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 مقدمه

و یا  شد ار  ، کارشناسیمانند کارشناسی سی تخصصا عنوان درسی است که دانشجویان رشته حقوق در مقاطع مختلف تحصیلیاسا حقوق

ر ادامه تحصیل دهند طع باالتمقا در د خواهنکه میحقوق عمومی  ارشد کارشناسی نشجویانداز همین رو شوند. ادکتری با آن آشنا می

 آشنا شوند.     یارشد حقوق عموم یاز منابع آزمون کارشناس یکی به عنوان  یخصصبه صورت ت یاساس حقوق بایستی با

آزمون  جهت متمرکز کردن  98الی  90های بین ها و سرفصل جدیدی که بعد از چندین سال تغییر و تحول در سالتوجه به اصالحیهبا 

، شبانه یا دانشگاه آزاد و  چه در دانشگاه دولتی ی حقوق عمومد شر سی اناشر کا مقطع د به ایجاد شد اینک برای ورو ارشد یکارشناس

 :را امتحان داده و نمره الزم را کسب کنند ذیل منابعبایستی داوطلبان  دان و ...های خودگرپردیس 

 حقوق اساسی 

 حقوق اداری 

  متون فقه 

  حقوقیمتون 

 عمومی حقوق بین الملل  

های  که شامل قسمت  حقوق اساسی گرفته شده عبارت است از کتاب جامع  نظردر م ترمحطلبان کتابی که برای داو ،باتوجه به این تغییرات

تری مطالعه  بع مفصلالزم است منا رد؛ون کسب کدرصد مناسبی از حقوق اساسی در آزم مختلفی است. به بیان دیگر برای اینکه بتوان

اتید طراح و خالصه نکات  صه کتاب اسست؛ هم خالدرسنامه ا شامل که همرآورده خواهد کرد؛ چرا یازهای شما را بکتاب ن؛ که این شود

 کتب حقوق اساسی، هم تست و هم نکات مهم و هم مقاالت کاربردی 

ودن آن است. به بیان ع بامج کامل و خاصشهای یژگیاز و و بودهعمومی  حقوقبسته ارشد از مجموعه کتاب های  اولین جلداین کتاب 

 :ل شده استیکبخش تش هفت ب از تر این کتاواضح

 )از   اشد کهبمی بخش اول و دوم درسنامه حقوق اساسی یک )کلیات( و حقوق اساسی دو )جمهوری اسالمی ایران

 است؛تفاده شده اس دو بخشبرای تألیف این  رفرنس و منبع اصلی 30تعداد بالغ بر 

 عت پناهی و دکتر سید محمد شریضی کتر ابوالفضل قااست: اساتیدی مانند د )رفرنس(یومحقوق عم نکات کتب بخش سوم

 هاشمی.

  سال  20ز متن کلیه سؤاالت است که ازحمت زیادی کشیده شده است نکات آزمونی  بخش چهارم که برای آن

 تست آزمون سراسری و آزاد(.  500بیش از نکات )ه شده استای در کتاب گنجانداخیر درآورده شده و به صورت نکته

  ربردی اساتید حقوق اساسی جهت آزمون است.کا التعه مقاشامل مجموبخش پنجم 

 خالصه کتاب استشامل  بخش ششم 

 د.های خود را محک بزننهد کرد داشتهکمک خوا داوطلبانکه به  و خودسنجی است امل تستش بخش هفتم 
بر مسائل و مطالب حقوق   د شد؛ و کامالهناز خوانیبی قوق اساسییگری در حلعه هر کتاب داطبا خواندن این کتاب از م داوطلبانماً سلم 

  .مسلط خواهند شد حقوق عمومی کارشناسی ارشدجهت آزمون  سیاسا

 نندگان محترمهای خستگی ناپذیر، چنانچه خوابه خاطر تالش دپارتمان کارشناسی ارشد حقوق عمومیمن تشکر از مجموعه در پایان، ض

 1د.طریق آدرس ذیل ما را یاری نماین ز ب دارند؛ لطفا ادر مورد متن کتاهادی یزه، انتقاد یا پیشناین وج

 ابوالقاسم شم آبادی

 
1 - Email:nashreadliye@gmail.com 
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 بخش اول
 1حقوق اساسی 
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قدرت  و تنظیم قواعد مربوط به سازماندهیاخلی بوده که به بررسی ای از حقوق عمومی دحقوق اساسی نیز به عنوان شاخه 

اضافه بر آن حقوق اساسی هر یک   دازد.پرمی 1(سی ارشدکارشنا )سوال های ملتادیزآقوق و و تضمین ح آنو محدوده  دولت

داری و...(. حال برای اینکه با حقوق  حقوق اانند اصول مربوط به مالیه عمومی، م) کندحقوق عمومی را به طورکلی تنظیم میهای از شاخه

ی از روابط صآن جامعه نوع خاداشته و روابط  وجود اینا دارد که جامعهجایی معوق اساسی در اساسی آشنا شویم ابتدا باید بدانیم که حق

)سوال وئل سی يساماناز دیدگاه نیز بر شهروندان اعمال شود.  جامعه سیاسی( قدرت سیاسی) جامعهر آن باشد و اضافه بر آن د

سوال -بیژن عباسی)مؤسسقوه نام اسی به ط یک قدرت سیانقالبی نامدار فرانسه، قانون اساسی متن نوشته شده توس دکتری(

قرن )اولین قانون اساسی نوشته قانون اساسی، اساسنامه باشد. این قوه به طور قطع یک قدرت سیاسی است. می ( 95دکتری 

سه   های اعمال قدرت وکنندگان است و به شیوهحکومت(96سوال دکتری -و دوم در فرانسهدر امريکا تصويب شد؛  هجدهم

عمومی را ایجاد،  پردازد و در این راستا قوای ( میبیژن عباسی -سیر ای قوانین و دادگذاری، اجرقانوندولت )ی هم حقوقاختیار م

پس در ابتدا باید  ( سوال کارشناسی ارشدحقوق شهروندان تضمین شود) تا  نماید.را تنظیم می آنهارا تعیین و روابط میان  آنهاصالحیت 

 فهمید:ا ر  یاسیسیاسی و قدرت معنای جامعه س

بین فرمانروایان و  ابط سیاسیرو به اختصاصاًو حقوق اساسی  و فرمانبران تشکیل شده از فرمانروايان جامعه سیاسی نیز

 ها و ایجادناپذیر افراد و گروهآیی اجتنابجامعه سیاسی به دنبال گردهم (81 -سوال کارشناسی ارشد سراسری)پردازد.فرمانبران می

ین قدرت به وسیله شود و اخالل جامعه چهره قدرت ظاهر مین روابط از سبب متفاوت بود و به  شوداعی آن متولد میوع اجتمارتباط از ن

است که وجه مشخصه آن  ترین جوامعترین و پیشرفته املمتک جامعه سیاسیشود. این در حالی است که یفرمانروایان اعمال م

  (80-رشد سراسریرشناسی ا)سوال کا است. عهنیاز جام یل دولت ناشی از در تشک رت سیاسیر قدعنص است. 2قدرت ناب سیاسی

مانروایی که از مظاهر فر )سوال کارشناسی ارشد( نظم عمومی، مصلحت اجتماعی و سود عاملی نظیر البته این قدرت توسط عوام

اید گفت که؛  شتر ساده سازی کنیم بم بیی فهبراعه سیاسی را اگر بخواهیم جام.کندمیدر قالب حقوق صورت بندی  قدرت را اجباراًاست 

قوانین  -احزاب -ی گذشته بوده که مفاهیم سیاسی مانند انتخاباتآنهازم های قدیمی در یاسی اولیه همان زندگیور از جامعه سمنظ

 ن وجود نداشته و نوع ارتباط عادی بوده و جامعه این مشخصات را نداشته است.مصوب پارلما

 تکاپوی حقوق اساسی( از کتاب در گرجی ازندريانی طراح دکتر  -95 ل دکتریاز حقوق اساسی)سوای جديد بندتقسیم  ه:نکت

 ؛ مطابق حقوق اساسی است اردولت قانونمدگفتمان یا پاردایم حاکم بر حقوق اساسی نوین  حقوق اساسی نهادگرا؛ :ل او

تحدید  هادهای سیاسی حقاز ن ادین باشند و هیچ یکقوق بنیقواعد حامی حنهادگرا تمامی نهادها باید تابع قواعد حقوقی بویژه 

ندارند. هر زمان که از  های خاص و پیچیده پیش بینی شده در قانونآیینب های بنیادین را جز در چهارچوق و آزادیحقو

  ی اساسینهاد دادرسب ت اجرا در حقوق اساسی جدید سخن به میان می آید منظور ضمانتی است که در چهارچووجود ضمان

 
 آتی بایستی به دقت مطالعه شود؛ مولف آورده شد تا بدانید صفحات جهت مثال هت آزمون و سواالت دکتری فقط یک صفحههمیت هر خط این کتاب جتوجه به ابا  - 1
. دیآیمواقعی کلمه به شمار  د قدرت سیاسی به معنایجامعه باشاعمال نوع ویژه ای از قدرت نظیر حکومت و تمشیت امور سیاسی  هاآنسی که هدف امعه سیانهادین موجود در ج یهاقدرتآن دسته از  - 2

 جامعه سیاسی خاستگاه و مقر قدرت سیاسی است() .آیداسی به وجود میدر جامعه سی که قدرت سیاسیحظه کرد باید مال

 مبحث اول: تعريف حقوق اساسی
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برخوردار باشد. از  استقاللاز ادگاه قانون اساسی اعمال می شود باید ر که توسط دشود. این اممی اعمال یو توسط قاضی اساس

  قوه موسس یا قوه بازنگری ر حکم قانون اساسی تلقی می شود تنها سوی دیگر از آنجا که رویه ها و نظریه قضات اساسی د

 اهند داشت.خو را آنهاتجدیدنظر در اختیار تغییر و 

 :در  آزادی های شهروندان است به معنی توجه به حقوق و  های بنیادين(؛ وق و آزادیجوهری) حق اساسیحقوق  دوم .

 هایچندانی برای مبحث آزادی ها و حق طبیعی است که جایگاه صورتی که حقوق اساسی را صرفا علم یا فن قدرت بدانیم

ادی و قدرت در نظر بگیریم ری میان آز ی را دانش سازگادیدگاه تلفیقی حقوق اساس کر با ییم شد اما اگبنیادین قایل نخواه

ندن آغاز شده که با عنوان البته این روند گنجا ود درنگ نخواهیم کرد.گنجاندن مبحث آزادی ها در نوشته های خ بدیهی است که

 یاد می شود.اساسی سازی 

 :سی را به مطالعه روش اسا وق توان تنها حقامروزه نمی  لویی فاورو ن دانی چور اندیشمننظ به  حقوق اساسی هنجاری:  سوم

گانه  را هم به موضوعات دو عنصر سومی اید رت و آزادی های فردی و گروهی محصور کرد بلکه باکتساب اعمال و انتقال قد

 گویند.اسی هنجاری می حقوق اسبه آن  برخی ؛ حتییعنی اضافه کردن هنجارها یا منابع حقوق اساسی حقوق اساسی اضافه کرد

 است.در حقوق اساسی  پیرامون نظام منابع یا هنجارهای مرجعمتکفل کنکاش ساسی هنجاری ق احقو

 نکات مهم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پردازد. وایان و فرمانبران می  به روابط سیاسی بین فرمانر حقوق اساسی اختصاصاً ➢

دکتر سید محمد هاشمی در   ریف را که)این تعکند.تضمین می  وق شهروندان رارت دولت را تنظیم و حق اساسی قد  حقوق ➢

 داده شاید ده بار در کنکور کارشناسی ارشد به عناوین مختلف آمده است( کتاب حقوق اساسی خود ارایه  

 نبرداران تشکیل شده است.سیاسی از فرمانروایان و فرماجامعه  ➢

 قدرت ناب سیاسی است.عه سیاسی ویژگی جام ➢

 رایه شد.ل سی یس اتوسط امانوئاولین بار  ظریه قوه موسس ن ➢

 اولین قانون اساسی در قرن هجدهم تصویب شد. ➢

ت را در قالب  فرمانروایی است اجباراً قدر  این قدرت توسط عواملی نظیر نظم عمومی، مصلحت اجتماعی و سود عام که از مظاهر ➢

 د. کنحقوق صورت بندی می 

 یی+قدرت سیاس جامعه سیاس گیرد:  شکل می که حقوق اساسی در آن  شرایطی ➢

 ن قدرت سیاسی است.کامل یافته همان جامعه سیاسی و قدرت تکامل یافته هماجامعه ت ➢

 رچوب بندی می شود. سود عموم در قالب حقوق  چها قدرت سیاسی توسط عواملی نظیر نظم عمومی، مصلحت اجتماعی و ➢

 ت؛ت قانونمدار اس ر حقوق اساسی نوین دولیم حاکم بگفتمان یا پاردا ➢

حقوق بنیادین باشند و هیچ یک از  امی نهادها باید تابع قواعد حقوقی بویژه قواعد حامی هادگرا تمقوق اساسی نمطابق ح ➢

ر  های خاص و پیچیده پیش بینی شده دننیادین را جز در چهارچوب آییهای بنهادهای سیاسی حق تحدید حقوق و آزادی 

 دارند.قانون ن

 ای قضات اساسی و قوانین مصوب مجلس را خواهند داشت.نظر در آرییر و تجدید اختیار تغ یا قوه بازنگریتنها قوه موسس  ➢

 قوق اساسی جوهری به معنی توجه به حقوق و آزادی های شهروندان است. ح ➢

 است. یحقوق اساس مرجع در  یهنجارها اینظام منابع  نرامو یمتکفل کنکاش پ یهنجار  یحقوق اساس  ➢
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 تن سیاسحقوقی کرددازد؛ این همان معنای بپربه ترسیم قلمرو اقتدار و صالحیت زمامداران در بیانی دقیق تر حقوق اساسی باید 

 ( ازندريانی گرجیتر )دکاست

که این امر  ( 87-سریاسی ارشد سرا) سوال کارشنقدرت سیاسی سازمان يافتهت از بارت اسحقوقی عنظام  در ت اقتدار دول

احزاب و   -قانونگذاری -ی اینکه با پیشرفت جوامع و وجود مسایلی مانند انتخاباتمشخصه اصلی جامعه سیاسی است؛ یعن (قدرت سیاسی)

نهادهای ریق سازمان و تشکیالت سیاسی کشور و شد از طال میخص پادشاه اعمش و ر عه که قبال از طریق زودر جام ... قدرت موجود

بنابراين عنصر قدرت  جامعه سیاسی اعمال می شود.درت سیاسی یعنی آن نیروی برتری که از طریق صالح اعمال شود. بنابراین ق

 ل کارشناسی ارشد وا)سدر جامعه سیاسی است. م حقوقیمانت اجرای نظاسیاسی در حقوق اساسی ضرورت و ض

 سراسری(

 ؟ پاسخ را باید در شرایط تشکیل جامعه سیاسی یافت:اندتوأمانمفهوم و قدرت سیاسی دو جامعه سیاسی  چرا :سؤال

 ؛ق مادی و معنوی به جامعه سیاسیاحساس تعل  •

 ؛ وجود استقالل در برابر کشورهای ديگر •

 یاسی آن باشد.ز نوع سد در جامعه اجوقدرت مو •

 رحله بلوغ رسیده باشد. ماعی به ماجت دیبنسازمان   •

 . خصلت حقوقی برخوردار باشد نظم هنجاری مستقر بايد از  •

 :شودمیاز سایر جوامع متمایز  ذیلشده که در سه خصوصیت در صورتی که شرایط فوق محقق شود جامعه سیاسی محقق 

 کندلی سیاسی شانه خاه معاند از عضویت جاتونمی هیچ کسییر و کلی است: جامعه سیاسی فراگ -الف •

 در آن الزامی است(؛ عضویت) 

ویل  تح الزاماًو کلیات آن بر انسان  جامعه سیاسی با همه قوانینارد: خصلت الزامی د جامعه سیاسی -ب •

 شود؛می

و در ه ودامی بیروی از آن الزبه دلیل آمره بودن پکند: قدرت در جامعه سیاسی قاهرانه عمل می -ج •

 شویم.مواجه می مجازات(تعقیب و)  اجرات انصورت تخطی با ضم

عی  است. این رشته سیاسی است، چون هسته مرکزی آن به موضو العات حقوقیته در عرصه مطسیاسی ترین رشحقوق اساسی 

  ؛اشدب یدچه که باد و در مورد آنامی داره هنجاری و الزباید دقت داشت که حقوق اساسی نیز جنبچون قدرت یا اقتدار سیاسی می پردازد. 

حقوقی کردن عملکردهای  متالزم است در فرایند استقرار به س ، رفتبعد از اینکه قدرت سیاسی با شرایط فوق شکل گ وید.گسخن می

 (ارشدسوال کارشناسی ):شودمتفاوتی متبلور میحقوق بر قدرت به اشکال  تأثیراینصورت  . در رودخود پیش 

 ؛ کندرا حقانی میق قدرت حقو -الف ❖

مورد قبول اکثریت ) قدرتحقانی بودن تطابق قدرت موجود در جامعه با موازین حقوقی( و )  بودنقانونی  نبیه البت 

 )سوال کارشناسی ارشد( قانونی باشد اما حقانی نباشد یا بالعکس ممکن است حکومتی شد. قائل بودن قدرت( تفاوت

مردم فرانسه آن را حقانی بسیاری از  انونی بود اماق تنه ریاست مارشال پدوم ب جهانی گشی در هنگام جنمثال: حکومت وی

لی به دلیل پذیرش اکثریت حقانی توانست قانونی باشد ومعیارهای زمان نمی اما حکومت در تبعید ژنرال دوگل بر حسبدانستند نمی

 .بود
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 حقوق ابزاری است در اختیار قدرت؛ -ب ❖

 گیرد.صورت می نامهخشب وبه ودر قالب قانون، مصز حقوق استفاده ا ینجادر ا

 ؛ ای است برای حمايت علیه قدرتحقوق وسلیه -ج ❖

 ود کننده در قواعد کیفری و ....گیرد. از طریق اصول محدهای افراد صورت میآزادی که از طریق حمایت از حقوق و 

 ؛ بخشدکند و سازمان میحقوق قدرت را نهادبندی می -د ❖

 .سپاردبه نهادهای قدرت می کند وج میحالت شخصی خار ز ا که اجرای قدرت را  نصورتبه ای         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قتدار و صالحیت زمامداران بپردازد. م قلمرو ااید به ترسیوق اساسی بحق  کردن سیاست:معنای حقوقی  ➢

 قدرت سیاسی سازمان یافتهظام حقوقی عبارت است از اقتدار دولت در ن ➢

 ی اعمال می شود. برتری که از طریق جامعه سیاسقدرت سیاسی یعنی آن نیروی   ➢

 یاسی است.در جامعه س ای نظام حقوقی اسی ضرورت و ضمانت اجرر حقوق اس عنصر قدرت سیاسی د ➢

 اندی و قدرت سیاسی دو مفهوم توأمانامعه سیاسج ➢

 جامعه سیاسی:شرایط شکل گیری   ➢

  -بندی اجتماعی سازمان یافتهسازمان  -نظم هنجاری حقوقی -استقالل -احساس تعلق مادی و معنوی

 قدرت سیاسی

 کند:میاز سایر جوامع متمایز  که آن را  ویژگی های جامعه سیاسی   ➢

 کند.لزامی دارد و قدرت سیاسی در آن قاهرانه عمل میت. خصلت ایر و کلی اس سیاسی فراگجامعه 

رتبط است و برای نکته: این سه ویژگی و موارد فوق در شرایط شکل گیری جامعه سیاسی به همدیگر م

 نده(ی یاد گرفته شود.)نویسامعه سیاس های جدیکر به عنوان شرایط و ویژگیآزمون با یک

نی مایز وجود دارد؛ به این صورت که ممکن است حکومتی حقاک حکومت تی نونی بودنبودن و قا بین حقانی ➢

 یا بالعکس.  مانند حکومت ژنرال دوگل  باشد اما قانونی نباشد

 است.  ات حقوقیاسی ترین رشته در عرصه مطالعسیحقوق اساسی   ➢

 :شودمتفاوتی متبلور میبه اشکال    تأثیر حقوق بر قدرت  ➢

ای است برای حقوق وسلیه ست در اختیار قدرت؛ابزاری ا حقوق کند؛یرا حقانی محقوق قدرت    ✓

 بخشد؛کند و سازمان میحقوق قدرت را نهادبندی می یه قدرت؛حمایت عل
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 نکات مهم 

 حقوق اساسی در علم حقوق کجاست؟ حال با دانستن ارتباط حقوق و قدرت سیاسی باید دید جایگاه : سوال

 حقوق اساسی جزیی از حقوق عمومی است -الف ❖

ان از پردازد. تنظیم خط مشی زمامدارمی  آنهاروابط میان قوای عمومی و ی هاوضعیت صالحیتمند کردن نونقا به  عمدتاً اساسی حقوق 

 :گیرد؛ به دالیل ذیلمیصورت  ساسیمنابع حقوق او دیگر  آور در قانون اساسیمقررات فنی الزامراه 

 معه؛ق عمومی کلیت جاموضوع حقوق خصوصی فرد است و موضوع حقو  نظریه موضوعی: -1

 فرمانروایان و فرمانبران تشکیل شده است؛  ز دو رکنسیاسی ا  جامعه  رهیکاندام و پ  ه اندامی:رینظ -2

 لحت اجتماعی؛هدف حقوق خصوصی سود افراد است اما هدف حقوق عمومی سود عموم و مص   نظریه مادی: -3

د حقوق ما قواعجبار دارد( ال اعام) استشکل قواعد حقوق عمومی متشکل از قواعد آمره  نظریه شکلی: -4

 1شده است؛  قراردادها نهاده  اراده آزاد طرفین  رب  مبتنی  خصوصی 

 گیرد؛ق عمومی در جایگاه باالتری از حقوق خصوصی قرار میقوح نظریه سلسله مراتب: -5

حت اعد حقوق عمومی پویایی بیشتری از قواعد حقوق خصوصی دارند و مطابق شرایط و مصلقو نظریه پویایی: -6

 کند.  ممکن است تغییر

 

 و

 و

 و

 و

 

 

 

 

 
 فذ است.صریح قانون نباشد، نا که مخالف اند در صورتین مدنی، قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهقانو 10 مطابق ماده - 1
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 بخش دوم

 2وق اساسی حق 
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و ط ن ا م هه ک م  ر  ی ن ا د ی  وم ه ف ام ح مم  هک ی ل ا ع ت  ر د ق ت  هی ک ت  س ا ی   :ا

 ،طاعت کنندن در داخل کشور از آن اآن اقتدار و برتری بالمنازع دارد به صورتی که همگا و مردم  بر کشور ، اوالً  ❑

 .هندبه رسمیت شناخته و مورد احترام قرار د راآن کشورهای دیگر  ؛ثانیًا ❑

 :  ودشمیه تقسیم دست 4به  اکمیتح اتنظری

  حاکمیت الهی 

 کمیت فردی اح 

  حاکمیت مردمی 

 حاکمیت ملی 

. این نظریه آورندمیبه اجرا در  ت خداوند راو زمامداران دستورا دانندمیحاکمیت را ناشی از اراده خداوند  :یت الهینظريه حاکم-1

 دو مکتب را به خود اختصاص داده است:

 . و مأمور اعمال این قدرت کرده استمنصوب  افراد خاصی را ست و خالق قدرت سیاسی اوند خدا -عیق طبیکتب فوالف: م 

و تحت اراده او اعمال قدرت  دانندنمیخود  افراد انسانی، با اعتقاد به اقتدار و مشیت الهی خداوند را ناظر بر اعمال -یزدانی ب: مکتب

 .کنندمی

 استطاعت اعمالشخصی لیاقت و  دالیل مورثی و ه بهارد ک ی به فردی تعلق دات سیاسعه اقتدارمومج :نظريه حاکمیت فردی -2

 اوست. هو تمام تصمیمات به اراد داندمی اقتدار خود را از خداقدرت را دارد، تمام 

ساسی  خویش نقش ا : حالتی که در آن هر یک از افراد مردم متساویاً و بدون واسطه در تعیین سرنوشتنظريه حاکمیت مردم-3

 رند.دا

یل دهنده آن اقتدار عالیه بر و شخصیت حقوقی مستقل از افراد تشک وان پیکره واحدمجموعه ملت بعن لی:نظريه حاکمیت م-4

 .گرددمیعه عوامل و ابرازی است که قدرت مذکور بوسیله آن اعمال جامعه دارند. حاکمیت نفس قدرت است و حکومت مجموامور 

 ت حاکمیتبند اول: ماهی

 یت الهیحاکم ل:او

اکمیت الهی نیز چیز از آن اوست. حمردم نیست پس همه . هیچکس جز خداوند ولی استآن خدن از ان و انسار جهطلق بحاکمیت م

ه ، اقتصادی، اداری و غیرکلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالیقانون اساسی  4اصل مطابق . باشدمیزیربنای تشکیل حکومت اسالمی 

و تشخیص این  بودهدیگر حاکم  و قوانین و مقررات ول قانون اساسیبر عموم همه اصاصل . این ن اسالمی باشدزیواساس مباید بر ا

یت بیان گردیده و شخص حاکم را ولی مسلمین یا ولی امر حاکمیت و زمامداری جامعه به معنای وال .عهده شواری نگهبان استه امر ب

 ر داده است.قرا عهده والیت امر را بر ری اولاایران زمامدقانون اساسی . نامندمی

 ايران ری اسالمیمبحث اول: کلیات حاکمیت در جمهو ❖
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 : حاکمیت ملی و مردمیمدو

و  وشت فردیکه در حاکمیت مردم هر یک از افراد حق تعیین سرنردمی این تفاوت وجود دارد بین حاکمیت ملی و حاکمیت م

  ندگییق نمایعه افراد از طرحد مجموکپارچه و متدر حالی که در حاکمیت ملی قدرت ی (دموکراسی مستقیم) اجتماعی خویش را دارد؛

نوشت اجتماعی رخداوند انسان را بر س ،قانون اساسی 56ل صامطابق . یابدمیبر سرنوشت افراد فعلیت  (مستقیم دموکراسی غیر)

حق  این ملت ؛نمایدمی. و در قسمتی دیگر اعالم کمیت مردم و دموکراسی مستقیم استبین حامکه  ،خویش حاکم ساخته است

. باشدمی یرمستقیمنشان دهنده قبول حاکمیت ملی و دموکراسی غکه  .کندمیاعمال  یدآمی د ی که در اصول بعقاز طرداد را خدا

این حق الهی را از انسان سلب یا در خدمت منافع   تواندنمیدر این اصل حاکمیت ملی و مردمی بدین ترتیب تضمین شده که هیچکس 

( مردم  8( و اجتماعی )اصل 126اصل )سیاسی ( 108، 114، 107، 1از مشارکت حقوقی )اصل  اییههجلوار دهد. فرد یا گروهی خاص قر

 .ینی نموده استرا پیش ب

 شکل حکومت –بند دوم 

 تفیک قوای سه گانه  -اول 

یت ر والنظ زیرکه ائیه ، قوه مجریه و قوه قضاز: قوه مقننه اندعبارتی اسالمی قوای حاکم در جمهور ، سیقانون اسا 57طبق اصل 

نظریه پرداز  نتسکیو ماین نظریه از طرف . که مستقل از یکدیگرند گرددمیال این قانون اعم طبق اصول آیندهبر  ت امتو اماممطلقه 

قانون  57. اصل است شکل حکومت در کشور ایران صلیِاین اصل تبیین کننده ا. است دهشاب روح القوانین بیان نامی فرانسه در کت

و  گردندمیور از قوا متصدی امری از امور زمامداری کش ساس هر یکبر این ا .است رفتهپذی یبه طور نسبرا وا ک قتفکیاساسی نظام 

 ، قوه مجریه و قوه قضائیه.قوه مقننه :گرددمیذیربط اعمال  سازمانهایقسمتی از حاکمیت از طریق 

 نظارت رهبری بر قوای سه گانه -دوم

قدرت کاملی مافوق قوای سه گانه وجود  قوا فکیکم کالسیک تنظا ا در ما است را پذیرفتهقوا یک تفکان نظام قانون اساسی ایر

  ،منظور از والیت امر و امامت امت .دندگرمیامر و امامت امت ... اعمال  هزیر نظر والیت مطلق این قوا  57اما به موجب اصل  ؛ندارد

تشريعی، تنفیذی، )به و سلطه همه جانارت ور نظر و شوؤن کشل اموبر ک کموان مقام حا. که رهبر بعناز طریق رهبری است حاکمیت

، مجموعاً دهظارتی که بر مقام رهبری مقرر شن هایشیوهگیری صریح قانون اساسی در محو استبداد و  موضع  (مهم است).دارد (قضايی

 .ودشمیمشاهده  آنها ر ( دمردم آزادیضمین محو استبداد و تاست که هدف غائی اصل تفکیک قوا )حاوی نقاط امیدی 

 این اصل تبیین کننده اصلیِ شکل حکومت  ست.پذیرفته ا به طور نسبیم تفکیک قوا را ن اساسی نظاقانو 57اصل  ه:نکت

 باشد. می در کشور ایران

 :رددا (، قضايیتشريعی، تنفیذیان مقام حاکم بر کل امور و شوؤن کشور نظارت و سلطه همه جانبه )رهبر بعنو نکته. 
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 بخش سوم
 )رفرنس( کتب حقوق عمومی نکات
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  سیاسی،   نبران تشکیل شده و ویژگی جامعهجوامع است که از فرمانروایان و فرما نیترمتکامل و نیترشرفتهیپجامعه سیاسی از

 ستند.است. قدرت سیاسی و جامعه سیاسی دو مفهوم توأم با هم ه قدرت ناب سیاسی

  وسیله آن   ابزارها و وسایلی بوده که به  دارای و رده دا کپی ته معناسی و پیشرفجامعه سیاقدرت سیاسی یعنی قدرتی که در

 اجباراً  نظم عمومی، مصلحت اجتماعی و سودعامرد. در این راستا عواملی نظیر حکومت کرد و یا تصمیمی اتخاذ ک توانیم

 .کنندیمصورت بندی   قدرت را در قالب حقوق

 است:شرایط ذیل ری دارای در صورت شکل گی جامعه سیاسی 

 و کلی است. سی فراگیره سیا معجا  ✓

 الزامی دارد.جامعه سیاسی خصلتی  ✓

 .کندیمقدرت در جامعه سیاسی قاهرانه عمل  ✓

 روابط بین حقوق و قدرت: ❖

 )سوال کارشناسی دن آن نیستالبته قانونی بودن قدرت لزوما به معنای حقانی بو .کندیمحقوق، قدرت را حقانی ✓

 ( 90-ریارشد سراس 

 ر قدرت.ر اختیا ی است د، ابزاروقحق✓

 حقوق، ابزاری است علیه قدرت.✓

 .بخشدیمدرت را نهادبندی کرده و سازمان ق قحقو✓

 اساسی جزئی از حقوق عمومی داخلی است. حقوق ق اساسی در علم حقوق:ه حقوجایگا  ❖

 د است.ه نخست فروصی در درجامعه است و موضوع حقوق خص موضوع حقوق عمومی کلیت ج نظریه موضوعی: ❖

 مانبران است.از لحاظ پیکره شامل فرمانروایان و فر جامعه ه اندامی:رینظ ❖

 ومی برتری دارد.فعت عمدر حقوق خصوصی سود فردی و در حقوق عمومی سود و من نظری مادی: ❖

ری ده و برابحقوق خصوصی ناشی از اصل حاکمیت ارا قواعد حقوق عمومی ناشی از قواعد آمره است. قواعد نظریه شکلی: ❖

 ت.اسرفین ط

 ست.پیش تر از حقوق خصوصی ا حقوق عمومی از نظر سلسله مراتب سلسله مراتب:نظریه  ❖

 ی است.حقوق عمومی بیشتر از حقوق خصوص یپویای نظریه پویایی: ❖

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 

 

 

 يعت پناهیضل قاضی شری حقوق اساسی نوشته دکتر ابوالفهاستهيبا
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و قدرت  د یانه ای است که بین آزادی فری آشتی جو مردمی تنظیم عاقالنه و همزیست -ییاسی سهانظامثمره انقالبات در  ❖

 د ساخته است.را در نظام حقوقی وار   سیقانون اسا پدیدار شده و نظم نوینی به نام  لتدو

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

منتخب آنان قرار دم و نمایندگان در دست مرت . برای تضمین این امر، حکومدشویمقرر به نحو متناسب م حقوق و آزادی مردم

 رانی کنند.ساس قانون اساسی حکمبر اتا  ردیگیم

است که   میرزا صالح شیرازیزمان مشروطیت درباره اندیشه آزادیخواهی وجود دارد سفرنامه یکی از اولین آثاری که در  ❖

 .کندیمگلستان را ملتی آزاد یاد و ان کندیماد ی برای مردم بودهن آزادی که فرما ا مگنا کارتدر سفرنامه خود از 

یی مانند حبل المتین و سیاحتنامه هاروزنامهدر زمان مشروطه توسط  میت ملتحاکمیت قانون و حاکنظیر اصطالحاتی  ❖

میرزا ، به سید جمال الدین اسدآبادی توانیمم یون تاثیرگذار هجامعه شد. از روحان ی طالبوف وارد قاموسهاکتابابراهیم بیگ و 

 فهانی اشاره کرد.ین، سید جمال الدین واعظ اصاهلل ملک المتکلمنصر

و مربوط به تشکیل مجلس و   اصل 51مشتمل بر شد و  دییتأن شاه هجری توسط مظفرالدی 1324اساسی در سال قانون  ❖

اه به مدعلی شمحط توس اصل قبلی( 51و اصل ) 107در  1327 د و به خاطر فقدان سایر اصول در سالحقوق نمایندگان بو

شور  توسط مظفرالدین شاه نقطه عطفی در ک یتصدور فرمان مشروط ته شد. عنوان متمم قانون اساسی تصویب و پذیرف

 .شودیممحسوب 

رشته را به  لهتنبیه االمه و تنزیه الم ست که کتاب یکی از علمای زمان مشروطیت آیت اهلل شیخ محمد حسن نائینی ا ❖

 کرد. وطه دفاع نظام مشر از ریر در آورد و در آن تح

مطابقت مصوبات ر بود که اصل دوم قانون اساسی را مبنی ب مشروطه مشروعهبه نظریه شیخ فضل اهلل نوری نیز معتقد  ❖

برابری ئینی اصل ی برخالف نظر ناپذیرش قرار گرفت. و پیشنهاد داد و مورد  پیشینه شورای نگهبان کنونی( شرع )مجلس با 

 ا قبول نداشت.اساسی ر  ننوقا و تساوی و حتی خود

متخصص و مقامات دلیل آنکه ترکیب شورا از اشخاص  سی بهقانون اسا 177رر در اصل شورای بازنگری قانون اساسی مق ❖

مبتنی بر  یهامیرژ  تبدیل شود. البته در  مؤسسقوه را به بهتر بود اسم شو رسدیماما به نظر  دیرسیمبوده مناسب به نظر 

از خبرگان رهبری  نفر  5و نمایندگان مجلس  نفر از  10. وجود شودیمتوسط مردم انتخاب  سس مؤلی قوه م دموکراسی و حاکمیت

 .باشدیم  ضعیف نسبتًااقلیتی وده هر چند بیانگر نظر فوق بوده اما که نمایندگان مردم ب

ت شورای بازنگری مصوبا ست.ا ور مقام رهبری به رئیس جمهور پس از دستنگری با شورای بازنگری، در مورد باز ابتکار عمل  ❖

رکت کنندگان در همه ش  تصویب اکثریت مطلقه به همه پرسی به باید از طریق مراجع هبریو امضای مقام ر دییتأ پس از 

ایج همه  است نتظف مو رئیس جمهوررا بر عهده دارد و  سی نظارت بر مراجعه به همه پرپرسی برسد. البته شورای نگهبان 

 لین قرار دهد.ی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئوبه ول قانونی احرا پس از طی مر پرسی

 و ❖

 يک ) اصول و مبانی کلی نظام( نوشته دکتر سید محمد هاشمیحقوق اساسی 
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در حاکمیت مردم هر یک از افراد حق تعیین سرنوشت فردی و اجتماعی  تفاوت بین حاکمیت مردم و حاکمیت ملی: ❖

ستقیم( بر راسی غیرموکدم) یندگینمااما در حاکمیت ملی قدرت یکپارچه از طریق دموکراسی مستقیم( دارند )خویش را 

 .ابدییمنوشت افراد فعلیت سر

بوده و در واقع تمهیدی است برای محو استبداد  یین کننده اصلی شکل حکومت در ایرانتبر ایران دکیک قوا ه تفنظری ❖

 .شودیمبشر است، راه همزیستی نظام اسالمی و تفکیک قوا فراهم و با توجه به اینکه هدف اسالم هم محو استبداد و سعادت 

(، صدا و سیما، شورای گیری در کشورندم کان تصمیکه از ار) اهاشور ایران شامل  اعمال حاکمیت در دهای خاص در نها ❖

 .باشدیمعالی امنیت ملی و مجمع 

ای قوه مجریه، نظارت مالی و نظارت استصوابی ولیت اعضئاقتدار کامل قوه مقننه بر قوه مجریه در ایران از طریق مس ❖

 .ردیپذیم مجلس تحقق

طریق رجوع قضات به   ل نود مجلس و دیگری از کمیسیون اصل نود یا قوه قضاییه از طریق اص قوه مقننه براقتدار نسبی  ❖

 .باشدیمقوانین 

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

 .باشدیمنمایندگان 

ی دیوان عدالت اداری و هانظارت، ف قانونخالی ها نامهعدم اجرای تصویب طریق  قوه مجریه از ه قضاییه بر اقتدار قو ❖

 . دشویمسازمان بازرسی کل کشور، رسیدگی به اتهامات اعضای دولت در دادگاه عمومی و دیوان عالی کشور اعمال 

 است.ی اجرایی هانامهآیین و نفوذ قوه مجریه بر قوه مقننه از طریق ارسال لوایح  ❖

 ایح تقدیمی است.بودجه و لواز طریقه ه مجریه بر قوه قضاییه نفوذ قو ❖

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

 است. یشغل مستمر، تمام وقت و با پست ثابت سازماندولتی وجود منظور از ممنوعیت جمع دو شغل   ❖

قدرت عمومی و بودجه  وده که از ی بموسسات دولتی،  ات مؤسسقوه مجریه در  عضایجمع مشاغل ا ر از ممنوعیتمنظو ❖

 .کنندی ماستفاده  دولتی

 و ❖

 و ❖

 و ❖

 ته دکتر سید محمد هاشمیهوری اسالمی ايران(نوش)جم 2اسی حقوق اس
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 اخیر آزمونها سال 20تی  نکات تس
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مسلما مطالعه این قسمت به شدت توصیه می شود و در حقیقت شما را برای آزمون آماده سازی می کند و باعث 

 ا نکاتتست هایی که در آزمون ها آمده است ب خود آشنا شوید و از طریق ضعف نقاط با توانید می شود که شما ب

پاسخ تستی که در آزمون بوده به  این در این قسمت سعی شده است کههم حقوق اساسی آشنا شوید؛ بنابرم

 (مولفعنوان نکته درآورده شود و در اینجا ذکر گردد.) 

 سال اخیر 20طی د در رششناسی اکار آزمونتستی  نکته 300بیش از 

ا به وسیله  وسط نمایندگان مردم و هم مستقیمت ازی همقدرت سیاسی به دو وجه مو نیمه مستقیمدر دموکراسی   ✓

 ود. خود مردم اعمال می ش

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

پارلمانی متناسب با تفکیک نسبی  ا تفکیک مطلق است و مجریهسب بمتنا تییه ریاسمجر در نظام تفکیک قوا ✓

 ت.قواس

سیاست خارجی متمرکز است؛ اما دولتهای عضو کنفدراسیون ال دارای دولت فدر  لتهای مرکب)چند پارچه(دودر  ✓

 هر یک دارای سیاست خارجی مستقل است.

 ست.یرونی به معنای استقالل ایت بحاکم و اقتدار  حاکمیت درونی به معنای در بیان مفهوم دولت کشور  ✓

ا رعایت قانون اساسی تصویب  می تواند در مسائل بسیار مهم ب ور یس جمهرئ در نظام جمهوری اسالمی ایران، ✓

 نی را به همه پرسی بگذارد.قانو

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

 فعالیت سیاسی ندارند. های سیاسی را ندارند و حقروه در گ

و خارجی کشور اظهار نظر کنند  در همه مسائل داخلی نمایندگان حق دارند سالمی ایرانا جمهوریدر قوه مقننه  ✓

 د.و از این بابت نمی توان آنها را به سبب نظراتی که اظهار نظر کرده اند مورد تعرض و مواخذه قرار دا

 ایت عزل نمی شود. کفی عدم عزل می شود اما رئیس جمهور به صرف راوزیر با رای عدم اعتماد  ستیضاح؛ ا حثدر ب ✓

 کند.مگر در مواردی که قانون تجویز می از تعرض مصون استل اشخاص ال، مسکن و شغحیثیت جان، م  ✓

کمک های م و دن وادارفتن و استخدام کارشناسان خارجی و گ در حق نظارت مجلس شورای اسالمی بر امور، ✓

 اید با تصویب مجلس باشد.بدون عوض خارجی ب

 و ✓

 و ✓

 و ✓
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 بخش پنجم:
  قاالتهم منکات م
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 دکتر سید محمد هاشمی –عه مدنی و نظام سیاسی جام

 مقدمه: انسان اجتماعی

 جامعه مدنی –اول 

گر اد استعددو ا ینت. اهایی و معاشرت جویی خود، ذهن فالسفه را همواره به خود مشغول ساخته اسانسان با استعدادهای دوگانه تن

اند. بدین معنی که از یک طرررف، تنهررایی انسرران در اسررتعداد اط و متالزم، در حقیقت با هم در ارتبرسندیمگر به نظر چه ظاهراً ضد یکدی

 کررهالررت . این دو حآوردیمعاشرت در بین افراد مستقل زندگی جمعی را به وجود م فردی و خود مشغولی او است و از طرف دیگر میل به

بررا قبررول آینررد. یهستی بخش جامعه بشری به شررمار م، بلکه دو قطب کنندیر را نفی نمتنها یکدیگخود اصالت دارد، نه  جای ک در یهر 

ها . این جامعه، یا برآیند معاشرت جویی طبیعی انسررانباشدیمعه ممالزمه مذکور، انسان اجتماعی مجموعاً دربرگیرنده پدیده ای به نام جا

اقتصادی، اجتماعی، سیاسرری و فرهنگرری و  و گوناگون ر عالیق و منافع مشترکها به خاطو یا انسان نامندیم بیعیعه طا جامر  ه آناست ک

. ایررن جامعرره شررودینامیده م "جامعه مدنی  "ه اصطالحاً ک نهندیحتی عقیدتی که دارند با به کار انداختن اندیشه و هنر خود آن را بنا م

 د.نامیده شو "عه سیاسی جام "بل ه مقاقطیا نممکن است همسان 

 سیاسی هاییشهعه مدنی در اندامج –دوم 

دور تاکنون برروده اسررت کرره پیرامررون  یهاامعه مدنی محور اصلی مطالعه اندیشمندان ژرف بین خصوصاً فالسفه سیاسی از گذشتهج

ای اسررت کرره سرری اندیشرره خردمندانرره سیا لسررفهند. فااختهنقش آن در انسجام جامعه سیاسی و در مقابل حکومت به تجزیه و تحلیل پرد

. غرض اصلی و عمده فالسفه سیاسی شرح و وصف رودیمتنوع اجتماعی مربوط به آن به کار م یهاگروه و هایدهدرباره جامعه سیاسی و پد

ولت و یررا مسرراله و د امعههور جظ موردمع سیاسی و آئین زندگانی سیاسی و شیوه زمامداری است. جدال فالسفه در تحلیلی و ارزیابی جوا

ت فرد و اصالت جمع مجموعاً متکی به اهدافی است که سعادت بشررریت در آن ملحرروظ لنازع و تضاد و یا تالزم بین اصاو بحث در تقدرت 

دی فر یهایدزاو آ مستقیم یا با واسطه فرد و دولت، حاکمیت و حکومت، حقوق و قانون، حقوق ها، رابطه. پدیداری جوامع و دولتشودیم

که فالسفه به تفرراوت از  رودیل توجه در جامعه سیاسی به شمار مبدر امر زمامداری، از موضوعات قامنفی مردم گروهی و نقش مثبت و  و

 اند.آن سخن گفته

 اسیفالسفه قدیم یونان و جامعه سی –الف 

و آن  ندگرفتیظر مدر ن "شهر  –دولت  " نام ی بهی شهردگه زنیونان قدیم گونه ای از زندگی شهری سامان یافته را نوع تکامل یافت

 دانستند.یسته مرا مایه زندگی خوب و شای

یافترره شررهری یررک نهرراد افالطون و ارسطو این اشتراک را در نظر داشتند که چون انسان ذاتاً حیوان اجتماعی است، جامعه سررامان 

 آید.یشهری به حساب م

ز هستند و یار و اد. زیرا آدمیان از یکدیگر بی نیانسان باش د که در خدمت نیازهایدار  وجوداین  ایت بربه نظر افالطون، کشور و دول

حکومررت و قررانون ضررروری  منظور اصلی است و بدین منظور وجود "خیر و مصلحت عموم  "یاور یکدیگرند. در مدینه مورد نظر افالطون 

 باشد.یم

ت فردی بهترین نوع، حکومت تنی قانون حکومباشد. در صورت رعایت ردم مه میا عاو چند در اختیار یک تن، تنی  تواندیحکومت م

و  د در مرتبه دوم و حکومت عام بدترین نوع خواهد بود. برعکس اگر جامعه بی قررانون باشررد، برردترین نرروع، حکومررت فرررد خررود کامررهنچ

 .ستمگرا است، در حالی که حکومت عامه کمترین بدی را داراست
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 بیژن عباسی -ون اساسی فرانسه: پیش به سوی جمهوری ششمر در قانیتحوالت اخ

را تجربه کرده که عموماً در حکومت امپراطوری  2حکومت جمهوری و  5قانون اساسی،  16تاکنون  1971از سال نسه حقوق اساسی فرا

م که نام دولت کنونی  1958در سال  وری پنجمهاند. قانون اساسی جمها، کودتاها و یا در اثر شکست از بیگانگان پدید آمدهباثر انقال

 .های جمهوری چهارم فرانسه ساخته شدانهل بر ویردوگ فرانسه است. این جمهوری توسط شارل

سه دست خوش اصالحات متعددی شده است. برای نمونه در سال این سو قانون اساسی جمهوری پنجم فرانم به  1958همچنین از سال 

ت همان سال،  او 22در وی  مهور فرانسه با استفاده از هیجان عمومی ناشی از سوءقصد نافرجام علیهل رئیس جگم ژنرال شارل دو 1962

یگر نیز در اثر تحوالت شکل گرفته در  به تصویب مردم رساند. در یک نمونه د با برگزاری یک همه پرسی اصالح قانون اساسی فرانسه را

متحول شدن روابط اجتماعی میان  نیچنو هم  ییاروپا، استعمارزدااتحادیه  پایان جنگ سرد، تشکیل جامعه جهانی مانند 

 م پس از روی کار آمدن 2008ات در سال که در نهایت این اصالح شدیبه اصالح قانون اساسی فرانسه احساس م ، نیاز دمو مردولت 

محقق شد و طی آن   ادهای جمهوریکردن نه هدمکراتیزم با شعار اصالح قانون اساسی مبتنی بر  2007در سال  ینیکوال سارکوز 

قانون  درص  40اخیر  هیل و مأمور اصالح قانون اساسی شدند. به موجب اصالحزرا تشکیو و متشکل از حقوقدانان، سیاسیون یاتهیکم

 .قانون اساسی مورد اصالح و بازبینی قرار گرفت ماده 86 ماده از مجموع 41اساسی معادل 

 2008سال  هیمحورهای اصلی اصالح

 :ز ند اام در سه جهت کلی صورت گرفت که عبارت 2008به طور کلی اصالحیه سال  

 ه تر کردن نقش مجلسبرجست ✓

 افزایش نظارت بر قوه مجریه  ✓

 م در نهادهای عمومیافزایش مشارکت مرد ✓

نتخاب نمایندگان مجلس  ه برای انهداف و جهات باال، اصالحات متعددی در قانون اساسی فرانسه اعمال شد؛ برای نمودر راستای تحقق ا

  قانون منع جمع مشاغل نمایندگی به طور کامل رد شد و به نیچند، هم تناسبی ر بات ملی ر مانند سایر کشورهای اروپایی ر روش انتخا

د. شر با رییس شورای شهر ـ که همان شهردار هم است  تواندی مجلس ملی م ندهییک نما موجب قانون جدید مثالً یک سناتور یا

در   یش از دو دوره متوالییک نفر ب شدن انتخاب وضعیت نمایندگی در مجلس سنا نیز رد شد. اعمال محدودیت برای  اصالح

در قانون اساسی   2008غییرات و اصالحات سال ت توانیبه طور کلی م .حات اخیر بودنیز از نتایج اصال یانتخابات ریاست جمهور

 : دیل نام برذنهاد اساسی  5فرانسه را در خصوص 

 حاکمیت ✓

 جمهور  رییس  ✓

 مجلس ✓

   دولت و مجلس روابط ✓

  محاسبات دیوان ✓

 اشد.بمی  اسیاس قانون ایشور  ✓
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 دکتر محمد حسین زارعی -بر اجرای قانون اساسی نظارت

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

آمریکا،  اند، مثل عیت کرده ها تبین معنی که کشورهای دیگر از آندارند، به ا ساسی مادر گیری قانون اساسی در کشورهایی که قانون ال شک

های داخلی ها و جنگمتحده آمریکا از دل نزاعگردد. قانون اساسی ایاالترمیها بفرانسه یا سوئیس به تاریخ سیاسی و اجتماعی آن

عد از انقالب کبیر بیرون آمد. قانون اساسی فرانسه نیز بتان داشتند، وقت انگس و اختالفاتی که آن ایاالت با کشور استعماریمتحده تایاال

ها برآمده و مرجع حل ی ما مفید است که بدانیم قوانین اساسی از دل نزاعتدوین شد. مطالعه این تاریخچه به این دلیل برا 1789فرانسه 

  ی که در درون نظام سیاسی قرار دارند،هایعنی قدرت حقوقی. ی ده و در درجه اول، اعتبارش سیاسی است و سپسالفات بوو فصل اخت

توانند به آن مراجعه کرده و مبنای حل و فصل مسائل یپذیرند و در صورت اختالف و نزاع، می را معتبر شناخته و میاعتبار قانون اساس

 ...... های قانون اساسیخود را نُرم

 و

 و

 و

 و
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 ب منبع آمده است.ای مهم کتنکته: فقط قسمت ه

 

 تفکیک ناپذیری اصول *  

های داوطلبانه مردمی را زیرا نبودن آزادی ابتکارات و مشارکت ، ملزوم یکدیگرندالزم و ت و تمامیت ارضی قالل، وحداست اصول آزادی،

سی در  طبق اصل نهم قانون اسارسد. می  های پشتیبان استقالل به حداقل تواناییدر نتیجه دفاع از کشور و خالقیت و اید.نمیف میتضع

حاد ملت آاز یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و  وحدت و تمامیت ارضی کشور ستقالل و جمهوری اسالمی ایران آزادی و ا

 .است

 بانی آزادی ن و پشتی: تضمیبند اول

مین و حفظ آن الزم به نظر ه و ایمان ملی برای تأهمه جانب تالش و کوشش آزادی ارزش بنیان گذار نظام جمهوری اسالمی است.فلذا،

 رسد. می

 و

 و

 و

 و

 و

 

 

 

 

 

 دکتر سید محمد هاشمی -اصول و مبانی کلی نظام(وق اساسی )حق
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 تست و خودسنجی
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 1آزمون شماره  ❖

 از مذاهب حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، و زیدی ... که پیروان هر یکای منطقهدر هر  -1

 هد بودر حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خوات محلی ددارای اقلیت باشند، مقررا -الف

 مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب بر طبق آنقررات محلی در حدود اختیارات شوراها دارای اقلیت باشند، م -ب

 اکثریت باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود.دارای  -ج

بود، با حفظ حقوق پیروان بر طبق آن مذهب خواهد ت شوراها اکثریت باشند، مقررات محلی در حدود اختیارادارای  -د

 هم قانون اساسیاصل دوازد سایر مذاهب 

 .... دینی شناخته شده یهاتیاقلاسالمی یا  یهاانجمنو  سیاسی، صنفی یهاانجمن، هاتیجمعاحزاب،  -2

 ا نقض نکنندجمهوری اسالمی ر  اساس اسالمی و که اصول استقالل، آزادی، وحدت ملی، موازین ط به اینآزادند، مشرو مطلقاً -الف

می را نقض ستقالل، آزادی، وحدت ملی، موازین اسالمی و اساس جمهوری اسالکه اصول اآزادند، مشروط به این -ب

 (اصل بیست و ششم قانون اساسی)نکنند 

 بور ساختمج آنهاز منع کرد یا به شرکت در یکی ا آنهاشرکت در  از  توانینمآزادند و هیچ کس را  مطلقاً -ج

 مجبور ساخت آنهانع کرد یا به شرکت در یکی از م آنهااز از شرکت در بعضی  توانینم هیچ کس را آزادند و  -د

ه ک ندینمایمدولتی رسیدگی یا حسابرسی  یهاشرکت و مؤسسات، هاوزارتخانه  یهاحساب بات کلیه دیوان محاس-3

 .... 

پنج  اصل پنجاه و  -خود به مصرف رسیده باشدرده و هر وجهی در محل تجاوز نک هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب -الف

 ن اساسیقانو

 در محل خود به مصرف رسیده باشدطبق اعتبارات خود مصرف و هر وجهی  هانه یهزهمه  -ب

  ه در محلطبق اعتبارات خود مصرف و همه وجو هانه یهزهمه  -ج
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 11آزمون شماره  ❖

 ؟مانی چیسترژیم پارلعامل اصلی در تحقق  -1

 سیاسی در برابر رئیس جمهور مسئولیت -1

 در برابر پارلمانیت سیاسی مسئول -2

 یاسی در برابر پارلمان و دولتسئولیت سم -3

 مسئولیت اداری در برابر رئیس جمهور و مسئولیت سیاسی در برابر پارلمان -4

ص  -1383-چاپ دوازدهم -شر میزانن -سیاسی حقوق اساسی و نهادهای –ابوالفضل قاضی  -صحیح است 2گزینه 

337 

 ؟شودیماعمال  بت ملت توسط نمایندگانذیل حاکم یهامیرژدر کدام یک از  -2

 دمکراسی مستقیم -1

 دمکراسی نماینده ساالر -2

 دمکراسی نیمه مستقیم -3

 همه موارد  -4

 329ص  -همان -ابوالفضل قاضی -صحیح است 2گزینه 

 ه نوع صالحیتی است؟ه همه پرسی چات و نتیجمضای مصوبصالحیت رئیس جمهور در ا -3

 تکلیفی -1

 ی سیتأس -2

 ضایی ام -3

 تشریفاتی -4

چاپ  -نشر میزان -جلد دوم -حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران -سید محمد هاشمی -است صحیح 1ه گزین
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