.2 8.8 10,0 8.3 
Denmark 7.6 8.7 8.9 8.2 10,0 10,0 
Japan 7.5 7.2 6.4 7.2 8.5 8.3 
Portugal 7.4 7.7 5.1 6.7 10,0 8.3 
Average 7.9 7.8 7.6 7.7 9.4 9.1 
South Africa 6.7 6.5 7.4 6.7 8.3 4.2 
Difference % 84.8 83.3 97.4 87.0 88.3 46.1 
Ave. 2A-D 88.2 46.1 
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 بضميمه 

 ترين حاكميت قانون  كشور دنيا با كم20: 2جدول    

 نام كشور

دي
صا

 اقت
دي

 آزا

2-
لف
 ا

 
يي
ضا

ل ق
قال

ست
 ا

2-
 ب

گاه 
داد

 
بي

ي 
ها

 
رف

ط
 

2-
 پ

 
ري

 فك
ت
لكي
ق ما

حقو
 

2-
 ت

 

 در
ان
ظامي

له ن
داخ

 م
شور

ر ك
امو

  

2-
 ث

 

ي 
انون

م ق
نظا

)
ايم

جر
(

 

Dom. Rep. 5.4 2.3 2.4 3.0 5.0 3.3 
Syria 5.4 - 4.9 - 3.3 8.3 
Ukraine 5.4 2.1 3.2 2.6 8.3 6.7 
Mozambique 5.4 2.5 2.6 2.9 3.3 5.0 
Gabon 5.4 - 4.7 - 3.3 5.0 
Malawi 5.3 5.5 4.2 2.4 6.7 5.0 
Niger 5.3  3.9 - 5.0 3.3 
Chad 5.2 1.5 2.0 1.6 4.7 4.0 
Nepal 5.2 - 4.1 - 1.7 - 
Togo 5.0 - 3.8 - 1.7 5.0 
Rwanda 4.8 - 4.0 - 0.0 0.0 
Centr. Afr. Rep. 4.8 - 3.0 - 4.7 4.0 
Burundi 4.7 - 2.9 - 0.9 - 
Algeria 4.6 3.0 4.1 2.4 2.2 4.0 
Guinea-Bissau 4.6 - 3.3  2.6 3.9 
Venezuela 4.4 0.5 1.1 2.3 0.8 4.2 
Congo Dem. R. 4.1 - 2.5 - 0.0 1.7 
Congo Rep. 4.1 - 3.5 - 0.0 3.3 
Myanmar 3.3 - 2.7 - 0.0 5.0 
Zimbabwe 2.8 1.8 2.6 4.0 5.0 2.2 
Average 4.7 1.8 3.3 4,0 2.9 3.5 
South Africa 6.7 6.5 7.4 6.7 8.3 4.2 
Difference % 142.6 362.1 224.2 167.5 237.1 120.0 
Ave. 2A-D 226.7 120.0 
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 ضميمه پ

  »خوب قانون «ليست چك
 )اساسي قانون با مطابقت (قانون ودنب اساسي وجه -1 بخش
گذاري و  اعم از قانون( قوانين همه در مورد 2 و 1هاي مندرج در بخش  پرسش

. كنند صدق مي)  باشند مقررات، و براي هر منظور و به هر دليلي كه ايجاد شده
پاسخ .  باشند)آري(ها، همان گونه كه نشان داده شده، بايد مثبت  بيشتر پاسخ

هاي بسيار ويژه و  تواند در برخي موارد، و فقط به واسطه موقعيت  مي)خير(منفي 
  .پذير باشد داراي اعتبار به لحاظ قانون اساسي، توجيه

  
 خاصاگر خير، دليل   خير  آري  پرسش

  ؟آن چيست

گذار كه قوانين براي او تهيه   قانون آيا مجموعه. 1
اند، مطابق با قانون اساسي، اختيار تصويب  شده
   را دارد؟قانون

در ( باشد آريپاسخ بايد     
صورت منفي بودن پاسخ، 
قانون به كلي مغاير با 

  ).قانون اساسي خواهد بود

آيا قانون پيشنهادي قابليت شمولِ عام دارد و در . 2
  كند؟ مورد همه افراد به يكسان صدق مي

  . باشدآريپاسخ بايد     

اش گنجانده و   قانون در عنوان كليمقصودآيا . 3
  توضيح شده است؟

      

اش گنجانده و توضيح   قانون در مقدمهقصودآيا م. 4
  شده است؟
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آيا قانون با مقتضيات حاكميت قانون، به قرار . 5
  ذيل، وفق دارد؟

      

آيا قانون از شروط و تمهيداتي كه اعمال ) الف
دارند  خودسرانه قدرت توسط شخص را مجاز مي

  پيراسته است؟ 

  . باشدآريپاسخ بايد     

  . باشدآريپاسخ بايد       آيا قانون واضح و روشن است؟) ب

  . باشدآريپاسخ بايد       آيا قانون دقيق است؟) پ

  . باشدآريپاسخ بايد       آيا قانون عاري از ابهام است؟) ت

عطف به (نگر  آيا قانون از شروط و تمهيدات پس) ث
كه تكليفي را تحميل و حقوق ) ماسبق كننده

   زايل كنند پيراسته است؟ موجودي را

، پاسخ بايد زيادبه احتمال     
  . باشدآري

        آيا قانون با هيچ يك از قوانين موجود تناقض دارد؟ ) ج
اگر قانون با قوانين موجود تناقض دارد، آيا آن ) چ

قوانينِ متناقض را مورد شناسايي قرار داده و 
  كند؟ اصالح مي

      

  . باشدآريپاسخ بايد       المللي كشور سازواري دارد؟ آيا قانون با تعهدات بين) ح

آيا قانون از قيدگذاري بر مفاد منشور حقوق . 6
   1شهروندي اجتناب كرده است؟

در صورت منفي بودن پاسخ     
   .8 و 7به موارد . ك.ر

 قانون هر يك از حقوق مندرج در اين  چهچنان. 7
ت با سازد، آيا اين محدوي منشور را مقيد و محدود مي

هاي داخليِ گنجانده و توضيح  هيچ يك از محدوديت
   مربوطه موافقت و همخواني دارد؟منشورط وشده در شر

  . باشدآريپاسخ بايد     

                                                            
 ، امااسي آفريقاي جنوبي است دوم قانون اسفصلاشاره نويسنده به منشور حقوق شهروندي در در اين جا . 1

  .مترجم - باشد داشته مصداق كشوري هر اساسي قانون در مندرج شهروندي حقوق مورد در تواند مي
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 قانون هر يك از حقوق مندرج در اين  چهچنان. 8
سازد، آيا مقتضيات بند  منشور را مقيد و محدود مي

   1سازد؟  اين منشور را برآورده مي36

  . باشدآرييد پاسخ با    

دارندة اصل  آيا قانون پيشنهادي مؤيد و برپا. 9
  تفكيك قوا است؟

  . باشدآريپاسخ بايد     

در مواقعي كه قانون به شخص يا اشخاصي . 10
  :اختيار ايجاد مقررات داده

      

آيا به روشني تعريف كرده است كه چه كسي ) الف
  اجازه ايجاد مقررات دارد؟

  . باشدآريپاسخ بايد     

آيا اهدافي را كه مقررات به منظور رسيدن به ) ب
اند به روشني تعريف و حدشان را  ها ايجاد شده آن

  مشخص كرده است؟ 

  . باشدآريپاسخ بايد     

ها  هايي را كه مقررات بايد با آن آيا دستورالعمل) پ
  وفق يابند ارائه كرده است؟

  . باشدآريپاسخ بايد     

اي  اداري و رويهآيا مقررات به موضوعات ) ت
  اند؟ محدود شده

  . باشدآريپاسخ بايد     

در مواقعي كه قانون به شخص يا اشخاصي . 11
  :اختيار اعمال صالحديد داده

      

آيا به روشني تعريف كرده است كه چه كسي ) الف
  اجازه اعمال صالحديد دارد؟

  . باشدآريپاسخ بايد     

آن را آيا صالحديد را به روشني تعريف و حد ) ب
  مشخص كرده است؟

  . باشدآريپاسخ بايد     

                                                            
داند مگر در   منشور حقوق قانون اساسي آفريقاي جنوبي ايجاد محدوديت در اين حقوق را مجاز نمي36بند . 1

  . مترجم-اند  بند قيد شدهمواردي معدود و با رعايت موازين مشخصي كه در اين
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آيا به روشني تعريف كرده است كه صالحديد ) پ
  به چه منظوري بايد اعمال شود؟ 

  . باشدآريپاسخ بايد     

هايي ارائه كرده است كه شيوه  آيا دستورالعمل) ت
  اعمال صالحديد را مشخص كنند؟

  . باشدآريپاسخ بايد     

        :دارد اي برپا مي اگر قانون محكمه. 12

هاي عادي استفاده  به چه دليل از دادگاه) الف
  ؟شود نمي

      

هاي اداري و اجرايي  آيا محكمه از مسئوليت) ب
  پيراسته است؟

  . باشدآريپاسخ بايد     

آيا قانون تركيب و اجزاي محكمه را به روشني ) پ
  تعريف كرده است؟

  . باشدآريپاسخ بايد     

يارات محكمه و حدود اين اختيارات آيا قانون اخت) ت
  را به روشني تعريف كرده است؟

  . باشدآريپاسخ بايد     

آيا قانون محكمه را ملزم داشته است كه عدالت ) ث
  طبيعي را رعايت كند؟

  . باشدآريپاسخ بايد     
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 ضميمه ت

  »خوب قانون «ليست چك
 )قانون پذيري امكان (امكان  وجه–2 بخش

  
هاي اين بخش به مقصود و منظور قانون  ، پرسش1هاي بخش  الف پرسشبرخ

خواهند تعيين كنند كه آيا يك قانون براي مقصودش شايسته و  توجه دارند و مي
هاي ارائه شده به نظر و داوري افراد بستگي دارند و  پاسخ. مناسب است يا خير

  .بايست با احتياط و دقت بحث و بررسي شوند مي
ن نكته مهم توجه داشت كه تعدادي از شروط و تمهيدات ياد شده در بايد به اي

 است، و به  وجودشان به لحاظ وجه اساسي قانون الزامي» چك ليست«اين 
، جايگاهشان ابتدا در 2ها به بخش  همين دليل نياز است كه پيش از انتقال آن

 به منظور حفظ. باشد شده مستقر و تعريفبخش اول چك ليست به درستي 
و در برخي موارد با  انسجام فهرست حاضر، شروط مزبور در اين جا تكرار

ها، مرور روند  بر اين، در بسياري از موقعيتعالوه . اند جزئيات تشريح شده
 1موجب تقويت وجه اساسي مورد نياز در بخش  2بخش  موضوعات مندرج در

  . نيز خواهد شد
 باشد نشانگر آن است كه خير اگر پاسخ پرسشي.  باشندآريها بايد  همه پاسخ

   .قانون به اندازه كافي مورد بررسي قرار نگرفته است
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 خير  آري  مقصود كلي و هدف قانون

      آيا مقصود كلي قانون تعريف شده است؟. 1
      آيا اهميت مقصود قانون از نظر كمي تعيين يا ارزيابي شده است؟. 2
      كند؟ را موجه ميگذاري  آيا اهميت مقصود قانون، قانون. 3
      به درستي تعريف شده است؟) و نحوة نائل شدن به آن (آيا هدف. 4
اي هست كه بر مبناي آن بتوان باور داشت كه  آيا داليل شايسته. 5

      قانون به هدف خود نائل خواهد شد؟

      هاي مورد انتظار از قانون صورت گرفته است؟ آيا برآوردي از سودمندي. 6
      بينانه است؟ ها واقع برآورد يا ارزيابي اين سودمنديآيا ) الف
در جايي كه اين سودمندي ارزش پولي داشته باشد، آيا كميت ارزش ) ب

      اين برآورد تعيين شده است؟

آيا برآورد مزبور چونان يك موضوع رسمي و دولتي به ثبت رسيده ) پ
كردش را  عمل است تا بتوان در آينده بر آن نظارت داشت و نحوه

  بررسي كرد؟
    

يي در آينده، گو پاسخبه منظور حصول اطمينان از اصل مسئوليت و ) ت
ترجيحاً رؤساي (اند  آيا افرادي كه مسئول برآورد سودمنديِ قانون بوده

  اند؟ رضايت خود از برآورد مزبور را اعالم كرده) ها ادارات و وزارتخانه
    

فته است كه حصول آيا برآوردي در اين زمينه صورت گر) ث
اي مورد انتظار  هاي مزبور چه زماني يا در طي چه دوره سودمندي
  خواهد بود؟

    

ها چونان يك موضوع رسمي دولتي به  آيا برآورد زماني سودمندي) ج
  ثبت رسيده است تا بتوان در آينده بر آن نظارت داشت و نحوه

  عملكردش را ارزيابي كرد؟
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ي جايگزينِ دستيابي به مقصود قانون تهيه ها آيا فهرستي از روش. 7
      شده است؟

هاي جايگزينِ دستيابي به مقصود قانونِ پيشنهادي بر  آيا روش) الف
      اند؟ اي بررسي و رد شده كننده شده و قانع مبناي داليل شناخته

آيا لغو قانون موجود، در حالتي كه گمان برود آن قانون علت ايجاد يا ) ب
شد، به عنوان يك روش جايگزين در نظر گرفته و تشديد مشكل با
  بررسي شده است؟

    

      آيا قانون پيشنهادي به وضوح بهترين راه دستيابي به مقصود است؟) پ
      پذير است؟ سازي و اداره قانون پيشنهادي امكان آيا پياده. 8

سازي قانون  ها و تشكيالت مسئولِ پياده آيا همه وزارتخانه) الف
اند كه از ظرفيت اداري براي انجام آن  پيشنهادي كتباً تأييد كرده

  برخوردارند؟
    

هاي كافي براي  سازي، هماهنگي در غير اين صورت، آيا پيش از پياده) ب
      تدارك ظرفيت الزم به عمل آمده است؟

سازي قانون مستلزم انحراف منابع از مقاصد ديگر و هدايت  آيا پياده) پ
      آن منابع به سمت مقصود جديد است؟

در اين صورت، آيا براي تداوم كار آن مقاصدي كه از منابع پيشين ) ت
      شوند تمهيدات كافي انديشيده شده است؟ محروم مي

هاي اضافي، يا  توان قانون پيشنهادي را بدون صرف بودجه آيا مي) ث
      بدون گماشتن كارگزاران و مقامات بيشتر، پياده كرد؟

ها و ادارات مربوطه، به ويژه  در غير اين صورت، آيا وزارتخانه) ج
هاي مسئول امور مالي و خدمات عمومي، موافقت خود را با قانون  دستگاه

  اند؟ پيشنهادي و جوانب ضمني آن كتباً اعالم كرده
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سازي قانون نياز  هاي آموزشي كه ممكن است براي پياده آيا دوره) چ
اند و بودجه الزم برايشان در نظر   برآورد هزينه شدهباشند تدارك و

  گرفته شده است؟ 
    

      پذير است؟ آيا اعمال و اجراي قانون پيشنهادي امكان. 9
ها و تشكيالت مسئولِ اجرا و انتظام قانون  آيا همه وزارتخانه) الف

از اند كه  ها، كتباً تأييد كرده  به ويژه نيروهاي پليس و دادگاهپيشنهادي،
  ظرفيت الزم براي اجراي آن برخوردارند؟

    

هاي  در غير اين صورت، آيا پيش از اجراي عملي قانون، هماهنگي) ب
      هاي الزم به عمل آمده است؟ كافي براي تدارك ظرفيت

آيا اجراي قانون مستلزم انحراف منابع از مقاصد ديگر و هدايت آن ) پ
      منابع به سمت مقصود جديد است؟

 اين صورت، آيا براي تداوم كار آن مقاصدي كه از منابع پيشين در) ت
      شوند تمهيدات كافي انديشيده شده است؟ محروم مي

توان قانون پيشنهادي را بدون انتصاب تعداد بيشتري از  آيا مي) ث
كارگزاران اداري و بدون به كار گيري نيروهاي پليس و افسران قضاييِ 

  بيشتر به اجرا گذاشت؟
    

ها و ادارات مربوطه، به ويژه  در غير اين صورت، آيا وزارتخانه) ج
هاي مسئول امور مالي و خدمات عمومي، موافقت خود را با قانون  دستگاه

  اند؟ پيشنهادي، و جوانب ضمني آن، كتباً اعالم كرده
    

هاي آموزشي كه ممكن است براي اجرا و اعمال قانون  آيا دوره) چ
اند و بودجه الزم  د تدارك و برآورد هزينه شدهپيشنهادي نياز باشن

  برايشان در نظر گرفته شده است؟
    

پذير هست كه در شرايط عادي وفق قانون پيشنهادي  آيا امكان. 10
 قانون پيشنهادي در عمل محتمل يا  عمل كرد؟ و آيا اجابت گسترده

  يافتني است؟ دست
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ردم با جوانب مختلف آن در آيا اجابت عمومي قانون و تطبيق رفتار م. 11
       و محتمل است؟  يافتني عمل دست

      آيا تحليل كارشناسي از سود و هزينه قانون صورت پذيرفته است؟. 12
يي در آينده، گو پاسخبه منظور حصول اطمينان از اصل مسئوليت و . 13

آيا يك مقام ارشد يا رياست يك اداره يا وزارتخانه، مسئوليت درستي و 
  يِ تحليل سود و هزينه قانون را پذيرفته است؟ بسندگ

    

سازي، اداره، و اجراي قانون  رود پياده هايي كه انتظار مي آيا هزينه. 14
بر داشته باشد با  پيشنهادي در همه اشكال و جوانبش براي كشور در

  هاي مورد انتظار قابل توجيه است؟ سودمندي
    

د اجابت قانون بر عموم مردم شو بيني مي هايي كه پيش آيا هزينه. 15
      هاي مورد انتظار قابل توجيه است؟ تحميل كند با سودمندي

ي ذينفعي كه ها گروهها يا  هاي اجابت قانون براي بخش آيا هزينه) الف
پذيرند به صورت جداگانه  مستقيماً از پياده سازي و اجراي قانون تأثير مي

  اند؟ ارزيابي شده
    

ابت قانون بر روي همه مردم، اعم از فقير و هاي اج آيا هزينه) ب
اي منصفانه و متناسب با ثروت و درآمدشان تأثير  غني، به گونه
  خواهد گذاشت؟

    

و كارهاي  هاي تجاري و كسب  هاي اجابت قانون بر بنگاه آيا هزينه) پ
اي منصفانه و متناسب با ثروت و  خُرد، كوچك، متوسط، و بزرگ به گونه

  ر خواهد گذاشت؟ درآمدشان تأثي
    

آيا همه تأثيرات تنظيمي مستقيم و غير مستقيمِ قانون پيشنهادي، از . 16
در نظر گرفته و ) پيامدهاي ثانويه و ناخواسته(جمله عوارض جانبي 

  اند؟ بررسي شده
    

رود از قانون پيشنهادي حاصل  هايي كه انتظار مي  سودمندي آيا كفه. 17
      تر است؟  آيند و احتمالي آن سنگين وششوند، از عوارض جانبيِ ناخ
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آيا همه تدابير معقول براي به حداقل رساندنِ عوارض جانبي . 18
      اند؟ آيند، در تركيب قانون گنجانده و لحاظ شده ناخوش

آيا هيچ ساز و كاري در نظر گرفته و تعبيه شده است تا به منظور . 19
 ناخوشايند، بر تأثيرات ها و كاستن از عوارض جانبي افزايش سودمندي
  قانون نظارت كند؟

    

 در قانون مد نظر قرار گرفته 1»پايان پذيري«آيا گنجاندن شرط . 20
      است؟ 

به (اگر چنين نيست، آيا تمهيدي براي نظارت بر كارايي قانون ) الف
) هاي مورد انتظار از آن لحاظ اهداف مورد نظر و هزينه و سودمندي

  انديشيده شده است؟
    

آيا اين ) لحاظ شده است» پذيري پايان«و شرط (اگر چنين است ) ب
سازي قانون را مشخص و تعيين  شرط معيارهاي عاري از ابهام براي پياده

  كرده است؟
    

  
  

                                                            

1 .sunset clause or provision :» يك شرط قانوني است كه ريشه در قوانين رم » شرط يا تمهيد غروب
 در پنج سدة پيش از ميالد مسيح داشته كه براي قدرت Roman Republicباستان در دوران جمهوري رم 

اين شرط تا . كرده است محدوديت زماني ايجاد ميسناي رم در اخذ ماليات ويژه و تجهيز و اعزام سپاهيان 
گذاري در غرب، از جمله در پارلمان بريتانيا در برخي لوايح قانوني  همين امروز در بسياري از مجالس قانون

در چنين لوايحي . پذير بودن اعتبار و نفوذ برخي قوانين دارد گردد و به طور كلي داللت بر پايان لحاظ مي
شود كه هر گاه اليحه تصويب شد و به صورت قانون در آمد، قانون مزبور  گرفته مياين شرط در نظر 

گذار بتواند پس از مدت معيني به  تا به اين ترتيب قانون) تاريخ انقضاء داشته باشد(كند » غروب«بايست  مي
  .مترجم -دا تغيير آن قانون اقدام نمايبازبيني و احياناً فسخ ي
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 ضميمه ث
 دادرسي صحيح آيين و شده تفويض اختيار معيارهاي

 و خارج از متن مورد بايست به تنهايي واژگان و عبارات فهرست شده در ذيل نمي
  .هر يك از اين اصطالحات بايد با توضيحات متني همراه شوند. استناد قرار بگيرند

 :اختيار تفويض شده. 1

  هرگز نبايد به جايگزيني براي قوانين اصلي و (مقررات و تنظيمات اجرايي
  ) گذاري قوه مقننه تبديل گردد قانون
   اشدبايد روشن و صريح ب(منظور و مقصود( 

   بايد مشخص باشند(معيارهاي عيني( 

  تفكيك قوا و عملكردها: 

   حكومت ميان سه شاخه  -
 )ها رديف(افقي   -

 )ادارات، عاملين(عمودي   -

   صحيح دادرسيآيين. 2

 صحيح دادرسي بايد به صراحت و با جزئيات تجويز و مقرر گردد و متضمن آيين
 :هاي زير باشد حق
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 حق شنيده شدن  
 حق حضور داشتن  
  اي مجاز نيست بدون اتهام هيچ محاكمه(حق اتهام مشخص داشتن(  
 حق دادخواست دادن  
 حق سكوت كردن  
  با قرار كفالت، حق درخواست بررسي قانوني بودن بازداشت(حق استخالص(  
  از محاكمه و اتهام(حق دريافت ابالغ رسمي(  
 اتحق دسترسي به مفاد پرونده و ديگر اطالع  
  يار ، كمك)وكيل(حق دسترسي به نماينده  
  يا شاكي(حق روبرو شدن با اتهام زننده(  
 حق پرسش از افراد  
  حق احضار شهود  
 حق درخواست عدم صالحيت براي مقام قضايي كه ذينفع باشد  
 طرفي دادگاه حق درخواست استقالل و بي  
 و نه به شايعات و (د ترين و بهترين شواه حق درخواست رسيدگي به محكم

  )مسموعات
  به تأخير افتاده با محروم كردن از (حق درخواست تسريع روند دادرسي عدالت

  )عدالت يكي است
 حق شفافيت  
 حق بازبيني  
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 حق تجديدنظر خواهي  
 حق امنيت  
  مصون بودن از خطر اتهام و محاكمه مضاعف(حق تبرئه قطعي(  
 حق حريم شخصي  
  دادخواهيحق  
 گناهي، اصل برائت حق مشمول بودن در فرض مسلم بي  
  يا توسط داوران مستقل/و(حق محاكمه در حضور هيئت منصفه(  
  حق برخورداري از عدالت طبيعي  
 

  پايان
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  :از همين مترجم منتشر شده است
  




