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جای گاه اقنون دماری رد رغب با ن گاهی وژیه هب ربیتانیای کبیر
ایرج گلدوزیان ،1الهام حیدری نژاد ،2زهرا وهبی
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چکیده
تئوریهای اروپایی در نظام حقوقی رومی ژرمن با استفاده از فواید دموکراسی در انتخهاب حاکمهان کشهور
و اطالع رسانی صحیح پیرامون عواقب عدم رعایت قانون ،شهروندان را تشویق به رعایت قهانون نمهوده بهه
گونهای که با تحقق و همه گیر شدن تئوریها شهروندان خود یکدیگر را تشویق به رعایهت قهانون و مهانع
نقض قوانین میشدند .ظهور و بروز نظامهای حقوقی که با گذر زمان در سراسر جهان جایگاه ویژهای پیهدا
نمودند ،شاکلهی بسیاری از نظامهای سیاسی در سراسر گیتی شد .تحو)ت صهورت گرفتهه در کشهورهای
غربی و به طور مشخص و عینی در کشورهای رومی –ژرمن به ویژه فرانسه ،آلمهان و ایتالیها دسهتاوردهای
فراوانی در زمینههای مختلف علمی به همراه داشته است من جملهه انقهالب صهنعتی و تحهو)ت فنهاوری
اطالعات و سوق دادن افراد جامعه در رعایت قانون ،نگاهی ویژه و موشکافانه به کشور انگلستان که از نظهام
کان ) پیروی میکند و موقعیت ویهژهای کهه در دوران اسهتقالل رودزیهای جنهوبی بها آن مواجهه بهود در
راستای وجود قانون بریتانیای کبیر به عنوان قانون مورد پذیرش در سراسر آن کشور ،بحث اصلی مباحهث
پیش روی ما است .سئوا)تی که مطرح میشود این که ساختار و سهازماندهی نظامههای حقهوقی چگونهه
میتواند در گسترش قانون و قانون مداری موثر باشد؟ و این که قانون مداری در بریتانیهای کبیهر توانسهته
است جایگاهی متناسب بها شهان قهانونی و سهاختاری داشهته باشهد یها خیهر؟ روش تحقیهق بهه صهورت
کتابخانهای است و از کتب ومقا)ت مرتبط بهره گیری شده است.
واژگان کلیدی :نظام حقوقی رومی -ژرمن ،نظام حقوقی کامن ) ،جایگاه قانون مداری ،رودزیای جنوبی.
 -8استاد بازنشسته دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران irajgoldozian@yahoo.com
-2کارشناس ارشد حقوق بین الملل ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد قشم (نویسنده مسئول) elham.hnejad@yahoo.com
 -2دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی و مدرس دانشگاه zahravahabi1@yahoo.com
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مقدمه
بهره مندی از تجارب و جایگاه ویژهی کشورها در دنیای کنونی ،نیازمند تطبیق آن تجهارب و سیاسهتهای
اعمالی با فرهنگهای متفاوت در هر کشور است و بر این اسهاس بهومی سهازی یهک پروسههی زمهان بهر،
پیچیده و به طرز شگفت آوری با جهانی سازی مرتبط اسهت .ضهرورت قهانون و قهانون مهداری از آغهازین
روزهای حیات بشر همواره مورد توجه بوده است .در طول تاریخ ،افرادی به منظور ایجاد نظم در جامعه یها
اهدال دیگر اقدام به وضع قانون و حاکمیت بخشیدن به آن کرده اند(سبحانی .)308 :8379،این در حهالی
است که قوانین بشری از ایجاد جامعهی قانون مدار که سعادت همه جانبه بشر را رقم بزنهد نهاتوان بهوده و
مجریان این قوانین آن گونه که )زم است به پاسداری از حریم قانون و عمل نمودن به آن اهتمام نورزیهده
اند .هدل قانون مداری حفظ و اجرای قوانین به طور عاد)نه در جامعه برای حفظ همهی افراد میباشد.
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چرا که بقاء یک جامعه بدون قانون و حقوق در مسیر قراردادهای اجتماعی قابل احترام و تابع قهانون مهادر
در هر کشوری امکان ندارد .این موضوع در حقوق رومی ژرمن کهه قهانون در مرتبههی نخسهت اهمیهت و
معیار اصلی این نظام حقوقی است نمودی آشکار دارد ،چرا که ساختار نظام حقوقی در این گونهه کشهورها
بر پایه قوانین تصویبی توسط مراجع قانون گذاری است و عهرل و مسهایل پیرامهونی آن از جایگهاه پهایین
تری برخوردار است .بنابراین در کشورهای رومی ژرمن توجه ویژه به قانون و قهانون مهداری یهک اصهل و
پایه برای این سیستم حتی در نظام پاسخ دهی جنایی است .این در حالی است که در کشورهای کهامن )
به ویژه انگلستان که نمونه بارز از این گونه سیستم مهیباشهد ،توجهه بیشهتری بهه عهرل و فرهنهگ قابهل
مشاهده بوده و از آنها به عنوان سیستم نانوشته یاد میشود ،قانون در جایگاه کهامالً متفهاوتی قهرار دارد.
با این حال در کنار عرل که ویژگیهای خاصی را به همراه خود دارد قوانینی به چشم میخورد که پروسهه
تصویب از طریق مجلس را پشت سر نگذاشته اند بلکه در مهوارد فهوری توسهط دولهت ،مقامهات محلهی و
فرمانهای صادره از ملکه شکل میگیرند که از آنها به عنوان مقررات در حکم قانون 2نام بهرده مهیشهود.
البته این گونه موارد از ویژگیهای مثبتی از جمله انعطال پذیری ،تصویب سریع و سهاده بهودن تشهریفات
اصالح و نسخ آنها برخوردار میباشند که گرایش بیشتری به سمت این گونه قوانین را موجب شده اسهت.
ساختار و شیوه تصویبی این گونه مقررات نیز دارای معایبی از جمله ضعف حاکمیت و خطهر سوءاسهتفاده

 -8این نظام حقوقی تا قبل از فروپاشی شوروی سابق به طور گسترده در شوروی سابق قابل مالحظه بوده و هم اکنون این
نظام حقوقی در کشور چین قابل مالحظه است.
2- Delegated legislation
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از قدرت نیز میباشد که خود نشان دهنده جایگاه پایین تر این گونهه مقهررات در مقابهل قهوانین تصهویبی
توسط پارلمان 8است که پروسه پیچیده تصویب ،از ابتدای امر مانند پیشنهاد طرح) ،یحه و رونهد تصهویبی
در دو مجلس عوام و اعیان که هر کدام از هفهت مرحلهه و در نهایهت پهذیرش آن توسهط ملکهه را شهامل
میشود را نشان میدهد .با این حال گرایش بیشتر این کشور در سالهای اخیر به سیسهتم رومهی ژرمنهی
با تصویب قوانین متعدد در پارلمان این کشهور نشهان از جایگهاه ویهژه قهانون گهذاری در کشهورهای تهابع
سیستم کامن ) است .بر ایهن اسهاس در ایهن تحقیهق بنها داریهم کهه ضهمن بررسهی نظامههای حقهوقی
ویژگیهای قانون مداری در غرب در ادوار تاریخی و همچنین در بریتانیای کبیر را بررسی کنیم.

-2نظامهای حقوقی
نظامهای حقوقی جهان معاصر که به وضوح قابل مالحظه است شامل نظام حقوقی کامن ) ،نظام حقهوقی
رومی ژرمنی ،نظام حقوقی مربوط به کشورهای کمونیستی 2و نظام حقوقی مربوط به کشهورهای مسهلمان
میباشد .نظامهای حقوقی که مدنظر ما در این پژوهش است نظام حقوقی رومهی ژرمنهی و نظهام حقهوقی
کامن ) است .نظام حقوقی کامن ) که ابتدا در انگلستان ایجهاد شهد مبنهای کلهی نظهام حقهوقی ایها)ت
متحده آمریکا را شکل داد .نظام حقوقی رومی ژرمنی نیز که از قاره اروپا سهربرآورد امهروزه در کشهورهایی
چون فرانسه ،آلمان و ایتالیا در حال اجرا است.

 -2-2نظام حقوقی کامن ال
نظام حقوقی کامن ) 3در انگلستان پس از تسلط نورمنها در این کشور (پس از سال  8977میالدی) به
تدریج پدید آمد و سیستم قضایی نورمنها و فعالیتهای دادگاه شاهی 4منجر به شکل گیری حقوق
کامن ) شد(خوئینی .)71 :8371،این در حالی است که دورهی پیش از این تاریخ ،در انگلستان را دوره
انگلوساکسون مینامند که در آن دوره به دلیل عدم حاکمیت یک دولت متمرکز و فراگیر در انگلیس،
حقوق مورد اجرا شدیدا محلی بود .فلذا نتیجه میگیریم که قبل از پیروزی نورمنها حقوق مشترک برای
سراسر انگلستان وجود نداشت .در حالی که در کامن ) ضمن توجه ویژه به حقوق مشترک برای سراسر
انگلستان ،توجه ویژهای به دادگاه شاهی میشد که به جرایم خاص و ویژه میپرداخت که عموما مسایل
کالن مملکتی مورد توجه قرار میگرفت .به عنوان نمونه دعوای مربوط به امور مالی سلطنتی ،دعاوی
1- Statue law
3- Common law
4- Crown court
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جنایی بزرگ مربوط به صلح مملکت یا دعاوی مربوط به مالکیت اراضی و تصرل اموال غیرمنقول و یا
تجدیدنظر از دادگاه مجستریت است .از تکنیک هایی که برای گسترش صالحیت دادگاههای شاهی به
کار برده شد این بود که که خواهان در دادخواستی که به تفصیل وقایع دعاوی را شرح میداد و از قضات
شاهی میخواست که با توجه به آن لطف کرده به دعوی رسیدگی کنند و به این صورت صالحیت دادگاه
شاهی توسعه پیدا کرد(داوید.)382 :8370،

 -1-2نظام حقوقی رومی ژرمن
حقوق رومی ژرمن با هدل تنظیم قواعد کلی یا عملکرد یا رفتار آیندهی مردم توسعه پیدا کرد از این
نظام به عنوان نظام نوشته در مقابل نظام نانوشته (کامن )) یاد میشود .حقوق رومی ژرمن دارای
خصوصیات ویژهای است از آن جمله :وحدت سیستم حقوقی در جهت ایجاد یک سیستم یک پارچهی
حقوقی در سراسر کشور ،وحدت منشاء قانون که از قوهی مقننه یا نمایندگان مردم ناشی میشود،
خصوصیت تکامل یافتهی حقوق که مقنن انتظار دارد تمام روابط اجتماعی و حتی خانوادگی تحت
حاکمیت قانون باشد ،تفکیک حقوق از اخالق ،مذهب و سیاست(خوئینی47 :8371 ،و )18و اصل آزادی
قراردادها و حاکمیت خصوصی مورد احترام واقع میشود(کاتوزیان .)890 :8318 ،با این حال حقوقدانان
تنها نکتهی زیانبار تدوین قوانین رومی ژرمنی را در این میدانند که احساسات ملی گرایی در این دوران
تشدید شد و لذا حقوق بیشتر مفهوم ملی پیدا کرد .در واقع غالب حقوقدانان بر این باورند که زمانی قواعد
حقوق مورد پذیرش قاطبهی افراد جامعه واقع میشود که ذات اخالق و رفتار مورد پذیرش جامعه در آن
لحاظ شود ،اگر چه حقوق و قواعد آن ذاتا فراملی است .بر این اساس در کشورهای رومی ژرمن نظر بر
این است که بهترین روش برای رسیدن به راه حلهای عاد)نهی حقوقی ،استناد حقوقدانان به قانون
است .در این کشورها قانون دارای سلسله مراتبی است و در راس این سلسله مراتب قانون اساسی قرار
دارد که مقررات آن دارای اعتبار خاصی است و با تشریفات خاصی پذیرفته و یا اصالح میشود .ضرورت
وضع قانون برای کنترل اجتماع با توجه به چهارچوب سیستم رومی ژرمن از اهمیت فوق العادهای
برخوردار است .اما باید به این موضوع نیز توجه کرد که دین میتواند در ایجاد و استمرار یک قانون زنده و
پویا نقش برجستهای داشته باشد .درست است که اصو) دین در قلمرو فردی و قانون در قلمرو اجتماع
ظهور و نمود پیدا میکند اما برخورد تعامل گرایانهی افکار و عقاید افراد با یکدیگر در سطح جامعه،
سردمداران و حاکمان را در بیشتر کشورها ،ناچار به تنظیم حقوق و آزادیهای افراد بر اساس رفتارهای
ناشی از دین گرایی نموده است .تاثیر دین در قانون را میتوان حداقل در تدوین قوانین مربوط به احوال
شخصیه مشاهده نمود و حکومتها نیز تمایل زیادی برای استفاده از این عامل نیرومند برای تنظیم روابط
اجتماعی و دوام حکمرانی خود داشته و دارند چرا که ایدئولوژی حاکم در هر کشور نیز برای ثبات،
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پایداری و بقاء خود در واقع مجبور به وارد نمودن عقاید و ارزشهای افراد جامعه در سطح قانون میباشد،
در غیر این صورت ایدئولوژی افراد حاکم تنها در چهارچوب یک نظریه کنار گذاشته شده و به دلیل
تعارض با فرهنگ ،باورها و عقاید افراد جامعه و نپذیرفتن دیدگاههای موجود در سطح اجتماع ،وادار به
خروج اجباری از صحنهی سیاسی و اجتماعی یک کشور میگردد.

 -1جایگاه قانون مداری در غرب
قانون مداری در غرب از جایگاه ویژهای برخوردار بوده و در ادوار متفاوتی قابهل بررسهی اسهت از جملهه در
دوره کالسیک ،دوره کالسیک جدید و همچنین دوره پساکالسیک که بررسی آنها میتواند نشان از تهاثیر
قانون مداری در ادوار مختلف تاریخی باشد.

 -2-1جایگاه قانون در ادوار تاریخی
تحو)ت صورت گرفته در کشورهای غربی و به طور مشخص و عینی در کشورهای رومی ژرمن به ویژه
فرانسه ،آلمان و ایتالیا دستاوردهای فراوانی در زمینههای مختلف علمی به همراه داشته است من جمله
انقالب صنعتی و تحو)ت فناوری اطالعات و سوق دادن افراد جامعه در رعایت قانون ،که در این مهم
گوی سبقت را از سایر کشورها ربوده اند .فارغ از سطح آگاهی افراد جامعه از مزایای رعایت قانون ،میتوان
اندیشهها و تئوریهای حقوقی مطرح شده در دورههای مختلف تاریخ حقوق این کشورها را مبنای تاریخ
قرار داد.
 -2-2-1دوره کالسیک
این دوره که با مشارکت اخالقی سیستم دولت – ملت اروپایی در جنگ جهانی اول 8پایان مییابد ،با
تسلط و نفوذ سنتهای غربی مشخص شده است2.حقوق بین الملل در این دوره اغلب با سه کارکرد
مرتبط بوده است ،کارکردهای بازدارندگی ،آسان گیری و مصالحه .کارکرد اول شامل کنترل سوء استفاده
از قدرت بود که از طریق گسترش استانداردهای شناخته شدهی عمومی انجام میگرفت .کارکرد دوم،
آسان گیری و تسهیل تجارت بین المللی ،دیپلماسی و ارتباط بود و کارکرد سوم که عمدتا در قرن پایانی
دورهی کالسیک به وجود آمد ،مصالحه و حل و فصل گفت و گوهای بین دولتها را شامل میشد.

 -8جنگ جهانی اول در سال  8084با کشته شدن ولیعهد اتریش و همسهرش در شههر سهارایوو پایتخهت بوسهنی هرزگهوین در
اروپا آغاز شد و در سال  8081به پایان رسید( .برای مطالعه بیشتر به رابطه حقوقی دیوان کیفری بین المللهی بها شهورای امنیهت
سازمان ملل متحد ،رهگشا ،امیر حسین ،انتشارات مجد 8308،مراجعه نمایید)
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 -1-2-1دوره کالسیک جدید
این دوره از سال  8080میالدی به بعد مسلط و غالب بود ،البته نه توسط سنتهای اروپایی بلکه به
وسیلهی یک اتحاد و پیوند غربی که البته تداوم میراث اروپایی در یک سطح تئوریک بود .در این دوره سه
ال به سه کارکرد اصلی کالسیک اضافه شدند ،کارکردهای نئوکالسیکی،
کارکرد جدید رایج شد که عم ً
نهادینه سازی ،افزایش قواعد بین المللی و بهبود افزایش رفاه که نشان از ایجاد ،شکل دهی و گسترش
پیچیدگی در این دوره بود .اولین کارکرد نهادینه کردن جامعهی جهانی بود که از طریق استقرار
سازمانها و رویههای بین المللی صورت گرفت که البته این کارکرد با ارگانهای جامعه و سپس سازمان
ملل متحد 8ارتباط نزدیکی پیدا نمود .دومین کارکرد نئوکالسیکی افزایش قواعد حقوقی از طریق تدوین
و توسعهی قواعد که بعد از تالشهای بی ثمر ،این وظیفه توسط کمسیون حقوق بین الملل انجام
گرفت( .)Ramchan,1987:44سومین کارکرد بهبود رفاه اجتماعی از طریق تصدی و اجرای حقوق فردی و
اجتماعی بود که در سالهای اخیر این کارکرد توجه بیشتری را به خود جلب کرده است که ناشی از
افزایش سطح حقوق و وجدان جمعی در غرب و سایر بخشهای دنیا است.
 -9-2-1دوره پساکالسیک
این دوره با تالش در راه تعریف و آنالیز مفهوم سیستمهای جهانی مشخص شد در این دوره میتوان
حداقل دو ،سه کارکرد پساکالسیکی حقوق بین الملل را که با سه کارکرد بازدارندگی ،تسهیل و مصالحه
با سه کارکرد نئوکالسیکی نهادینه سازی ،افزایش قواعد بین المللی و بهبود رفاه تلفیق گردیده است را
شناسایی و مشاهده کرد .اغلب میپذیرند که به حقوق بین الملل بی عدالتی توزیع شده در جامعه و
مردم ،از طریق ساختار بندی مجدد نظام حقوق بین الملل که برای ایجاد منافع ترجیهی در حالت توسعه
یا عدم توسعه طراحی شده است( .)Alston,1987:811و برنامه ریزی وتوسعه رژیمهای بین المللی از
طریق گفت و گو در توافقات دیپلماتیک و توافقات مرتبط به هم و پیوسته در پاسخ به مسایل بیرنج
نهادینه گردیده و بر این اساس حقوق بین الملل نهمین کارکرد خود را هم اینک به دست آورده است که
عبارت است از انتقال جامعهی جهانی از یک توافق ملت-دولتها به یک نظم جهانی مبتنی بر رفتار
همکاری متقابل اخالقی.

1-U.N.O
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 -1-1جایگاه قانون مداری پس از تشکیل سازمان ملل متحد در بریتانیا
تجربه دوران منتهی به سال  8041میالدی 8در اروپای غربی به تحکیم ریشه دارتر دستورگرایی ،حقوق
بشر و همچنین احیای توجه به حقوق طبیعی ختم شد به همان صورت نیز ایدهی حاکمیت قانون ،ارزش
و مقبولیت بیشتری یافت .پس از جنگ جهانی اول و دوم به دلیل حساسیت بیشتر به ارزش اعمال قانون
بود که مسالهی قانون مداری را به یک موضوع مطرح و آشنا مبدل نمود .از سال  8041میالدی سازمان
ملل متحد در زمینهی مربوط به حقوق بشر در مواردی چون تبعیض نژادی ،مسئلهی خودمختاری و حق
مردم در تعیین سرنوشت خویش اعمال صالحیت نموده و علی رغم این که این مسئله در حیطهی
صالحیت ملی دولتها بود از بیم تهدید صلح و امنیت بین المللی از مرز صالحیت دولتها عبور نموده
است .در دوران جنگ سرد شورای امنیت در دو قضیه مهم ،وضعیتهای اساسا داخلی را تهدید علیه صلح
و امنیت بین المللی اعالم کرد و عمال مسئله اعمال قانون و قانون مداری مورد توجه قرار
گرفت(صادقی .)892 :8309،یکی از این موضوعات مسئلهی رودزیای جنوبی بود که رژیم سفیدپوست
آن در سال  8071میالدی بدون توجه به حق تعیین سرنوشت اکثریت سیاه پوست اعالم استقالل از
بریتانیا نمود و بر این اساس برای اولین بار نیز شورای امنیت تحریمهای اقتصادی را بر اساس فصل هفت
منشور اعمال کرد(عمادی .)830 :8308،مادامی که نظامی انقالبی با موفقیت بر کرسی قدرت تکیه
میزند قاعدهای جدید ایجاد میگردد .بر اساس نظریه هارت 2این قاعده بر این واقعیت استوار است که
 -8حضور پررنگ اروپا در روند تاریخی قانون گرایی و حاکمیت قانون را میتوان این گونه بیان داشت :تاریخچهی پیدایش
سازمان ملل متحد که در واقع از سال  8048با اعالمیهی بین المتحدین آغاز شد توسط نمایندگان انگلستان ،استرالیا ،نروژ،
هلند ،یوگسالوی ،لوگزامبورگ ،چکسلواکی ،بلژیک ،اتحادیهی آفریقای جنوبی و کانادا به امضاء رسید .در اوت همین سال نیز
منشور آتالنتیک به امضاء نخست وزیر وقت انگلستان و رییس جمهور وقت ایا)ت متحده آمریکا رسید .اعالمیهی ملل متحد که
در سال  8042به امضاء فرانکلین روزولت رییس جمهور ایا)ت متحده آمریکا ،چرچیل نخست وزیر وقت بریتانیا ،لیتوینول از
شوروی سابق و نماینده ای از چین رسید و پس از آن کنفرانس های رامبارتن اوکس و یالتا در سال  8044که به وسیلهی
کارشناسان ایا)ت متحده آمریکا ،انگلستان ،شوروی سابق (از  28اوت تا  21سپتامبر )8044و سپس کمیسیون دیگری مرکب
از کارشناسان ایا)ت متحده آمریکا ،انگلستان و چین (از  20سپتامبر تا  7اکتبر  )8044تشکیل شد و سپس کنفرانس
سانفرانسیسکو به منظور تهیه و تدوین منشور ملل متحد آغاز به کار کرد که رسما کنفرانس ملل متحد دربارهی سازمان بین
المللی نام گرفت و در نهایت منشور ملل متحد در  24اکتبر  8041پس از امضاء ایا)ت متحده آمریکا ،انگلستان ،فرانسه ،چین،
اتحادیهی جماهیر شوروی سابق و اکثر امضاء کنندگان )زم ا)جراء شد( .جهت مطالعه بیشتر به موسی زاده ،رضا ،سازمان های
بین المللی ،نشر میزان ،چاپ چهارم ،8312،از صفحه  70الی  14مراجعه شود).
 -2در نظریه هارت بر مبنای یک تقسیم بندی اساسی قواعد حقوقی دو دسته انهد قواعهد اولهی و قواعهد ثهانوی .قواعهد اولهی بهه
تنظیم ،کنترل و تقسیم بندی مستقیم رفتار شهروندان میپردازد مانند قوانین حقوق مهدنی و جزایهی و در واقهع حهق و تکلیهف
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مورد پذیرش واقع شده و به عنوان قاعدهی شناسایی در اعمال قضایی و دیگر اقدامات رسمی (کشوری)
که از مقررات آن به طور کلی پیروی میگردد ،به کار بسته میشود(میرزایی .)813 :8308،بر این اساس
وضع قانون توسط مجمع قانون گذاری جدید به معیار نهایی اعتبار قلمداد میگردد و قاعدهی جدید
میتواند همچنین اعتبار علمی احکام رژیم قدیمی را که رژیم جدید تصمیم به عدم تیییر آن گرفته است
را در برگیرد یا این که مانند مورد رودزیا به شکل جدایی از یک نظام حقوقی باشد که آن نظام کماکان
به حیات خود ادامه میدهد .اکنون دو نظام حقوقی وجود دارد سوالی که مطرح میشود این است که آیا
راهی برای ایجاد سازگاری میان آن دو نظام نیست و باید تمام اقدامات رژیمی جدید را (مربوط به
موقعیت رودزیا) باطل اعالم کرد؟ در واقع یکی از بزرگترین پرونده هایی که پس از جنگ جهانی دوم
مورد بررسی قرار گرفت مربوط به رودزیا بود که به هیات مشاوران سلطنتی در لندن کشیده شد که
بایستی قانون اساسی منتشره توسط رهبری سفید اقلیت رودزیایی و اعمال انجام شده بر اساس مقررات
نشات گرفته از آن را بررسی کرد( .)Hahlo ,1968:99از نظر آنها قانون اساسی معتبر کشور ،قانونی بود
که تحت عنوان قانون بریتانیایی 8041 8میالدی بیان شده و این که قوانین ادعایی که رژیم رها یافته
اجرای شان میکرد هر چند که در واقع بدون هیچ مقاومت موثری اعمال میشدند باطل هستند .با این
حال موضوع دارای مخالفینی هم بود ،لرد پرس اصلی را اعالم کرد که آن را اصل ضرورت و یا فرمان
ضمنی از سوی حاکم قانونی (یعنی ملکه یا پارلمان) در این گونه دعاوی نامید که بر اساس آن حتی
اعمال رسما نامعتبر که توسط کنترل کنندگان عملی قدرت انجام میشد میتوانند از سوی دادگاه
انگلیس معتبر شناخته شوند .عاد)نه آن است که قواعدی را که از سوی نظام جدید در رودزیا پیشنهاد
افراد را معین میسازد و قواعد ثانوی قواعدی هستند که دارای نقش سازماندهی یها ادارهی نظهام حقهوقی اسهت و شهامل قواعهد
شناسایی ،تیییر و قضاوت است .قاعدهی شناسایی به افراد عادی و مقامهات رسهمی امکهان تعیهین و تشهخیص قواعهد حقهوقی را
اعطاء میکند و به موجب قاعدهی تیییر نهاد معین اختیار ایجاد قواعد اولی جدید یها الیهاء قواعهد موجهود را بهه دسهت مهیآورد.
قاعدهی قضاوت نیز اقتدار دادگاه ها را در حل اختالفات و تضمین اجرای قواعد اولی تامین میکند .هارت بها بهه کهارگیری قاعهده
توامان به دو هدل دست یافت در نظریه او از سویی قاعدهی حقوقی دلیل عمل فرد است به این معنا که شخص نهه از سهر اجبهار
و یا به علت ترس بلکه به این دلیل  Rule of Lawکه قانون را موافق باورهای درونی خود میبیند از آن پیهروی میکنهد از ایهن
معنی جنبهی درونی قاعدهی حقوقی یا پذیرش آن قابل فهم است و در نتیجه اعتبهار قهانون در نظهام حقهوقی بهر مبنهای عقلهی
استوار و به تعبیری موجه میگردد .از سوی دیگر با امکان تفکیک قواعد حقوقی از یکهدیگر حقهوق بهه صهورت یهک مجموعههی
سازمان یافته و نظاممند تبیین و از این رهگذر ،مفهوم نظام حقوقی معنا دار میشود .برای مطالعهی بشتر بهه ایهن منبهع مراجعهه
شود:
(Hart .H .L.A The concept of law, second edition, Oxford .U .press .Pages 91.94. (1994
1- British Nationality Act.1948
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شده بپذیریم و اعتبار بخشهای باقی مانده نظام حقوقی که انقالب با آنها کاری نداشته را بر قوت
خودشان باقی بگذاریم .فینیس8معتقد است که عدالت اقتضائات دیگری غیر از آنچه بیان شد را نیز به
همراه دارد .گاهی اوقات ویژگی یک انقالب به گونهای است که پایبندی به نظام اجتماعی انقالبی امری
نامعقول است .با توجه به این موضوع که اطاعت از قانون یک وظیفه است و قانونی که عاد)نه نباشد
اصو) قانون نیست(طالبی .)73 :8319،این در حالی است که لون فولر 2فیلسول آمریکایی معتقد بود که
قانون به مثابه تصور یک طرفه از اقتدار نیست بلکه رویکردی است که نیاز به همکاری و تعهدات متقابل
بین مقامات و شهروندان یک نظام حقوقی است ..استقالل رودزیا از بریتانیا باعث تیییرات شگرفی در
نظریه پردازی دربارهی جایگاه قانون و روند قانون گذاری در این کشور ایجاد کرد .این موضوع نشان از آن
دارد که نوع بشر همواره تالش بی وقفهای را در جهت تطبیق خود با تحو)ت رخ داده در جوامع به دلیل
انقالب ها ،جنگ ها ،شورشها و یا تیییرات بنیادین فرهنگی داشته اند.

1- Finnis .Fuller
2-Lon.L.Fuller
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نتیجه گیری
دغدغهها و نگرانیهای بشر از ابتدای تشکیل زندگی اجتماعی همواره رعایت نظم و حقوق شهروندی بوده
است ،از دوران غارنشینی تا عصر ارتباطات و دهکدهی جهانی نوع بشر همواره به دنبال یافتن راهکارهایی
در جهت حفظ حرمت قانون بوده که گاهی شدت و حدت مجازاتها و گاهی قطعیت و حتمی بودن
کیفر را ضمانت اجرای قانون میدانستند و به وضوح این گونه برداشتها و افکار در دیدگاههای
سردمداران نظریههای حقوقی قابل مشاهده میباشد .اما امروزه دکترین حقوقی بر این باورند که هر چه
انسان به فواید احترام به قانون آگاه تر شود قوانین به نحو مطلوب اجرا گردیده و در نهایت این شهروندان
هستند که خود ناظر اجرای قوانین خواهند بود چرا که تصویب قانون توسط نمایندگان مردم در مجامع
قانون گذاری هر کشور شکل گرفته و نظارت بر حسن اجرای قوانین و ضمانت اجرای عدم رعایت اصول
حقوقی نیز توسط ساختار قانونی و اجتماعی موجود در جامعه شکل میگیرد .در اروپا به ویژه پیروان نظام
رومی – ژرمن در این راستا به نتایج قابل توجهی رسیده اند که با بومی سازی این تجارب میتوان در
سایر کشورها نیز از آن بهره گرفت که البته بهره گیری از این گونه تجارب نیازمند توجه دقیق به تفاوت
ساختارهای قانونی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی در هر کشور است که گاه روند بومی سازی را با
پیچیدگیهای فراوانی مواجه میسازد و گاهی به دلیل تفاوتهای ساختاری ،ارزشها و باورهای موجود
ال غیرممکن به نظر میرسد .در این میان از تجربههای
در هر کشور بهره گیری از برخی از تجارب عم ً
کشورهای پیرو کامن ) همانند انگلستان هم نباید غافل ماند که در زمان استقالل رودزیای جنوبی از این
کشور و حاکمیت گروهی سفید پوست در آن منطقه با مشکالتی مواجه شده و حتی شورای امنیت
سازمان ملل متحد نیز بر اساس شرایط موجود در آن موقعیت برای اولین بار تحریمهای اقتصادی را بر
اساس فصل هفتم منشور اعمال نمود.
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