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 مهمقد

فارغ التحصیالن  به همین دلیل است.  حقوق اساسی (نیمه متمرکز)یکی از سرفصل های آزمون دکتری

آزمون دکتری موفق شوند، بایستی بتوانند درصد خوبی در این درس خواهند در که می ارشد کارشناسی

ه داوطلب و بوده و تاثیر بسیار زیادی در کسب نمره کل و رتب 4کسب کنند؛ چرا که ضریب این درس 

ها و سرفصل جدیدی که بعد از چندین سال توجه به اصالحیهبا بنابراین،  دعوت شدن به مصاحبه دارد.

مقطع چه  این ایجاد شد اینک برای ورود به دکتریآزمون  جهت متمرکز کردن 95تغییر و تحول در سال 

 منابعبایستی داوطلبان  دان و ...های خودگرپردیسو  اسالمی ، شبانه یا دانشگاه آزاددر دانشگاه دولتی

 (زبان عمومی و استعداد و هوش)منابع عمومیو   (متون فقه -حقوق اداری -حقوق اساسی)تخصصی

می 1و ضریب دروس عمومی  4تخصصی  ضمنا ضریب دروسرا امتحان داده و نمره الزم را کسب کنند. 

 باشد.

کتابی که  ،1395عمومی مخصوصا از سال  و چرخش طراحان سواالت دکتری حقوق باتوجه به تغییرات

کاربردی و همچنین تخصصی  ،کتاب جامعدر نظر گرفته شده عبارت است از محترم برای داوطلبان 

که شامل قسمت های مختلفی است. به  حقوق عمومی دکتریآزمون حقوق اساسی برای داوطلبان 

الزم است منابع مفصل رد؛ون کسب کآزمدرصد مناسبی از حقوق اساسی در  بیان دیگر برای اینکه بتوان

العاده فوق درسنامه؛ چرا که هم شامل .؛ که این کتاب نیازهای شما را برآورده خواهد کردشودتری مطالعه 

 ، هم نکات مهممهم کتب حقوق اساسی اتید طراح و نکاتخالصه کتاب اساست؛ هم کاربردی 

نکته  300بیش از و  کاربردی برای دکتری و هم مقاالت بیرون کشیده شده از کتب اساتید طراح

. تست و خودسنجیبیرون کشیده شده از سواالت دکتری و حتی سایر آزمون ها و در نهایت 

جالب تر اینکه در این کتاب نظریات و تئوری های حقوق عمومی به صورت کاربردی در یک بخش از کتاب 

ن نکات بیرون کشیده شده از سواالت آزمون تالیف شده است و اضافه بر آن بخشی وجود دارد با عنوا

این کار را برای قبول شدن شما تمام خواهد کرد. دکتری و همچنین نکات شبیه سازی شده دکتری که 

)جلد دوم و سوم شامل حقوق اداری بودهحقوق عمومی  دکتریاز مجموعه کتاب های جامع  کتاب جلد اول

 :تشکیل شده استاز پنج بخش   و باشد(عمومی می متون فقهو 

  بخش اول و دوم درسنامه حقوق اساسی یک )کلیات( و حقوق اساسی دو )جمهوری

 دو بخشبرای تألیف این  رفرنس و منبع اصلی 100اشد که  از تعداد بالغ بر بمی اسالمی ایران(

 تفاده شده است؛اس
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 ند است: اساتیدی مان )رفرنس دکتری(اساتید حقوق اساسی بکت نکات مهم بخش سوم

 دکتر ابوالفضل قاضی شریعت پناهی و دکتر سید محمد هاشمی.

  است که از زحمت زیادی کشیده شده است نکات آزمونی  بخش چهارم که برای آن

ای در کتاب گنجانده شده سال اخیر درآورده شده و به صورت نکته 20متن کلیه سؤاالت 

  .است

 ق اساسی جهت آزمون است.بخش پنجم شامل مجموعه مقاالت کاربردی اساتید حقو 

 .بخش ششم شامل خالصه کتب حقوق اساسی می باشد 

  است.نظریات و نظریه پردازان حقوق عمومی شامل  هفتمبخش 

 باشد. یم نکات بیرون کشیده شده از سواالت دکتریتخصصا شامل  هشتم بخش 

وان : برای یادگیری دقیق این کتاب حتما جلد دیگری که با عننکته فوق العاده مهم

است؛ مطالعه نمایید چرا که سواالت مطابق حقوق اساسی شبیه سازی شده  سواالت

صفحات این کتاب تنظیم شده است و به شما در یادگیری نکات کتاب جامع کمک شایانی 

 خواهد کرد.

د شد؛ و نیاز خواهنیگری در حقوق اساسی بیبا خواندن این کتاب از مطالعه هر کتاب د داوطلبانمسلماً  

  .مسلط خواهند شد حقوق عمومی دکتریجهت آزمون  بر مسائل و مطالب حقوق اساسی کامال

های خستگی ناپذیر، چنانچه خوانندگان در پایان، ضمن تشکر از مجموعه انتشارات عدلیه به خاطر تالش

ا یاری محترم این وجیزه، انتقاد یا پیشنهادی در مورد متن کتاب دارند؛ لطفا از طریق آدرس ذیل ما ر

 1نمایند.

 ابوالقاسم شم آبادی
 فیروزه امینیان    

                                                        
1 - Email:nashreadliye@gmail.com 
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مطالعه کننده عزیز، صفحات ذیل انتخابی  گوشزد:

)بدون قصد اینکه جذب مطلب شوید و فقط از باب آشنایی با نحوه است

حقوق ) اصطالح من باب مثال در خصوص ارائه محتوا و متن آزمونی(

کار شده و نکات مهم ه متن صفح 15نزدیک به  (عمومی و حقوق اساسی

صفحه برای شما شاهد آورده ایم و مسلما کسی که  2است که ما  نهایتا 

 حقوق عمومی کار باشد؛ می تواند محتوا را قضاوت کند)اثباتا و یا نفیا(.
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شیوه کار در بخش درسنامه دکتری این است که بعد از چند  گوشزد:

ت یک یا دو صفحه نکات مهم آمده و صفحه توضیح در خصوص اصطالحا

 بعد از اتمام آن مبحث، سواالت آزمون دکتری چند سال پیش آمده است.

و در برخی بخش ها  محور بودهو نکته این کتاب بیشتر درسنامه منا ض

مقاالت و کتب اساتید طراح و یا رفرنس خالصه شده و یا نکات مهم از 

دکتری بخواهد  و چنانچه داوطلب سواالت آزمونی استخراج شده است

بایستی  بوته آزمایش قرار دهد در کتاب این متنیادگیری خود را از 

کتاب تست های )تست های شبیه سازی شده حقوق اساسیکتاب 

 د.ه کنمطالعرا   (تالیفی و یا کتاب کارِ حقوق اساسی

 

 

 

 حقوق عمومی 

بین دولت و شهروندان می پردازد و نظریه  حقوق عمومی شاخه ای از حقوق است که اختصاصا به روابط

به بیان دیگر اگر  ی قدرت.حقوقی سازحقوق عمومی کوششی است برای تمهید مقدمات الزم برای 

حقوق عمومی را قانون مربوط به عمل حکمرانی بدانیم، می توان آن را به عنوان مجموعه ای 

رویه ها و رسم هایی تعریف کرد که عمل  -عرف ها -اصول -قواعد -احکام -از مقررات

 حکمرانی را مقید، حفظ و تنظیم می کند.

است و بنابراین قواعد  تامین اقتدار گرایانه منافع عمومیبه  دانیم این شاخه معطوفهمانطور که می   

حقوقی حاکم بر تامین منفعت عمومی را هم می توان حقوق عمومی دانست. به بیان دیگر حقوق عمومی 

دانش مصلحت بینی، مصلحت سنجی و مصلحت بانی است. هدف حقوق عمومی سامان دهی پدیده سیال، 

 مبحث اول: نکات و مفاهیم بنیادی
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حقوق عمومی را می توان با دو رویکرد قدرت عمومی است.توسعه طلب، مبهم و ناشناخته 

 : ساختارگرا( و کارکردگرا)مادی( تعریف کرد -نهادگرا)شکلی

کارکرد و روابط  -سازمان -مجموعه قواعد و قوانین مربوط به وجود :رویکرد شکلی یا ساختارگرا -الف

مومی را نیز می توان شاخه ای از . در قالب این رویکرد حقوق عدولت و اشخاص حقوقی حقوق عمومی است

علم حقوق دانست که به مطالعه روابط زمامداران و شهروندان می پردازد و اینگونه نتیجه گرفت که حقوق 

عمومی درباره کلیه روابط سیاسی، اداری یا مالی موجود بین دولت  یا واحدهای محلی و شهروندان اعمال 

 می شود. 

تعریف مادی و کارکردگرایانه بر عناصر ماهوی و کارکردهای ویژه دولت در  رویکرد کارکردگرایانه: -ب

و اقتدار عمومی تاکید می شود. به بیان دیگر حقوق عمومی شاخه ای از علم حقوق است که چگونگی اعمال 

اقتدار عمومی در جامعه سیاسی را مورد مطالعه قرار می دهد. یا در تعریفی دیگر با الهام از لئون دوگی 

ق عمومی را حقوق حاکم بر خدمات عمومی قلمداد می کنند. به گفته الگلین نیز حقوق عمومی حقو

در این  ظرفیت ها و قیودی را بحث می کند که مبین نظامی خاص در مساله اقتدار حاکمیتی دولت است.

ل رویکرد حقوق عمومی خاص است و دلیل آن این است که ریشه در ویژگی منحصر به فرد آن یعنی عم

حکمرانی دارد. به هر حال مشخص است که حقوق عمومی چارچوبی برای چگونگی تاسیس و کارکرد دولت 

 فراهم می آورد یا اینکه حقوق عمومی مربوط است به احکام و قواعدی که نظام حکومت را تنظیم می کند. 

گفت: حقوق عمومی شاخه با کنار هم گذاشتن تعاریف نهادگرایانه و کارکرد گرایانه می توان  :نظر مطلوب

ای از علم حقوق است که ماموریت اصلی آن مطالعه قواعد مربوط به سازماندهی روابط درونی و برونی 

 و یا حکومت( است. و موسسات عمومی و مامور به خدمات عمومی دولت)نهادهای سیاسی

ل حقوق اساسی که در نقطه ثق( هسوال دکتری بودت)اس قانون اساسیمبنای اصلی در حقوق عمومی 

را که  یموجود در قانون اساس یاست که نهادها  یمجموعه قواعد یحقوق اساس ترقیدق انیبه بقرار دارد. 

 پس. دینمایم یشهروندان چارچوب بند یهایآزاد نیبرخوردار هستند؛ در جهت تضم یاسیاز قدرت س

مفاهیم برآمده از و  حقوق اساسی و قانون اساسیابتدا الزم است که مفهوم دو اصطالح 

از یک سو و دو اصطالح جامعه سیاسی و  دادرس اساسی( -قوه موسس -آن)دستورگرایی

 .، بررسی شودقدرت سیاسی از سوی دیگر
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 حقوق اساسی 

که بر روابط بین فرمانروایان و فرمانبران  است حقوق عمومی داخلیای از شاخه حقوق اساسی

و  و محدوده آن قدرت دولت و تنظیم زماندهیقواعد مربوط به سابه بررسی  و حاکم است

اضافه بر آن  پردازد.می 1(بوده و دکتری کارشناسی ارشد )سوالهای ملتآزادیتضمین حقوق و 

 حقوق اداری(انند م) کندهای حقوق عمومی را به طورکلی تنظیم میحقوق اساسی هر یک از شاخه

  به دکتری: حقوق اساسی نکته: تعریف حقوق اساسی در کتب اساتید طراح سوال

قواعد مربوط به سازماندهی و تنظیم قدرت دولت و محدوده آن و تضمین حقوق و بررسی 

 )سوال کارشناسی ارشد و دکتری بوده است(پردازد.می های ملتآزادی

 :توان حقوق تداوم دولت دانست و تغییر قانون اساسی نیز نباید اصوال حقوق اساسی را می نکته

را زیر سوال ببرد؛ همچنانکه پس از انقالب در ایران و تغییر قانون اساسی و نظام سیاسی تداوم دولت 

 اغلب تعهدات بین المللی کشور پابرجا ماند.
 

 (95سوال دکتری  -) رفرنس: دکتر گرجیبندی جدید از حقوق اساسیتقسیم 

است؛  دولت قانونمدارگفتمان یا پاردایم حاکم بر حقوق اساسی نوین  حقوق اساسی نهادگرا؛ :اول

مطابق حقوق اساسی نهادگرا تمامی نهادها باید تابع قواعد حقوقی بویژه قواعد حامی حقوق بنیادین باشند و 

های خاص آیینهای بنیادین را جز در چهارچوب هیچ یک از نهادهای سیاسی حق تحدید حقوق و آزادی

از وجود ضمانت اجرا در حقوق اساسی جدید ندارند. هر زمان که  و پیچیده پیش بینی شده در قانون

نهاد دادرسی اساسی و توسط قاضی سخن به میان می آید منظور ضمانتی است که در چهارچوب 

برخوردار  استقاللشود. این امر که توسط دادگاه قانون اساسی اعمال می شود باید از اعمال می اساسی

قوه قضات اساسی در حکم قانون اساسی تلقی می شود تنها باشد. از سوی دیگر از آنجا که رویه ها و نظریه 

 اختیار تغییر و تجدیدنظر در آنها را خواهند داشت. موسس یا قوه بازنگری

به معنی توجه به حقوق و آزادی  : حقوق اساسی جوهری) حقوق و آزادی های بنیادین(؛دوم

 طبیعی است که جایگاه ؛دانیمهای شهروندان است. در صورتی که حقوق اساسی را صرفا فن قدرت ب

                                                        
و سعی شده است هر  به دقت مطالعه شود؛ متن کتاب با توجه به اهمیت هر خط این کتاب جهت آزمون و سواالت دکتری بایستی - 1

 )مولفین(خطی بدون هدف نگاشته نشود.
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بنیادین قایل نخواهیم شد اما اگر با یک دیدگاه تلفیقی حقوق  هایچندانی برای مبحث آزادی ها و حق

اساسی را دانش سازگاری میان آزادی و قدرت در نظر بگیریم بدیهی است که گنجاندن مبحث آزادی ها در 

یاد می اساسی سازی د گنجاندن آغاز شده که با عنوان نوشته های خود درنگ نخواهیم کرد. البته این رون

 شود.

امروزه نمی توان تنها حقوق  لویی فاوروبه نظر اندیشمندانی چون  حقوق اساسی هنجاری: سوم:

اساسی را به مطالعه روش اکتساب اعمال و انتقال قدرت و آزادی های فردی و گروهی محصور کرد بلکه باید 

یعنی اضافه کردن هنجارها یا منابع  عات دوگانه حقوق اساسی اضافه کردرا هم به موضو عنصر سومی

حقوق اساسی هنجاری متکفل  ؛ حتی برخی به آن حقوق اساسی هنجاری می گویند.حقوق اساسی

)این سه نظر از سه کتاب است.کنکاش پیرامون نظام منابع یا هنجارهای مرجع در حقوق اساسی 

تکاپوی حقوق اساسی و مبانی حقوق عمومی دکتر گرجی ازندریانی در  -حقوق اساسی یک دکتر هاشمی

 شده است(اقتباس 

 اقتدار عمومی 

دار بدون وجود اقتسازد. اصوال ل حاضر زندگی اجتماعی را ممکن میاقتدار شر الزمی است که در حا

چگونگی کاربست مفهوم تبیین ویژه اصلی حقوق عمومی کار. تحقق جامعه سیاسی ممکن نیست

 است.  دار و تعیین مناسبات آن با دیگر مفاهیم از جمله حق ها و آزادی های بنیادیناقت

برقراری رده بندی مناسب و کارآمد در سامانه فلسفه یا حکمت اقتدار در حقوق عمومی در وهله اول 

 . اما برون داد اجتماعی و نمود عینی اعمال اقتداراداری و تجویز توسل به امتیازات حاکمیتی است

 جستجو کرد. در امکان برقراری نظم همگانیعمومی را باید 

اقتدار عمومی هم، مجموعه ای از توانایی ها، سازوکارها، ابزارها و فنونی دانست که دولت ها برای تضمین 

اجرای هنجارهای حقوقی)قانون اساسی، قانون عادی و...(، تاثیرگذاری بر رفتار شهروندان، حدود و ثغور 

ردی و گروهی، پاسداری از امنیت سرزمین و اشخاص و به طور کلی تامین سود عام به کار می آزادی های ف

گیرند. صالحیت اعمال مجازات دولت را نیز می توان از همین زوایه مورد ارزیابی قرار داد؛ چرا که دولت 

 برای تضمین نظم عمومی و سودعام می تواند به مجازات شهروندان خاطی بپردازد.
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 ها از اقتدار: برداشت

 :در این معنا اقتدار چیزی بیش از نوعی توانایی کلی و عمومی برای  برداست کمیت گرا از اقتدار

کنش نیست. در این دیدگاه توجهی به خاستگاه و منبع مشروعیت اقتدار نمی شود و به عبارتی قدرت 

ی در ردیف چیزی نظیر قدرت مستقل از مبانی آن تعریف می شود. در این برداشت قدرت اجتماعی و سیاس

شبیه به شانس و اقبال انسان را  الکتریکی یا قدرت موتور در نظر گرفته می شود. به نظر ماکس وبر قدرت 

 کند.، تعریف مییا دسته ای از انسان ها در تحقق اراده خود علی رغم مقاومت دیگر کنشگران

 :ه اقتدار را نه تنها شامل توانایی کنش بر اساس این دیدگا برداشت کیفیت گرا یا مشروعیت محور

بلکه دارای حق کنش نیز می دانند و چنین توانایی را متکی به رضایت کسانی می دانند که قدرت بر آنها 

اعمال می شود. برداشت دوم در بخش اعظم اندیشه سیاسی و اجتماعی غرب جایگاه محوری دارد؛ هر چند 

س معنای اصلی قدرت همان قدرت به مثابه توانایی صرف است و که به اعتقاد کسانی مانند استیون لوک

 برداشت های رقیب را هم باید کم و بیش برخاسته از همین دیدگاه دانست.

 ،اقتدار از یک مفهوم حقوقی)نظری( برخوردار است، یعنی این اصطالح در  نکته: در فلسفه سیاسی هابز

این مفهوم از اقتدار در نقطه مقابل مفهوم  ادن کاری دارد.مقام داللت بر آن است که شخص حقی برای انجام د

اقتدار بالفعل یا عملی مورد نظر دوژونل در کتاب حاکمیت قرار دارد؛ چرا که به نظر وی : اقتدار علت اجتماع 

 داوطلبانه است.

 :نی دولت، به به بیان حقوقی اقتدار را می توان از یکسو، در مناسبات درون سازما نکته: جلوه های اقتدار

امکان کسب اطاعت مقامات اداری فرودست توسط مقامات اداری فرادست تقلیل داد. و از سوی دیگر در 

مناسبات دولت و شهروند، اقتدار را می توان برخورداری نهادهای حاکمیتی از امتیازات فوق العاده یا صالحیت 

 تصمیم گیری و تضمین اجرای آن دانست.

 :اصل سلسله مراتب است. و ظهورِ 1دار عمومی در مناسبات درون سازمانی دولت و ادارهانعکاس اصل اقت نکته 

در حال حاضر نیز مساله سلسله مراتب اداری با وجود امر و نهی)اختیار صدور فرمان(، ضمانت اجرا)مجازات(، و 

ا قابل اعمال باشد تکلیف به پاسخگویی)پس دادن حساب( توامان است. اصل سلسله مراتب باید در عموم حوزه ه

هر چند باید از دایره شمول آن دو مورد را استثناء کرد: اساتید دانشگاه و قضات نشسته...ضمنا هدف از پیش 

 بینی این استثناءها تضمین مساله استقالل قضایی و استقالل و آزادی آموزشی است.

                                                        

بر اساس یک  اصل سلسله مراتب مستلزم پذیرش مسئولیت ماموران مادون توسط مقامات مافوق است.اداری،  در حقوق - 1

قاعده عام داشتن اختیار با داشتن مسئولیت همراه است. پوشش مسئولیت مقامات زیردست توسط مقامات عالی زبردست الزمه اصل 

 سلسله مراتب است.
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 دستورگرایی 

روطه گرایی)نه مشروطه خواهی( یا نهضت دستورگرایی به معنای جنبش یا نهضت قانون اساسی، مش

یا جنبش قانون اساسی که از نیمه  constitutionnalisme تصویب قوانین اساسی نوشته می باشد.

اثر ژان ژاک روسو به وجود آمد؛ یک جنبش « قرارداد اجتماعی»بر اثر نوشته های سیاسی به ویژه  18قرن 

ی و پایان دادن به استبداد از راه تدوین و استقرار دموکراتیک است که خواستار محدود ساختن قدرت سیاس

جنبش دستورگرایی مترادف با قانون  قانون اساسی در کشورها و تجدید سازمان سیاسی آنها می باشد.

که معلول دگرگونی های مربوط به انقالب صنعتی بود و قواعد حاکم  اساسی نوشته)از نظر شکلی( است

می توانست پاسخگوی نیازهای جدید باشد و بنابراین خود به خود شکل بر دوره فئودالیته به تنهایی ن

حقوقی ویژه ای را طلب می کرد تا بتواند به شکل مشخص تر، معقول تر روابط سیاسی و اقتصادی را تنظیم 

 کند.

 قوه موسس و قوای تاسیسی 

قدرت سیاسی به  ، قانون اساسی متن نوشته شده توسط یک)سوال دکتری(1امانوئل سی یساز دیدگاه  

و قوایی که این قوه به  باشدمی (95سوال دکتری -بیژن عباسی)یا قوه ایجاد کننده مؤسسقوه نام 

به طور قطع یک قدرت موسس . قوه شودنامیده می قوای تاسیسی یا قوای ایجاد شدهوجود می آورد 

)بنابراین .از یکدیگرند کنفکه متعلق است به ملت و قوای تاسیس شده هم قوایی چندگانه و م سیاسی است

قوه بازنگری یا قوه موسس تجدیدنظر قانون اساسی را هم همین قوه انجام می دهد که به آن اصطالحا 

بنابراین قوه  (.شود هر چند که ممکن است اعضای آن بعد از گذشت سالها زنده نباشندگفته می ثانوی

( و یا تغییر و بازنگری)قوه بازنگری در قانون موسس حق تدوین و تصویب قانون اساسی)قوه موسس نخستین

ارائه می برای اولین بارهر چند سی یس نظریه قوه موسس را  اساسی یا قوه موسس ثانوی( را داراست.

در بخش حقوق اساسی انگلستان، قوه موسس را طرح کرده  کتاب روح القوانیندهد اما منتسکیو هم در 

مشاهده  قانون اساسی سال سوم انقالب فرانسهن به روشنی در تاثیر عقاید سی یس را می توا است.

زیرا برابر این قانون ابتکار در بازنگری قانون اساسی با مجلس قدما و مجلس پانصد نفر است و تدوین  :کرد

به نظر دکتر  مواد مورد بازنگری در اختیار مجلس موسسان ویژه و تصویب نهایی آن بر عهده مردم است.

در نقد نظریه سی یس: اینکه همیشه ملت متصدی قوه موسس است می توان گفت که همیشه بیژن عباسی 

اینچنین نیست و بستگی به این دارد که پس از یک انقالب یا کودتا قدرت در اختیار چه کسانی است؟ زیر 
                                                        

 «طبقه سوم چه کسانی هستند»عنوان است:کتاب مهم امانوئل سی یس با این  - 1
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عهده آنها هستند که در یک خالء حقوقی تصمیم می گیرند قوه موسس در اختیار خودشان باشد یا اینکه 

دار آن مردم باشند؛ چرا که در زمان کودتای نظامی در یک کشور قاعدتا تصویب قانون اساسی جدید بر 

به عنوان متصدی قوه موسس آزادی بی حد و عهده مردم گذاشته نمی شود. ضمنا سی یس برای ملت 

فرهنگ، تمدن،  حصری قایل است در حالی که ملت همیشه با محدودیت ها و قیدهایی از قبیل حقوق بشر،

آداب و رسوم و.... رو به رو است. سوم اینکه برخالف دیدگاه سی یس بازنگری قانون اساسی باید به عهده 

یک قوه تاسیسی اما در عین حال فراتر از قوای تاسیسی سه گانه به نام قوه بازنگری گذاشته شود نه بر 

، کودتا و... نیست که قوه موسس نخستین عهده قوه موسس نخستین؛ زیرا جامعه همیشه در حالت انقالب

 ظاهر شود و پس از تصویب قانون اساسی نیز همچنان افراد آن زنده باشند و به فعالیت تاسیسی خود ادامه 

 177. بنابراین این قوه پس از تصویب نخستین قانون اساسی و با تاسیس قوه بازنگری)مانند اصل دهند

این رای بازنگری قانون اساسی( در صورت تجدیدنظر در قانون اساسی قانون اساسی ایران در پیش بینی شو

قوه بازنگری برای تجدیدنظر احتمالی در قانون اساسی در کنار دیگر قوا اما بدون هیچ فعالیتی به بقای خود 

 ادامه می دهد.
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 نکات مهم 

 :تمایل به ایجاد قانون اساسی همراه با جنبش دستورگرایی بوده است. نکته 

 :نظریه تقسیم جامعه به فرمانروایان و فرمانبران به وسیله لئون دوگی مطرح شد. نکته 

 :های اقتصادی، قانون اساسی که حاوی مباحث مربوط به سیاست قانون اساسی تفصیلی: نکته

اجتماعی و سیاسی است که از زمان قرن هجدهم به بعد با گذر از دولت ناظم به دولت رفاهی ایجاد 

پیوند خورده  دموکراسی اجتماعی و اقتصادی به دموکراسی سیاسیدر این خصوص شده است. 

 است.

 قوه موسس قوای تاسیسی را ایجاد به طور قطع یک قدرت سیاسی است؛  قوه موسس :نکته

. بنابراین قوه موسس و قوای تاسیسی با یکدیگر متمایز هستند و قوه موسس ایجاد کننده است کندمی

 یجاد شده است.)بیژن عباسی(اما قوای تاسیسی ا

 تمایز میان قوه موسس و قوای تاسیسی به منظور تجلی بخشیدن حاکمیت در یک حکومت  :نکته

 مطرح نشده است بلکه بر عکس این تفکیک بر پایه اندیشه ای لیبرال و آزادیخواه استوار بوده است. 

 :یان آنها یک سلسله مراتب وجود در رابطه میان قوه موسس و قوای تاسیسی می توان گفت که م نکته

دارد؛ بدین ترتیب که قوه موسس قوه ای برتر و باالتر از سه قوه تاسیسی است و اینکه قوای تاسیسی 

به بیان دیگر تنها قوه موسس، حاکم می باشد نه قوای تاسیسی زیر  توسط قوه موسس ایجاد می شود.

صیص صالحیت میان آنها می پردازد. اضافه بر اوست که بنابر اراده خود این قوا را تاسیس و به تخ

این)به اعتقاد ژرژ برلیا( تمایز میان قوه موسس و قوای سه گانه نخستین شرط تمایز میان قانون اساسی 

و قانون عادی است و قوه موسس در صورتی می تواند قوه برتر باشد که قانونی را که تصویب می کند 

 یژه قانونگذار عادی نباشد.قابل تغییر توسط قوای تاسیسی به و

 :قوه موسس حاکم بر قانون اساسی است و قانون اساسی محصول کار آن است. این قوه دارای  نکته

نیرویی خودجوش و خالق است و توان انجام هر کاری را دارد، زیرا از پیش ملزم به پیروی از قانون 

 اساسی خاصی نیست.

 :تجدیدنظر، راه بازبینی در قانون اساسی را هموار خواهد  قوه موسس با تعبیه بازنگری و شیوه نکته

کرد تا قوای زاده شده توسط قانون اساسی)قوای سه گانه( به ویژه قوه قانونگذاری نتوانند همانند یک 

صالحیت های البته قوای تاسیسی به اجرای  قانون عادی به بازنگری در اصول قانون اساسی بپردازند.

می پردازند در حالی که خود فراتر از حکومت چارچوب قانون اساسی  حقوقی مختلف حکومت در
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بنابراین قوای تاسیسی قوای حکومتی هستند در حالی که قوه و قوای تاسیسی قرار می گیرند. 

 موسس قوه ای فراحکومتی است.

 :لیور تفکیک میان قوه موسس و قوای تاسیسی نخستین بار در ایاالت متحده اجرا شد. به نظر او نکته

السورت: اعتقاد به اینکه مجلس قانونگذاری حق تغییر قانون اساسی را دارد اندیشه خطرناکی است زیر 

خود این مجلس، آفریده قانون اساسی است. بنابراین قوه بازنگری خود قوه موسس ثانوی است که باالتر 

مجالس است)پارلمان کشور و در برخی از کشورها بازنگری توسط از قوای سه گانه قرار می گیرد. البته 

در برخی موارد مانند امریکا اضافه بر پارلمان، مجالس ایاالت نیز حق تصویب نهایی در بازنگری قانون 

 (.اساسی را دارا هستند

 :تمایز میان قوه موسس و قوای تاسیسی بازتاب تفاوت ماهوی و شکلی میان هنجارهای اساسی و  نکته

نونمند است. بنابراین پیش از پذیرش اصل تفکیک قوا باید معتقد به هنجارهای عادی در یک دولت قا

 اصل تمایز میان قوه موسس و قوای تاسیسی باشیم.

 :نمایندگان  1286و متمم آن در سال  1285قوه موسس نخستین قانون اساسی ایران در سال  نکته

امر تجدیدنظر در قانون دوره نخست مجلس شورای ملی بودند. در قانون اساسی مشروطیت و متمم آن 

 -1288اساسی و قوه بازنگری اشاره ای نشده بود اما در عمل سه باز در دوره قاجار و پهلوی به سال 

البته برای اولین نگارش آیین تجدیدنظر در قانون  در این قانون تجدیدنظر به عمل آمد. 1328و  1304

ای ملی و سنا به صورت مستقل یا بنا به اساسی)با ابتکار تجدیدنظر بر عهده نمایندگان مجلس شور

صورت  1328پیشنهاد دولت و با تدوین مواد توسط مجلس موسسان و تصویب نهایی شاه( در سال 

در اولین قانون اساسی جمهوری گرفت و مواد بازنگری شده مورد تایید شاه نیز قرار گرفت. قوه موسس 

ان معروف به مجلس خبرگان( بود که اعضای اسالمی ایران مجلس خبرگان قانون اساسی)مجلس موسس

 :آن توسط مردم انتخاب شده بودند و متن تدوین شده را برای اولین بار در ایران مردم تصویب کردند

در مورد بازنگری ساکت بود که با ابتکار رهبری قانون  58ل قوه موسس+مردم؛ البته قانون اساسی سا

شورای بازنگری قانون اساسی  1358س قانون اساسی سال قوه موساساسی مورد بازنگری قرار گرفت. 

این قانون به اصل بازنگری قانون اساسی اشاره شده است. بنابراین متصدیان  177و در اصل + مردم  بود

کنونی قوه بازنگری در قانون اساسی ایران  عبارتند از: مقام رهبری که ابتکار موارد تجدیدنظر در قانون 

با مجمع و تایید مواد بازنگری شده توسط شورای بازنگری را دارد. شورای  اساسی پس از مشورت

است و مردم که مواد بازنگری شده در قانون اساسی را تدوین مواد که عهده دار  بازنگری قانون اساسی 

قانون اساسی با انعطاف ناپذیر کردن تجدیدنظر در  177تصویب نهایی می کنند. بدین ترتیب در اصل 

اساسی و سپردن این امر به طور مشترک میان چند نهاد تاسیسی و مردم اصل تمایز قوه موسس قانون 

 و قوای تاسیسی تا حدودی رعایت گردیده است.
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 دادرسی اساسی 

اساسی مرجعی است برای رسیدگی به ترافعات حقوق اساسی  یدادگاه قانون اساسی یا دادرس

رسالت ت حفاظت و صیانت از قانون اساسی. و تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی در جه

 مشترک همه دادگاه های قانون اساسی پاسداری از این قانون بنیادی و مادر است.

البته اندیشه دادرسی اساسی، نظارت بر مصوبات پارلمان و حفاظت از قانون اساسی برای بسیاری از  

انی برخوردار نیست. شاهد این امر بازیگران عرصه سیاست و حتی برخی از صاحبنظران از وضوح چند

 -دیوان -در صورتی که عناوین دادگاه درخواست تاسیس دادگاه قانون اساسی در کنار شورای نگهبان است.

شورا و کمیته قانون اساسی همه واژه هایی هستند که برای توصیف نهاد ناظر بر قانون اساسی یعنی شورای 

ی که از وجود ضمانت اجرا در حقوق اساسی جدید سخن به میان می هنگام نگهبان در ایران به کار می رود.

آید منظور ضمانتی است که در چهارچوب نهاد دادرسی اساسی و توسط قاضی اساسی اعمال می شود. یعنی 

در اینجا ضمانت های قابل اعمال توسط قضات عادی مدنظر نیست. بنابراین بدون وجود قاضی قانون اساسی 

نکته هم اینکه از آنجا که رویه ها و نظریات قضات اساسی در  ق اساسی جدید سخن گفت.نمی توان از حقو

حکم قانون اساسی تلقی می شوند تنها قوه موسس یا قوه بازنگری اختیار تعیین و تجدیدنظر در آنها را 

 خواهد داشت. اضافه بر آن اساسی سازی حقوق هم توسط نهاد دادرسی اساسی صورت می گیرد.

 :در مورد صیانت از قانون اساسی و تطبیق قوانین عادی یا ابطال مصوبات دولتی دو شیوه در  نکته

که مدل امریکایی یا پراکنده هم گفته می شود:  به صورت غیر متمرکز شیوه اول: کشورها وجود دارد:

ح شده باشد بدین معنا که فرقی نمی کند صیانت از قانون اساسی باشد یا پرونده ای کیفری یا جزایی مطر

به همه و همه در دادگاه های عمومی رسیدگی می شود. که ممکن است در هر نقطه از کشور صالحیت 

رسیدگی به این امر را داشته باشند؛ به این دلیل مدل آمریکایی گفته می شود که اولین بار در دعوای 

 از این شیوه پیروی می کنند. مدیسون در امریکا مطرح شد. بنابراین کشورهای پیرو نظام کامن ال-ماربری

در این شیوه حتی قضات به دلیل اصل وحدت در نظام قضایی ممکن است دست به تفسیر قانون اساسی 

که به آن مدل اتریشی یا اروپایی هم گفته می شود. دلیل این امر  به صورت متمرکز شیوه دوم: بزنند.

رسمی برای صیانت از قانون اساسی به وجود می  این است که به جای صالحیت دادگاه ها، یک نهاد خاص و

آورند که وظایف این نهاد به صورت تخصصی متمرکز است  از صیانت قانون اساسی و انطباق مصوبات با 

قانون اساسی. این شیوه بیشتر در کشورهای رومی ژرمنی حاکم است. در این شیوه اسامی این نهاد عناوینی 

 قانون اساسی است. اولین بار این مدل در اتریش مطرح شد.هیات یا شورای  -مانند دادگاه
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 :دادگاه قانون اساسی در برخی از کشورها فارغ از صیانت از قانون اساسی صالحیت نظارت بر  نکته

و رسیدگی به مسئولیت کیفری یا  احزاب سیاسی و اختیار اعالم ممنوعیت فعالیت آنها)مانند آلمان و ترکیه(

مانند اتریش، ایتالیا و آلمان( است. نکته اینکه هر چند تلفیق دادرسی اساسی با حقوقی مقامات عالی)

دادرسی کیفری و یا دادرسی سیاسی خالی از ایراد نیست اما تاسیس دو یا چند نهاد مختلف برای هدفی 

ده در یکی از دوره های مجلس شورای اسالمی همین موارد باعث پیشنهاد طرح یاز واحد توجیه پذیر نیست.

ماده ای با عنوان دادگاه صیانت از قانون اساسی به مجلس شورای اسالمی شد. این طرح دادگاه قانون 

 اساسی را دارای صالحیت رسیدگی به تمام اعالمات متضمن نقض اصول قانون اساسی می دانست.

 اساسی سازی 

طور کلی  بهاساسی سازی یا دستور سازی را می توان از پدیده های نوین حقوقی دانست. 

اساسی سازی را می  با پیدایش و توسعه نهادهای دادرسی اساسی مقارن است.برآمدن این پدیده 

توان عامل مهم یگانه سازی نظم حقوقی و ایجاد وحدت در شاخه های مختلف دانست. اساسی سازی 

ارد ساختن برخی است و در بیانی ساده، می توان آن را و کنستی توسیونالیزاسیونبرگردان واژه فرانسوی 

از هنجارها و قواعد عادی در جرگه اصول قانون اساسی دانست؛ به عنوان مثال اعطای ارزش قانون اساسی به 

بنابراین اساسی سازی اصوال از طریق دادرسی  مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی، فرامین رهبری و....

دادرس اساسی با استفاده از صالحیت اساسی و توسط نهاد ناظر بر قانون اساسی صورت می گیرد. 

نظارتی یا تفسیری خود و در راستای گسترش قلمرو قانون اساسی دست به انجام تفاسیر آفرینش 

 گرایانه از این قانون زده و اصول، قواعد و مقررات عادی را واجد ارزش قانون اساسی می شمارد.

 دو روش اساسی سازی عبارت است از:

 :در این روش، دادرس اساسی به دستوری سازی منابع حقوق مبادرت می کند  اساسی سازی مستقیم

 و بدین سان رتبه برخی از قواعد حقوقی را ارتقاء می بخشد)مانند اساسی سازی حق دسترسی به دادگاه(

 :در این روش، نهاد ناظر بر قانون اساسی به دستوری کردن مبنا و ماهیت  اساسی سازی غیرمستقیم

د. به بیان دیگر قاضی اساسی با تفسیر قانون اساسی نظم حقوقی را تحت تاثیر قرار داده و حقوق می پرداز

قضات دیگر را وادار به پیروی از تفسیر خود می کند. به عنوان مثال حق حیات و حق بر کرامت انسانی 

انسه با ارائه ابتدائا در جرگه اصول دارای ارزش قانون اساسی قرار نداشتند اما شورای قانون اساسی فر

 به دستوری کردن این حقوق پرداخت. 1946تفسیری موسع از نخستین جلمه دیباچه قانون اساسی 
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 نکات مهم 

  :را می توان جلوه دیگری از  ایجاد و پایه و بنیان دستوری برای رشته های گوناگون حقوقنکته

ها در نظر گرفت؛ زیرا سابقه ی این رشتهاساسی سازی قلمداد کرد. البته این امر را نباید به معنای بازنویس

بر می گردد اما  پیش از ظهور فرایند اساسی سازیبرخی از شاخه های حقوقی مانند حقوق مدنی به 

نقش اساسی سازی را در ایجاد تحول عمیق و تجدد گرایانه در این شاخه ها نیز نباید فراموش گرد؛ به طور 

قانون اساسی جدید آلمان منجر به تغییر برخی از قواعد حقوق نمونه پذیرش اصل برابری زن و مرد در 

 مدنی این کشور شد.

  :اساسی سازی را نباید به معنای یکسان سازی تمام شاخه های حقوق یا نشاندن قواعد حقوق نکته

اساسی به جای قواعد حقوق مدنی دانست. به گفته لویی فاورو: همسان انگاری اساسی سازی با پاکسازی 

نظم حقوقی نیز نادرست است چرا که دادرس اساسی گاه به اساسی کردن راه حل های برخاسته از کامل 

حقوق زنده می پردازد؛ به بیان دیگر در این حالت دادرس اساسی رهیافت هایی را بر می گزیند که دیگر 

اسی فرانسه قضات به ویژه قضات اداری و عادی برای حل دعاوی جاری اتخاذ می کنند. شورای قانون اس

برای تعریف ویژگی های حق اعتصاب از حقوق کار)قضات عادی( و حقوق اداری)دادرس اداری( الهام گرفته 

است. آرای دیوان عالی کشور فرانسه در زمینه بررسی هویت اشخاص نیز الهام بخش شورای قانون اساسی 

سان سازی تمام شاخه های حقوق این کشور بوده است. در این نگرش؛ اساسی سازی نه تنها به معنای یک

نیست بلکه بدین معناست که دادرس اساسی مهر تاییدی بر رهیافت های موجود در دیگر رشته های حقوق 

می زند. پوشاندن ردای قانون اساسی بر رهیافت های حقوق زنده را می توان به نوعی تقویت موقعیت قضات 

ست؛ در واقع اعطای ارزش قانون اساسی به برخی از تفاسیر دادگاه ها در برابر دستیازی های قانونگذار دان

 قضات عادی را می توان به حصاری برای امان نگه داشتن تحوالت یک دفعه ای)مانند کودتا( مانند کرد.

  )اما به نکته: بدون دادرس اساسی فرایند اساسی سازی تحقق نمی یابد.)نظر لویی فاورو

دادرسی اساسی با تردید رو به رو است. چرا که اساسی سازی را نمی  نظر می رسد منحصر کردن این امر در

فا در انحصار دادرسی اساسی دانست  در حالی که به خاطر استمرار فعالیت نظارت بر انطباق توان صر

مصوبات پارلمان با قانون اساسی می توان این نهاد را مرجع اصلی اساسی سازی تلقی کرد. اما افزون بر نهاد 

ی اساسی بایستی قوه بازنگری یا قوه بنیانگذار ثانوی را هم باید در شمار مراجع دستوری ساز به دادرس

حساب آورد. قوه بنیانگذار می تواند به هنگام بازنگری قانون اساسی و در چارچوب صالحیت،آیین و 

اساسینتیجه مطالب فوق در مورد  تشریفات پیش بینی شده به انجام اساسی سازی مبادرت ورزد.

اینکه اعمال نظارت بر سازگاری مصوبات پارلمان با هنجارهای برترین قانون اساسی، این قانون را به سازی: 

 سرچشمه و منبع تمام منابع حقوقی تبدیل کرده است.
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 :هیات قانون اساسی یا اد نهادی با نام اولین شخصی است که ایج امانوئل سی یس نکته

 هیارا سی یبار توسط امانوئل س نیقوه موسس اول هینظر را ارایه داد. شورای قانون اساسی

 شد.

 :تصویب شد که در این قرن جنبش دستورگرایی شروع  قرن هجدهماولین قانون اساسی نوشته  نکته

 96 سوال دکتری-فرانسه سپس دردر امریکا و شد؛ ابتدا 

 :مهمترین نظریه پردازانی که به قانون اساسی اشاره کردند؟ جان الک و ژان ژاک  نکته

که هر دو عنوان قرارداد اجتماعی به قانون اساسی دادند به این معنا که دولت و شهروندان با هم روسو 

ایتالیا ارائه اولین کرسی تدریس حقوق اساسی در جهان در   د.توافق می کنند تا قانونی بین آنها حاکم باش

در دانشکده حقوق پاریس افتتاح شد  1834در سال  فرانسوا گیزوشد و بعد از آن در فرانسه که به همت 

 بود. پلگرینو رُسیو اولین مدرس آن 

 :ژرژ بوردو حقوق اساسی را مطالعه روش اکتساب، اعمال و انتقال قدرت می دانست. مارسل پرلو  نکته

 عه ساختار ادارات، دادگاه ها و سازمان های عالی تعریف می کرد.نیز حقوق اساسی را علم مطال

 :منظور از حقوق اساسی رویه ای بررسی و تحلیل موضوعات گوناگون  حقوق اساسی رویه ای: نکته

 حقوق اساسی در رویه های شورای نگهبان یا دیگر مراجع قضایی است.

 :نیاز جامعه و ضرورت و ضمانت  ناشی ازمنشاء و عنصر قدرت سیاسی در تشکیل دولت  نکته

 است. اجرای نظام حقوقی در جامعه سیاسی

 :موضوع قانون اساسی اصول و  یک از نظر معیار موضوعی:تفاوت قانون اساسی و قانون عادی:  نکته

ارزش های بنیادی حکومت و نظام سیاسی است اما حیطه قانون عادی مسائل دیگری جز این اصول و ارزش 

دو از نظر معیارهای ذاری درباره این موضوعات به عهده قوه مقننه گذاشته شده است. ها است و قانوگ

تفکیک قانون اساسی از قانون عادی به لحاظ فرایند تصویب آنها که از این نظر قانون اساسی قانونی شکلی: 

 است خشک و انعطاف ناپذیر و به راحتی قابل تغییر و بازنگری نیست برخالف قوانین عادی

 دالیل برتری قانون اساسی نسبت به سایر قوانین: به سبب صالحیت برتر واضع قانون اساسی و  ته:نک

)سوال دکتری نحوه بازنگری در قانون اساسی که به شیوه خاصی تجدیدنظر در آن صورت می گیرد.

 بوده(
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 خودسنجی با سواالت دکتری 

در بخش خودسنجی سعی شده است از سواالت دکتری استفاده شود اما در مواردی که نکته: 

نکته ای مهم به نظر می رسد سواالت تالیفی هم طرح شده و کنار سوال هم نوشته شده است 

سوال تالیفی. ضمنا سعی کنید ابتدا متن را دقیق بخوانید)چرا که هر جمله ای از این کتاب 

شده است مطلبی بیهوده ذکر نشود.( و در نهایت بعد از تسلط بر  هدف دار کار شده و سعی

 مطلب تست بزنید.

  در حقوق عمومی چهره اصلی اقتدار از چه طریقی 91سوال دکتری سراسری سال :

 بروز می کند؟
 امتیاز گسترده -الف

 زور -ب

 برتری شهروندان -ج

 الزام به پاسخگویی -د

حقوق عمومی زور می باشد البته زوری که از قالب نهادهای سیاسی یا چهره اصلی اقتدار در  پاسخ تشریحی: 

حکومت اعمال می شود و به آن قدرت سیاسی می گویند. البته زور به وسیله حقوق قانونی می شود و آرام آرام 

 چهره حقانیت)حق به جانب( می گیرد. این حقانیت باعث می شود که دولت قدرت سیاسی را حقا اعمال کند و از

 حقوق نیز به عنوان ابزاری در تحقق اهداف خود استفاده کند.

 *گزینه ب صحیح است.

 مبنای اصلی در حقوق عمومی چیست؟91سوال دکتری سراسری سال : 
 قدرت عمومی -الف

 صالحیت -ب

 قدرت شخصی -ج

 قانون اساسی -د

که از یک سو اعمال دولت مسلما مبنای اصلی حقوق عمومی حرکت در مدار قانون اساسی است پاسخ تشریحی: 

 را تنظیم و حقوق و آزادی های شهروندان را با ترسیم حقوق ملت در قانون اساسی تضمین کرده است.

 *گزینه د صحیح است.

  جنبش دستورگرایی ناشی از اقدام کدام طبقه : 91سوال دکتری سراسری سال

 اجتماعی و برای چه منظوری بود؟
 بورژوازی که منجر به تأسیس مجلس قانونگذاری گردید. -الف

 توکراسی که منجر به تنظیم قوانین اساسی شد.سآری -ب

 بورژوازی که منجر به تدوین قوانین اساسی گردید.  -ج
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 گذاری شدند.ها که در پی شکل دادن مجالس نامرسیتوکراتآ -د

جنبش دستورگرایی داشتند طبقه بورژوازی قرن یکی از گروه هایی که تاثیر مستقیمی در  پاسخ تشریحی: 

هجدهم بود. به نظر این طبقه عرف برای محدود کردن قدرت سیاسی به تنهایی کفایت نمی کرد؛ به ویژه آنکه 

قواعد عرفی گذشته که در دوره رژیم های فئودالیته و آریستوکراسی ایجاد گردیده بودند نمی توانستند گرایش های 

 هانه را تامین نمایند.نوین و آزادی خوا

 *گزینه ج صحیح است.

  است که ............. ینهاد یاساس یدادرس :92سوال دکتری سراسری سال 

 کند. یم نینامه را در محاکم تضم نییقانون و آ ،یقانون اساس یبرتر -الف

 پردازد. یقوه مقننه و قوه مؤسس م یها تیصالح یقلمرو اختصاص کیبه تفک -ب

 کند. یم کیرا تفک ییو قضا ییاجرا ،ینیتقن یقوا یاختصاص یها تیحقلمرو صال  -ج

 کند. یم نیتضم ینیو تقن یاسیس یو نهادها ینامه و قانون را در محاکم، سازمان ادار نییآ یبرتر -د

دادرسی اساسی که همان بررسی و تطبیق قوانین عادی و مصوبات با قانون اساسی و در جهت پاسخ تشریحی: 

ت با این این اقدام کاری می کند که قانون عادی و مصوبات بدون ایراد باشد و از این جهت تعرضی به انطباق اس

 ،حقوق شهروندان نشود. بنابراین این اختیارا در حقیقت مشخص می کند که صالحیت های اختصاصی قوای اجرایی

 قضایی و قانونگذاری مشخص شده و از هم تفکیک شود.

 *گزینه ج صحیح است.

 دستورگرایی در ادبیات حقوق اساسی، سرآغاز  :94وال دکتری سراسری سال س

 کدام مورد بوده است؟

 و اقتدار در اداره امور یاسیالزام س  -الف

 قوا ریقوه مقننه بر سا یبرتر -ب

 یاساس نیقوان نیو تدو یریشکل گ -ج

 یاسیمشارکت در نظام س یغلبه دستور و فرمان به جا  -د

تورگرایی در ادبیات سیاسی سرآغاز شکل گیری و تدوین قوانین اساسی بوده است؛ این جنبش دسپاسخ تشریحی: 

 از اواسط قرن هجدهم برای اولین بار در آمریکا و فرانسه شکل گرفت.

 *گزینه ج صحیح است.

 ال....در نظام کامن یاز قانون اساس انتی: ص93سال  یسراسر یسوال دکتر 
 است. یژرمن یبه نظام روممشا رمتمرکزیغ قیبه طر -الف

 .شودیبه صورت متمرکز اعمال م یاساس یدادرس قیبه طر  -ب

 .باشدیم رمتمرکزیبه صورت غ یژرمن یبرخالف نظام روم  -ج

 است. یدادگاه قانون اساس قیاز طر یژرمن یبرخالف نظام روم -د

ه هایی قضایی در ایاالت و یا سطح در مورد صیانت از قانون اساسی در کشورهای کامن ال دادگاپاسخ تشریحی: 

فدرال صالحیت رسیدگی به انطباق مصوبات فروتر و حفاظت از قانون اساسی  را بر عهده دارند. بنابراین برخالف 
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نظام رومی ژرمنی )که یک نهاد خاص مانند دادگاه قانون اساسی به صورت اختصاصی کار حفاظت را بر عهده دارد و 

شده است در حفاظت و صیانت قانون اساسی( صالحیت این دادگاه ها غیرمتمرکز است و وظیفه این نهاد متمرکز 

این دادگاه ها حق حفاظت از قانون اساسی، انطباق و یا ابطال قوانین فرودست و حتی حق تفسیر قانون اساسی را 

 دارند. 

 *گزینه ج صحیح است.

  وای تاسیسی نخستین : اصل تمایز میان قوه موسس و ق96سوال دکتری سراسری سال

 بار توسط کدام اندیشمند به عنوان یک نظریه علمی مطرح شده است:
 منتسکیو -الف

 آکویناس -ب

 سی یس -ج

 جان الک -د

اشاره به قوه موسس و قوای تاسیسی برای اولین بار در نظریات امانوئل سی یس)انقالبی و پاسخ تشریحی: 

یات قانون اساسی به عنوان نهاد کنترل کننده قانون اساسی نیز سیاستمدار فرانسوی( آمده است. ضمنا وجود ه

 اولین بار توسط وی ارائه شد.

 *گزینه د صحیح است.

  سایر اعمال هنجاری محسوب سوال: کدام مورد از وجوه تشخیص قانون اساسی از

 شود؟نمی
 شیوه بازنگری -الف

 کلیت و جامعیت  -ب

 برتری قانون بر کلیه هنجارها -ج

 موسس و واضع آنقوه -د

گزینه ب صحیح است. چرا که از وجوه قانون اساسی این است که این قانون بنیادی در جایگاه پاسخ تشریحی: 

باالتری از سایر قوانین و حتی مصوبات پارلمان دارد و ضمنا قوه موسس واضع آن هم در جایگاه خاصی قرار داشته 

 آن هم به سبک خاص باشد و از طرق عادی بازنگری نشود. که این امر را می طلبد که بازنگری و تجدیدنظر

  گزینه ب صحیح است.*
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 کشور-: دولتدوممبحث 

 کشور -دولتاشکال : چهارممبحث 

 

 های عمومی و حقوق بشرمبحث ششم: آزادی
 

 :  تفکیک قواهفتممبحث 

 م: پارلمان یا دستگاه قانونگذاریهشتث حمب 

 هم:  قوه مجریه یا دستگاه حکومتنمبحث 

 مبحث دهم: اثرات متقابل مقننه و مجریه

 اساسی قضاییه مسائلدهم: یازمبحث 
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 بخش دوم

 دوحقوق اساسی 
 حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران
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 رهبریث دوم: مبح
 

 مبحث چهارم: قوه مجریه

 

 مبحث پنجم: قوه قضائیه

 

 مبحث اول: کلیات حاکمیت در جمهوری اسالمی ایران
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 بخش سوم
 نکات مهم کتب حقوق اساسی )رفرنس(
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 جوامع است که از فرمانروایان و فرمانبران تشکیل شده و  نیترمتکاملو  نیترشرفتهیپز جامعه سیاسی ا

است. قدرت سیاسی و جامعه سیاسی دو مفهوم توأم با هم  قدرت ناب سیاسیویژگی جامعه سیاسی، 

 هستند.

 سایلی ابزارها و و دارای قدرت سیاسی یعنی قدرتی که در جامعه سیاسی و پیشرفته معنا پیدا کرده و

نظم حکومت کرد و یا تصمیمی اتخاذ کرد. در این راستا عواملی نظیر  توانیمبوده که به وسیله آن 

 .کنندیمصورت بندی  قدرت را در قالب حقوق اجباراً عمومی، مصلحت اجتماعی و سودعام

 در صورت شکل گیری دارای شرایط ذیل است: جامعه سیاسی 

.جامعه سیاسی فراگیر و کلی است 

معه سیاسی خصلتی الزامی دارد.جا 

 کندیمقدرت در جامعه سیاسی قاهرانه عمل. 

 :روابط بین حقوق و قدرت 

  البته قانونی بودن قدرت لزوما به معنای حقانی بودن آن  .کندیمحقوق، قدرت را حقانی

 .نیست

 .حقوق، ابزاری است در اختیار قدرت 

 .حقوق، ابزاری است علیه قدرت 

 بخشدیمبندی کرده و سازمان حقوق قدرت را نهاد. 

 :حقوق اساسی جزئی از حقوق عمومی داخلی است. جایگاه حقوق اساسی در علم حقوق 

 :موضوع حقوق عمومی کلیت جامعه است و موضوع حقوق خصوصی در درجه  نظریه موضوعی

 نخست فرد است.

 :جامعه از لحاظ پیکره شامل فرمانروایان و فرمانبران است. نظریه اندامی 

 در حقوق خصوصی سود فردی و در حقوق عمومی سود و منفعت عمومی برتری دارد. ظری مادی:ن 

 :قواعد حقوق عمومی ناشی از قواعد آمره است. قواعد حقوق خصوصی ناشی از اصل  نظریه شکلی

 حاکمیت اراده و برابری طرفین است.

 :ق خصوصی است.حقوق عمومی از نظر سلسله مراتب پیش تر از حقو نظریه سلسله مراتب 

 :حقوق عمومی بیشتر از حقوق خصوصی است. یپویای نظریه پویایی 

 ی حقوق اساسی نوشته دکتر ابوالفضل قاضی شریعت پناهیهاستهیبامبحث اول: 
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 :موضوع حقوق اساسی 

بررسی قواعد مندرج در قانون اساسی 

 پردازدیمحقوق اساسی به روابط مربوط به دولت. 

 کندیمحقوق اساسی نهادهای سیاسی را بررسی. 

  ی هادهیپدچهارچوب بندی حقوقی  ی استی نهادین شده سیاسهادهیپدموضوع حقوق اساسی بررسی

 (آندره هوریو.)سیاسی.

 یمآن را علم قواعد حقوقی دانسته که به وسیله آن قدرت سیاسی، مستقر، اجرا و منتقل  مارسل پرلو

 .شود

 .منابع حقوق اساسی شامل منابع نوشته، منابع عرفی و سایر علوم است 

 نین ارگانیک، قوانین عادی، اعمال قوه مجریه )مانند منابع نوشته به ترتیب شامل قانون اساسی، قوا

ی کنترل کننده مانند شورای نگهبان یا دیوان عدالت اداری، هادستگاهمصوبه، آیین نامه، بخشنامه و..(، آراء 

 باشد.میو... مذاکرات مجالس قانونگذار، نظریه علمای حقوق و اعالمیه، خاطره

  بل تقسیم بندی است. قانون اساسی مادی یا ماهوی با توجه به قا شکلی و ماهویقانون اساسی از نظر

. قانون اساسی شکلی نیز به شکل باشدیمکشور -اختار سیاسی و استخوان بندی دولتماهیت مربوط به س

که با یک تشریفات رسمی به وسیله مقامات صالح و همه پرسی تصویب شده  شودیمقانون اساسی توجه 

 است.

 انقالب صنعتی، جابجایی قدرت از اشراف به بورژوا، گسترش  ریتأثساسی تحت گرایش به قوانین ا

 ی نویسندگان و فالسفه بود.هاشهیاندبه دلیل  هایآزادشناخت مردم از حقوق و 

 :به دنبال تحول تدریجی جوامع و آمادگی ذهنی فرمانروایان و شهروندان،  دالیل ظهور قوانین اساسی

 هاانقالبدگرگون کننده مانند  ایجاد کشورهای جدید، حوادث

  ال عرفی بوده و نیست. قانون اساسی کشورهای کامن یعنی مدون ؛است عرفیقانون اساسی انگلستان

 مبتنی بر رویه قضایی است.

  قانون اساسی انعطاف پذیر به راحتی قابلیت بازنگری و تجدیدنظر دارد و قانون اساسی انعطاف ناپذیر به

 )تقسیم بندی بر اساس قابلیت بازنگری یا عدم قابلیت بازنگری است(نیست. راحتی قابل تجدیدنظر

  قانون اساسی مختلط مبتنی بر دو باشدیمقانون اساسی یکدست مبتنی بر اصول واجد ارزش یکسان .

 نوع اصول است و برخی اصول آن به راحتی قابل تجدیدنظر بوده و برخی اصول آن قابلیت تجدیدنظر ندارند.

 قانون اساسی اعطایی یا نون اساسی از سوی زمامدار بالمنازعی به عنوان امتیاز داده شود به آن اگر قا

 گویند.می اریاقتد
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  مردمی تنظیم عاقالنه و همزیستی آشتی جویانه ای است که بین  -ی سیاسیهانظامثمره انقالبات در

را در نظام حقوقی وارد ساخته  ن اساسیقانوآزادی فرد و قدرت دولت پدیدار شده و نظم نوینی به نام 

 است.

  تنظیم اقتدار قانون اساسی سند حقوقی و سیاسی است که در آن نظام سیاسی کشور بر پایه

. برای تضمین این امر، حکومت شودیمبه نحو متناسب مقرر  زمامداران و تضمین حقوق و آزادی مردم

 تا بر اساس قانون اساسی حکمرانی کنند. دریگیمدر دست مردم و نمایندگان منتخب آنان قرار 

  میرزا صالح یکی از اولین آثاری که در زمان مشروطیت درباره اندیشه آزادیخواهی وجود دارد سفرنامه

و انگلستان را  کندیماد ی که فرمان آزادی برای مردم بوده مگنا کارتااست که در سفرنامه خود از  شیرازی

 .کندیمملتی آزاد یاد 

 یی مانند حبل هاروزنامهدر زمان مشروطه توسط  حاکمیت قانون و حاکمیت ملتحاتی نظیر اصطال

یمی طالبوف وارد قاموس جامعه شد. از روحانیون تاثیرگذار هم هاکتابالمتین و سیاحتنامه ابراهیم بیگ و 

عظ اصفهانی اشاره به سید جمال الدین اسدآبادی، میرزا نصراهلل ملک المتکلمین، سید جمال الدین وا توان

 کرد.

  و مربوط به  اصل 51مشتمل بر شد و  دییتأهجری توسط مظفرالدین شاه  1324قانون اساسی در سال

 51و اصل ) 107در  1327تشکیل مجلس و حقوق نمایندگان بود و به خاطر فقدان سایر اصول در سال 

صدور فرمان پذیرفته شد. توسط محمدعلی شاه به عنوان متمم قانون اساسی تصویب و  اصل قبلی(

 .شودیمتوسط مظفرالدین شاه نقطه عطفی در کشور محسوب  مشروطیت

  تنبیه االمه و تنزیه یکی از علمای زمان مشروطیت آیت اهلل شیخ محمد حسن نائینی است که کتاب

 را به رشته تحریر در آورد و در آن از نظام مشروطه دفاع کرد. المله

 بود که اصل دوم قانون اساسی را مبنی بر  مشروطه مشروعهعتقد به نظریه شیخ فضل اهلل نوری نیز م

پیشنهاد داد و مورد پذیرش قرار  پیشینه شورای نگهبان کنونی(شرع )مطابقت مصوبات مجلس با 

 گرفت. وی برخالف نظر نائینی اصل برابری و تساوی و حتی خود قانون اساسی را قبول نداشت.

 قانون اساسی به دلیل آنکه ترکیب شورا از اشخاص  177سی مقرر در اصل شورای بازنگری قانون اسا

 مؤسسقوه بهتر بود اسم شورا به  رسدیماما به نظر  دیرسیممتخصص و مقامات بوده مناسب به نظر 

یمتوسط مردم انتخاب  مؤسسی مبتنی بر دموکراسی و حاکمیت ملی قوه هامیرژتبدیل شود. البته در 

نفر از خبرگان رهبری که نمایندگان مردم بوده هر چند بیانگر  5فر از نمایندگان مجلس و ن 10. وجود شود

 .باشدیم ضعیف نسبتا  اقلیتی نظر فوق بوده اما 

 یحقوق اساسی یک ) اصول و مبانی کلی نظام( نوشته دکتر سید محمد هاشممبحث دوم: 
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  .ابتکار عمل در مورد بازنگری با شورای بازنگری، پس از دستور مقام رهبری به رئیس جمهور است

باید از طریق مراجعه به همه پرسی به  قام رهبریو امضای م دییتأپس از مصوبات شورای بازنگری 

نظارت بر مراجعه به شرکت کنندگان در همه پرسی برسد. البته شورای نگهبان  تصویب اکثریت مطلق

موظف است نتایج همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی به  رئیس جمهوررا بر عهده دارد و  همه پرسی

 مسئولین قرار دهد. وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار

  به غیر از اصول مربوط به اسالمی بودن، ابتنای کلیه مقررات بر شرع، جمهوری بودن  177در اصل

حکومت و والیت امر و اداره امور کشور مبتنی بر آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران غیرقابل تغییر 

از جمله  وق ملت و اصل تفکیک قوااصول مربوط به فصل سوم قانون اساسی یا حقاست اما الزم بود 

 اصول تغییرناپذیر بود.

  قوانینی هستند که خطوط کلی آن در قانون اساسی ذکر شده اما تفصیل و  قوانین ارگانیکمنظور از

 تصویب یک قانون دیگر شده است. هتکمیل آن منوط ب

  رئیس برگان، در مقابل مجلس خ رهبرمسئولیت سیاسی زمامداران به این صورت است که در آن

در مقابل رئیس جمهور و مجلس شورای  وزیراندر برابر ملت، رهبر و مجلس شورای اسالمی و  جمهور

 .اندمسئولاسالمی 

  ی در همه پرسی و اینکه اسالمی رأبه خاطر اینکه اکثریت مردم ایران مسلمان بوده و با توجه به حق

بنابراین جمهوریت و اسالمیت نظام است.  بودن مربوط به محتوای نظام و جمهوریت مربوط به شکل

 .ردیگیمصورت  مشارکت همگانیهستند و این امر از طریق قابل جمع 

 اصل دوم قانون اساسی که جمهوری اسالمی را بر پایه کرامت و ارزش  6مقصود قانونگذار از بند  :سؤال

چیست؟ مقصود این است که اصل با مسئولیت او در برابر خدا دانسته است،  توأمواالی انسانی و آزادی 

 .باشدیمبا مسئولیت شرط ادامه حیات نظام جمهوری اسالمی ایران  توأمکرامت و آزادی 

  در نظام جمهوری اسالمی ایران به خاطر اعتقاد اکثریت مردم به دین مبین اسالم، حاکمیت قوانین الهی

ی هایدموکراسم را با قوه مقننه آنچه که قوه مقننه این نظا. در این خصوص، باشدیممورد توجه 

 ، آن است که کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسالمی باشد.سازدیممتداول متمایز 

  عالوه بر مباشرت مقام رهبری در برخی از امور مربوط به قوه مجریه، هم او، در مقام نظارت بر این قوه

پس از حکم دیوانعالی کشور به تخلف  اًیثانو  کندیمتنفیذ با امضای حکم ریاست جمهوری مقام وی را  اوالً

ی مجلس شورای اسالمی بر عدم کفایت سیاسی وی، با در نظر گرفتن مصالح رأوی از وظایف قانونی یا 

 .کندیمکشور او را عزل 
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 :در حاکمیت مردم هر یک از افراد حق تعیین سرنوشت تفاوت بین حاکمیت مردم و حاکمیت ملی 

دموکراسی مستقیم( اما در حاکمیت ملی قدرت یکپارچه از طریق دارند )فردی و اجتماعی خویش را 

 .ابدییمدموکراسی غیرمستقیم( بر سرنوشت افراد فعلیت ) یندگینما

  بوده و در واقع تمهیدی است  تبیین کننده اصلی شکل حکومت در ایراننظریه تفکیک قوا در ایران

توجه به اینکه هدف اسالم هم محو استبداد و سعادت بشر است، راه همزیستی نظام  برای محو استبداد و با

 .شودیماسالمی و تفکیک قوا فراهم 

  (، که از ارکان تصمیم گیری در کشورندشوراها )نهادهای خاص در اعمال حاکمیت در ایران شامل

 .باشدیمصدا و سیما، شورای عالی امنیت ملی و مجمع 

 ولیت اعضای قوه مجریه، نظارت مالی و ئمقننه بر قوه مجریه در ایران از طریق مس اقتدار کامل قوه

 .ردیپذیمنظارت استصوابی مجلس تحقق 

  اقتدار نسبی قوه مقننه بر قوه قضاییه از طریق اصل نود یا کمیسیون اصل نود مجلس و دیگری از طریق

 .باشدیمرجوع قضات به قوانین 

  مقننه از طریق لوایح قضایی، تفسیر قضایی قوانین و آراء وحدت رویه و عدم اقتدار قوه قضاییه بر قوه

 .باشدیممصونیت کیفری نمایندگان 

  ی هانظارت، ی خالف قانونهانامهعدم اجرای تصویب اقتدار قوه قضاییه بر قوه مجریه از طریق

لت در دادگاه عمومی و دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور، رسیدگی به اتهامات اعضای دو

 .شودیمدیوان عالی کشور اعمال 

  ی اجرایی است.هانامهنفوذ قوه مجریه بر قوه مقننه از طریق ارسال لوایح و آیین 

 .نفوذ قوه مجریه بر قوه قضاییه از طریقه بودجه و لوایح تقدیمی است 

 از رشد بیکاری است. مبنای ممنوعیت جمع مشاغل عدم امکان فساد اداری، اعمال نفوذ، جلوگیری 

  شغل مستمر، تمام وقت و با پست ثابت سازمانیمنظور از ممنوعیت جمع دو شغل دولتی وجود 

 است.

  قدرت دولتی، موسساتی بوده که از  مؤسساتمنظور از ممنوعیت جمع مشاغل اعضای قوه مجریه در

 .کنندیماستفاده  عمومی و بودجه دولتی

  مشاوره  مطلق وکالت(،وکالت )نمایندگی،  از مشاغل مانندای پارهممنوعیت شغل دولتی با

 .باشدیم ی دولتیهادستگاه

 

 )جمهوری اسالمی ایران(نوشته دکتر سید محمد هاشمی دوحقوق اساسی مبحث سوم: 
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 بخش چهارم:

 نکات تستی مهم برگرفته شده از     

 آزمونها
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 سال اخیر 20در طی ی آزمونتستی  نکته 300بیش از 

  قدرت سیاسی به دو وجه موازی هم توسط نمایندگان مردم و هم  در دموکراسی نیمه مستقیم

 مستقیما به وسیله خود مردم اعمال می شود.

 پارلمان پاسخگوی مردم و دولت پاسخگوی کارکرد خود در برابر پارلمان است. نظام پارلمانی در 

 مجریه ریاستی متناسب با تفکیک مطلق است و مجریه پارلمانی متناسب با  در نظام تفکیک قوا

 تفکیک نسبی قواست.

 )دولتهای عضو  دولت فدرال دارای سیاست خارجی متمرکز است؛ اما در دولتهای مرکب)چند پارچه

 کنفدراسیون هر یک دارای سیاست خارجی مستقل است.

  حاکمیت درونی به معنای اقتدار و حاکمیت بیرونی به معنای استقالل  در بیان مفهوم دولت کشور

 است.

 ،رئیس جمهور می تواند در مسائل بسیار مهم با رعایت قانون اساسی  در نظام جمهوری اسالمی ایران

 به همه پرسی بگذارد.تصویب قانونی را 

 تحت امر مقام رهبری هستند؛ بنابراین اعضای ارتش و سپاه  نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران

 حق عضویت در گروه های سیاسی را ندارند و حق فعالیت سیاسی ندارند.

 نمایندگان حق دارند در همه مسائل داخلی و خارجی کشور  در قوه مقننه جمهوری اسالمی ایران

ار نظر کنند و از این بابت نمی توان آنها را به سبب نظراتی که اظهار نظر کرده اند مورد تعرض و اظه

 مواخذه قرار داد.

 وزیر با رای عدم اعتماد عزل می شود اما رئیس جمهور به صرف رای عدم کفایت  در بحث استیضاح؛

 عزل نمی شود.

   مگر در مواردی که قانون تجویز  تاز تعرض مصون اسحیثیت جان، مال، مسکن و شغل اشخاص

 کند.می

 ،استخدام کارشناسان خارجی و گرفتن و دادن وام و  در حق نظارت مجلس شورای اسالمی بر امور

 کمک های بدون عوض خارجی باید با تصویب مجلس باشد.

  ق دولت و نمایندگان، در صورتی که صالح بدانند، ح ،در مورد لوایح و طرح های قانونی به مجلس

 استرداد لوایح و طرح های قانونی را قبل از تصویب نهایی از مجلس دارند.

مطالعه این قسمت توصیه موکد می شود چرا که در حقیقت شما را برای آزمون آماده  نکته:

است که پاسخ تستی که در آزمونها بوده سازی می کند؛ بنابراین در این قسمت سعی شده 

 به عنوان نکته  از متن سوال خارج و در اینجا ذکر گردد.)مولفین(
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  قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون  قانون اساسی 171و  164به موجب اصل

محاکمه و ثبوت جرم و تخلفی که موجب انفصال است عزل کرد ولی در صورت تقصیر در موضوع یا در 

 ی ضامن است.حکم طبق موازین اسالم

  تشکیالت شوراهای فرعی به تصویب شورای عالی می رسد و مصوبات  ،در  شورای عالی امنیت ملی

 شورای عالی پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست.

  تفتیش عقاید، سلب آزادی ها و شکنجه مطلقا ممنوع است. ،در نظام جمهوری اسالمی ایران 

  جمعیت، سرزمین و قدرت عالی :عبارتند از عناصر اصلی دولت کشور 

  قانون اساسی دولت های عضو نباید با قانون اساسی فدرال مخالفتی داشته  ،در دولت های فدرال

 باشد.

  پارلمان پاسخگوی مردم و دولت پاسخگوی کارکرد خود در برابر پارلمان است. ،در نظام پارلمانی 

 انی متناسب با تفکیک نسبی قواست.متناسب با تفکیک مطلق و مجریه پارلم ،مجریه ریاستی 

   ،قوه مقننه و مجریه هر دو منبعث از مردمند؛ به همین جهت، هیچ یک بر دیگری در نظام ریاستی

 برتری ندارد.

 ،در دموکراسی نیمه مستقیم، قدرت سیاسی به دو وجه موازی هم توسط   در بیان مفهوم دموکراسی

 عمال می شود.نمایندگان مردم و هم مستقیما توسط مردم ا

  سلب آزادی های مشروع افراد حتی با وضع قانون ممنوع است. در شرایط اضطراری 

  اصل بر برائت است و هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به  در نظام جمهوری اسالمی ایران

 حکم و ترتیبی که قانون معین می کند.

 ه امور حق مجلس و سئول و استیضاح تحقیق و تفحص در کلی در قوه مقننه جمهوری اسالمی ایران

وزیران حق نمایندگان است و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که اظهار کرده اند، مورد تعرض و 

 مواخذه قرار داد.

  ،دولت و نمایندگان، در صورتی که صالح بدانند، حق استرداد  در مورد لوایح و طرح های قانونی

 تصویب نهایی از مجلس دارند. لوایح و طرح های قانونی را قبل از

  ،قانون اساسی قائل به نظارت مجلس بر اطالق و  در مورد نظارت مجلس بر معاهدات بین المللی

 عمومی همه معاهدات می باشد.

  بر انتخابات و همه پرسی نظارت عام دارد و نظر این شورا در مورد ابطال یا توقف  شورای نگهبان

 ست.انتخابات قطعی و الزم االجرا

  ،قانون اساسی دولت های عضو نباید با قانون اساسی دولت مرکزی)فدراسیون(  در دولت های فدرال

 مخالفتی داشته باشد.
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 بخش پنجم:    
 کاربردیِ آزمونیمقاالت     
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 دکتر سید محمد هاشمی –جامعه مدنی و نظام سیاسی 

 مقدمه: انسان اجتماعی

 جامعه مدنی –اول 

. این جامعه، یا برآیند معاشررت جرویی طبیعری باشدیه مانسان اجتماعی مجموعاً دربرگیرنده پدیده ای به نام جامع

ها به خاطر عالیق و منافع مشترک و گونراگون اقتصرادی، و یا انسان نامندیها است که آن را جامعه طبیعی مانسان

کره  نهنردیاجتماعی، سیاسی و فرهنگی و حتی عقیدتی که دارند با به کار انداختن اندیشه و هنر خرود آن را بنرا م

 "جامعره سیاسری  ". این جامعه ممکن اسرت همسران یرا نقطره مقابرل شودینامیده م "جامعه مدنی  "اصطالحاً 

 نامیده شود.

 سیاسی هاییشهجامعه مدنی در اند –دوم 

 فالسفه قدیم یونان و جامعه سیاسی –الف 

در نظرر  "شهر –دولت  "به نام یونان قدیم گونه ای از زندگی شهری سامان یافته را نوع تکامل یافته زندگی شهری 

 دانستند.یو آن را مایه زندگی خوب و شایسته م گرفتندیم

، جامعه سامان یافتره انسان ذاتاً حیوان اجتماعی استافالطون و ارسطو این اشتراک را در نظر داشتند که چون 

 آید.یشهری یک نهاد شهری به حساب م

د دارد که در خدمت نیازهای انسان باشد. زیررا آدمیران از یکردیگر بری به نظر افالطون، کشور و دولت برای این وجو

منظرور اصرلی اسرت و  "خیر و مصلحت عمووم  "نیاز هستند و یار و یاور یکدیگرند. در مدینه مورد نظر افالطون 

 باشد.یبدین منظور وجود حکومت و قانون ضروری م

مردم باشد. در صورت رعایت قانون حکومرت فرردی بهتررین در اختیار یک تن، تنی چند و یا عامه  تواندیحکومت م

قرانون باشرد، ع خواهد برود. بررعکس اگرر جامعره برینوع، حکومت تنی چند در مرتبه دوم و حکومت عام بدترین نو

 .بدترین نوع، حکومت فرد خود کامه و ستمگرا است، در حالی که حکومت عامه کمترین بدی را داراست

بی قرانون بهترر  یهاقانون مند بدتر و از همه حکومت یها، دموکراسی از همه حکومتطونافالبدین ترتیب از نظر 

 .است

 نیز انسان مدنی الطبع است.  ارسطواز نظر 

. این پدیداری آفریده طبیعرت اسرت شودیبا پیوند چند خانواده دهکده و با پیوند چند دهکده مدینه )شهر( پدیدار م

برا دیگرران زیسرت کنرد یرا چنردان بره ذات  تواندیاست. به این ترتیب کسی که نمو انسان بالطبع حیوان سیاسی 

 "باشرد یرا  "دد  "خویش متکی است که نیازی به همزیستی با دیگران ندارد، عضو شهر نیست و از این رو، یا بایرد 

 " خدا
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عضوای جامعوه خیر در باالترین صور آن برای ا ینترتحصیل بزرگغرض دولت یا جامعه سیاسی عبارت از 

است. حکومت که باالترین مرجع قدرت در تشکیالت قدرت است، بره ناچرار بایرد در دسرت شرخص واحرد  سیاسی

 باشد ()جمهورییا عده کثیری از همان اشخاص  عده معدودی از اشخاص )آریستوکراسی()پادشاهی( 

 .نحرف هستندشان مهمه منافع شخصی باشد یناعمال قدرت تأم قصدِدر تمام این اشکال، اگر 

اسرت. حکومرت  آریستو کراسی الیگارشی و جمهوری دموکراسی افراطویشکل منحرف پادشاهی تورانی، 

و دموکراسری  الح توانگرانصمنافع فرمانروا کشیده شود. الیگارشی فقط بره  ینستمگر آن است که فقط به راه تأم

 .نظر دارد صالح تهیدستانفقط به 

و برا توجره بره نظرام  کندیدفاع مشروط م از حکومت دموکراسیها وع حکومتارسطو در مقام مقایسه بهترین ن

: اگر چه توده مردم هر فردشان از فضیلت کامل بی بهره باشرد، چرون گرردهم گویدیطبقاتی موجود در زمان خود م

مرردم کرار واگذاری مناصب عالی به توده البته شروند.یآیند مجموعاً و نه یکایک بیشتر از گروه دارای فضیلت م

. از سوی دیگر محروم کردن ایشران از شودیداد مانصافی آنان مایه زیانکاری و بی خطرناکی است، زیرا بی

خودکامره )فرردی، گروهری و عمرومی( ارسرطو  یهابه هر حال برای جلوگیری از حکومت حکومت نیز خطر دارد.

 .کندیرا تجویز م حاکمیت قانون

از آن مستثنی بودنرد. از طررف دیگرر،  زنان و بردگانو  شدیافراد بالغ اطالق نم در یونان باستان، شهروند به همه

و با مجموعه محردود شرهروندان آن بره طرور  "شهر  –دولت  "دموکراسی به خاطر محدودیت جغرافیایی به عنوان 

سرطح خرود  ینتر. در چنین جامعه کوچکی مناسبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسری در سرادهشدیمستقیم اعمال م

 .شدیمتظاهر م "جامعه سیاسی  "صرفاً در غالب  "جامعه مدنی  "قرار داشت تا جایی که 

 فالسفه جدید )قرارداد اجتماعی( و جامعه مدنی –ب 

قدرت سلطنت فرو شکست و آیین مرجعیت سیاسی مردم برر حرق الهری پادشراه  1688در انگلستان، بعد از انقالب 

سلطنت مطلقه را بر سلطنت مشروطه و آنگاه به دموکراسی مطلوق  1789قرالب پیروز شد. در فرانسه نیز ان

در این دوران، اراده و خواست مرردم پایره اساسری تشرکیل حکومرت قررارداد گردیرد و ایرن اراده و  مبدل ساخت.

خواست، بار دیگر پس از سوفسطیان، توسط فالسفه ای هم چون تومراس هرابز، جران الک و ژان ژاک روسرو تحرت 

توجوه بوه  "عبارت بندی شد. وجه مشترک صاحب نظران ایرن فلسرفه سیاسری در  "قرار داد اجتماعی  "وان عن

 بود. " قدرت سیاسی بر مبانی نفع افراد و خرسندی عقلی آنان

جامعره طبیعری، بنرابر مصرلحت و اراده خرویش قرراردادی را  هاییبدین معنی که افراد مردم، برای جبرران کاسرت

 .آوردیه موجب آن جامعه مدنی پی ریزی شود و صلح و آرامش را برای همه افراد به ارمغان مکه ب پذیرندیم

  و معتقرد اسرت کره بررای  کنردیها را درنده خویانه و گرگ صفتانه توصیف مدر کتاب لویاتان زندگی انسانهابز

ست حاکم با کفایت و قدرتمنردی که اختیار زندگیشان در د کنندیرهایی از چنین وضعی، افراد با یکدیگر موافقت م

بنرابر ایرن تشرکیل حکومرت قررارداد  و نظم را در جامعه مدنی برقرار نمایرد. ینقرار گیرد تا امنیت را برای افراد تأم

فررق  "حکومرت اکتسرابی  "و  " یسریحکومت تأس "هابز میان اجتماعی و اراده گروهی شهروندان است. 
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ها از ترس یکدیگر خود را به تبعیت از حاکم برگزیده برمی آورنرد و انسانگروهی از  یسیومت تأسکدر ح .گذاردیم

 تررس عمرومی. با این ترتیب از نظر هرابز اندیمناکآیند که از او بمی در حکومت اکتسابی آنان به تبعیت کسی در

 بنیانگذار حکومت است.
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 بیژن عباسی -اساسی فرانسه: پیش به سوی جمهوری ششمتحوالت اخیر در قانون 
حکومت امپراطوری را  2حکومت جمهوری و  5قانون اساسی،  16تاکنون  1971حقوق اساسی فرانسه از سال 

اند. قانون اساسی جمهوری ها، کودتاها و یا در اثر شکست از بیگانگان پدید آمدهتجربه کرده که عموماً در اثر انقالب

های جمهوری م که نام دولت کنونی فرانسه است. این جمهوری توسط شارل دوگل بر ویرانه 1958سال  پنجم در

 .چهارم فرانسه ساخته شد

م به این سو قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه دست خوش اصالحات متعددی شده  1958همچنین از سال 

ر فرانسه با استفاده از هیجان عمومی ناشی از م ژنرال شارل دوگل رئیس جمهو 1962است. برای نمونه در سال 

اوت همان سال، با برگزاری یک همه پرسی اصالح قانون اساسی فرانسه را به  22سوءقصد نافرجام علیه وی در 

پایان جنگ سرد، تصویب مردم رساند. در یک نمونه دیگر نیز در اثر تحوالت شکل گرفته در جامعه جهانی مانند 

، نیاز به متحول شدن روابط اجتماعی میان دولت و مردم نیچنو هم  ییپا، استعمارزداتشکیل اتحادیه ارو

م پس از روی کار آمدن  2008که در نهایت این اصالحات در سال  شدیاصالح قانون اساسی فرانسه احساس م

 ای جمهوریدمکراتیزه کردن نهادهم با شعار اصالح قانون اساسی مبتنی بر  2007در سال  ینیکوال سارکوز

متشکل از حقوقدانان، سیاسیون و وزرا تشکیل و مأمور اصالح قانون اساسی شدند. به  یاتهیمحقق شد و طی آن کم

قانون اساسی مورد اصالح و  ماده 86ماده از مجموع  41قانون اساسی معادل درص   40اخیر  هیموجب اصالح

 .بازبینی قرار گرفت

 2008سال  هیمحورهای اصلی اصالح

 :اند ازم در سه جهت کلی صورت گرفت که عبارت 2008طور کلی اصالحیه سال  به

 برجسته تر کردن نقش مجلس 

 افزایش نظارت بر قوه مجریه 

 افزایش مشارکت مردم در نهادهای عمومی 

در راستای تحقق اهداف و جهات باال، اصالحات متعددی در قانون اساسی فرانسه اعمال شد؛ برای نمونه برای 

قانون منع  نیچناب نمایندگان مجلس ملی ر مانند سایر کشورهای اروپایی ر روش انتخابات تناسبی رد، همانتخ

مجلس ملی  ندهیجمع مشاغل نمایندگی به طور کامل رد شد و به موجب قانون جدید مثالً یک سناتور یا یک نما

عیت نمایندگی در مجلس سنا نیز ر باشد. اصالح وض رییس شورای شهر ر که همان شهردار هم است تواندیم

 یدر انتخابات ریاست جمهور انتخاب شدن یک نفر بیش از دو دوره متوالیرد شد. اعمال محدودیت برای 

در قانون اساسی فرانسه را در  2008تغییرات و اصالحات سال  توانیبه طور کلی م .نیز از نتایج اصالحات اخیر بود

 نهاد اساسی شامل:  5خصوص 

 . 

 . 

 . 
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 دکتر محمد حسین زارعی -بر اجرای قانون اساسی نظارت

 نظارت بر اجرای قانون اساسی، چه اهمیت و ضرورتی در کشورها دارد؟

متحده آمریکا از گردد. قانون اساسی ایاالتها برمیه تاریخ سیاسی و اجتماعی آنگیری قانون اساسی بشکل

متحده و اختالفاتی که آن ایاالت با کشور استعماری وقت انگستان های داخلی ایاالتها و جنگدل نزاع

لعه این تدوین شد. مطا 1789داشتند، بیرون آمد. قانون اساسی فرانسه نیز بعد از انقالب کبیر فرانسه 

ها برآمده و مرجع حل و فصل تاریخچه به این دلیل برای ما مفید است که بدانیم قوانین اساسی از دل نزاع

هایی که در درون نظام اختالفات بوده و در درجه اول، اعتبارش سیاسی است و سپس حقوقی. یعنی قدرت

توانند یرند و در صورت اختالف و نزاع، میپذسیاسی قرار دارند، اعتبار قانون اساسی را معتبر شناخته و می

 های قانون اساسی قرار دهند.به آن مراجعه کرده و مبنای حل و فصل مسائل خود را نُرم

نکته دیگر مربوط به ارتباط قانون اساسی و حکومت قانون است. طبیعتاً حکومت قانون یک مفهوم تاریخی 

سال، در گفتمان سیاسی و حقوقی ادامه  2500عنی حدود بوده و مفهومی است که از زمان ارسطو تاکنون ی

دارد. قانون اساسی از این جهت که یک هنجار و نُرم برتر است، جزئی از نظریه حکومت قانون است. همان 

 کارکردی که حکومت قانون در محدودیت قدرت دارد را قانون اساسی نیز به عهده دارد.

 الترین نُرم و هنجار حقوقی یک نظام سیاسی و حقوقیبانکته دیگر این است که قانون اساسی، 

است. به تعبیر من، قانون اساسی، ستون فقرات نظام سیاسی، حقوقی و اقتصادی کشور بوده و به تن قدرت، 

گوید که خارج از این چارچوب حقوقی دهد و میپوشاند و به آن مشروعیت میجامه قواعد حقوقی می

ها را تعیین کرده و مال کند. از جهت حقوقی هم، قانون اساسی صالحیتتواند قدرت سیاسی را اعنمی

کند و از بینی میها را پیشهای مردم را اعالم و ساز و کارهای تضمین آنکند و حقتقسیم وظایف می

کند. لزومی ندارد که قانون اساسی به های نظام اقتصادی و اصول آنرا تعریف میجهت اقتصادی، چارچوب

 کند.بپردازد بلکه اصول کلی اقتصادی را بیان می جزئیات

تعبیر دیگری که درباره ضرورت نظارت بر اجرای قانون اساسی دارم تحولی است که طی دو دهه گذشته 

دهد که قانون اساسی سازی نشان میمفهوم اساسی شود.گفته می «سازیاساسی»تحت عنوان 

لی سیاسی محترم شمرده شده بلکه باید در کلیه سه دهه گذشته، نه تنها در سطوح عا -طی دو 

ها و ها و شرکتهای مختلف قدرت سیاسی، وزارتخانهشئون اقتصادی، اجتماعی، اجرایی، الیه

در دو دهه گذشته نشان داده شده که قانون اساسی نه روابط بین مردم، بازار و اقتصاد، رعایت شود. 

شود، بلکه ضرورت دارد که به مرحله اجرا حترم شمرده میفقط مثل یک نُرم است که در اذهان افراد م

برسد. به همین جهت، قانون اساسی بیش از هر دوره دیگر در دو دهه گذشته مورد استناد قرار گرفته است. 
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این موضوع، ضرورت و اهمیت اجرایی شدن قانون اساسی را در سطوح سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 

گویم البته وقتی می یل زیادی داریم که بگوییم قانون اساسی باید اجرا شود.رساند. در مجموع، ما دالمی

عادالنه و با اصول دموکراسی و قانون اساسی باید اجرایی شود منظور این است که قانون اساسی که 

 منطبق باشد. آزادی

, 
, 
, 
, 
, 
, 
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 نکته: فقط قسمت های مهم کتب منبع آمده است.

 اصول  *  تفکیک ناپذیری

زیرا نبودن آزادی ابتکارات و  ،الزم و ملزوم یکدیگرنداستقالل، وحدت و تمامیت ارضی  اصول آزادی،

های پشتیبان در نتیجه دفاع از کشور و خالقیت و نماید.های داوطلبانه مردمی را تضعیف میمشارکت

اسالمی ایران آزادی و استقالل رسد. طبق اصل نهم قانون اساسی در جمهوری استقالل به حداقل توانایی می

 .حاد ملت استآو وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و 

 : تضمین و پشتیبانی آزادی بند اول
تالش و کوشش همه جانبه و ایمان ملی برای  آزادی ارزش بنیان گذار نظام جمهوری اسالمی است.فلذا،

 رسد. الزم به نظر میتأمین و حفظ آن 

 اصول و موازین آزادی در قانون اساسی -1

 الف(حقوق و آزادیهای فردی 
در نظام جمهوری اسالمی ایران افراد باید از حقوق گوناگون فردی برخوردار باشند. فصل سوم قانون اساسی 

 باشند: و سایر اصول بیان کننده حقوقی مثل حقوقی زیر می

 1-ساوی عمومی در برابر قانون های فردی و تبرابری 

 2-های فکری ومنع تفتیش عقاید آزادی 

 3-های گروهی وآزادی کار و شغل آزادی 

 4-های قضایی مصونیت از تجسس و امنیت و مصونیت 

 ب(حقوق اجتماعی و سیاسی 
طبق اصل پنجاه و ششم قانون اساسی خداوند انسان را حاکم بر سرنوشت اجتماعی خویش ساخته است 

 منافع فرد یا گروه خاص قرار دهد.تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت کس نمی هیچ

 (التزام عملی دولت در تضمین آزادی 2
طبق اصل نهم قانون اساسی، دولت در اعمال حاکمیت خود باید طوری رفتار کند به آزادی های مردم لطمه 

و همچنین حق مهار و  ی بیان و مطبوعات را نداردحق تسلط بر آزادوارد نشود و همچنین دولت 

ترین اقدام محدود کننده به منزله گامی بزرگتر در راه سلب کنترل آزادی احزاب و اجتماعات را ندارد.کوچک

 آزادی مردم است. 

, 
, 
,  

 دکتر سید محمد هاشمی-)اصول و مبانی کلی نظام( یک مبحث اول: حقوق اساسی
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 فرد به منزله غایت حقوق 
حفظ تمام  شخص مستقل و شایستهِ ،آیا هدف نهایی حقوق جامعه و مافوق افراد است یا این که فرد خود

توجهات مربوط به نظم حقوقی است؟ در پاسخ با قبول فرض اول خطر قربانی کردن فرد در مقابل تمامیت 

جامعه وجود دارد و برعکس،اگر فرد را غایت حقوق بدانیم، شایستگی فردی انسانی را پاسداری و با این اصل 

 ایم. نحل کردهدر نظم حقوقی هرگونه سازمان اجتماعی را م

 تعریف هستی شناختی حقوق بشر
در رابطه انسان و مردم قابل تعریف  از نظر هستی شناختی حقوق بشر با تبیین جایگاه آزادی به عنوان حق،

باشد که می ارائه آزادی به منزله قدرت فرد حاکم به سرنوشت خویشاین تعریف مشتمل بر  است.

در رفتار خود را دارا است . همچنین در برخورداری از آزادی قادر به  انسان شخصاً ابتکار عمل براساس آن،

 مقاومت در مقابل هرگونه جبرگرایی است. 

 تعریف سیاسی حقوق بشر
استقالل که در قلمرو استقالل فردی و خارج از اجبار و الزام اجتماعی و  –مفهوم اول تحت عنوان آزادی  -1

 گیرد. میبه دور از انقیاد و تابعیت سیاسی قرار 

مشارکت که هریک از افراد حق مشارکت آزادانه در اداره امور عمومی و  مفهوم دوم عبارت از آزادی -2

ه مرد ساالری شیمرتبط با اندا هستند. این مفهوم بدون هرگونه فشار اجتماعی دار مدیریت سیاسی را

 باشد. می مشهور ژان ژاک روسو

 حقوق بشر و قدرت عمومی 

در قانون  میسر است. تنها در دولت قانون مدارهای عمومی سط حقوق بشر و آزادیتوحکومت قانون  

و اعمال قوای حاکم اصوالً بر  مبنای اساسی اداره امور کشور استاساسی ایران اصل حاکمیت قانون 

 طبق اصول قانون اساسی است. 

 تعریف حقوقی حقوق بشر

و مقرر در قواعد موضوعه است که افراد به  عهامتیازات متعلق به افراد یک جامحقوق بشر مجموعه 

ن آهای الزم از اعتبار انسان بودن و در روابط خود با یکدیگر و با قدرت حاکم به تضمینات و حمایت

 باشند. برخوردار می

 حقوق و امتیازات انسانی 

  حق حاکمیت انسان بر امور خویش 

  حق برخورداری انسان از امکانات زندگی 

 کتاب حقوق بشر و آزادیهای عمومی)دکتر سید محمد هاشمی(: وممبحث د
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 ی حقوق و امتیازات انسانی ساختار حقوق 

 حق حاکمیت انسان بر امور خویش -1

 یعنی ابتکار عمل انسان در بکار انداختن استعدادهای خویش بدون ضرورت دخالت دیگری خصوصاً دولت،

 تواند انجام دهد بدون نیاز به دخالت دیگری. پس فرد عیناً آنچه را که اراده کند می

 نات زندگی حق برخورداری انسان از امکا-2

در زندگی اجتماعی تأمین همه نیازها از طریق همکاری متقابل است و استحقاق افراد به تأمین این نیازها 

 حق مطالبات است. 

ها، جامعه برای تسهیل )ساختار حقوقی حقوق و امتیازات انسان( در برخورداری افراد از حقوق و آزادی-3

 باشد. مداخله میحاکمیت افراد بر اعمال خویش ناگزیر از 

, 
, 
, 
, 
, 
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 بخش هفتم: 

 یپردازان حقوق عموم هیو نظر اتینظر
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 نظریات مبنایی و نظریه پردازان 

  نظریه قدرت عمومی اولین بار توسط موریس هوریو مطرح شد. موریس هوریو:  بنیان حقوق عمومی

را بر اقتدار عمومی و امتیازات برخاسته از آن استوار می داند. از نظر هوریو هدف حقوق عمومی 

 ر نیل به آن نیز قدرت عمومی می باشد.خدمات عمومی است اما ابزا

  از دیدگاه فلسفه حقوق نظریه های وحدت گرا)برابری حقوق عمومی و حقوق خصوصی( را می توان

به سه نوع تقسیم کرد: نظریه مبتنی بر اقتدار دولت)حقوق زاده دولت است و حقوق عمومی نیز 

 نظریات اجتماعی -ری حقوق خصوصینظریه تفوق فرد یا برت -دانشی دولتی محور تلقی می گردد(

  نظریه اقتدار مطلق دولت در آلمان و تحت نفوذ نظریات هگل شکل گرفته است. ژلینک و لَباند دو

 دانشمندی هستند که طرفدار و توسعه دهنده نظریه اقتدار مطلق هستند.

 وریس هوریو به نظریه نهاد اولین بار توسط چه کسی ارائه شده است؟ نظریه نهاد اولین بار توسط م

     عنوان بنیانگذار مکتب تولوز عنوان شد که در آن تفکیک حقوق عمومی و حقوق خصوصی را 

 می پذیرد.

  مبنای حقوق در دیدگاه لئون دوگی عبارت است از وضعیت وجدانی توام با احساس همبستگی و

          دان اجتماعی عدالت. موریس هوریو و ژرژ رنار خاستگاه حقوق را در نهاد و دورکیم در وج

 می دانست. 

  را می توان در نوعی گذار از حقوق  20و اوایل قرن  19سمت و سوی تحوالت حقوق در اواخر قرن

-لئون  -ژرژ رنار -موریس هوریو -فردی و دولتی به حقوق اجتماعی توصیف کرد. اگوست کنت

 رایند دانست.گورویچ را می توان از پیشگامان یا توسعه دهندگان این ف -دوگی

  

  

 . 

 . 

 . 

 . 

 ..  
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 بخش هشتم: 

 از سوالت دکتری نکات بیرون کشیده شده

 )بخش حقوق اساسی(
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  90سواالت دکتری سال نکات بیرون کشیده شده از: 

  است. مجلس شورای اسالمینظارت بر انتخابات شهر و روستا بر عهده 

  :تحمل و چندگانگی سیاسی یکی از خصایص بارز دموکراسی  -تسامحدر بیان مفهوم دموکراسی

 است.

  :کمیت داخلی مبتنی بر فرمان و اطاعت و حاکمیت بیرونی حادر بیان مفهوم حاکمیت و حکومت

 مبتنی بر قرارداد است.)و دولت از استقالل برخوردار است(

  :بسیار مهم با اکثریت آراء موافق دو سوم نمایندگان مجلس  در مسائلرئیس جمهور می تواند

 شورای اسالمی تصویب قانونی را به همه پرسی بگذارد.

  اداری و  -تحقیق و تفحص در کلیه امور کشور)سیاسیاسالمی ایران: در قوه مقننه جمهوری

قضایی( حق مجلس و سوال و استیضاح حق نمایندگان است و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که 

 .اظهار کرده اند مورد تعرض و مواخذه قرار داد

  عهده رئیس مجلس  برتشخیص مطابقت تصویب نامه ها و آیین نامه های هیات وزیران با قوانین

 شورای اسالمی است.

 حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است در نظام جمهوری اسالمی :

 .مگر در مواردی که قانون تجویز کند

 91شیده شده از سواالت دکتری سال نکات بیرون ک 

  92نکات بیرون کشیده شده از سواالت دکتری سال 

  93نکات بیرون کشیده شده از سواالت دکتری سال 

  94نکات بیرون کشیده شده از سواالت دکتری سال 

  95نکات بیرون کشیده شده از سواالت دکتری سال 

  

  

  



 کتاب جامع دکتری حقوق عمومی

 

52 

 

  کتاب این درباره منابع و مآخذتوضیحی کوتاه 

به طور  فقط تعدادی از منابع اصلی یاز رجوع به منابع اصل نانیو اطم سندهینو دیت احترام به حقوق اساتدر جه 

ضمنا برای کیفیت و به روز بودن و بقیه منابع به دلیل اصل رازداری ارائه نمی شود.  در ذیل ذکر می شودخالصه 

 : ویراستاری و هدف دار شده است -ماه مطالب بررسی 6سال گذشته هر ساله و حتی هر  6محتوا در طی 

نوشته پدر  -)جلد سوم(یعموم یها یدوم و کتاب حقوق بشر و آزاد -جلد اول -یحقوق اساس کتاب .1

 ؛یمحمد هاشم دیدکتر س ران؛یا یحقوق عموم

 یعباس ژنینوشته دکتر ب -یحقوق اساس یمبان کتاب .2

 یعباس ژنینوشته دکتر ب یحقوق عموم ی.....مبان .3

 یعباس ژنینوشته دکتر ب یقیطبت یاساس حقوق .4

 یزنجان دیعم ینوشته مرحوم دکتر عباسعل یحقوق اساس اتیکل .5

دکتر  دینوشته استاد فق یاسیس یو نهادها یحقوق اساس نیو همچن یحقوق اساس یها ستهیبا .6

 ؛یپناه عتیشر یابوالفضل قاض

 (96)چاپ یانیازندر یاکبر گرج ینوشته دکتر عل یحقوق عموم یمبان .7

 یانیازندر یاکبر گرج ینوشته دکتر عل یحقوق اساس یوتکاپ در .8

( به کوشش یحقوق عموم دگاهیروز از د یاسیس عیعملکر دولت و وقا لی)تحلاستیس یساز یحقوق .9

 یانیازندر یاکبر گرج یدکتر عل

 گرانیو د یانیازندر یاکبر گرج ی)مجموعه مقاالت( به کوشش دکتر علیحقوق عموم یتکاپو در .10

 یاکبر گرج یدکتر عل قیو تحق حیدکتر قاسم قاسم زاده با تصح دیته استاد فقنوش یاساس حقوق .11

 یانیازندر

 یانیازندر یاکبر گرج یفاروو با ترجمه دکتر عل یینوشته لو یقانون اساس یها دادگاه .12

 یاصالن روزیو ف نیپرو راهللینوشته دکتر خ یحقوق اساس یاصول و مبان .13

 یموتمن ییانوشته دکتر منوچهر طباطب یاساس حقوق .14

 ینوشته قاسم شعبان یحقوق اساس .15

 یمحسن دیاسفاد و فر ینجف ینوشته دکتر مرتض رانیا یاسالم یجمهور یاساس حقوق .16

 مهرپور نینوشته دکتر حس رانیا یاسالم یجمهور یمختصر حقوق اساس .17

 ینوشته دکتر اسداهلل لطف رانیا یاسالم یجمهور یحقوق اساس .18

 یتر حسن خسرونور( نوشته دک امی)پیاساس حقوق .19

 یمدن نیجالل الد دیدکتر س یقیتطب یاساس حقوق .20

نصراهلل  دیو س ینوشته دکتر محمد امام یاسیس یو نهادها یحقوق اساس یادهایبر بن یدرآمد .21

 یموسو

 کتاب مبانی حقوق عمومی، نوشته مارتین الگلین با ترجمه دکتر محمد راسخ .22



 انتشارات حقوقی عدلیه

 

53 

 ، با ترجمه دکتر سید مجتبی واعظیکتاب درآمدی بر حقوق عمومی؛ نوشته الیزابت زولر .23

 و همکاران یسه گانه ابوالقاسم شم آباد یقوا یقانون در لوا تیکتاب حاکم .24

  یبا نظارت ابوالقاسم شم آباد یحقوق عموم دیو دو نوشته نوشته چند تن از اسات کی یاساس حقوق .25

  یآبادنوشته ابوالقاسم شم  رانیبه حقوق موضوعه ا یسه گانه با نگاه یقوا کیتفک .26

 به کوشش پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)انتشارات سمت( یبر حقوق اساس یدرآمد .27

 ژهیترجمه دکتر محمد رضا و -ینوشته لئون دوگ -یحقوق عموم دروس .28

 یریقانون نوشته دکتر احمد مرکز مالم تیحاکم کتاب .29

 دیکتر سد یحقوق عموم یمربوط به درس دکتر قاتتحقی علوم دانشگاه –نظام  یمبان یجزوه دکتر .30

 یمحمد هاشم

 یحقوق عموم یمربوط به درس دکتر قاتیدانشگاه علوم تحق -دولت یاشکال حقوق یجزوه دکتر .31

 یمحمد هاشم دیدکتر س

  قاتیدانشگاه علوم تحق-یمحمد هاشم دیدکتر س یعموم یها یحقوق بشر و آزاد جزوه .32

 علی اکبر گرجی ازندریانی مقاله از حقوق اساسی آرمان گرا تا حقوق اساسی واقع گرا نوشته دکتر .33

مقاله حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران؛ امکان سنجی یک نظریه؛ نوشته دکتر علی اکبر گرجی  .34

 ازندریانی

 مقاله شاخصه های الگوی اروپایی صیانت از قانون اساسی؛ نوشته دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی .35

 نوشته دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی مقاله حقوق عمومی و حقوق خصوصی دوگانگی یا یگانگی؟ .36

 یعباس ژنینوشته دکتر ب یسیتاس یقوه موسس و قوا زیمقاله تما .37

 یعباس ژنینوشته دکتر ب ؛فرانسه یدر قانون اساس یبازنگر یها وهیش یبررس مقاله .38

 دیو مصاحبه با دکتر س کیاجر و تفک تیمسوول یبا موضوع قانون اساس ینشست حقوق عموم یمحتوا .39

 یزنجان دیعم یمهرپور و دکتر عباسعل نیدکتر حس -یهاشممحمد

 یمحمد هاشم دینوشته دکتر س ی؛اسیو نظام س یمقاله جامعه مدن .40

و  یعباس ژنیبه کوشش دکتر ب ؛و نظارت صیمرجع تشخ -مفهوم ؛یدر قانون اساس« ضرورت» مقاله .41

 سهرابلو یعل

 یعباس ژنینوشته دکتر ب ییدر دوران مطلق گرا یحقوق اساس مقاله .42

 یعباس ژنینوشته دکتر ب یچند قانون اساس یفرامل شهیر .43
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