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 مقدمه 
پردازد و روابط سیاسی بین مومی به روابط بین دولت و شهروندان میدانیم حقوق عهمانطور که می

کند و از دیدگاه حقوقی مورد بررسی قرار می  حقوقی بندینبران و فرمانبرداران را چهارچوب فرما

دهد؛ تا حقوق شهروندان تضمین و روابط دولت تنظیم شود. در این ارتباط متقابل قواعدی بر هر دو می

ه درک صحیح آن  نیازمند شناخت قوانین حاکم بر آنهاست. متاسفانه قوانین حقوق طرف حاکم است ک

  املی تهیه و تدوین نشده است؛ عمومی گستره زیادی داشته و تاکنون در مجموعه ک

در بررسی یک مساله حقوق اداری نیازمند مطالعه یک قانون  کهشود؛اهمیت این امر زمانی آشکار می 

. دلیل  میابیها انداخته اما قانون مدنظر را نمی سری به بازار کتاب و کتابخانه  اما؛ مخاص اداری هستی

اصلی این امر پراکنده بودن قوانین اداری و به روز بودن آن است؛ ما هر روز شاهد این هستیم که  

  از دالیلی که باعث به هر حال  رسد بدون آنکه از آن اطالع داشته باشیم.مقررات جدیدی به تصویب می

برای  گردآوری مجموعه قوانین حقوق عمومی شد؛ در حقیقت پراکندگی قوانین مربوط به شاخه عمومی

ورود به شاخه  انو یا داوطلب دانشجویان کارشناسی ارشد  البته بود. داوطلبان دکتری حقوق عمومی

به قوانین  حتی ممکن است توانند این کتاب را مطالعه کنند.کارشناسی ارشد حقوق عمومی هستند؛ می 

موجود در بازار دسترسی پیدا نکرده و یا در صورت دسترسی، قوانین از جامعیت الزم برخوردار نباشند.  

بنابراین در این رابطه ممکن است دانشجو با سردرگمی مواجه شود. البته باید خاطر نشان کرد که تبعا  

هت که با بررسی دقیقی که صورت این وجیزه دربردانده همه قوانین حقوق عمومی نیست اما از این ج

اضافه بر آن گرفت؛ توانستیم کمی از این تشتت و پراکندگی بکاهیم و این مجموعه را گردآوری کنیم. 

باشد؛ چنانکه  کات مهمتر قوانین گردآوری شده میبودن ن Boldویژگی دیگری که این مجموعه دارد 

به نهایت  کارشناسی ارشد مطرح شده است؛ در های دکتری وخیلی از نکات مهم تا کنون بارها در تست

به نظر   ؛ اثر موجودنظمی و سردرگمی موجوداین امر واقفیم که کار بزرگی انجام نشده اما در این بی

عدلیه کمک  حقوقی انتشارات دلسوز تهیه این کتاب مجموعهالنهایه اینکه در  تواند راهگشا باشد.می

ز مدیر انتشارات آقای ابوالقاسم شم آبادی که خود دوره دکتری  فراوانی به حقیر داشتند؛ مخصوصا ا

رسد مراحل مختلف نکات مهمی گوشزد کردند؛ سپاسگزارم. هر چند به نظر میحقوق عمومی بوده و در 

این وجیزه به صورت کاربردی و با دیدگاه آموزشی تهیه شده است اما وجود نواقص و اشتباهات محتمل 

حقیر را از پیشنهادات و گوشزدهای خود راهنمایی و منتفع   اعث امتنان است کهلذا برسد؛ به نظر می

   نمایید.

 فیروزه امینیان 

8139 مهرماه 
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 1اصول کلی فصل اول: ✓

اش به است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه 2جمهوری اسالمیحکومت ایران  -1اصل 

سالمی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید ب ال قرآن، در پی انقالحکومت حق و عد

پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و العظمی امام خمینی، در همه اهللآیت

االولی سال یک هزار و سیصد و نود و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی

 به آن رأی مثبت داد. رأی داشتند، کلیه کسانی که حق ٪98٫2نه هجری قمری با اکثریت 

 جمهوری اسالمی، نظامی است بر پایه ایمان به: -2اصل 

خدای یکتا)ال اله اال اهلل(و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر  -1

 او.

 الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین. وحی -2

 سوی خدا.معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به  -3

 عدل خدا در خلقت و تشریع. -4

 
مقدمه قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به دلیل عدم لزوم؛ از ابتدای قانون اساسی در فوق حذف شد.  نکته: - 1

یا سوال آزمونی بوده و یا اینکه آن نکته ای مهم است  شده است؛ Buldاضافه بر آن همه جمالتی که در مواد قانونی

 (مولفمورد آنها نظر داده اند.) که دکترین هم؛ در
جمهوریت مربوط به شکل نظام است و اسالمیت مربوط به محتوا. مطابق اصل جمهوریت رای و نظر مردم  نکته: - 2

قانون اساسی همه قوانین و مقررات بایستی مبتنی بر  4مرتبط است( مطابق اصل  6محترم شمرده شده است)با اصل 

 اسالم باشند.

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

 1368مصوب 
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 .یامامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقالب اسالم -5

 :کرامت و ارزش واالی انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا، که از راه -6

الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سالم اهلل علیهم اجتهاد مستمر فقهای جامع -الف

 -جاستفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تالش در پیشبرد آنها، -بین، اجمع

پذیری، قسط و عدل و استقالل گری و سلطهکشی و سلطهو ستم نفی هر گونه ستمگری

 کند.سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می

 برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، دولت جمهوری اسالمی ایران موظف است -3اصل 

 همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:

ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخالقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر -1

 فساد و تباهی.

و  های با استفاده صحیح از مطبوعاتهای عمومی در همه زمینهباال بردن سطح آگاهی-2

 های گروهی و وسایل دیگر.رسانه

، و تسهیل و تعمیم در تمام سطوحآموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه ،-۳

 آموزش عالی.

های علمی،فنی، فرهنگی و اسالمی از طریق تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه-4

 تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.

 مار و جلوگیری از نفوذ اجانب.طرد کامل استع-5

 محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.-6

 تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.-7

 مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی خویش.-8

 های مادی و معنوی.ام زمینهو ایجاد امکانات عادالنه برای همه، در تم رفع تبعیضات ناروا-9

 .ايجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیالت غیر ضرور-10

تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقالل و تمامیت -11

 ارضی و نظام اسالمی کشور.

فقر و ریزی اقتصادی صحیح و عادالنه بر طبق ضوابط اسالمی جهت ایجاد رفاه و رفع پی-12

 های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه

 تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.-1۳
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تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادالنه برای همه و -14

 در برابر قانون.تساوی عموم 

 توسعه و تحکیم برادری اسالمی و تعاون عمومی بین همه مردم. -15

تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسالم، تعهد برادرانه نسبت به همه -16

 دریغ از مستضعفان جهان.مسلمان و حمایت بی

نگی، نظامی، سیاسی و کلیه قوانین و مقررات مدنی،جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فره-4اصل 

باشد. این اصل بر اطالق یا عموم همه اصول قانون  موازين اسالمیغیر اینها باید بر اساس 

اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان 

 است.

می ایران در زمان غیبت حضرت ولی عصر)عجل اهلل تعالی فرجه(در جمهوری اسال -5اصل 

والیت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی،آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است 

 گردد.دار آن میکه طبق اصل یک صد و هفتم عهده

اداره شود، از راه  به اتکاء آراء عمومیدر جمهوری اسالمی ایران امور کشور باید  -6اصل 

 ندگان مجلس شورای اسالمی، اعضای شوراها و نظایر اینها،انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمای

 گردد.پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین مییا از راه همه

 طبق دستور قرآن کریم:»و امرهم شوری بینهم« و »شاورهم فی االمر«،شوراها، -7اصل 

از ستا و نظایر اینها رو  شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، مجلس شورای اسالمی،

. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف گیری و اداره امور کشورندارکان تصمیم

 کند.شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می

ای است در جمهوری اسالمی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه -8اصل 

هده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. همگانی و متقابل بر ع

کند.»و الموُمنون و الموُمنات بعضهم اولیاء معین می 1قانونشرایط و حدود و کیفیت آن را 

 بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر«.

 
یت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مشتمل بر بیست و چهار ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز قانون حما - 1

هزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ ماه یکیکشنبه مورخ بیست و سوم فروردین

 .به تأیید شورای نگهبان رسید 2/2/1۳94
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کشور از  در جمهوری اسالمی ایران، آزادی و استقالل و وحدت و تمامیت اراضی -9اصل 

است. هیچ فرد یا گروه یا  دولت و آحاد ملتو حفظ آنها وظیفه  تفکیک ناپذيرندیکدیگر 

مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقالل سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و 

هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ ای وارد کند و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه

مامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و استقالل و ت

 .مقررات، سلب کند

از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسالمی است، همه قوانین و مقررات و  -10اصل 

های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و ریزیبرنامه

 گی بر پایه حقوق و اخالق اسالمی باشد.استواری روابط خانواد

به حکم آیه کریمه»ان هذه امتکم امة واحدة و أنا ربکم فاعبدون«همه مسلمانان یک  -11اصل 

ف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتالف و اتحاد د و دولت جمهوری اسالمی ایران موظانامت

، اقتصادی و فرهنگی جهان ملل اسالمی قرار دهد و کوشش به عمل آورد تا وحدت سیاسی

 اسالم را تحقق بخشد.

االبد اين اصل الیعشری است و دین رسمی ایران، اسالم و مذهب جعفری اثنی -12اصل 

و مذاهب دیگر اسالمی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی  غیر قابل تغییر است

م مذهبی، طبق فقه خودشان دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراس

آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه)ازدواج، طالق، ارث و وصیت(و دعاوی مربوط 

ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت ها رسمیت دارند و در هر منطقهبه آن در دادگاه

خواهد بود، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب داشته باشند، 

 با حفظ حقوق پیروان ساير مذاهب.

در شوند که ایرانیان زرتشتی،کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته می -13اصل 

در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق  حدود قانون

 کنند.آیین خود عمل می

 یخرجوکم اکم اهلل عن الدین لم یقاتلوکم فی الدین و لمبه حکم آیه شریفه »ال ینه -14اصل 

اهلل یحب المقسطین«دولت جمهوری اسالمی ایران و  ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان من دیارکم

عمل  اخالق حسنه و قسط و عدل اسالمیمسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با 
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که بر ضد . این اصل در حق کسانی اعتبار دارد نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند

 اسالم و جمهوری اسالمی ايران توطئه و اقدام نکنند.

زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون  -15اصل 

های محلی و قومی در رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان

 های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.ت و رسانهمطبوعا

از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسالمی عربی است و ادبیات فارسی کامالً با آن  -16اصل 

آمیخته است این زبان باید پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه کالس ها و در 

 ها تدریس شود.رشتههمه 

مبدأ تاریخ رسمی کشور هجرت پیامبر اسالم)صلی اهلل علیه و آله و سلم( است و  -17اصل 

تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است،اما مبنای کار ادارات دولتی هجری 

 شمسی است.تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است.

سفید و سرخ با عالمت مخصوص جمهوری  های سبز وپرچم رسمی ایران به رنگ - 18اصل 

 اسالمی و شعار »اهلل اکبر« است.

برخوردارند و رنگ، نژاد،  حقوق مساویاز هر قوم و قبیله که باشند از  مردم ايران - 19اصل 

 زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.

و از همه  ارندهمه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار د -20اصل

 برخوردارند. رعايت موازين اسالمحقوق انسانی،سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی با 

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسالمی تضمین  - 21اصل 

 نماید و امور زیر را انجام دهد:

 ی و معنوی او.های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادایجاد زمینه-1

حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند،و حمایت از کودکان -2

 سرپرست.بی

 1ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.-۳

 سرپرست.ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی-4

 ها در صورت نبودن ولی شرعی.اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آن-5

 
 اشاره کرد. 1۳91ن به تصویب قانون حمایت خانواده مصوب توادر این زمینه می - 1
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از تعرض مصون است مگر در حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص  -22اصل 

 .تجويز کند 1قانونمواردی که 

ای توان به صرف داشتن عقیدهنمی کس راهیچو  2ممنوع است تفتیش عقايد - 23اصل 

 مورد تعرض و مواخذه قرار دارد.

مخل به مبانی اسالم يا نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که  -24اصل 

 کند.باشد. تفصیل آن را قانون معین می حقوق عمومی

ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات ی و نرساندن نامهبازرس -25اصل 

تلگرافی و تلکس،سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع 

 ۳.مگر به حکم قانوناست 

های سیاسی و صنفی و انجمن های اسالمی یا اقلیت های ها، انجمناحزاب، جمعیت -26اصل 

مشروط به اين که اصول استقالل،آزادی وحدت ملی، موازين شده آزادند، ناختهدینی ش

توان از شرکت در را نمی 4کسهیچ. اسالمی و اساس جمهوری اسالمی را نقض نکنند

 آنها منع کرد يا به شرکت در يکی از آنها مجبور ساخت.

مخل به ن که ها، بدون حمل سالح، به شرط آتشکیل اجتماعات و راهپیمایی -27اصل 

 5آزاد است.مبانی اسالم نباشد 

مخالف اسالم و مصالح عمومی هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و  -28اصل 

با رعایت نیاز جامعه به مشاغل  دولت موظف استبرگزیند.  و حقوق ديگران نیست

حراز مشاغل ایجاد گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای ا

 نماید.

 
 بنابراین مطلقا ممنوع نیست. - 1
 تفتیش عقاید مطلقا ممنوع است. - 2
 شود.موارد فوق فقط مطابق قانون و طبق دستور مقام قضایی انجام می - ۳
 توانند به عضویت احزاب درآیند.مطابق قانون اساسی نیروهای مسلح نمی - 4
 مطابق مجوز وزارت کشور این امر صورت می گیرد. - 5
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