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چالشقانون

آندروآلتمن
مترجم:سعيدپزشکمرندی

اشاره:نوشتارحاضربهبحثوبررسیپيرامونحکومت
قانونمیپردازدكهازنظرخوانندگانمیگذرد:

مقدمه
در اين مقاله فکر حکومت قانون بصورت پنج اصل جداگانه 
تشريح خواهد شد. اين اصول حاوی محدوديت های مهمی 
هس��تند كه ب��ر نحوه عم��ل دولت و چگونگ��ی كار قدرت 
سياس��ی اعمال می ش��وند. برخی از اين اصول ريشه های 
باس��تانی دارند و بعضی ديگر به دوره های جديدتر مربوط 
می ش��وند. و ليکن در مجموع نش��انگر اس��تنباط غرب از 

حکومت قانون طی قرون متمادی می باشد. 

حکومتبايدتحتقانونباشد
در مركز حکومت قانون اي��ن فکر قرار دارد كه دولت نبايد 
قدرتش را بنحو مستبدانه ای اعمال كند. البته بايد دانست 
كه كل معنی حکومت قانون اين نيس��ت و ليکن اين نقطه 
آغازی برای درك حکومت قانون است. دولتی كه بر مبنای 
حکومت قانون ق��رار دارد روش ها و اصولی متفاوت از يك 
دول��ت خودكامه بکار می گيرد. درك اين تفاوتها برای فهم 
حکومت قانون ضروری است. يونانيان باستان معتقد بودند 
كه حکومت خودكامه حکومتی اس��ت كه مقيد به مقررات 
واص��ول قانونی نب��وده و بنا به دلخواه و پس��ند خود عمل 
كند. ب��ر عکس در دولتی كه مبنای كارش حاكميت قانون 
باشد كس��ی باالتر از قانون نيست و حتی باالترين مقامات 
حکومتی نيز نمی توانند بمي��ل و دلخواه خود رفتار كنند. 
در چنين حکومتی مقامات فقط به انجام كارهايی كه قانونا 

مجاز باشند دست می زنند. 
بن��ا بر اين می توان گفت كه اولين اصل حکومت آنس��تکه 
دولت نبايد فوق قانون عمل نمايد. حال بايد ديد اگر قانون 
مق��رر كند كه حکومت مجاز اس��ت طبق دلخواه و پس��ند 
خ��ود رفتار كند چه می ش��ود آيا می توان گفت كه چنين 
حکومتی در اعمالش تابع قانون اس��ت؟ پاسخ به اين سوال 
منفی اس��ت. چنين حکومتی را باي��د در زمرد حکومتهای 
اس��تبدادی طبقه بندی كرد ن��ه حکومتهای قانونمدار. زيرا 
وقت��ی ما می گوييم ك��ه دولت نبايد ما ف��وق قانون عمل 
نمايد اين اصل را با توجه به هدف اساس��ی حکومت قانون 
تعبير و تفس��ير می نماييم و هدف اساس��ی حکومت قانون 
تقيي��د و تنظيم قدرت دولت اس��ت بنح��وی كه بدلخواه و 
پس��ند خود عمل ننمايد و پيش فرض چنين امری آنستکه 
قوانين��ی وجود دارند كه تضييقاتی واقعی برای افعال دولت 

ايجاد می كنند. 
چنانکه يونانيان باستان نيز بخوبی درك كرده بودند دولتی 
كه قانونا مجاز باش��د بدلخواه خود رفت��ار كند نمونه ای از 
حکومت قانون نيس��ت بلکه عکس آنس��ت. ام��ا در واقعيت 

امر در هر دولتی مقامات و دس��تگاههايی هستند كه گاه از 
اختي��ارات قانونی خود تجاوز كرده و چه بس��ا مرتکب جرم 
نيز می گردند. آيا اين بدان معنی اس��ت كه در جهان واقع 
هرگز حکومت قانون وجود نداش��ته اس��ت؟ ش��کی نيست 
كه حکومت قان��ون كامل هرگز بوج��ود نيامده و عقال می 
ت��وان گفت كه هرگز نيز پيدا نخواهد ش��د. از اينجهت فکر 

حکومت قانون فکری آرمانی است. 
با اين وجود می توان تفاوت قايل شد بين دولتی كه تا حد 
معقول��ی رعايت اصول حکومت قان��ون را می كند با دولتی 
كه بهيچوجه آنرا رعايت نمی نمايد. شايد تعيين حد و مرز 
دقيق��ی بين اي��ن دو نوع حکومت غير ممکن باش��د. ايکن 
تعيي��ن چنين ح��د و مرزی اهميت زيادی ن��دارد. چنانکه 

تعيين مرز بين اشخاص طاس و دارای مو مهم نيست.
 زي��را هم برای حکومت قانون و برای طاس��ی هم مثالهای 
واضح و روش��ن و هم موارد بينابين��ی و قابل ترديد و جود 
دارن��د. بحث در م��ورد حد و مرز دقي��ق دو پديده چندان 
ثمربخش نيس��ت و همين اندازه كفايت می كند كه بدانيم 
اي��ن دو با يکديگر تف��اوت دارند و از همي��ن بعنوان نقطه 
آغازی برای بحث اس��تفاده كنيم. فکر حکومت قانون فقط 
به ماوراء قانونی عمل نکردن دولت مربوط نمی شوند. اصل 
دوم حکومت قانون به نحوه انجام وظيفه دولت در برقراری 
نظم و آرامش اجتماعی و از جمله جلب و مجازات اشخاص 
مضر به حال جامه مربوط می ش��ود. در اينجا نيز حکومت 
های خودكامه روش هايی مغاير با روش های حکومت های 

تابع قانون در پيش می گيرند. 
حکومتبايدبوسيلهضوابطیاعمالشود

دول تابع حکومت قان��ون برای حفظ نظم و آرامش جامعه 
عمدتا به وضع و اجرای ضوابط و قواعد كلی دست می زنند. 
اينگونه ضوابط نه برای شخص خاص بلکه برای كل جمعيت 
يا طبقه خاصی از جامعه كه ملزم به اطاعت از ضوابط مزبور 
هس��تند وضع می ش��وند. آحاد مردم را بش��رطی می توان 
مورد تنبيه و تحديد قرار داد كه معلوم شود ضوابط و قواعد 
آمران��ه ای را نق��ض كرده اند. ولی چنانچه ثابت نش��ود كه 
چنين عملی انجام ش��ده اس��ت دولت تابع حکومت قانون 
از اعم��ال مجازات اجتناب می كن��د و اينکه دولت يا بقيه 
آح��اد جامعه در خصوص متهم چه نظری دارند در تصميم 
دولت بی اثر است. دول خودكامه برای حفظ نظم و آرامش 
جامع��ه به ضوابط و قواعد آمرانه بس��نده نمی كنند. چنين 
حکومتهاي��ی با بی اعتنايی از كنار ضوابط عبور می كنند يا 
اگر از ضوابطی پيروی كنند آن ضوابط بيش��تر جنبه فرمان 
و امريه دارند و می توان با توسل به آنها دست به تحديد و 
مجازات اش��خاص زد بی آنکه اثبات تخلف قانونی آنها الزم 
باشد. دولت خودكامه به مجرد اينکه شخصی را برای جامعه 
يا برای تس��لط خود بر جامعه خطرناك تشخيص دهد فارغ 

از اينکه اصال ضابطه و قاعده ای نقض ش��ده باشد يا خير از 
شيوه های مذكور در فوق برای مجازات استفاده می كنند. 
پس دومين اصل حکومت قانون آنس��ت كه دولت بايد نظم 
و آرام��ش جامعه را با نظامی از ظوابط و قواعد آمرانه حفظ 
نمايد كه پيامدهای نقض آنها نيز بخوبی روش��ن باشد. اين 
اص��ل به دو نتيجه مهم می انجام��د، اوال اينکه دولت نمی 
تواند هيچ عملی را جرم بشناس��د مگر اينکه قوانين مصرحا 

آنرا اين چنين قرار داده باشند. 
ثانيا اينکه فقط ش��خصی را می توان بطور مشروع مجازات 
كرد كه مرتکب جرمی ش��ده باش��د و حت��ی در اينصورت 
ني��ز مجازات بايد مح��دود يه حدود مقرر در قانون باش��د. 
متفکري��ن حقوقی معموال از اي��ن دو قاعده با عبارت التين 
نوروم كريمن س��ينه لکه )بدون قانون جرمی نيست( ونوال 
پوينا كريمن سينه لکه )بدون جرم مجازاتی نيست( ياد می 
كنند. حکومتهای قانونگرا ن��ه تنها رفتارهای مجرمانه را با 
قواعد كلی مجازات می نمايند بلکه مسايل مدنی مثل عقود 
و مالکيت را نيز بوسيله چنين قواعدی تنظيم و تسنيق می 

نماين��د.  حق��وق مدنی حاوی ضوابط و قواعدی اس��ت كه 
رفتاره��ای خاصی مثل نقض عهد يا دخول به حريم منازل 
را منع می كنند. برخی ضوابط مدنی ديگر اشخاص را قادر 
به نيل به اهداف خاصی می كنند كه غير اينصورت ميس��ر 
نبودند، مثل تنظي��م وصيت نامه قانونی و عقد قراردادهای 
الزم االجرا. واقعيت آنستکه برای حفظ نظم و آرامش جامعه 

هم قوانين جزايی و هم قوانين مدنی اهميت دارند. 
ضوابط را بايد با رعايت برخی شرايط شکلی اعمال كرد

اندك��ی دقت معلوم می نمايد كه دولتی كه بموجب ضوابط 
كلی حکومت می كند به س��هولت می تواند خود را از قيد 
اصل حکومت قانون رها س��اخته و همانند دولتی عمل كند 

كه پايبند آن نيست.
 مثال دولت می تواند ضوابطی كلی را وضع نموده ليکن آنها 
را مخفی و محرمانه نگاه دارد يا ضوابطی وضع كند كه بشر 
قادر به اطاعت از آن نباش��د. )هر ش��خص بالغی در سالروز 
تولد 21 س��الگی خود از روی كره ماه بپرد( و آنگاه افراد را 
بجرم نقض آنها مجازات كند. يا ممکنس��ت دولت ضوابطی 
را وضع و س��پس آنها را عطف بما سبق بااجراء گذارد يعنی 
ش��امل حال اعمال��ی كه قبل از وضع قان��ون روی داده اند 
نيز بنمايد. روشن اس��ت كه دولتی كه برای كنترل جامعه 
بدينگونه اعمال دس��ت می يازد مرتکب خودكامگی ش��ده 
است. بدينجهت الزم است شرايط ديگری نيز برای حکومت 
قانون قايل كرديم. اين ش��رايط هم به ماهيت ضوابط مورد 
استناد دولت مربوط می شود و هم به شيوه بکارگيری آنها. 
بدي��ن ترتيب به س��ومين اصل حکومت می رس��يم كه به 
موجب آن ضوابط و قواع��د كلی آمرانه ای كه جهت حفظ 
نظ��م و آرامش جامعه بکار می روند اوال بايد در دس��ترس 
همگان باشند، ثانيا معنی آنها بايد تا حد قابل قبولی روشن 
و صريح باش��د، ثالثا برای م��دت معقولی الزم االجراء باقی 
بمانند، رابعا ناظر به آينده باش��ند نه گذشته، خامسا بنحو 
بيطرفانه ای اجراء ش��وند، كه با معنی اصلی آن ضوابط نيز 
تطبيق داش��ته باشند، سادس��ا قابل اطاعت باشند، سابعا با 

قواعد حقوقی پيش از خود سازگار باشند.
 موارد ذكر شده باال را خصوصيات شکلی می ناميم زيرا در 
مورد محتوای ضوابط آمرانه ای كه بوسيله دولت اعمال می 
شوند بی تفاوتند. در واقع اصل سوم حکومت قانون ماهيت 
ضواب��ط مورد نظ��ر را تعيين می كند و ب��ه اينکه چه نوع 
اعمالی بايد بموجب قوانين منع يا تجويز شوند كاری ندارد. 
بعنوان مثال اين اصل مانع از ممنوعيت مذهب خاصی نمی 
باشد و صرفا اعالم می كند كه اگر چنين ممنوعيتی وجود 

داشته باشد بايد دارای چه خصوصياتی باشد. 
حاكميت مردم محدود به حدود قانونی است

تا اينجا ديديم كه چگونه حکومت قانون ش��يوه های اعمال 
قدرت بر افراد و مؤسس��ات خصوصی تحت حاكميت دولت 

را تنظي��م و تحدي��د می كند. ولی بزع��م گروهی از نظريه 
پردازان سياس��ی يك نيروی سياس��ی وجود دارد كه برتر 
از قدرت حکومت اس��ت و آن نيروی مردم می باشد. بگفته 
اين صاحبنظران حاكميت از آن مردم است بدين معنی كه 
قدرت سياس��ی غايی در دست مردم است. بدينجهت است 
كه جان الك بحث می كند كه مشروعيت هر دولتی مبتنی 
بر رضايت مردم است و چنانچه حکومت اعتماد مردم را زير 
پا بگذارد مشروعيت خود را از دست می دهد و مردم مجاز 

به تغيير آن هستند.
 اين بحث مبنای اس��تدالل الك در مورد انقالب سياس��ی 
عليه دولت استبدادی است. اينکه مردم را دارای حاكميت 
بدانيم پرس��ش های گوناگونی را برمی انگيزد. بعنوان مثال 
آيا مقوله مردم صرفا افس��انه ای سياسی نيست كه بخشی 
از جامعه برای قبضه كردن قدرت سياس��ی ابداع كرده اند؟ 
در س��ال 1776 انقالبيون آمريکا به نظريات الك در مورد 
مردم اس��تناد می نمودند و ليکن يك فرد شکاك می تواند 
اس��تدالل كند كه اين مردم كسی نبود جز اشخاص مذكر 
سفيدپوست و ممتاز از لحاظ اجتماعی. ليکن اجازه بدهيد 
فعال اين گونه مس��ايل را كن��ار بگذاريم و صرفا جهت ادامه 
بحث فرض نماييم كه قابل قبول است كه مردم را دارندگان 
غايی حاكميت سياسی بدانيم. در اينجا سوال مهمی مطرح 
می ش��ود و آن اينس��تکه آيا حکومت قانونی فقط دولت را 

محدود می كند يا مردم را نيز مقيد می نمايد. 
البته شکی نيست كه آحاد جامعه بعنوان اشخاص خصوصی 
تابع حکومت قانونند ولی آيا مردم بعنوان يك هويت گروهی 
ك��ه دارای حاكميت غايی و نهايی نيز هس��تند بهمان نحو 
تابع حکومت قانون هس��تند؟ بايد دانس��ت كه هدف اصلی 
و مركزی حکومت قانون آنس��ت كه هم قدرت سياس��ی را 
مح��دود نمايد و هم قدرت های خصوصی را. معموال قدرت 
سياسی بوسيله دولت كه مجموعه ای از موسسات مشخص 

در درون جامعه است اعمال می گردد. 
ولی اگر مردم نيز قدرت سياسی را اعمال نمايند اين قدرت 
باي��د تنظيم و تحديد ش��ود. زيرا اراده م��ردم نيز به همان 

اندازه اراده حکومت می تواند مستبدانه باشد. 
به عالوه در جوامع دموكراتيك خط مش��ی مش��خصی بين 
اراده مردم و اراده حکومت وجود ندارد. معموال دولت بطور 
كلی ب��ه اراده مردم واكنش نش��انی می ده��د و مردم نيز 
وس��يله ای غي��ر از حکومت برای ابراز و اعم��ال اراده خود 
ندارند. اگر بگوييم مردم ما فوق قانون هس��تند مثل آنست 
كه بگوييم حکومت دموكراتيك ما فوق قانون است و اين با 
اصول پايه ای حکومت مشروطه در تضاد است. بدين ترتيب 
به اصل پنجم از حکومت قانون می رس��يم كه بموجب آن 
مردم با داش��تن حق حاكميت مکلفند در محدوده قانونيت 

و قانونمداری گام بردارند. 
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تضامین مورد قبول: پیشنهاد دهندگان مکلفند معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را بصورت ضمانتنامه بانکى معتبر یا فیش واریزى به حساب جارى 
سپهر صادرات به شماره 0101673314007 بنام شرکت توزیع برق استان اصفهان ارائه دهند. به پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش و سپرده هاى کمتر از 

میزان مقرر و چک شخصى ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سایر توضیحات: 

1- هزینه درج آگهى مناقصه در صفحات داخلى روزنامه هاى سیاست روز و رسالت بعهده برندگان مناقصه مى باشد.
2- مناقصه گران بایستى داراى تاییدیه فنى از توانیر باشند.

3- داوطلبان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 13- 36273011 واحد مناقصات تماس حاصل نمایند.
قابل دسترسى میباشد   http://tender.tavanir.org.ir به آدرس  توانیر  اینترنتى معامالت  این مناقصه در سایت  4- اسناد و مدارك و اطالعات کامل 
همچنین آگهى این مناقصات در سایت پایگاه ملى مناقصات ایران به آدرس http://iets.mporg.ir و سایت شرکت توزیع برق استان اصفهان به ادرس 

WWW.epedc.ir قابل دسترسى مى باشد.
5- به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء و یا مبهم و مشروط و مخدوش و یا بدون سپرده معتبر و یا الك گرفته شده یا الك غلط گیر و یا پیشنهاداتى که پس از 

تاریخ تعیین شده واصل گردد مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شرکت توزیع برق استان اصفهان

ه موضوع مناقصهردیف ر شما
مناقصه

پاکات تاریخ بازگشایى پاکات مناقصه بازگشایى  ساعت 
مناقصه

در  شرکت  سپرده  مبلغ 
مناقصه (ریال)

هاى 1 برق  تابلو  خرید  مناقصه 
دیتا سنتر و تابلو برق ساختمانى

10/00690/000/000 صبح1768/9898/12/19

آگهى مناقصه عمومی یک مرحله اي همزمان با ارزیابی فشرده - شماره 56 /98

روابط عمومی شرکت گاز استان سمنان

دوم
ت 
نوب کد سامانه ستاد : 2098001045000072

مجوز نفت:  1398/7382

شرحعنوان

شرکت گاز استان سمنان به نشانی: سمنان-بلوار شهید اخالقی-نبش خیابان دهه فجرنام و نشانی مناقصه گزار

1-انجام عملیات لوله گذاري شبکه توزیع پلی اتین به طول تقریبی 4168  مترنوع،کمیت و کیفیت کاال یا خدمات
(6231-SM 7040 و  10  مورد طبق نقشه استاندارد-SC 200  مورد طبق نقشه استاندارد ) 2-اجراي 210  انشعاب پلی اتیلن

 در مصالح مصرفی پروژه می بایست قیمت ها متناسب با کاالي ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد

مبلغ      234,000,000    ریال و شامل تضامین معتبر مندرج در آئین نامه تضمین معامالت دولتی می باشد.نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار

از ساعت 9 مورخ 98/12/03 لغایت ساعت 12 مورخ 98/12/06 - از طریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)  به نشانی www.setadiran.irزمان و نحوه دریافت اسناد مناقصه

حداکثر تا ساعت 12 مورخ  98/12/20 در سامانه  فوق الذکر زمان و مکان عودت اسناد مناقصه

جلسه گشایش پاکت ارزیابى کیفى(ب1) مورخ 98/12/20 ساعت 14:30برگزار خواهد شد.  زمان  و محل گشایش پاکت (ب1)  

  جلسه گشایش پاکات (الف،ب2،ج)  متعاقبا اعالم خواهد شد. لذا دعوت بعمل می آید در صورت تمایل به حضور در جلسه , نماینده تام االختیار خود را کتبًا معرفی نمایید .زمان  و محل گشایش پاکات (الف،ب2،ج)   

33453844-023تلفکس امور قراردادها

جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه فرمائید.

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی
ت اول

نوب

شماره مجوز 139807368

روابط عمومی شرکت نفت فالت قاره ایران

شرکت ملی نفت ایران

شرکت نفت فالت قاره ایران در نظر دارد نسبت به انجام ارزیابی کیفی جهت خرید/ تامین کاالی مورد نیاز خود از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید. بدینوسیله 
از شرکتهایی که سابقه و توانایی ارائه پیشنهاد را دارند جهت شرکت در فراخوان ارزیابی کیفی دعوت بعمل می آید.

FKS-9730134/FK-JM :1ـ شماره مناقصه
2ـ موضوع مناقصه: خرید پنجاه و سه دستگاه کولر گازی اسپلیت ایرانی

3ـ آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی 5 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم
4ـ آخرین مهلت ارائه پیشنهادات متقاضیان 14 روز از تاریخ آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی می باشد.

5ـ توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 367/550/000 ریال با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید برای یک دوره مشابه در صورت کسب حداقل امتیاز 
قابل قبول یا واریز نقدی مبلغ مذکور

6ـ متقاضیان می توانند مدارک ارزیابی کیفی را در روز آگهی نوبت اول از سایت اینترنتی این شرکت به نشانی WWW.IOOC.CO.IR بخش مناقصات تهیه نمایند.
7ـ متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با کارشناس پرونده به شماره 23942614ـ021 تماس حاصل نمایند.

8ـ محل ارسال پیشنهادات: تهران، خیابان ولیعصر)عج(، باالتر از مسجد بالل، نرسیده به تقاطع مدرس، خیابان خاکزاد، پالک 12، طبقه9،/ اتاق 16ـ9، کمیسیون مناقصات.
ــط شرکت نفت فالت قاره ایران ارزیابی و حداقل امتیاز الزم را کسب نموده اند،  ــابه )در حدود مناقصه حاضر( توس ــال 1396 در مناقصات مش 9ـ مناقصه گرانی که از ابتدای س

نیازی به  ارائه مجدد مدارک نداشته و صرف تکمیل جداول ارزیابی و اعالم آمادگی کتبی آنها در موعد مقرر جهت شرکت در مناقصه کفایت می کند.

سیاست روز در چالش قانون بررسی می کند: 

حکومت قانون چیست )1(؟ 


