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 مقدمه 
یکی از حوزه های دست نخورده دکتری حقوق عمومی، عدم تالیف یک کتاب کاربردی در 

است. بنابراین صرف انجام این حقوق اساسی زمینه تست و یا شبیه سازی سواالت دکتری 

ر موجود است؛ همه به کار، خود ایده جدیدی است. جالب اینکه کتابهایی هم که در بازا

جمع آوری تست های ارشد و دکتری اکتفا کرده و از معتبرترین کتابفروشی ها و انتشارات 

شود؛ کسی هم نیست معترض این کار شود؛ بلکه با خوشحالی تمام کتاب را ها توزیع می

تهیه کرده و چندین بار کتاب را مطالعه می کنند و در کمال ناباوری در جلسه آزمون 

وجه می شوند که کامال راه را به بیراهه رفته و اصطالحا رکب خورده است؛ چرا که یک مت

کنند یکی نوآوری را انجام دهد و نفر نبوده که شروع به نوآوری کند بلکه همیشه صبر می

 بعد کپی برداری ها شروع می شود.
ایم و هر  ما در این کتاب به صورت تخصصی وارد اصلی ترین مباحث آزمونی دکتری شده

تست را به صورت تشریحی توضیح داده ایم. از نظر روش انجام هم، شیوه ای ابتکاری این 

کتاب در پیش گرفته است؛ به بیان دیگر این کتاب، در حقیقت کتاب تست نیست بلکه 

خودسنجی از طریق درسنامه و ارائه مطالب کاربردی و کلیدی در حقوق عمومی است. پس 

 رس می دهد و سپس شما را می سنجد اما نه به شیوه مرسوم.این کتاب به شما د
باری؛ داوطلبان عزیز الزم است قبل از شروع به مطالعه  این کتاب در جریان چند نکته قرار 

بگیرند. در تالیف تست های شبیه سازی شده هم سواالت دکتری مدنظر بوده، هم  مقاالت 

د و حتی پژوهشگرانی که در موضوع خاصی و هم جزوات اساتید طراح؛ اضافه بر آن اساتی

محتوا ارائه داده بودند نیز از نظر دور نمانده است. اضافه بر آن در جای جای سواالت سعی 

شده است که نگاهی ویژه به متن قوانین، دکترین و یا رویه قضایی شود. حتی در جایی که 

وان همراه با تخصص الزم نیاز به تشریح مطلب وجود دارد؛ این کار با حوصله و دقت فرا

انجام شود. ضمنا گزینه صحیح سواالت در آخر متن توضیحی آمده است که این کار باعث 

 دقت بیشترو آرامش خاطر در طول تست زنی می شود. 

ابتکار این کتاب در ارائه محتوای تخصصی و کاربردی برای آزمون دکتری است. بنابراین 

بوده ولو مصاحبه در این کتاب استفاده شود. اما به  سعی شده است از هر منبعی که مفید

دلیل اینکه به نوعی؛ منابع استفاده شده اهمیت این کتاب را باال برده است بنابراین 

انتشارات حق خود می داند که در راستای حفظ رازداری از ارائه منابع تکمیلی خودداری 
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ز آنها استفاده شده در جهت حفظ کند بلکه تنها به کتب و یا جزواتی که مطابق مرسوم ا

 حقوق معنوی اساتید، اشاره شود بنابراین از ارائه منابع دیگر به صورت دقیق معذوریم.

در نهایت اینکه پاسخ های تشریحی که در متن کار شده است بیشتر با هدف باال بردن 

ای دقت و تخصص در مورد موضوعات مختلف حقوق اساسی بوده و بنابراین دست شما بر

خواهید کامال مسلط بر حوزه شود اگر میمطالعه بیشتر باز گذاشته شده است. پیشنهاد می

آزمونی شوید ابتدا کتب  یا بسته دکتری حقوق اساسی را مطالعه کنید و بعد از مطالعه 

کتابهای ذکر شده، با خواندن کتاب مجموعه تست های شبیه سازی شده خود را محک 

متتان نتیجه خواهد داد و ما هم خوشحال از اینکه توانسته ایم بزنید؛ در این صورت زح

رضایت نسبی شما را کسب کنیم و اصوال بهتر از رضایت دل مردم چه چیزی در این دوره 

مهمتر است! امری که انجام خدمت صادقانه را ضروری می کند. علی ایحال، یک خواسته 

ا لغزشی در ارائه صحیح مطالب صورت هم داریم مبنی بر اینکه اگر احیانا اشتباهی و ی

گرفته)کما اینکه بدون نقص تنها ایزد باریتعالی است( در هنگام مطالعه عالمت زده و به 

برسانید. مسلما کمک شما است  1گان از طریق آی دی تلگرام و یا ایمیل زیراطالع نویسنده

 که کتاب را غنی تر و پخته تر می کند.

ود و شش آذرماه یکهزار و سیصد و ن         

 ابوالقاسم شم آبادی          

 فیروزه امینیان             
 

 

 

 

 

 

 

 
1 - @a_shamabadi-shamabadi.abolghasem@yahoo.com 
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 حقوق عمومی..... .1

 کند.ای است که فقط در حوزه اساسی سازی حقوق فعالیت میشاخه -الف

 کوششی است برای تمهید مقدمات الزم برای حقوقی سازی قدرت -ب

 الزم برای سیاسی سازی حکومتکوششی است برای تمهید مقدمات  -ج

 ای است برای تمهید مقدمات الزم برای سیاسی سازی قدرتشاخه -د

حقوق عمومی شاخه ای از حقوق است که اختصاصا به روابط بین دولت و  پاسخ تشریحی:

شهروندان می پردازد و نظریه حقوق عمومی کوششی است برای تمهید مقدمات الزم برای 

بیان دیگر اگر حقوق عمومی را قانون مربوط به عمل  حقوقی سازی قدرت. به

 -احکام -حکمرانی بدانیم، می توان آن را به عنوان مجموعه ای از مقررات

رویه ها و رسم هایی تعریف کرد که عمل حکمرانی  -عرف ها -اصول -قواعد

 را مقید، حفظ و تنظیم می کند.

 گزینه ب صحیح است.*

کردهای ذیل به دلیل ویژگی منحصر حقوق عمومی در کدام یک از روی .2

 به فرد حکمرانی، چارچوب خاصی دارد؟ 

 ساختارگرارویکرد  -الف

 جوهرگرا کردیرو -ب

 انهیکارکردگرا کردیرو -ج

 بنیادگرا کردیرو -د

در تعریف مادی و کارکردگرایانه بر عناصر  رویکرد کارکردگرایانه: پاسخ تشریحی:

دار عمومی تاکید می شود. به بیان دیگر حقوق ماهوی و کارکردهای ویژه دولت و اقت

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 حقوق عمومی را حقوق 
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ز حقوق عمومی ظرفیت ها و حاکم بر خدمات عمومی قلمداد می کنند. به گفته الگلین نی

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

این رویکرد حقوق عمومی خاص است و دلیل آن این است که ریشه در ویژگی منحصر به 

فرد آن یعنی عمل حکمرانی دارد. به هر حال مشخص است که حقوق عمومی چارچوبی 

تاسیس و کارکرد دولت فراهم می آورد یا اینکه حقوق عمومی مربوط است برای چگونگی 

 به احکام و قواعدی که نظام حکومت را تنظیم می کند. 

 گزینه ج صحیح است.*

 مبنای اصلی در حقوق عمومی...است؟ .3

 دولت  -الف

 حکومت -ب

 قانون اساسی -ج

 تفکیک قوا -د

سوال دکتری است) اساسی قانونمبنای اصلی در حقوق عمومی  پاسخ تشریحی:

تر حقوق اساسی مجموعه ( که در نقطه ثقل حقوق اساسی قرار دارد. به بیان دقیقبوده

قواعدی که نهادهای موجود در قانون اساسی را که از قدرت سیاسی برخوردار هستند؛ در 

 نماید.  تضمین آزادیهای  شهروندان چارچوب بندی می

 گزینه ج صحیح است.*

 توان....عمومی را مینظریه حقوق  .4

 انیم زیبر ست هینظر نیواقع گرا دانست. شالوده ا یکیالکتید هینظر کی -الف

 ( استوار است.زی)ذاتا قالب گریاسیبا امر س یریقاعده پذ

 انیم زیبر ست هینظر نیواقع گرا دانست. شالوده اغیر  یکیالکتید هینظر ک ی -ب

 استوار است. (زی)ذاتا قالب گریاسیبا امر س یریقاعده پذ
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 یریقاعده پذ انیم زیبر ست هینظر نیدانست. شالوده ا پوزیوتویستی هینظر کی -ج

 استوار است. قانونیبا امر 

 انیم زیبر ست هینظر نیواقع گرا دانست. شالوده ا یستیوتویپوز هینظر کی -د

 استوار است.ی اسیبا امر س یریقاعده پذ

م حقوق است که ماموریت اصلی آن مطالعه حقوق عمومی شاخه ای از عل پاسخ تشریحی:

قواعد مربوط به سازماندهی روابط درونی و برونی دولت)نهادهای سیاسی و موسسات 

عمومی و مامور به خدمات عمومی و یا حکومت( است. به دلیل اینکه در حقوق عمومی 

ومی را می نوعی فرایند و تز و آنتی تز بین قدرت و شهروندان وجود دارید؛ نظریه حقوق عم

دانست. شالوده این نظریه بر ستیز میان قاعده  یک نظریه دیالکتیکی واقع گراتوان 

 پذیری با امر سیاسی)ذاتا قالب گریز( استوار است.

  گزینه الف  صحیح است.*

 یاس یس هیو نظر یحقوق عموم هینظر با نحوه ارتباط میانارتباط  در  .5

 نظریات حقوق عمومی شامل چه مواردی است؟

که در  یاسیس هیو نظر یحقوق عموم هینظر انیم ک یتفکی یا کیتفکنظریات  -الف

 .ابدی یم یتجل یستیویتیپوز اتینظر

که  یاسیس هیو نظر یحقوق عموم انیم دهیچیارتباط پکه به  متداخلنظریه  -ب

 .است یقابل طبقه بند یا هینظر نیو نحله چپ در زمره چن یهگل شهیاند انیجر

 .گرددیباز م یدر حقوق عموم یاخالق انیبه جر ی کها واسطهنظریه  -ج

 همه موارد -د

نظریات حقوق عمومی را می توان به چهاردسته نظریه تقسیم کرد که  پاسخ تشریحی:

استوار  ارتباط میان نظریه حقوق عمومی و نظریه سیاسی نحوهچنین تقسیمی بر 

 : است

 

یه سیاسی که در نظریات )تفکیک میان نظریه حقوق عمومی و نظرتفکیکی یک: ❑

 پوزیتیویستی تجلی می یابد(

 گردد() به جریان اخالقی در حقوق عمومی باز میواسطه ای دو:  ❑
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)مرتبط با مسایل جامعه شناختی است که در آن حرکت اجتماعی ایزمینه سه:  ❑

 منشاء الزام حقوقی است(

جریان اندیشه  )ارتباط پیچیده میان حقوق عمومی و نظریه سیاسی کهمتداخل چهار: ❑

 هگلی و نحله چپ در زمره چنین نظریه ای قابل طبقه بندی است(

 گزینه د صحیح است.*

بار توسط  نیزمامدار اول تیدولت با شخص تیشخص یختگیدرهم آم .6

 ؟شد  لیتحلکدام اندیشمند 

 توماس هابز -الف

 جان الک -ب

 ژان ژاک روسو -ج

 ژان بدن -د

دولت با شخصیت زمامدار اولین بار توسط  درهم آمیختگی شخصیت پاسخ تشریحی:

 توماس هابز تحلیل شد که از دیدگاه او در این رابطه شخصیت حقوقی دولت برتری دارد. 

 گزینه الف صحیح است.*

 ...از قدرت الزام، یبرخوردار ،یاز منظر حقوق عموم .7

 متعلق به حاکمیت و مردم است -الف

 صرفا متعلق به حاکمیت است. -ب

 بر سهم خواهی حکومت است.مبتنی  -ج

 از آنِ دولت است. -د

برخورداری از قدرت الزام، از آِن دولت از منظر حقوق عمومی،  پاسخ تشریحی:

. زیرا دولت با توسل به ضمانت اجراها به پاسداری از نظم عمومی در داخل مرزهای است

در عرصه بین پردازد و در خارج از مرزهای سرزمین حافظ منافع عمومی کشور کشور می

المللی است.)به بیان دیگر در داخل کشور حکومت از اقتدار استفاده می کند و در عرصه 

 بین المللی از قرارداد ضمن اینکه استقالل نیز دارد.(
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 گزینه د صحیح است.*

 نیست؟در ارتباط حکومت با  دولت  کدام گزینه صحیح  .8

د و در عرصه بین المللی از در داخل کشور حکومت از اقتدار استفاده می کن -الف

 قرارداد؛ ضمن اینکه استقالل نیز دارد.

دولت در بعد داخلی از اقتدار برخوردار بوده و این اقتدار از چهارچوب  -ب

 شود.شود که به آن حکومت گفته میای اعمال میسازمانبندی شده

 رابطه بین دولت و حکومت عموم و خصوص مطلق است. -ج

کند؛ چه در عرصه داخلی و چه بین ت که دولت را ایجاد میتنها اقتدار اس -د

 المللی

قدرت از نظر لغوی در اختیار داشتن وسایلی است که به وسیله آن بتوان  پاسخ تشریحی:

بر شخص یا چیزی تاثیر گذاشت. قدرتهای نهادین موجود در جوامع سیاسی که هدف آن 

امور سیاسی باشد قدرت سیاسی است.  اعمال نوع ویژه ای از قدرت نظیر حکومت و تمشیت

این قدرت برتر فرماندهی در درون جامعه از طریق حکومت اعمال می شود و 

دولت نیز که در داخل کشور  در عرصه بین المللی مبتنی بر قرارداد است. 

دارای اقتدار است دارای سه معنا بوده و رابطه آن با حکومت عموم و خصوص 

باشد. حکومت به معنای نهادهایی نی آن حکومت میمطلق است که یکی از معا 

که دارای قدرت بوده و در چارچوب حاکمیت کشور قدرت سیاسی را از طریق 

 کنند.سازمانهای مختلف اعمال می

 گزینه د صحیح است. بنابراین*

 حقوق اساسی... .9

 یقانون اساس رییتغ که در این راستا استتداوم دولت  حقوقِ از یک دیدگاه -الف

 .سوال ببرد ریاصوال تداوم دولت را ز دینبا زین

 ی گذار است.مشو خط صرفا  -ب
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 شود.پویایی آن فقط در اصول قانون اساسی خالصه می -ج

 های حقوقیکند بدون توجه به سایر پدیدهمحدوده قدرت را معین می -د

ن اساسی توان حقوق تداوم دولت دانست و تغییر قانوحقوق اساسی را می پاسخ تشریحی:

نیز نباید اصوال تداوم دولت را زیر سوال ببرد؛ همچنانکه پس از انقالب در ایران و تغییر 

قانون اساسی و نظام سیاسی اغلب تعهدات بین المللی کشور پابرجا ماند. حقوق اساسی 

پردازد. های قوای عمومی و روابط میان آنها میعمدتًا به قانونمند کردن وضعیت صالحیت

آور در قانون اساسی و دیگر منابع حقوق خط مشی زمامداران از راه مقررات فنی الزامتنظیم 

 گیرد؛ به دالیل ذیل:اساسی صورت می

موضوع حقوق خصوصی فرد است و موضوع حقوق عمومی  نظریه موضوعی: -1

 کلیت جامعه؛

اندام و پیکره جامعه سیاسی از دو رکن فرمانروایان و فرمانبران  نظریه اندامی: -2

 تشکیل شده است؛

هدف حقوق خصوصی سود افراد است اما هدف حقوق عمومی  نظریه مادی: -3

 سود عموم و مصلحت اجتماعی؛

عامل ) شکل قواعد حقوق عمومی متشکل از قواعد آمره است نظریه شکلی: -4

اراده آزاد طرفین قراردادها نهاده  اجبار دارد( اما قواعد حقوق خصوصی مبتنی بر

 شده است؛

حقوق عمومی در جایگاه باالتری از حقوق خصوصی  سله مراتب:نظریه سل  -5

 گیرد؛قرار می

قواعد حقوق عمومی پویایی بیشتری از قواعد حقوق خصوصی  نظریه پویایی: -6

 دارند و مطابق شرایط و مصلحت ممکن است تغییر کند.

 گزینه الف صحیح است.*

 تنسیق محدوده قدرت.... .10

 موضوع اصلی حقوق اساسی است. -الف

 سازی سیاست است.حقوق  یموضوع اصل -ب

 صرفا امری سیاسی است. -ج
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 در حوزه داخلی به معنای استقالل است. -د

موضوع اصلی حقوق اساسی تنظیم و تنسیق محدوده قدرت  پاسخ تشریحی:

حکومتی و به ویژه تضمین برتری حقوق و آزادیهای  مردم است به بیان دیگر 

ن محدوده قدرت حکومت و تضمین آزادی تنظیم و تعییحقوق اساسی موضوع 

این  است. انتظام قوای عمومی در جهت تضمین حقوق شهروندانیا همان  مردم

روابط بر پایه اقتدار در حوزه داخلی همراه با شخصیت حقوقی متمایز برای دولت و چهره 

 مستقل در حوزه حقوق بین المللی و استفاده از قراردادهای بین المللی

 است. حیصح الف نهیگز*

ارئه حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی بیان کننده کدام یک از  .11

روش های ارائه حقوق و آزادیهای شهروندی است؟ روش ذکر حقوق و 

 آزادیها در...

 در بطن قانون اساسی است. -الف

 اساسی است. قانون صدر در -ب

 اساسی است. قانون مقدمه در -ج

 .دولت برخوردارند ک ی یاال در نظام حقوق و یکه از ارزشاست  متونی در -د

 اند:های گوناگونی در قانون اساسی بیان شدهحقوق و آزادیها به روش پاسخ تشریحی:

( قانون 42-19اصول ) مانند فصل سوم در بطن قانون اساسی •

 اساسی جمهوری اسالمی ایران؛

 23همانند قانون بنیادین آلمان مصوب  در صدر قانون اساسی •

 ؛20-1در مواد  1949مه 

به شکل اعالمیه حقوق مانند  در مقدمه قانون اساسی •

گنجانیدن اعالمیه حقوق در قانون اساسی ایاالت متحده؛ آمریکا یا 

فرانسه با  1791، قانون اساسی 1776قانون اساسی ویرجینیا در سال 

 1848گنجاندن اعالمیه حقوق بشر و شهروند و یا قانون اساسی 

 فرانسه؛
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که از ارزشی واال در نظام حقوقی یک دولت در متونی  •

 1689مانند مصوبه حقوق سال  برخوردارند؛

 گزینه الف صحیح است.*

 های حقوق در قانون اساسی چیست؟ها و اعالمیهارزش حقوقی مقدمه .12

همانند اصول قانون  هاهیاعالم نیا ،یو لئون دوگ ویهور سیمطابق نظر مور -الف

 است. ارزش و اعتبار یدارا یاساس

متنی فلسفی و بدون اعتبار  کاره دومالبرگ و آسمن، این اعالمیهبه نظر  -ب

 آید.حقوقی به شمار می

و  یحقوق اساس یگوناگون در زمره هنجارها یحقوق در کشورها نیامروزه ا -ج

 ی قرار دارد.گاها فرا اساس

 همه موارد -د

منزله متون سیاسی به شمار ها به ها و اعالمیهبه مدت طوالنی مقدمه پاسخ تشریحی:

کاره دومالبرگ و های سیاسی نداشتند. به نظر آمدند که کارکردی جز اعالم گرایشمی

آمد و بر عکس، مطابق ، این اعالمیه متنی فلسفی و بدون اعتبار حقوقی به شمار میآسمن

ارزش ها همانند اصول قانون اساسی دارای ، این اعالمیهموریس هوریو و لئون دوگی نظر 

شورای دولتی فرانسه با صدور رایی برای این متون ارزش  1956و اعتبار بود. در سال 

هنجارهای حقوق حقوقی قائل شد. امروزه این حقوق در کشورهای گوناگون در زمره 

فرانسه در سال مانند آلمان و یا اتحادیه اروپا که باعث شد ) اساسی و گاها فرا اساسی 

ا اصالح کند و موارد مانند اصول مرتبط به محیط زیست را خود ر قانون اساسی 2008

بر مطابقت قوانین عادی  اصل نظارتریزی در قانون اساسی خود گنجاند( درآمده و با پایه

باشد و در صورت نقض توسط قوه می حمایت دادرس اساسیبا قانون اساسی عمالً مورد 

 اساسی اعالم خواهد شد.قانونگذار مصوباتش توسط دادرس اساسی مغایر قانون 

ریزی مشروعیت قدرت است از این جهت که پی سیاسی ویژگی دیگر اینکه قانون اساسی 

های آن را بر عهده دارد و در سیاسی از راه وضع اصول مربوط به شکل دولت و صالحیت

پردازد. می به بیان اراده قدرت سیاسی نخستین یا قوه مؤسساین خصوص 
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نماید و مقررات این دلیل که وضعیت حقوقی دولت را مشخص می است به دهندهسازمان 

 کند.مربوط به سازماندهی، تشکیالت و فعالیت سازمآنها را تنظیم می

 گزینه الف صحیح است.*

 مطابق قانون اساسی فعالیت نهادهای سیاسی شامل... .13

 باشد.ی، اختیارات و روابط میان حکومت کنندگان میحقوق تیوضع  -الف

 است. حکومت کنندگان انیروابط م فاصر -ب

 باشد.صرفا درجه عدم تمرکز قدرت می -ج

 وضعیت حقوقی حقوق ملت در بین حکومت شوندگان است. -د

در قانون اساسی؛ فعالیت نهادهای سیاسی به چهار قسمت تقسیم  پاسخ تشریحی:

 شود:می

از  که مربوط به سازوکار فعالیت هر یک وضعیت حقوقی حکومت کنندگان: -1

قوا است و درباره ترکیب هر یک از قوا، قانون اساسی، شیوه انتخاب نمایندگان 

 پردازد.کند. همچنین به طرز کار قوا نیز میمجلس و اعضای قوه مجریه بحث می

قانون اساسی فرایند تصویب قوانین توسط  اختیارات حکومت کنندگان: -2

کند. اگر قوه مشخص میمجلس و نظارت بر اجرای آن را به وسیله قوه مجریه 

مجریه دو رکنی باشد یعنی دارای یک رئیس کشور و یک رئیس دولت؛ قانون 

 کند.اساسی اختیارات هر یک از آنها را مشخص می

قانون اساسی نحوه روابط قوای مجریه و  روابط میان حکومت کنندگان: -3

سان بستگی کند. بنابراین میزان استقالل دادرمقننه با قوه قضاییه را مشخص می

 به قانون اساسی دارد.

کند که دولت باید قانون اساسی مشخص می درجه عدم تمرکز قدرت: -4

 یکپارچه یا فدرال باشد.

 گزینه الف صحیح است.*
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 جامع ترین تعریف در مورد حقوق اساسی... .14

 .کندیم یرا بررس یاز حقوق است که قواعد مندرج در قانون اساس یاشاخه -الف

 .کندیم یرا بررس یاسیس ینهادها یحقوق اساس -ب

 کند.ی بررسی میحقوق یهاوهیبه ش ی رااسیشده س نینهاد یهادهیپد -ج

 .کندیم یرا بررس یاسیس ینهادها یحقوق اساس -د

 تعریف جامع در مورد موضوع حقوق اساسی : پاسخ تشریحی:

ساسی را ای از حقوق است که قواعد مندرج در قانون احقوق اساسی، شاخه -الف

اشکال این نظر این است که اصوالً بررسی ابعاد رژیم سیاسی منحصر به  کند؛بررسی می 

مانند قوانین کار، مالی، کیفری و...( ) قانون اساسی نبوده و ممکن است شامل قوانین عادی

مانند انگلستان( قانون اساسی ) نیز شود. اضافه بر آن در کشورهای طرفدار حقوق عرفی

 باشد.متون گردآوری شده بوده و شامل عرف نیز میفراتر از 

اشکال این نظریه این است که  پردازد؛حقوق اساسی به روابط مربوط به دولت می  -ب

پردازند. های دیگر مانند حقوق اداری، مالی و مالیاتی نیز به روابط مربوط به دولت میرشته

های سیاسی( را بررسی پدیده) هاباید گفت که حقوق اساسی نوع خاصی از روابط و پدیده

 کند.می

اشکال این نظریه این است که  کند؛حقوق اساسی نهادهای سیاسی را بررسی می  -ج

ایم. اضافه بر آن تعدادی از در صورت قبول این موضوع ما وارد حیطه علوم سیاسی شده

پس  نهادهای سیاسی ممکن است موجود باشند که موضوع مطالعه حقوق اساسی نباشد!

. ما باید تعریفی ارائه دهیم که با در عدم بررسی حقوقی اشکال این نظریه در چیست؟ 

ترین تعریف در مورد موضوع حقوق اساسی این حقوق نیز ارتباط داشته باشد. بنابراین کامل

 های حقوقیهای نهادین شده سیاسی به شیوهبررسی پدیدهاست: 

 گزینه ج صحیح است.*

 ... نینو یحاکم بر حقوق اساس  میپاردا ا یگفتمان  .15

 حقوق اساسی هنجارگرا -الف

 دولت قانونمدار و حاکمیت قانون -ب
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 دولت قانونمدار در پرتو حقوق اساسی نهادگرا -ج

 دولت قانونمدار در پرتو حقوق اساسی جوهری -د

گفتمان یا پاردایم حاکم بر حقوق اساسی نوین حقوق اساسی نهادگرا؛  پاسخ تشریحی:

است؛ مطابق حقوق اساسی نهادگرا تمامی نهادها باید تابع قواعد حقوقی  نونمداردولت قا

بویژه قواعد حامی حقوق بنیادین باشند و هیچ یک از نهادهای سیاسی حق تحدید حقوق و 

های خاص و پیچیده پیش بینی شده در آیینآزادیهای  بنیادین را جز در چهارچوب 

ضمانت اجرا در حقوق اساسی جدید سخن به میان می  ندارند. هر زمان که از وجود قانون

 نهاد دادرسی اساسی و توسط قاضی اساسیآید منظور ضمانتی است که در چهارچوب 

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

اسی در حکم قانون برخوردار باشد. از سوی دیگر از آنجا که رویه ها و نظریه قضات اس

اختیار تغییر و تجدیدنظر در آنها  قوه موسس یا قوه بازنگریاساسی تلقی می شود تنها 

 را خواهند داشت.

 گزینه ج صحیح است.*

 اساسی سازی حقوق مرتبط با... .16

 حقوق اساسی هنجارگرا است. -الف

 است. حقوق اساسی جوهری -ب

 باشد.می نهادگرا یحقوق اساس -ج

 باشد.سی  بنیادگرا میحقوق اسا -د

به معنی توجه  حقوق اساسی جوهری) حقوق و آزادیهای بنیادین(؛ پاسخ تشریحی:

به حقوق و آزادیهای شهروندان است. در صورتی که حقوق اساسی را صرفا علم یا فن قدرت 

بنیادین قایل  هایبدانیم طبیعی است که جایگاه چندانی برای مبحث آزادیها و حق

اما اگر با یک دیقدگاه تلفیقی حقوق اساسی را دانش سازگاری میان آزادی و نخواهیم شد 

قدرت در نظر بگیریم بدیهی است که گنجاندن مبحث آزادیها در نوشته های خود درنگ 

 شود.یاد میاساسی سازی نخواهیم کرد. البته این روند گنجاندن با عنوان 

 گزینه ب صحیح است.*
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 ی...در مورد حقوق اساسی هنجار .17

فاورو حقوق اساسی تنها مربوط به مطالعه  ییچون لو یشمندانیبه نظر اند -الف

را به  یعنصر سوم دیباکسب قدرت و انتقال و آزادیهای شهروندی نیست و 

 .اضافه کرد یموضوعات دوگانه حقوق اساس

 مرجع در حقوق اساسی است. نظام منابع رامونیمتکفل کنکاش پ -ب

 محوری در قوانین عادی است.نوعی اعمال هنجار  -ج

 گزینه الف و ب صحیح است. -د

امروزه  لویی فاوروبه نظر اندیشمندانی چون  حقوق اساسی هنجاری: پاسخ تشریحی:

نمی توان تنها حقوق اساسی را به مطالعه روش اکتساب اعمال و انتقال قدرت و آزادیهای 

ه موضوعات دوگانه حقوق را هم ب عنصر سومی فردی و گروهی محصور کرد بلکه باید 

اساسی اضافه کرد یعنی اضافه کردن هنجارها یا منابع حقوق اساسی؛ حتی برخی به آن 

حقوق اساسی هنجاری متکفل کنکاش پیرامون حقوق اساسی هنجاری می گویند. 

 است.نظام منابع یا هنجارهای مرجع در حقوق اساسی 

 گزینه د صحیح است.*

 سسله مراتب منابع نوشته؟ قانون اساسی ارگانیک از نظر .18

 باشد.فرادست ترین قانون عادی می -الف

 بعد از قانون اساسی و برنامه های توسعه فرادست ترین قانون می باشد. -ب

 بعد از قانون اساسی و سند چشم انداز فرادست ترین قانون می باشد. -ج

 از قوانین عادی برتر اما از قانون اساسی برتر نیست. -د

 یهستند و به لحاظ موضوع یدنباله موسع متن قانون اساس منظور  یحی:پاسخ تشر

بوده و به علت  یاسیکشور، انتخابات، احزاب س یاسیساختار س ،یمربوط به حقوق اساس

را در  یمتن قانون اساس ن،یقوان نیا قیو دق  ییبه طور جز یقواعد ضرور انیعدم امکان ب

 یمطابق قواعد نیقوان نیا رییو تغ بیبر آن تصو. اضافه کنندیم لیتکم یاقانون جداگانه

پس  نیقوان نیاست. در فرانسه ا یعاد نیقوان رییو تغ بیتصو فاتیخاص و متفاوت از تشر

که  یفرستاده شده در حال یقانون اساس یاظهار نظر به شورا یدو مجلس برا دییاز تأ

 یاندارند. نمونه یاساسانون ق یشورا دییبه تأ یازیو ن بیتصو ینسب تیبا اکثر یعاد نیقوان
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محاسبات کشور..... سازمان و اداره امور آن  وانید ":رانیا یدر قانون اساس کیارگان نیاز قوان

در متن  ری( جمله اخ55)اصل "خواهد شد نییها به موجب قانون تعدر تهران و مراکز استان

 لیدر ذ محاسباتانون عدم امکان آوردن ق  لیبوده که به دل ک یارگان نیقوان دیقانون مو

داده شده  یادر قانون جداگانه یآن توسط قانون اساس بیدستور تصو ،یاصول قانون اساس

در رتبه بعد از قانون  که شودیشناخته م یسازمان نیاست. در فرانسه با عنوان قوان

 است یعاد نیو قبل از قوان یاساس 

 گزینه د صحیح است.*

راتب منابع حقوق اساسی، حکم از نظر قانون اساسی، در سلسله م .19

 حکومتی ...

 در جایگاه باالتری از قانون اساسی و همردیف با حکم شرعی قرار می گیرد. -الف

 جایگاهی در قانون اساسی ندارد بالعکس حقوق اساسی -ب

 گیرد.حکم حکومتی در محدوده مصوبات قرار می -ج

 آید.جزوه منابع حقوق اساسی به شمار نمی -د

حکمی است که به دلیل نبود مقرره و خالء در قوانین  حکم حکومتی: یحی:پاسخ تشر

گیرد بنابراین جایگاهی در قانون اساسی برای آن مشخص نشده است اساسی صورت می

بنابراین فقط در سلسله مراتب منابع حقوق اساسی می توان آن را لحاظ کرد؛ البته در 

ز قانون اساسی. به طور نمونه حداکثر مهلت جایگاهی برتر از قوانین عادی و پایین تر ا

تعیین سرپرست موقت برای یک وزارتخانه سه ماه است اما در مواردی پیش آمده که تعیین 

وزیر و رای اعتماد به وی شش ماه طول کشیده؛ در این صورت رئیس جمهور با حکم 

ست موقت حکومتی برای سه ماهه دوم که در قانون اساسی پیش بینی نشده است؛ سرپر

  ای در انتخاب وزیر علوم در دولت یازدهم اتفاق افتاد.)نویسنده(کند. نمونه رویهانتخاب می

 گزینه ب صحیح است.*

 قانون به تعبیر کاره دومالبرگ .... .20

 بیان اراده عمومی است. -الف

 شود.متنی است که به وسیله رئیس کشور تصویب می -ب
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 بیان اراده پارلمان است. -ج

ی است که توسط قدرت طی فرایند پیش بینی شده در قانون اساسی متن -د

 شود.تصویب می

و متنی است که  اراده عمومی بیان  کاره دومالبرگقانون به تعبیر  پاسخ تشریحی:

به وسیله رئیس طی فرایند پیش بینی شده در قانون اساسی تصویب و  مجلستوسط 

  شود.می کشور امضاء و منتشر

 .ح استگزینه الف صحی*

 

 

 

 

 

سوال اول در کتاب جهت  20موضع گیری و فقط نکته: نمونه های کتاب بدون 

 رویت منتشر می شود:

 

 

 در صورت مفید بودن مطالب سفارش کتاب:

02166921002 

02166581748 

 انتشارات عدلیه
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❑  

❑  
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