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 مقدمه

طالب آزمونی را شرح داده  عیت به صورت خالصه مهستند که در عین جامی داوطلبان کارشناسی ارشد حقوق همواره دنبال کتاب

لیل اهمیت آن مشهودتر است. ضوع در خصوص رشته حقوق به دهای موجود رها سازد. این موباشد و داوطلبان را از سردرگمی 

است به طوری ین رشته بسیار زیاد ا عالوه بر اینکه در بین شاخه های علوم انسانی حدودا بیشترین داوطلب را دارد؛ گستره مطالب

زی این مسیر به داوطلبان اوطلبی برای موفقیت الزم است حداقل چند ماه وقت بگذارد. اما راه حلی که جهت آسان ساکه هر د

 نکور کارشناسی ارشد حقوق عمومی است.آزمون کارشناسی ارشد حقوق عمومی، پیشنهاد می شود کتاب شب ک

کارشناسی ارشد حقوق عمومی است که در یک کتاب   مطالب و مباحث آزموناسمش پیداست؛ خالصه ز این کتاب همانطور که ا

مهمترین دلیل تالیف این کتاب و البته مهمترین مزیت این کتاب نسبت به سایر کتب  تالیف و گردآوری شده است. همین موضوع 

منابع، مقاالت، قوانین، جزوات و ز  اینکه هر بخش کتاب اا است. مسلما تا به حال چنین کتابی سابقه تالیف ندارد مخصوص موجود

 ل شده است:بخش تشکی 5این کتاب از  کتب اساتید طراح و یا رفرنس تالیف شده است. 

 باشد. حقوق اساسی یک، حقوق اساسی دو میحقوق اساسی: که شامل مباحث  •

 د.شا بقوق اداری یک و حقوق اداری دو میحقوق اداری: که شامل مباحث ح •

یک و حقوق بین الملل عمومی دو  احث حقوق بین الملل عمومی مومی: که شامل مبحقوق بین الملل ع •

 باشد.می

قوق کیفری و حقوق بین الملل   ی، حقوق عمومی، حمتون تخصصی حقوق خصوصمتون حقوقی: که شامل  •

 باشد.می

 ت.اسمتون فقه: که شامل خالصه مباحث آزمونی به همراه ترجمه و لغات مهم  •

ن محور بودن آن است؛ به بیان دیگر کتاب شب کنکور کارشناسی ارشد حقوق عمومی  ب کاربردی و آزمومزیت دوم این کتا

است که برخی از  بان کارشناسی ارشد کار شده و بعد از هر مطلبی نکات مهم آن به همراه تست و خودسنجی آمدهمخصوص داوطل

 اشد.کارشناسی ارشد می ب ونسواالت آن تالیفی و برخی از سواالت آزم

استخراج شده و   مزیت بعدی این کتاب این است که حتی المقدور سعی شده است نکات مهم کتب اساتید رفرنس و یا طراح سوال

مون کارشناسی ارشد استخراج شده است که  در در آخر هر درسنامه ای قرار داده شود؛ به همراه اینکه برخی از نکات از سواالت آز 

 خواهد کرد. آزمونی به داوطلبان گی در یادگیری مطالبزر کمک ب

 دپارتمان تخصصی کارشناسی ارشد حقوق عمومی

 یکهزار و سیصد نود و هشت                                                                                                                
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ت خوب و مفید  عا، اطالبه غیر از آزمونتا هم فهم آزمونی کتاب آسان گشته و هم  بخوانید  !هحوصلبا  سعی کنید مطالب ذیل را  گوشزد:

نچسب است اما اگر چند مبنای اصلی را در هر بخش این کتاب   ( کمی)ما مطلعیم که مطالب حقوق عمومی  .آورید  ه دسترا ب حقوق عمومی

و مطالب  ؛ فقط با تکیه بر آنها خواهید توانست اکثر موضوعات صالحیت است.()مانند این جمله که اصل در حقوق عمومی بر عدم یاد بگیرید 

 ( دپارتمان حقوق عمومی ) یت تعجب کنید از اینکه حقوق عمومی چقدر چقدر آسان است!نها و در  ضم کنید را به راحتی ه ابکت

 حقوق عمومی 
دان می پردازد و نظریه حقوق عمومی کوششی است برای  حقوق عمومی شاخه ای از حقوق است که اختصاصا به روابط بین دولت و شهرون

توان آن را به  مربوط به عمل حکمرانی بدانیم، می عمومی را قانون ر اگر حقوق به بیان دیگ حقوقی سازی قدرت. ی راتمهید مقدمات الزم ب

عمل حکمرانی را مقید، حفظ و  ه ک رویه ها و رسم هایی تعریف کرد -عرف ها -اصول  -قواعد  -احکام -عنوان مجموعه ای از مقررات

1تنظیم می کند. 
با الهام   ی روش مطالعه حقوق مدن نیتر ین در کتاب عالستاد دانشگاه ماربروگ در آلماا وسیژلیو کالسینبار  نینخست 

  فع عمومی گرایانه مناتامین اقتداراین شاخه معطوف به  سخن راند. یحقوق عموم یبه معنا ومیکیپابل وس یاز مفهوم  ی از حقوق روم

ان دیگر حقوق عمومی دانش  توان حقوق عمومی دانست. به بیی است و بنابراین قواعد حقوقی حاکم بر تامین منفعت عمومی را هم م

دهی پدیده سیال، توسعه طلب، مبهم و ناشناخته قدرت  حقوق عمومی سامانهدف بانی است.  ت بینی، مصلحت سنجی و مصلحتمصلح

 :کرد یف ساختارگرا( و کارکردگرا)مادی( تعر -دو رویکرد نهادگرا)شکلی  ا می توان باحقوق عمومی ر عمومی است.

کارکرد و روابط دولت و اشخاص حقوقی حقوق   ،سازمان ،مجموعه قواعد و قوانین مربوط به وجود ختارگرا:رویکرد شکلی یا سا -الف 

مطالعه روابط زمامداران و  از علم حقوق دانست که به عمومی است. در قالب این رویکرد حقوق عمومی را نیز می توان شاخه ای 

یا واحدهای   ، اداری یا مالی موجود بین دولتومی درباره کلیه روابط سیاسیینگونه نتیجه گرفت که حقوق عما می پردازد و شهروندان 

 محلی و شهروندان اعمال می شود.  

دولت و اقتدار عمومی تاکید   ناصر ماهوی و کارکردهای ویژهع بردر تعریف مادی و کارکردگرایانه  رویکرد کارکردگرایانه: -ب

در جامعه سیاسی را مورد مطالعه   چگونگی اعمال اقتدار عمومیعلم حقوق است که دیگر حقوق عمومی شاخه ای از  انشود. به بیمی 

  الگلین عمومی قلمداد می کنند. به گفته  حقوق عمومی را حقوق حاکم بر خدمات لئون دوگیقرار می دهد. یا در تعریفی دیگر با الهام از 

است. در این رویکرد   اقتدار حاکمیتی دولتاص در مساله ا بحث می کند که مبین نظامی خر نیز حقوق عمومی ظرفیت ها و قیودی

ص  آن یعنی عمل حکمرانی دارد. به هر حال مشخ در ویژگی منحصر به فرد ریشهاست و دلیل آن این است که  خاص حقوق عمومی 

ط است به احکام و  ورد یا اینکه حقوق عمومی مربو آ ارچوبی برای چگونگی تاسیس و کارکرد دولت فراهم میهاست که حقوق عمومی چ

 را تنظیم می کند.    نظام حکومتقواعدی که  

لم حقوق است که  با کنار هم گذاشتن تعاریف نهادگرایانه و کارکرد گرایانه می توان گفت: حقوق عمومی شاخه ای از ع نظر مطلوب: 

عمومی و مامور به  سی و موسسات )نهادهای سیاونی و برونی دولتدرسازماندهی روابط ماموریت اصلی آن مطالعه قواعد مربوط به 

 خدمات عمومی و یا حکومت( است.
 

رت و شمی حقوق عمومی روابط بین قدها. به قول دکتر سید محمد هاو حکومت قرار دارد و در طرف دیگر شهروندان و حقوق آنی قدرت ر یک طرف حقوق عمومچنانچه دقت نمایید د - 1

ت. بنابراین این جمله آمده اسهای کارشناسی ارشد بار در آزمون  15همین جمله به عناوین گوناگون بیش از سازماندهی می کند.  هروندانتضمین حقوق شو ت تنظیم قدرشهروندان را از طریق 

 حقوق اساسی می باشد. نیز یکی از چند جمله مبنایی در

 ی یکحقوق اساس

 :بخش اول
 اسیحقوق اس
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 ی حقوق اساس  ترق یدق انی به بحقوق اساسی قرار دارد.  که در نقطه ثقلِ است قانون اساسیدر حقوق عمومی  مهم(خیلی )مبنای اصلی

شهروندان   یهای آزاد نیتضمتند؛ در جهت برخوردار هس یاس یکه از قدرت س ا ر یموجود در قانون اساس  یاست که نهادها  یمجموعه قواعد 

 . د ینمای م یبند  چهارچوب

 سوال: مبنای اصلی در حقوق عمومی چیست؟ 
 قانون اساسی -د          قدرت شخصی  -صالحیت            ج -قدرت عمومی          ب -الف

و حقوق و آزادی های ز یک سو اعمال دولت را تنظیم در مدار قانون اساسی است که ات مسلما مبنای اصلی حقوق عمومی حرکپاسخ تشریحی: 

 شهروندان را با ترسیم حقوق ملت در قانون اساسی تضمین کرده است.

 *گزینه د صحیح است. 

ت اجراها به  ان. زیرا دولت با توسل به ضم، از آنِ دولت است)اقتدار(ی از قدرت الزامرداربرخواز منظر حقوق عمومی،  نکته: •

فظ منافع عمومی کشور در عرصه  پردازد و در خارج از مرزهای سرزمین حامومی در داخل مرزهای کشور می پاسداری از نظم ع

می کند و در عرصه بین المللی از قرارداد ضمن اینکه استقالل   المللی است.)به بیان دیگر در داخل کشور حکومت از اقتدار استفاده بین

 دارد.(  نیز

عمومی شاخه ای از علم حقوق است که ماموریت اصلی آن مطالعه قواعد مربوط به سازماندهی  وق حق :1دکتر گرجی ازندریانی ته:نک •

 می توان داشت: در خصوص حقوق عمومی دو نگرش  روابط درونی و برونی دولت در معنای عام آن است.

 قوق عمومی امکانپذیر نیست.ح برقراری آشتی بین دیدگاه های متفاوت در  نگرش تک خطی: -الف 

متضاد)مانند قدرت و آزادی( دانست که هدف آن   یاحقوق عمومی را باید مجموعه ای از عناصر و مفاهیم گوناگون و  گرش ترکیبی: ن -ب

نجر  م این دیدگاه اصل اقتدار عمومی لزوما به نفی اصل مسئولیت زمامداران در  .ستا سیاسی مدیریت خردمندانه واقعیت های زندگی

 شود.نمی

هدف در حقوق عمومی اثبات جایگاه حداقلی مفاهیم گوناگون در حقوق عمومی است. در این دیدگاه ارائه خدمات   نگرش فراگیر:  -ج

 .عمومی بدون استفاده از عنصر اقتدار در مواردی امکانپذیر نیست

یگر مفاهیم از جمله  تدار و تعیین مناسبات آن با داق تبیین جایگاه و چگونگی کاربست مفهوم  نکته:  کار ویژه اصلی حقوق عمومی •

در حقوق عمومی در وهله نخست برقراری رده بندی مناسب و کارآمد در   فلسفه یا حکمت اقتدارزادی های بنیادین است. حق ها و آ

امکان برقراری نظم   دراقتدار عمومی را باید  داد اجتماعیبرون است؛ اما  امتیازات حاکمیتیل به سامانه اداری و تجویز توس 

 انی( جستجو کرد.عمومی)همگ 

 : استوار است ارتباط میان نظریه حقوق عمومی و نظریه سیاسی نحوه

 ( .یابد  ی میتجل  پوزیتیویستی )تفکیک میان نظریه حقوق عمومی و نظریه سیاسی که در نظریات تفکیکی  یک: ❑

 ( .گردددر حقوق عمومی باز می  اخالقی) به جریان  واسطه ای دو:  ❑

 (.منشاء الزام حقوقی است  حرکت اجتماعیست که در آن جامعه شناختی ا )مرتبط با مسایلایزمینه  سه:  ❑

ن نظریه ای  ره چنیدر زم جریان اندیشه هگلی و نحله چپ )ارتباط پیچیده میان حقوق عمومی و نظریه سیاسی که متداخل چهار: ❑

 قابل طبقه بندی است(  

س هابز تحلیل شد که از دیدگاه او در این رابطه  توما  توسط  اولین بارشخصیت زمامدار ا درهم آمیختگی شخصیت دولت ب نکته: •

 شخصیت حقوقی دولت برتری دارد.  

 حقوق اساسی 

قواعد  به بررسی و  ایان و فرمانبران حاکم استحقوق عمومی داخلی است که بر روابط بین فرمانروای از شاخه حقوق اساسی

سوال کارشناسی ارشد و  بارها )های ملتحقوق و آزادی درت دولت و محدوده آن و تضمین ق مربوط به سازماندهی و تنظیم 

 اداری(  حقوق  مانند )؛کند های حقوق عمومی را به طورکلی تنظیم می پردازد. اضافه بر آن حقوق اساسی هر یک از شاخه می  1دکتری بوده(

 
 ق عمومی)حقوق اساسی( می باشد.ی ارشد و دکتری در شاخه حقون سواالت کارشناسانشگاه شهید بهشتی بوده و جزو طراحاتر گرجی ازندریانی دانشیار ددک - 1
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  ربوط به قواعد محقوق اساسی به بررسی  :تکه در کتب رفرنس آمده اس نکته: تعریف آزمونی از حقوق اساسی  

)سوال کارشناسی ارشد و  پردازد.های ملت می سازماندهی و تنظیم قدرت دولت و محدوده آن و تضمین حقوق و آزادی 

 دکتری بوده است( 

 :سوال ببرد؛   یر قانون اساسی نیز نباید اصوال تداوم دولت را زتداوم دولت دانست و تغییر  توان حقوق حقوق اساسی را می  نکته

 اساسی و نظام سیاسی اغلب تعهدات بین المللی کشور پابرجا ماند.  نقالب در ایران و تغییر قانونهمچنانکه پس از ا

 اعالمیه ها و ضمانت های حقوق 

کردند که قدرت حکومت را در مرزهای حقوق افراد متوقف گردانند و حرمت  ران را ملزم می اعالمیه های حقوق پیش از هر چیز، قانونگذا

اعالمیه های آغازین را مورد  ر زادی های عمومی را در جهت سعادت انسان ها تضمین کنند. در زیر به اختصار ظهوقلمرو حقوق فردی و آ

 .بررسی قرار می دهیم

  1628انگلستان صادر شد. سپس در هفتم ژوئن »منشور کبیر« توسط پادشاه وقت  1215ن در کشور انگلستان ابتدا در دوازده ژوئ .1

اعالمیه های  » 1689» تصویب نامه حقوق« در سیزدهم فوریه  1679افراد« در سال  قیفوط بودن تو»مصوبه حقوق« و »اصل مشر

ایفا کردند. اعالمیه های حقوق انگلیسی دارای   رسمی« در تحول نظام حکومتی بریتانیا و حقوق عمومی این کشور نقش دست اول را 

کدام ن آنها اختصاصی و جزئی است و هیچ مضامیدر این است که  یراد مهماما ا ؛د اهمیت فراوان در تاریخ تحول حقوق می باشن

 .ندنیستمند الزم بهره  از کلیّت و جهانشمولیمیه های جدیدتر شامل همه حقوق پایه ای نمی شوند و الاز آنها مانند اع

ق به معنای مدرن  نخستین اعالمیه حقو 1776هنگام استقالل آمریکای شمالی نخست مجلس ایالت ویرجینیا در دوازده ژوئن  .2

  حقوق طبیعی نیز جسته گریخته اشاراتی به  1776اردهم ژوئن چهدر اعالمیه استقالل آمریکا مورخ  مه را به تصویب رسانید.کل

فردی و آزادی های عمومی  افزوده شد و حقوق  االحیه به قانون اساسی آمریکده اص 1971در سال افراد شده است اما 

 .ید گردیدالحیه ها مشروحأ قدر آن اص

که از حیث انشاء حقوق فردی و طبیعی و به لحاظ شیوه  ی سند نخستین بعد از نمایان شدن طلیعه انقالب کبیر در کشور فرانسه،  .3

  بود  1789مصوب بیست و ششم اوت انی یافت، اعالمیه حقوق بشر و شهروند ت جهشهر  زیبای نگارش و کلیت و عمومیت آن

ر و شهروند  بشافزوده گردید. اعالمیه حقوق  1791این کشور مصوب  اولین قانون اساسی انقالبیای بر که بعدأ به عنوان دیباچه 

لوحه قرار داده شده و چون الگویی مورد استفاده  با اندک تغییرات و اضافاتی در اغلب قوانین اساسی این کشور به عنوان سر 1789

حقوق در کلیه کشورهایی که صاحب قانون اساسی   صدور اعالمیه های ت. از آن پس است قوانین اساسی کشورهای اروپایی به کار رف

 .ید ردشدند، رعایت گ

جنبه حقوق فراملی و  ر رفت و تحول اعالمیه ها و ضمانت های حقوق فردی و آزادی های عمومی از مرزهای حقوق ملی فرات .4

به تصویب مجمع عمومی   (یزمونو آ مهم نکته )اعالمیه جهانی حقوق بشر 1948جهانشمول یافت به طوری که در سال 

پس جوّی بین المللی خواهان آن است که اصول این اعالمیه جهانی   آنرسید و از 2سازمان ملل متحد و کمیسیون حقوق بشر 

 ز سوی دولت ها محترم شمرده شود.  کشورها و شیوه عملکرد فرمانروایان قرار گیرد و ا راهنمای قانون گذاری ملی 

آن در سال   سینوش یکه پت اس  یسند بوده و  1776مدرن مصوبه مجلس ایالت ویرجینیا در سال  حقوق به معنای نخستین اعالمیه نکته: 

  ی تعداد  ی بر رو ه یاعالم نی نوشته شد. ا اینیرجیو «یحکومت نیرابر قوانلغو »ناب ایمردم، از جمله حق اصالح  یعی اعالم حقوق طب ی برا 1776

 .شتذاگ  ر ی( تأث1789)  کایمتحده آمر  االتی( و منشور حقوق ا1776متحده ) االتیا قالل است هیاز جمله اعالم  ، یاز اسناد بعد 

  نخستین اعالمیه حقوق به معنای مدرن،کدام است؟1397سوال کارشناسی ارشد حقوق سال  : 
 فرانسه 1791قانون اساسی مصوب  (1

 انگلستان 1679تصویب نامه حقوق مصوب  (2

 1776در سال مصوبه مجلس ایالت ویرجینیا  (3

 فرانسه 1789اعالمیه حقوق بشر و شهروند مصوب  (4

 
ن هدف نگاشته ضمنا سعی شده است هر خطی بدو به دقت مطالعه شود؛ متن کتاب بایستیکارشناسی ارشد؛  آزمون ر خط این کتاب جهت با توجه به اهمیت ه - 1

 )مولفین(نشود.
 .کرده است رییتغ حقوق بشر یشوراحقوق بشر به  ونیسیکماسم  2006از سال  - 2



 

 ( حقوق عمومی) دشار کنکور شب            
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 ت.اسصحیح  3*گزینه 

به مدت  وق در قانون اساسی چیست؟های حقها و اعالمیهاین است که ارزش حقوقی مقدمه ادامه مطرح می شود؛ ای که در نکته 

کاره های سیاسی نداشتند. به نظر کارکردی جز اعالم گرایش آمدند که ها به منزله متون سیاسی به شمار می ها و اعالمیه طوالنی مقدمه 

ون  ریو و لئ موریس هوآمد و بر عکس، مطابق نظر به شمار می  متنی فلسفی و بدون اعتبار حقوقیاعالمیه  ین، اآسمن دومالبرگ و

دولتی فرانسه با صدور رایی برای این  شورای  1956دارای ارزش و اعتبار بود. در سال  همانند اصول قانون اساسی ها ، این اعالمیه دوگی

مانند آلمان  ) هنجارهای حقوق اساسی و گاها فرا اساسی ق در کشورهای گوناگون در زمره قو زه این ححقوقی قائل شد. امرو متون ارزش 

به محیط زیست را در  را اصالح کند و موارد مانند اصول مرتبط  خود  قانون اساسی  2008فرانسه در سال ه باعث شد اتحادیه اروپا ک  و یا 

حمایت دادرس  بر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی عمالً مورد  تاراصل نظی ریزدرآمده و با پایه  1ند(قانون اساسی خود گنجا

 قانونگذار مصوباتش توسط دادرس اساسی مغایر قانون اساسی اعالم خواهد شد.رت نقض توسط قوه باشد و در صومی  اساسی

ضع اصول مربوط به شکل دولت و  و ی از راهریزی مشروعیت قدرت سیاس است از این جهت که پی  سیاسی  که قانون اساسیویژگی دیگر این

است  دهنده سازمان پردازد. می  سی نخستین یا قوه مؤسسده قدرت سیابه بیان اراهای آن را بر عهده دارد و در این خصوص صالحیت

کند که  می  یم ا را تنظیالت و فعالیت سازمآنهنماید و مقررات مربوط به سازماندهی، تشکص می به این دلیل که وضعیت حقوقی دولت را مشخ

 شود:در این خصوص فعالیت نهادهای سیاسی به چهار قسمت تقسیم می 

به سازوکار فعالیت هر یک از قوا است و درباره ترکیب هر یک از قوا، قانون   ط که مربو : گانحکومت کنند وضعیت حقوقی  -1

 پردازد.کار قوا نیز می ز ین به طرکند. همچنی، شیوه انتخاب نمایندگان مجلس و اعضای قوه مجریه بحث می اساس 

قوه مجریه   مجلس و نظارت بر اجرای آن را به وسیله قانون اساسی فرایند تصویب قوانین توسط  اختیارات حکومت کنندگان: -2

یک رئیس کشور و یک رئیس دولت؛ قانون اساسی اختیارات هر یک از  کند. اگر قوه مجریه دو رکنی باشد یعنی دارای مشخص می 

 کند.می را مشخص ا آنه

کند. بنابراین  اییه را مشخص می قانون اساسی نحوه روابط قوای مجریه و مقننه با قوه قض روابط میان حکومت کنندگان:  -3

 بستگی به قانون اساسی دارد. میزان استقالل دادرسان 

 کند که دولت باید یکپارچه یا فدرال باشد.قانون اساسی مشخص می   درجه عدم تمرکز قدرت: -4

 

 
 س،ی)انگل ایتانیدن برخارج ش ت،یبرگز ندیواقع فرآ. در (its the EUBritain ex) تاروپا اس هیز اتحادا ایتانیخروج بر یسیعبارت انگل کوتاه شده ت،یواژه برگز - 1

است که قصد  هیتحادا نیکشور در ا نیاول ایتانیر. بزندیعضو را رقم م یکشورها ییو قضا یاسیس ،یتجار که قواعد ستا یاهیاد( از اتحیرلندشمالیاسکاتلند، ولز و ا

ای سترده طور گکه به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپااست.  یمتعدد یهامولفه  یمواجه شده و دارا ییهایدگیچیبا پ خروجش  ندیفرآ رو  نیا دارد، از اخروج از آن ر

برای  2016در سال  یپرسهمه  کدر پی ی .از اتحادیه اروپا اشاره دارد بریتانیا آتی ه خروجب شودآن نام برده می از(   Brexit: انگلیسی ه)ب یتگزبر کبتکواژ مر با

حادیه ، بریتانیا را از ات2019مارس  31د، که در دیرترین حالت تا برای خروج را آغاز خواهد کررویه رسمی  2017 مارس 29رد در ت بریتانیا اعالم کخروج، حکوم

اتحادیه  از زمان پیوستن آن به بریتانیا و احزاب سیاسی درهای مدافع، سوی افراد، گروهاست که از خروج از اتحادیه هدفی سیاسی بوده. هد کرداروپا خارج خوا

  .استآن  و اتحادیه اروپافهرست کشورهای عض کشورهای عضواز حقوق ا طبق معاهده اتحادیه اروپا است. خروج از اتحادیه اروپ پی گرفته شده 1973در سال  وپاار

وج روند خر سبون،یل مانیپ  50ماده  .دانندیآن کشور مدر  سمیونالیشدن نئوناس ریفراگ از یاروپا را ناش هیاز اتحاد ایتانیخروج بر رینظ یینظران رخدادهاصاحب یبرخ

سپس  سبون،یل مانیپ  50ماده  یسازت، پس از فعالاروپاس هیوج از اتحادخر یکه متقاض یماده، دولت نیاست. بر اساس اا را مشخص کردهاروپ  هیکشور از اتحاد کی

به بازار  یدسترس یمربوط از جمله چگونگ طیاروپا و شرا هیعضو اتحاد یاکشوره گریرداد با داروپا، نحوه عقد قرا هیاز اتحادخروج  یل فرصت دارد تا چگونگدو سا

 یدر صورت توافق اعضا لبتها د.کن نیرا تدو کنندیکار م ای یاروپا زندگ هیاتحاد گرید یکه در کشورها یراداف تیتردد شهروندان کشورها و وضع یمشترک، چگونگ

اروپاست، موظف است  هیدر حال خروج از اتحاد که یدو سال، کشور نیر مدت اد .افتدیب قیتعو به تیجل برگزاالکند و ضرب رییتغ تواندیم خیتار نیا ه،یاتحاد

اهد گذاشت. اروپا و کل جهان خو هیاتحاد ا،یتانیمدت و دراز مدت بر بر انیاثرات کوتاه مدت، م تیبرگز اروپا، اجرا کند. هیتحادا یاز اعضا یکیعنوان تعهداتش را به

 ی مردم کشورها ها وواکنش دولت واندتیم تیمدت، برگز انیبه بازار خواهد کرد. در م یمتیو ق یانرو یهاشوک جادیاروپا، ا هیاز اتحاد ایتانیره مدت، خروج بدر کوتا

 تواندیامر م نیخواهد گرفت و ا ریاروپا تأث هیپول مشترک اتحاد واحد نصورتیاروپا بشوند. در ا هیخروج از اتحاد یبرا یپرسمه خواهان ه زیو آنها ن زدیانگرا بر گرید

ت که واحد اس ییاز کشورها یکی ایتانیبر) جز رکود نخواهد داشت. یداشته باشد که حاصل منطقه را به دنبال نیدر ا یگذارهیداده، کاهش سرما رییا تغر وروی تیماه

 ن ییماه دوره گذار تع 21(، 1398 نی)نهم فرورد 2019مارس سال  29 یعنیروز خروج  عد ازب (نکرده است.را انتخاب  ورویرا حفظ کرده و  پوند یعنیپول خود 

 یاروپا باق هیتحادهمچنان در ا ایتانیبر د،یجامبه طول خواهد ان 2020سال  انیدر دوره گذار که تا پا است. تیدوره پسابرگز از شیپ  یادوره یخواهد شد که به معنا

 ی برا یاریاخت چیقابل اجرا خواهد بود، اما لندن ه ایتانیبر اروپا در هیاتحاد نیقوان یمزمان تما نیدر ا بل خواهد بود.قدرتش محدودتر از قاما  ماندیم

 اعضا نخواهد داشت. ندهیآ یبرا هیاتحاد  نیا یهای ریگمیتصم

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%A9%D9%88%D8%A7%DA%98_%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%AC%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%A9%D9%88%D8%A7%DA%98_%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%AC%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%A9%D9%88%D8%A7%DA%98_%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%AC%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%BE%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7_(%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%B6%D9%88_%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%B6%D9%88_%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%B6%D9%88_%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
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 تر است؟ نبال یک تعریف جامع در مورد موضوع حقوق اساسی باشیم و ببینیم کدام تعریف کامل د ید بهبا حال

این است که   اشکال این نظر کند؛ای از حقوق است که قواعد مندرج در قانون اساسی را بررسی می حقوق اساسی، شاخه -الف

مانند قوانین کار، مالی، کیفری و...( نیز  ) است شامل قوانین عادین ده و ممکاصوالً بررسی ابعاد رژیم سیاسی منحصر به قانون اساسی نبو

  مانند انگلستان( قانون اساسی فراتر از متون گردآوری شده بوده و شامل عرف نیز )  کشورهای طرفدار حقوق عرفیشود. اضافه بر آن در 

 باشد.می 

های دیگر مانند حقوق اداری، مالی و  ین است که رشته ا هین نظریاشکال ا پردازد؛حقوق اساسی به روابط مربوط به دولت می  -ب

های سیاسی( را بررسی  پدیده) هاپردازند. باید گفت که حقوق اساسی نوع خاصی از روابط و پدیده ت می مالیاتی نیز به روابط مربوط به دول

 .کند می 

ر صورت قبول این موضوع ما وارد حیطه علوم  د ست کهن ا ای اشکال این نظریه کند؛حقوق اساسی نهادهای سیاسی را بررسی می  -ج

ای سیاسی ممکن است موجود باشند که موضوع مطالعه حقوق اساسی نباشد! پس اشکال این  ایم. اضافه بر آن تعدادی از نهادهسیاسی شده

 .  قوقیبررسی حدر عدم در چیست؟  نظریه 

در مورد موضوع   )خیلی مهم(ترین تعریف کامل شته باشد. بنابراین داارتباط  ما باید تعریفی ارائه دهیم که با حقوق نیز نتیجه بحث: 

 1های حقوقی های نهادین شده سیاسی به شیوه پدیده سی برر حقوق اساسی این است: 

 )خیلی مهم(بندی جدید از حقوق اساسیتقسیم ❑

؛ مطابق حقوق اساسی نهادگرا تمامی  ستا ونمدار دولت قانگفتمان یا پاردایم حاکم بر حقوق اساسی نوین  نهادگرا؛ اساسی حقوق  :اول

های بنیادین  ق بنیادین باشند و هیچ یک از نهادهای سیاسی حق تحدید حقوق و آزادی نهادها باید تابع قواعد حقوقی بویژه قواعد حامی حقو

در حقوق اساسی   راضمانت اجندارند. هر زمان که از وجود  و پیچیده پیش بینی شده در قانون  ای خاصهآیین در چهارچوب را جز 

شود. این امر  اعمال می  قاضی اساسی اساسی و توسطنهاد دادرسی جدید سخن به میان می آید منظور ضمانتی است که در چهارچوب 

سی در  برخوردار باشد. از سوی دیگر از آنجا که رویه ها و نظریه قضات اسا ل استقالکه توسط دادگاه قانون اساسی اعمال می شود باید از 

 ها را خواهند داشت.اختیار تغییر و تجدیدنظر در آن قوه موسس یا قوه بازنگریقانون اساسی تلقی می شود تنها م حک

ای شهروندان است. در صورتی که  به معنی توجه به حقوق و آزادی ه حقوق اساسی جوهری) حقوق و آزادی های بنیادین(؛  دوم:

بنیادین قایل نخواهیم شد اما اگر با   هایه جایگاه چندانی برای مبحث آزادی ها و حق ک  بیعی استوق اساسی را صرفا فن قدرت بدانیم؛ طحق

آزادی ها در نوشته  ری میان آزادی و قدرت در نظر بگیریم بدیهی است که گنجاندن مبحث دیدگاه تلفیقی حقوق اساسی را دانش سازگایک 

 یاد می شود. اساسی سازی که با عنوان   دهن آغاز ش جاند های خود درنگ نخواهیم کرد. البته این روند گن

امروزه نمی توان تنها حقوق اساسی را به مطالعه روش اکتساب   لویی فاورو به نظر اندیشمندانی چون حقوق اساسی هنجاری: سوم:

اسی اضافه کرد  اس نه حقوق را هم به موضوعات دوگا عنصر سومیفردی و گروهی محصور کرد بلکه باید  اعمال و انتقال قدرت و آزادی های 

حقوق اساسی هنجاری متکفل  سی هنجاری می گویند. یعنی اضافه کردن هنجارها یا منابع حقوق اساسی؛ حتی برخی به آن حقوق اسا

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

 و مبانی حقوق عمومی دکتر گرجی ازندریانی اقتباس شده است(ی قوق اساس تکاپوی ح

 قانون اساسی ❑

)دقت داشته  طبقه متوسط یا بورژوازیپیرو نظریات اندیشمندان تشکیل اولین بار کنندگان است و حکومت نامه اساس، قانون اساسی

و ابتدا در  )رح شد ها مطزادیق و آح حقوطرو  رژوازی یک جنبش بود که منجر به تدوین و تصویب قانون اساسی شد( باشید که بو

قانون اساسی به   و بعدها در قالب قانون اساسی جلوه نمود. ( روسو ارائه شد قالب قرارداد اجتماعی توسط جان الک و ژان ژاک 

مومی را  ستا قوای عراپردازد و در این گذاری، اجرای قوانین و دادرسی( می قانون دولت ) ر مهم حقوقی های اعمال قدرت و سه اختیاشیوه 

 (  سوال کارشناسی ارشد-خیلی مهم ضمین شود)تا حقوق شهروندان ت  نماید.را تنظیم می آنهارا تعیین و روابط میان  آنهاجاد، صالحیت ای

 
قواعد این  -ثالثاً شود،صادر می ز سوی قدرت عمومیحقوق اساسی ا قواعد -اًیثان شود،بندی میها توسط حقوق چارچوبنرفتارهای سیاسی انسا -اوالً  بنابراین - 1

 د.شوانونگذار مواجه میدارای ضمانت اجراست و فرد با تخطی از آن با برخورد ق



 

 ( حقوق عمومی) دشار کنکور شب            

 

10 

جامعه  ) عهماجروابط باشد و اضافه بر آن در آن وجود داشته و روابط آن جامعه نوع خاصی از  ایقانون اساسی در جایی معنا دارد که جامعه 

 نیز بر شهروندان اعمال شود.   ت سیاسیقدر سیاسی(

به بیان دیگر ابتدا روابط بین افراد خیلی ساده و مبتنی بر   ؛ بوده است ی همراه با جنبش دستورگراییتمایل به ایجاد قوانین اساس

به گروه های اجتماعی مجبور   ریزی انسانو و نیاز غس  امنیت از یکازهای مادی بوده است اما در ادامه به دالیل نظم عمومی و برقراری رفع نی

ری را هم، انتخاب کنند که از  شهر و کشور ایجاد کنند و رهب -دولت -شهر -بیله و بعد از آن روستامی شوند که به ترتیب عشیره، طایفه، ق

ید، رییس قبیله، پادشاه  چون ریش سفین مختلفی اومنیت را برقرار نماید. این رهبر که عنقدرت برخوردار باشد که بتواند نظم و ا  مشروعیت و

بعد از قرن  این دو اتفاق  کند.هداف مدنظر ناگزیر اقدام به ایجاد سازمانها و ساختارهایی مییا ملکه و امپراطور نام داشته است برای ا

  ه است.( ی ارائه شدیس)حاکمیت قانون توسط دا در مدار حاکمیت قانون قرار دادن پادشاه و  زادیخواهیش آجنب با هجدهم 

جنبش  ذکر شده مخصوصا از اواسط قرن هجدهم به بعد خورد که نتیجه آن تصویب قانون اساسی است. به این سیر هم گره می  به

 شود. گفته می   دستورگرایی

 

  :اعی و برای چه منظوری بود؟ز اقدام کدام طبقه اجتمجنبش دستورگرایی ناشی اسوال 
 ردید.نونگذاری گسیس مجلس قاتأبورژوازی که منجر به  -الف

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

 زی که منجر به تدوین قوانین اساسی گردید. ژوابور -ج

 .گذاری شدندها که در پی شکل دادن مجالس نامرسیتوکراتآ -د

دهم بود. به نظر این طبقه عرف برای ازی قرن هجطبقه بورژو ندیکی از گروه هایی که تاثیر مستقیمی در جنبش دستورگرایی داشت پاسخ تشریحی: 

گردیده  رژیم های فئودالیته و آریستوکراسی ایجادهایی کفایت نمی کرد؛ به ویژه آنکه قواعد عرفی گذشته که در دوره محدود کردن قدرت سیاسی به تن

 .وین و آزادی خواهانه را تامین نمایندبودند نمی توانستند گرایش های ن

 یح است.*گزینه ج صح

 

 

 

باشد. این می  قوه مؤسسنام متن نوشته شده توسط یک قدرت سیاسی به انقالبی نامدار فرانسه، قانون اساسی  امانوئل سی یساز دیدگاه 

موسس قانون اساسی را تصویب می کند و قانون اساسی قوای سه گانه را ایجاد ه قو 1است. یک قدرت سیاسیقوه به طور قطع 

ت که قدرت نامحدود نیست و باید  و از نظر فلسفه سیاسی به این معنی اس  میثاق ملیقانون اساسی یک  )مهم(کند.  ارچوبندی می چهو 

-حاکمیت ملته محورهای بنیادین آن عبارت است از باشد. قانون اساسی مجموعه مقررات و موازینی است ک  حاکمیت قانونبر مبتنی 

قانون بر همه شئون اجتماع حکومت   (81-)سوال کارشناسی ارشد آزاد باشد.میم ی سیاسی مردهاحاکمیت قانون و حقوق و آزادی 

فهوم عام نیز قانون اساسی ن و حدود اختیارات مسئوالن و مصادر امور مطابق قانون خواهد بود. در م کند و بر این اساس، حقوق شهروندای م

( و با توجه به ماهیت و  83-81-شد سراسری ی ار ارشناس سوال ک)ه بود نآ قدرت، انتقال و اجرای مجموعه قواعدی که مربوط به 

شود. قانون اساسی شکلی به شکل و ظاهر قانون معطوف بوده  تقسیم بندی می  ساسی ماهوی کلی و قانون اقانون اساسی ششکل آن به 

ط به  ی نیز مربون اساسی مادنوشود. قاکه به وسیله مراجع صالح تصویب می یک متن رسمی و تشریفاتی است ن خصوص که در ای

 ت.اس  ماهیت قانون و ساختار، بنیان و استخوانبندی جوامع سیاسی 

 

 

 

 

 
ای قوهیست و به وق نمقید به حق مؤسسوه ی یعنی قوای سازماندهی شده توسط قانون اساسی، قسیتأسقوای شود که برخالف عبیر حاصل میت از این تعریف این - 1

 بخشد.به قانون اساسی اعتبار و ارزش حقوقی می ماند کهمی

حقوق  و تنظیم دولت  ی را در نظام حقوقی قدرت سیاس ای از قواعد برتر که ه متن یا عرفی است حاوی مجموع ساسیقانون ا

 . کند می تضمین را   های مردمآزادی

 گانه را ایجاد و چهارچوبندی می کند. انون اساسی را تصویب می کند و قانون اساسی قوای سه قوه موسس ق
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 مهم خالصه نکات ❑

 :نامه داخلی مجالس، قوانین عادی، مصوبات  آیین  قوانین ارگانیکبر حسب درجه اهمیت و ترتیب شامل قانون اساسی،  منابع نوشته  نکته

ها و  مل شرح حال ای احزاب و آثار رجال سیاسی؛)شا هقانونگذار، دکترین و اساسنامه کرات مجلس نترل کننده، مذاهای کگاه ستآرای د ، قوه مجریه

 د.باشخاطرات( می 

 :ساختار سیاسی د و به لحاظ موضوعی مربوط به حقوق اساسیمنظور دنباله موسع متن قانون اساسی هستن مفهوم قوانین ارگانیک:  نکته ،

قانون اساسی را در قانون  ر جزیی و دقیق این قوانین، متن م امکان بیان قواعد ضروری به طوبه علت عد ابات، احزاب سیاسی بوده و تخکشور، ان

در   خاص و متفاوت از تشریفات تصویب قوانین عادی است. کنند. اضافه بر آن تصویب و تغییر این قوانین مطابق قواعدیای تکمیل می ه جداگان

دی با اکثریت نسبی تصویب  ستاده شده در حالی که قوانین عا انون اساسی فر ار نظر به شورای قاظهس برای دو مجل  دیی تأوانین پس از ق فرانسه این

 شورای قانون اساسی ندارند. د ییتأی به و نیاز

 :عه؛ سند  ؛ چهارم؛  برنامه های توسیکاز قانون اساسی؛ سوم: قوانین ارگان اول: قانون اساسی؛ دوم: بعد  درجه بندی قوانین در ایران: نکته

قانون عادی   گیرد. پنجم:ی قرار می متی و والیتی رهبری در ردیف بعدو چهارم قانون اساسی و حکم حکو  های کلی اصل چهل م انداز؛ سیاستچش

 رای اعتبار است. دا دستورالعمل(  -بخشنامه -نهایت مصوبات دولتی)به ترتیب آیین نامه ششم: و در در درجه بعدی اهمیت دارد ؛ 

 :لت تعیین  گیرد. به طور نمونه حداکثر مهیو خالء در قوانین اساسی صورت م حکمی است که به دلیل نبود مقرره حکومتی:م حک نکته

  مده که تعیین وزیر و رای اعتماد به وی شش ماه طول کشیده؛ در این سرپرست موقت برای یک وزارتخانه سه ماه است اما در مواردی پیش آ 

کند. نمونه  انتخاب می  پیش بینی نشده است؛ سرپرست موقتسه ماهه دوم که در قانون اساسی ومتی برای ورت رئیس جمهور با حکم حکص

 در انتخاب وزیر علوم در دولت یازدهم اتفاق افتاد.)دپارتمان( ای رویه 

 :اساسی  درس قانونا دنامه باید به تأیید یین آ الح آیین نامه داخلی مجلس در دست نمایندگان مجلس است اما یا اص  تصویب  نکته  

 ورای نگهبان( برسد.شورای قانون اساسی یا ش)

 :ن، آن را همانند  ای است مرسوم میان قوای عمومی، دولتمردان یا زمامداران که به دلیل تکرار آن در طول زما اسی: رویهقوق اسعرف ح نکته

به بلکه از اراده  بوده و نه توسط یک اراده یکجان مگن استواری عمومی و سوابق رفتاری ه واحقوق شمرده و از آن پیروی کنند. عرف بر رضایت ق

سی  عرف دولتمردان نیز باید مطابق قانون اسااجماعی است نه خصوصیتی اختالفی. سیسی نشأت گرفته و دارای خصیصه مشترک قوای تأ

 ته شود.روری پذیرف ان و مردم به عنوان عمل ضانمگر اینکه آن عمل توسط دیگر نهادهای سیاسی، حقوقد  نوشته باشد 

  :ن ی روز بود. ناپلئون در هم  ن یدر هم گر ید ی پرس همه ک یبه همراه  داد ی رو ن ی اد. اا به ناپلئون لقب امپراتور را د سن 1804مه  18در  نکته  

ی  و تاجگذار قدرت رسیدنکنسوال با به  ره)بنابراین دو. دیرس انیفرانسه به پا یکنسول میرژنمود و  یتاجگذار کمیسال به عنوان ناپلئون 

 ناپلئون پایان یافت( 

 :آن توسط مجلس صورت می گیرد. ار اساسی)قوه موسس( است و تصویبتکار قوانین ارگانیک با قانونگذاب  نکته 

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

 :مطرح شد. لئون دوگی  ان و فرمانبران به وسیله اینظریه تقسیم جامعه به فرمانرو نکته 

 :ی، اجتماعی و سیاسی است که از زمان قرن  های اقتصادمربوط به سیاست قانون اساسی که حاوی مباحث یلی: قانون اساسی تفص نکته

دی به دموکراسی  صادموکراسی اجتماعی و اقتدولت رفاهی ایجاد شده است. در این خصوص  هجدهم به بعد با گذر از دولت ناظم به

 ست.ورده اند خپیو سیاسی

 بنابراین قوه موسس و قوای  کندا ایجاد می ای تاسیسی رقوه موسس قویک قدرت سیاسی است؛ به طور قطع  قوه موسس  : نکته .

 کننده است اما قوای تاسیسی ایجاد شده است.)بیژن عباسی(تاسیسی با یکدیگر متمایز هستند و قوه موسس ایجاد 

 س این  حکومت مطرح نشده است بلکه بر عک نظور تجلی بخشیدن حاکمیت در یک اسیسی به من قوه موسس و قوای تز میا ایتم :نکته

 لیبرال و آزادیخواه استوار بوده است. تفکیک بر پایه اندیشه ای 

 و 

 و 

 و 

 و 
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 و تالیفی ودسنجی با سواالت آزمونیخ ❑
 ه شده است؟وقدان ارائ« توسط کدام حق.ابدی ینم ققتح یساز یاساس  ندیفرا یبدون دادرس اساس  رت که»این عبا  -1

 موریس هورنو  -د       وریوآندره ه -ج    لئون دوگی -ب        لویی فاورو -الف

 .دابی یتحقق نم یساز یاساس  ندیفرا یفاورو: بدون دادرس اساس  ییلو پاسخ تشریحی:

 است. گزینه الف صحیح

 شده است؟کدام نظریه پرداز ارائه  سطنظریه سلسله مراتب بین هنجارهای حقوق تو -2

 روسو  -د            الباند -ج         کلسن -ب        موریس هوریو -فلا

میت سلسله مراتب نه یشی ارائه شد. حاکتوسط هانس کلسن اتر اولین باراندیشه سلسله مراتب قوانین: اندیشه ای جدید است که پاسخ تشریحی: 

اکمیت در آنان را نیز در بر می گیرد)رده بندی قوانین( عالی ترین نهاد ح د شده توسطی است بلکه هنجارهای تولیومتنها شامل کنشگران حقوق عم

 شود. ار مرجع محسوب می است که برترین هنج قانون اساسیهنجارهای وضع شده توسط این قوه، حقوق عمومی قوه بنیانگذار است. 

 گزینه ب صحیح است.

 شده است؟ رداز ارائهپ ین بار توسط کدام نظریهولنظریه حاکمیت قانون ا -3

 سی یس  -د        دایسی -ج           موریس هوریو -ب         آندره هوریو -الف

 مطرح شد. یسیبار توسط آلبرت ون دا نیقانون اول تیحاکم هینظرپاسخ تشریحی: 

 ه ج  صحیح است.ینگز

 ر توسط کدام اندیشمند ارائه شد؟ی اولین با وانین عادی با قانون اساس ق  نظریه ایجاد »کمیته قانون اساسی« در جهت تطبیق -4

 سی یس  -د         یسیدا -ج          ویهور سیمور -ب            ویآندره هور -الف

 انسه وارد شد.فرامانوئل سی یس مطرح شد و در قانون اساسی سوم  ن( اولین بار توسطکمیته قانون اساسی)مانند شورای نگهبا پاسخ تشریحی: 

 یح است.گزینه د صح

 یی با کدام یک از اقدامات ذیل همراه بوده است؟دستورگرا یجوهرف هد -5

 اردولت قانونمد  -د             دولت نماینده ساالر -ج             انتخابات  -ب          تدوین و تصویب قانون اساسی -الف

 ی تحت عنوان قانون اساسی همراه بوده است. یک سند رسمهدف شکلی تدوین و تصویب  باهدف جوهری دستورگرایی معموال پاسخ تشریحی: 

 گزینه الف صحیح است.
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 ی ارشد حقوق نکات استخراج شده از سواالت کارشناس 
م مستقیما به وسیله خود مردم اعمال می  ن مردم و ههم توسط نمایندگا  زیقدرت سیاسی به دو وجه موا در دموکراسی نیمه مستقیم  ❖

 شود.

 است.  و دولت پاسخگوی کارکرد خود در برابر پارلمان ردمپاسخگوی مپارلمان  در نظام پارلمانی ❖

 .جریه پارلمانی متناسب با تفکیک نسبی قواستبا تفکیک مطلق است و ممجریه ریاستی متناسب  در نظام تفکیک قوا ❖

سیاست   هر یک دارای دولت فدرال دارای سیاست خارجی متمرکز است؛ اما دولتهای عضو کنفدراسیون  ند پارچه(در دولتهای مرکب)چ ❖

 خارجی مستقل است. 

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

قانونی را به همه پرسی   ار مهم با رعایت قانون اساسی تصویبمسائل بسی می تواند درجمهور س رئی  در نظام جمهوری اسالمی ایران،  ❖

 بگذارد.

های سیاسی را   ه حق عضویت در گروهبنابراین اعضای ارتش و سپا  تحت امر مقام رهبری هستند؛ هوری اسالمی ایرانی مسلح جموهانیر ❖

 ند و حق فعالیت سیاسی ندارند. ندار

بت نمی توان  همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر کنند و از این با  حق دارند درنمایندگان  وری اسالمی ایرانمهدر قوه مقننه ج ❖

 مورد تعرض و مواخذه قرار داد.   آنها را به سبب نظراتی که اظهار نظر کرده اند

 شود. دم کفایت عزل نمی ع  وزیر با رای عدم اعتماد عزل می شود اما رئیس جمهور به صرف رای ؛در بحث استیضاح ❖

 ند. کن تجویز می مگر در مواردی که قانو  از تعرض مصون است ، مال، مسکن و شغل اشخاص ت جانحیثی  ❖

کمک های بدون عوض خارجی باید با  استخدام کارشناسان خارجی و گرفتن و دادن وام و در حق نظارت مجلس شورای اسالمی بر امور، ❖

 اشد.تصویب مجلس ب

  ای قانونی را دولت و نمایندگان، در صورتی که صالح بدانند، حق استرداد لوایح و طرح ه به مجلس، نونیو طرح های قا یحدر مورد لوا  ❖

 قبل از تصویب نهایی از مجلس دارند.

  است بدون محاکمه و ثبوت جرم و تخلفی که موجب ز مقامی که شاغل آن قاضی را نمی توان ا  قانون اساسی  171و  164اصل به موجب  ❖

 رت تقصیر در موضوع یا در حکم طبق موازین اسالمی ضامن است. ولی در صو نفصال است عزل کردا

بری  م ره مقا  ی می رسد و مصوبات شورای عالی پس از تاییدتشکیالت شوراهای فرعی به تصویب شورای عال لی،م عالی امنیتدر  شورای   ❖

 قابل اجراست. 

 ممنوع است.  کنجه مطلقا و ش سلب آزادی ها  د،تفتیش عقای  در نظام جمهوری اسالمی ایران،   ❖

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

 اشته باشد.با قانون اساسی فدرال مخالفتی د  قانون اساسی دولت های عضو نباید ت های فدرال،در دول  ❖

 است.  در برابر پارلمان ودپارلمان پاسخگوی مردم و دولت پاسخگوی کارکرد خ نظام پارلمانی،  رد  ❖

 ی قواست.متناسب با تفکیک مطلق و مجریه پارلمانی متناسب با تفکیک نسب  استی،ه ری مجری  ❖

 و ❖

 و ❖

 و ❖

 و ❖

 وووووو ❖

 
 

  کند؛  میه در حقیقت شما را برای آزمون آماده سازی کاین قسمت توصیه موکد می شود چرا  مطالعهنکته: 

از متن سوال خارج و در اینجا   عنوان نکته  ن قسمت سعی شده است که پاسخ تستی آزمونها بوده به ن در ایبنابرای

 ا خوب مطالعه خواهد کرد. اصطالحا زرنگ باشد  این بخش ر گر داوطلبذکر گردد؛ ا

 



 

15                                       انتشارات عدلیه                                                  

 

 است(  یآزمون مهم و )که حقوق عمومی  انیمب کات مرتبط با ن 
 خاسته از  ت بر یازاو امت را بر اقتدار عمومیی و مطرح شد. موریس هوریو:  بنیان حقوق عمومن بار توسط موریس هورینظریه قدرت عمومی اولی

 عمومی است اما ابزار نیل به آن نیز قدرت عمومی می باشد.آن استوار می داند. از نظر هوریو هدف حقوق عمومی خدمات  

 ه مبتنی بر  ریسه نوع تقسیم کرد: نظی حقوق عمومی و حقوق خصوصی( را می توان به یدگاه فلسفه حقوق نظریه های وحدت گرا)برابر د از

  -یه تفوق فرد یا برتری حقوق خصوصی نظر  -دولت است و حقوق عمومی نیز دانشی دولتی محور تلقی می گردد( زادهقوق دولت)حاقتدار 

 نظریات اجتماعی 

 توسعه  و دانشمندی هستند که طرفدار  گل شکل گرفته است. ژلینک و لَباند دو ق دولت در آلمان و تحت نفوذ نظریات ه تدار مطل نظریه اق

 تند. ق هس مطل   اقتداردهنده نظریه 

  وز عنوان شد که  د اولین بار توسط موریس هوریو به عنوان بنیانگذار مکتب تولنظریه نهاد اولین بار توسط چه کسی ارائه شده است؟ نظریه نها

 ق خصوصی را می پذیرد. در آن تفکیک حقوق عمومی و حقو

 ستگی و عدالت. موریس هوریو و ژرژ رنار خاستگاه  همب حساسم با از وضعیت وجدانی تواا  مبنای حقوق در دیدگاه لئون دوگی عبارت است

 دورکیم در وجدان اجتماعی می دانست.   حقوق را در نهاد و 

  ردی و دولتی به حقوق اجتماعی توصیف  در نوعی گذار از حقوق ف را می توان  20اوایل قرن و  19ق در اواخر قرن سمت و سوی تحوالت حقو

 ن فرایند دانست.گورویچ را می توان از پیشگامان یا توسعه دهندگان ای   -دوگی-لئون  -ناررژ رژ -ریوموریس هو  -گوست کنتا کرد.

 استه از یک نظم سازماندهی  برخمی ظم خودجوش و طبیعی است در حالیکه حقوق عمو هایک: معتقد است حقوق خصوصی متعلق به یک ن

هد. هایک دوگونه نظم را از یکدیگر متمایز می کند: نظم تامل  ار در قر ت تاثیا حقوق خصوصی را تحیماست و به همین خاطر نمی تواند مستق 

ساخته می شود. این   م خودانگیخته از نوموس یا قواعد رفتار شایسته نه یا متامالنه یا نظم خودجوش و نظم مصنوعی یا اجتماعی. نظ گرایا 

را ممکن می سازد. اضافه بر آن وی مبنای آفرینش  باز معه ه جا ب تشکیل می دهد و نیل ا نی بر حقوق خصوصی ر قواعد بنیاد یک جامعه مبت

ولد و توسعه  قواعد محصول فرایندی هستند که زبان ها برای تنگذار دولتی نمی داند و دولت در تدوین آن نقشی ندارد؛ این این قواعد را قانو

می دانند)مکتب اثبات گرایی حقوقی( مورد نقد   ولتیری دنگذانوه مبنای حقوق را قا ک این: هایک کسانی را خود آن را دنبال کرده اند. بنابر 

در   آنکه هایک حقوق خصوصی را نماد نظم خودجوش)که  شی از یک توهم ارادی موجود در ساختار گرایی می داند. خالصه قرارداده و آن را نا 

ولت( می داند. خالصه نظر هایک در  ان دسازمبه  وطازماندهی)قواعد مربس عمومی را نماد نظم  بردارنده قواعد رفتار خوب و نیک(  و حقوق

 به ارائه شایسته آنها نیست.د پایه گذار نظم خودجوش+ ارائه خدماتی که نظم خودجوش قادر مورد وظایف دولت: نظارت بر قواع

 حقوق طبیعی( مبنای  عنی ست)یواحد اای حقوق از نظر او بناراده فرد یا عرف برخاسته از این اراده است. م تاملر: حقوق زاده از نظر رادولف اش

زاری برای حمایت از  وصی بر حقوق عمومی ندارد. از دیدگاه او حقوق عمومی صرفا اب نظریه اشتاملر نتیجه ای جز تفوق ماهوی حقوق خص

 حقوق فردی است.

  دولت  که  حالیود در به وحدت گرایی می شر دولت از طریق حذف دوگانگی حقوق خصوصی و حقوق عمومی منجد است که کلسن معتق

ا به تقدم  می رسد. بنابراین مطابق نظریه ژلینک؛ نظریه اقتدار دولت ی ژلینک از طریق تقدم حقوق عمومی بر حقوق خصوصی به وحدت گرایی

وق و در نتیجه حذف  حق اهوی بین قواعد دو جر می شود و مطابق نظریه کلسن به عدم تفاوت مقواعد حقوق عمومی بر حقوق خصوصی من
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 ل است:ذی  ی شرایط در صورت شکل گیری دارا جامعه سیاسی  ❖

 جامعه سیاسی فراگیر و کلی است. ✓

 جامعه سیاسی خصلتی الزامی دارد. ✓

 .کندی معمل قدرت در جامعه سیاسی قاهرانه ✓

کتاب مقدس و سنت اوگوستن   م یو متأثر از تعال رون یارسطو و س  د یاعق از  ی بیاو را ترک  یاس یس  د ی( عقا1427-1374سن توماداکن )  ❖

ناه توسط آدم ابوالبشر همه با هم برابر بودند و  ز ارتکاب گها قبل اات سنت اوگوستن که انسانظرن د ی.سن توماداکن با تائدانند ی م

  ی عمل تیرا به عنوان واقع ی هرچند که بردگ ،ند دای ( وجود انسان میو اله ی )فطریرا ذات  یشدند،آزاد ده یکش ی به بردگپس از آن 

 ردند. طرح کرا م حاکمیت مردمی یا ملت  بودند که  از کسانی سن توماداکن و روسو اندیشمندانی مانند . د یبا

  کند؟  ی م هیقدرت را توج ه،ینظر امکد از نظر سن توماداکن،: 97سوال کارشناسی ارشد حقوق سال 
 ی یاثبات گرا (2  ی ـ اله ی فطر (1

 ی ـ فطر ی عیطب (4  ی برالیـ ل یارداد اجتماعرق (3

 صحیح است.  1گزینه  *     

یگانگی  بوده )تند که یک مرکز عملکرد سیاسی دارند و دارای یک قانون اساسی ایی هسکشوره یطسبتکبافت یا دولت کشورهای  ❖

 هست: یل ی ذهای ژگیوو دارای   شوند ی مل شخصیت حقوقی واحد اعما و توسط یک  ی و اداری(سیاس 

 وحدت ساختار؛ ✓

 وحدت جمعیت؛ ✓

 ساده  وحدت سرزمین. ✓

 بافت پیچیده شامل انواع ذیل است: کشورهای تک 

یعنی تقسیم اختیارات بین مقامات دولتی مرکزی و ماموران   تفویض اختیارات اداری(:) یادارتراکم م عد .1

 .شودی محل اجرا م  مرکز صورت گیرد؛ درقواعد در   که به جای اینکه اجرای این ی محلی اهدستگاه

در این سبک   محلی که  رات ویژه از طرف قانونگذار به مقاماتاعطای اختیا عدم تمرکز یا تمرکز زدایی اداری: .2

ودگرانی محلی عوامل  ک گونه ای خ . در این سبپردازند ی می تصمیم گیری هم در مرکز و هم در محل به اجرای قواعد ارگآنها

مات مرکزی بر  . مقاکنند ی م اداری هدایت  ا نیمه استقالل ه سوی نوعی استقالل یب یمات اداری کشور را یم گیر تقستصم

با وضع قانون اینگونه اختیارات را محدود کنند. اختیارات   توانند ی مند و هر لحظه مومت دارمقامات محلی کنترل و قی

 است نه حاکمیت  یتت محلی از جنس مدیرارات مقاماخصلت اداری دارد نه سیاسی و اختی صرفاًغیرمتمرکز 

. بنابراین در این  شد ابیمیکی آن قانونگذاری متنوع اما قانونگذار  اداره کشورهای تکبافت که در سبک وحدت انضمامی: .3

 در قسمتی از کشور اجرا شود. شیوه ممکن است قوه مرکزی قواعدی وضع کند که در همه جا یکسان نباشد و حتی 

افراطی   تفاوتی ندارد و این شیوه همان روش عدم تمرکز  ی با منطقه گراییایحقوقی تمرکز زدحیث از  گرایی:منطقه  .4

 ون است.طق ناهمگ است. به بیان دیگر اداره منا

 . فرماستحکم آنهادارای چند مرکز عملکرد سیاسی بوده و حاکمیت چندگانه در  ی چند پارچه و مرکب: کشورها .5

. و شخصیت حقوقی واحدهای عضو  دهند ی ممی را تشکیل حاک سیی هر کدام واحد سیاجموعه کشور ی عضو در این مهادولت 

 ا اطالق کرد. لت ره دوواژ آنهابه یکایک    توانی مای است که به گونه 

 اساسیکتاب های حقوق نکات خالصه 

 هیریعت پنااضی شق ر ابوالفضلی حقوق اساسی نوشته دکتهاستهیاب
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قدرت دولت پدیدار  ادی فرد و ای است که بین آز مردمی تنظیم عاقالنه و همزیستی آشتی جویانه  -ی سیاسیهانظام ثمره انقالبات در  ❖

 را در نظام حقوقی وارد ساخته است.  قانون اساسی نام ه شده و نظم نوینی ب

تنظیم اقتدار زمامداران و تضمین حقوق و آزادی  پایه کشور بر  ام سیاسیدر آن نظقانون اساسی سند حقوقی و سیاسی است که  ❖

تا بر اساس قانون   ردیگی مر راان قدست مردم و نمایندگان منتخب آن ، حکومت در تضمین این امر رای . بشودی مبه نحو متناسب مقرر  مردم

 اساسی حکمرانی کنند.

است که در سفرنامه   میرزا صالح شیرازی جود دارد سفرنامه دیخواهی ودیشه آزارباره انیکی از اولین آثاری که در زمان مشروطیت د ❖

 .د کنی مو انگلستان را ملتی آزاد یاد  د نکیم ه یاد م بودادی برای مرد که فرمان آز مگنا کارتاخود از 

یم بیگ و  احتنامه ابراهو سیالمتین  یی مانند حبل هاروزنامه در زمان مشروطه توسط  حاکمیت قانون و حاکمیت ملتاصطالحاتی نظیر  ❖

رزا نصراهلل ملک المتکلمین،  دآبادی، میجمال الدین اس سید به  توانی می طالبوف وارد قاموس جامعه شد. از روحانیون تاثیرگذار هم هاکتاب

 واعظ اصفهانی اشاره کرد.  الدینل جماسید 

ط به تشکیل مجلس و حقوق  و مربو اصل  51بر  مشتمل و  شد  د ییتأهجری توسط مظفرالدین شاه  1324قانون اساسی در سال  ❖

ه به عنوان متمم قانون  مدعلی شاتوسط مح ی(اصل قبل 51و اصل ) 107در  1327نمایندگان بود و به خاطر فقدان سایر اصول در سال 

 .دوش ی متوسط مظفرالدین شاه نقطه عطفی در کشور محسوب   صدور فرمان مشروطیتتصویب و پذیرفته شد. ی اساس 

ورد و  تحریر در آ را به رشته  تنبیه االمه و تنزیه الملهوطیت آیت اهلل شیخ محمد حسن نائینی است که کتاب لمای زمان مشر از عیکی  ❖

 ظام مشروطه دفاع کرد. در آن از ن

ا ت مجلس بمطابقت مصوبابود که اصل دوم قانون اساسی را مبنی بر  مشروطه مشروعهنظریه  ری نیز معتقد به نوشیخ فضل اهلل  ❖

خود  ری و تساوی و حتی پیشنهاد داد و مورد پذیرش قرار گرفت. وی برخالف نظر نائینی اصل براب  ای نگهبان کنونی( پیشینه شورشرع )

 اساسی را قبول نداشت.قانون 

 و ❖

 و ❖

 و ❖

 و ❖

 و ❖

 و ❖

 و ❖

 و و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یمحمد هاشم دی س نظام( نوشته دکتر یکل ی) اصول و مبان کی یحقوق اساس
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دارند  را  دی و اجتماعی خویش رنوشت فرتعیین س  در حاکمیت مردم هر یک از افراد حق  تفاوت بین حاکمیت مردم و حاکمیت ملی:  ❖

 .ابد یی مرنوشت افراد فعلیت  تقیم( بر س دموکراسی غیرمس)  یندگینمادموکراسی مستقیم( اما در حاکمیت ملی قدرت یکپارچه از طریق )

جه به  و با تو استبداد بوده و در واقع تمهیدی است برای محو  تبیین کننده اصلی شکل حکومت در ایران ایران  یک قوا در فکنظریه ت  ❖

 .شودی م راهم م هم محو استبداد و سعادت بشر است، راه همزیستی نظام اسالمی و تفکیک قوا ف اینکه هدف اسال

(، صدا و سیما، شورای عالی امنیت  که از ارکان تصمیم گیری در کشورند) شوراهادر ایران شامل اعمال حاکمیت  خاص در های نهاد ❖

 .باشد ی مملی و مجمع  

تحقق   مقننه بر قوه مجریه در ایران از طریق مسئولیت اعضای قوه مجریه، نظارت مالی و نظارت استصوابی مجلس ل قوه ار کامتد اق ❖

 .ردیپذ ی م

 .باشد ی مجلس و دیگری از طریق رجوع قضات به قوانین نود یا کمیسیون اصل نود م صل بر قوه قضاییه از طریق اقوه مقننه  تدار نسبیقا ❖

 .باشد ی ممقننه از طریق لوایح قضایی، تفسیر قضایی قوانین و آراء وحدت رویه و عدم مصونیت کیفری نمایندگان   قوه   ضاییه براقتدار قوه ق  ❖

ی دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی  هانظارت، ی خالف قانون هامه ان عدم اجرای تصویبقوه مجریه از طریق  قضاییه بر  اقتدار قوه  ❖

 .شودی مدر دادگاه عمومی و دیوان عالی کشور اعمال ای دولت امات اعضکل کشور، رسیدگی به اته

 است. ی اجراییهانامه وایح و آیین نفوذ قوه مجریه بر قوه مقننه از طریق ارسال ل ❖

 ست.ز طریقه بودجه و لوایح تقدیمی اا نفوذ قوه مجریه بر قوه قضاییه ❖

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

 است.  ازمانیشغل مستمر، تمام وقت و با پست ثابت سمنظور از ممنوعیت جمع دو شغل دولتی وجود  ❖

استفاده   قدرت عمومی و بودجه دولتی دولتی، موسساتی بوده که از  تسامؤس ای قوه مجریه در ت جمع مشاغل اعضمنوعیاز م منظور  ❖

 .کنند ی م

 .باشد ی م  ی دولتیهادستگاه مشاوره   مطلق وکالت(، وکالت )نمایندگی،  مشاغل مانند ای از  ه ی با پارممنوعیت شغل دولت  ❖

 است. ل دولتیاغی خصوصی با مشهاشرکت ع مدیریت یت جمممنوع شامل ل دولتی با خصوصی ممنوعیت جمع مشاغ ❖

انجام معامله با دولت ت عمومی را در ولین قدرمات و مسالیحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان و کارکنان دولت، کلیه مقا ❖

شه  ف، استخراج، بهره برداری، نقاری، اکتشاکاری، حق العمل ک تحت عنوان مقاطعه عمومی مؤسساتو یا داوری در دعاوی دولت و 

 کرده است.   ممنوعت فنی و مشاوراو مشاوره فنی، مالی و حقوقی، شرکت در مناقصه و مزایده دولتی و قرارداد مطالعات   ، مطالعات ریبردا

 موارد استثنایی ممنوعیت جمع مشاغل دولتی شامل موارد ذیل است:  ❖

 ی تعاون مؤسسات سیتأس ✓

 تحقیقاتی مؤسساتو  هادانشگاهدر ی آموزشی هاسمت ✓

 ری برای یک شغل و پستی انتخاب شده است. مقام معظم رهب سطافرادی که تو ✓

❖  

 و ❖

 و ❖

 و ❖

 و ❖

 و ❖

 و ❖

❖  

 ن(نوشته دکتر سید محمد هاشمی)جمهوری اسالمی ایرا دوحقوق اساسی 
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 ت کلیابخش اول: 

مجموعه   شاخهن ایدهد. را مورد بررسی قرار می های اداریقواعد حاکم بر روابط اداره با مردم و روابط میان سازمان  اداری حقوق 

ار دستگاههای اداری حاکم بوده و روابط حاکم را با افراد تنظیم  اعمال و رفتبر بوده که  ق خصوصی حقوقاوت با قواعد وقی متد حققواع

ن یاباشد.داری زیر نظر قوه مجریه می های ااداره سخن می گوییم منظورمان در میان قوای عمومی، سازمان  که از هنگامی کند.و تنسیق می 

روابط  نه، دادرس قانون اساسی و...دارد.از جمله قوه مقن قوا و نهادهای عمومیگر ن، ارتباطی با دیم یا اداره شوندگاابط با مردقوه افزون بر رو

 باشد.گیرد که دارای قواعد و ضمانت اجراهای خاص خود می العه قرار می ورد مطاساسی مب حقوق اخیر در چهارچو

 به دالیل زیر است: ن امریا و  دها و مردم استنظارت از سوی نها ول بیشترینمشم مومی قوه مجریهدر میان قوای عالبته 

( و مداخالت آن در مناسبات مختلف  م عمومیحفظ نظ اعمال دولت )شامل تأمین خدمات عمومی و نیازهای همگانی شهروندان و  ❖

 یدا کرده است.شهروندان گسترش پ

اختیارات  ها از ت این دستگاهامار سوء استفاده مقداری و از سوی دیگ های ازمانتعداد روزافزون سا به دلیل تشکیالت گسترده اداری و  ❖

 باشد.خود، نظارت بر این مقامات الزم و ضروری می 

 ق اداری بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است:وقل در حدو اص نکته:

ود  ه و ادارات از حد چهارچوب قانون بود ی باید در های سازمان ادار یت به این معنا که اعمال و فعال اصل حاکمیت قانون بر اداره:  ❖

 )دکتر منوچهر طباطبایی موتمنی( ت اجرایی خود خارج نشوند.ها و اختیاراصالحیت

 باشد.که در واقع، تضمین تحقق اصل حاکمیت قانون می  اره:بر اد  ت قضاییاصل دوم، نظار ❖

 شود:است انجام می  معموالً اصل نظارت قضایی به دو صورت ممکن

 شود. کسون مانند انگلستان انجام میدر کشورهای انگلوسا که ی عمومی دادگستریهاادگاه از طریق دنظارت  -1 •

ته به قضاییه یا مجریه و یا مستقل وجود  ا یک نهاد عالی وابسرأس آنهکه در  های ادارینظارت از طریق دادگاه  -2 •

 ایران( اداری در  انسه و دیوان عدالتدارد. )مانند شورای دولتی در کشور فر

  حالت  گیرد و برخی دیگر ه برخی از طریق نمایندگان دولت مرکزی در محل صورت مییگری هم وجود دارد کی دهاین میان نظارتالبته در ا

)اصل باشد به پارلمان می دارد؛ مانند نظارت سیاسی پارلمان بر دولت و کابینه، نظارت دیوان محاسبات که متعلق  ارت سیاسی یا اداریظن

کند. و نظارت  های اداری نظارت می زیر نظر قوه قضاییه بوده و بر سازمان ی کل کشور که زرس سازمان با اداری نظارتنون اساسی(. قا 55

 وستا(وزارت کشور )استاندار، فرماندار و بخشدار( بر مقامات محلی )مانند شوراهای اسالمی شهر و ر ز طریق مرکزی ادولت 

 بندی است: ل تقسیمابق ی ماهوی و شکلبعد  اداره از دو وتمنی طباطبائی مدکتر منوچهر نظر  هب

نظم   -1گیرد و هدف آن او انجام می  زیر نظری و یا ها که توسط قدرت عموماداره به مجموعه کارها و فعالیت مادی یا ماهوی،  ❖

 باشد.می  خدمت عمومی -2عمومی و 

 شود.اداره وضع می  ویِنین و مقررات ماهکه برای اجرای قواو ابزاری  انات، وسایلبه امک ، ادارهاز لحاظ صوری یا شکلی ❖

هایی که  های اداری و انسان گر مجموعه دستگاه بیان دییا به  شویم حقوق اداری از لحاظ صوری یعنی مسائل شکلی ادارهبنابرای متوجه می 

 اکم بر آنها.  کردن هستند بدون توجه به ماهیت و قواعد حمشغول کار 

 :فصل دوم 

 حقوق اداری
 

 یکحقوق اداری 
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 ره را بررسی کرده است: تمنی از دو لحاظ ادامو  ر، دکتر طباطباییالذک فوق به مواردبا توجه   :نکته

 : یان کرداداره بتوان برای الف: از لحاظ صوری تعاریف زیر را می 

 حقوق عمومی داخلیای از: شعبه  ✓

ت و مامورینی  رات، مقاماها، اداموع سازمان های اداری یعنی مجموضوع: مطالعه سازمان، وظایف و فعالیت دستگاه ✓

ه حفظ نظم عمومی در جامعه و تأمین نیازها و خدمات همگانی  مه و مقامات سیاسی بحاککه زیر نظر هیات است 

 پردازند. می 

 ری با حقوق اساسی: قوق اداتفاوت ح

هر یک از  و صالحیت و وظایف  حقوق اساسی از شکل دولت و سازمان قوای عالیه حکومتی )مقننه، مجریه و قضاییه(   ❖

 کند. و وظایف قوه مجریه را بیشتر، بحث می ری، سازمان، صالحیت ادار صورتی که حقوق کند. دنها بحث می آ

هیات دولت )اعمال حکومتی و سیاسی( طرح و  ول سیاست توسطلت و اصکلیِ دوهای در حقوق اساسی خط و مشی  ❖

 نند. کری و اجرایی( می )اعمال ادااداری آن را اجرا  شود؛ اما در حقوق اداری مامورانتعیین می 

 اسی: اری و اعمال سیاد تفاوت اعمال

 اسی است:سی از عمل  ری جزئیاست. یعنی عمل اداعموم و خصوص مطلق رابطه اعمال اداری با اعمال سیاسی  ❖

 

 سی اعمال سیا                                                                                    

 اعمال اداری                                                                                                            

 

در   های فرهنگ ه زندگی اجتماعی )اعمال دم دستی( مانند خدمات اجتماعی )تأمین اجتماعی(، فرهنگی )ایجاد خانه مری و روزاعمال عاد ❖

لیس و نگهبانی در سطح شهر(، تهیه ارزاق  و امنیت در جامعه )پظم ن(، حفظ روزمره ن، برق و گاز و تلفو شهری )آبمترو(، تعاونی 

، بزرگراه(، تأمین بهداشت )ایجاد بیمارستان و...( جزء اعمال اداری هستند. اگر دقت کنید  )اتوباناد راه عمومی )نان، گوشت و میوه(، ایج

ود. اما اعمال سیاسی به اعمال ش مات عمومی گفته می خد  نهادهای مأمور بهه و جزئی اداره و تی و روزمرری به اعمال دم دس اداعمال ا

قانون اساسی(،   110نند اعالن جنگ و صلح و بسیج نیروها )مقرر در اصل شود ماگفته می کلی که سیاستگذاری و خط و مشی ساز بوده 

توسعه اول   هایی )مانند برنامه هنگ سی، اجتماعی و فرهای اقتصادی، سیا سیاستگذاریپلماتیک با خارج، یدبرقرار کردن روابط سیاسی و 

کنید که اعمال سیاسی نوعی  هاد لوایح و....(؛ مشاهده می س، پیشنرات مجلتا ششم(، ارتباطات قوه مقننه، مجریه و قضاییه )اعم از مذاک

یک نشست در   رجهتیک وزیر امور خابط سیاسی و دیپلمارقراری روافرض کنید در مورد ب  باشد. حالکلیت داشته و خط و مشی ساز می 

در نشست مسلماً یک جزء از روابط   و حضور  ن کارهاکنند و در آن جلسه بایستی طرفین کارهایی را انجام دهند؛ ایبرگزار می  نیویورک 

 سیاسی و دیپلماتیک محسوب شده و عمل اداری است. 

)خدمات   ن خدمات عادی روزانهأمی)پلیس اداری( و تحفظ نظم عمومی ه؛ ی مضیق کلم عناعمل اداری به م در هر حال موضوع ❖

فقط اعمال فوق )پلیس اداری و   ؛ اوالًاست که: اهمیت  و دارای . تمایز بین اعمال سیاسی و اعمال اداری از آن رباشدمی  عمومی(

گاه  دستکند؛ و یروی نمی ظام حقوقی واحدی پسیاسی از نعمل اداری و  اً؛نیثادهد. خدمات عمومی( موضوع حقوق اداری را تشکیل می 

د و با ابزارها و وسایل  کنل می شود عمها و وظایفی که برای او توسط مقامات باالی قوه مجریه تعیین می ب سیاستاداری در چهارچو

  ارائه خدمات عمومیم عمومی و به تأمین نظ  عمومی(ابزار قدرت عمومی یا امتیازات ناشی از قدرت ) قانونی که در اختیار دارد؛

 باسی( ر بیژن عدکت )نظر پردازد.می 

ای نیست؛ زیرا  و اعمال سیاسی کار ساده اداری  ن اعمالبا همه مواردی که گفته شد؛ باید خاطرنشان کرد که تعیین مرز مشخصی میا نکته:

ی یاس جلوه کند، امر س  یک عمل اداری ساده در نظر او عمومی که ممکن است انند حفظ نظم و امنیت عمومی، تهیه ارزاق بسیاری از امور م

ای از تغییر سیاست کشور باشد.  نشانه  همزمان ده کشور تأثیر بگذارد. یا تغییر فرماندار یک شهر که یک عمل اداری است؛باشد و در وضع آین

 و جز از نظر آکادمیک ارزش دیگری ندارد. 

ی  ه مزبور با سایر قواقو  ای آنچه به روابط ه مجریه، به استثنز اعمال قوری عبارت است اادا عمل  سؤال؛ عمل اداری چیست؟ ❖

 موضوع عمل اداری است. ن اعمالفقط ای  شود وحاکمه و نیز روابط او با دول خارج )روابط دیپلماتیک( مربوط می 
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لت و  ی از اعمالی که دواینها برخ ری را دارند به نظر نظر مخالف تعریف فوق از عمل ادا دکتر محمد امامی و دکتر کورش استوارسنگری

که به اعمال  اداره  ی اعمالنیست و گاها ماهیت شبه قضایی و شبه تقنینی دارد. این امر در تقسیم بند دهد عمل اداری م می نجاقوه مجریه ا

اعمال اداری  ر تقسیم بهز این نظال اداری اچرا که اعمیکجانبه اداری و اعمال دو جانبه اداری قابل تقسیم بوده قابل مشاهده است. 

بینیم که  نوعی مانند تصمیمات عام الشمول شده و بنابراین می  ل یکجانبهگواهی وجواز( و اعماند نبه انفرادی )مانیکجا

ع  رسیدگی به تخلفات اداری( یا شبه تقنینی )مانند وض اداره در اینجا شبه قضایی )مانند رأی هیات هایاعمال  برخی از

 استفاده کنیم.اداری از عمل اداره مل به جای کاربرد ع بنابراین الزم است ه( بوده و آیین نامه و مصوب

 )نظر دکتر کورش استوارسنگری( ل اداری است.از اعماناسبتر پس؛ به نظر برخی حقوقدانان به کار بردن نام عمل اداره م  ✓

افظ منافع خصوصی  راد با یکدیگر و حابط بین افصوصی که حاکم بر روحقوق اداری برخالف حقوق خ حقوق اداری از نظر ماهوی: -ب

ه دستگاه اداری  ه است کسبب شد  قی بین افراد دولت و حافظ منافع و مصالح عمومی است و وجود همین اختالف؛ حاکم بر روابط حقواست

  ثر موارد که در اک تت ناشی از حق حاکمیای به نام امتیازات قدرت عمومی و یا اختیاراقواعد ویژهبرای انجام وظایف خود از 

کند که دولت آزادی عمل بیشتری  ایجاب می  مقتضیات عمومی د. اضافه بر آن خصوصی است تبعیت کن قوقز اصول و قواعد حمتفاوت ا

ه خدمت آنان خاتمه  کجانبه در وضع مستخدمان و کارکنان خود تغییراتی داده و در صورت لزوم بر زمان که بخواهد به طور یاشد و هداشته ب

تواند به طور یکجانبه  زوم و در راستای خدمات عمومی دولت می ساخت سد( در صورت ل نند دادهای اداری )ماافه بر آن در قرار دهد. یا اض

خسارت( در   ت خود تحمیل کند و یا این قراردادها را تنها به لحاظ منافع عمومی فسخ و لغو کند )البته با پرداخ یمانکارفی بر پتعهدات اضا

 . تاعد حقوق مدنی اسصول و قو لی خالف اچنین اعما  حالی که

واردی از قوانین  ند در متوامی  سؤال: آیا اداره در روابط خود با افراد همواره تابع نظام و اصول و قواعد ویژه است یا آنکه

 حاکم بر افراد )حقوق خصوصی( استفاده کند؟ 
 در پاسخ باید گفت: 

میسر نباشد؛ آنجا که تأمین این  ه گونه دیگر ممکن و ی بیات و منافع عموم است که تأمین مقتض یژه تا آنجنظام واز قانون و   تبعیت اداره  اوالً؛

تواند از قواعد  ی برای استفاده از امتیازات و قوانین ویژه نخواهد بود و در این صورت می د، موجب ذیر باش منافع از راه اجرای قوانین مدنی امکانپ

تأمین منافع عمومی دولت هم برابر با   بارت دیگر به غیر ازه عرت( تبعیت کند. ب ی، بازرگانی و تجاقوانین مدنی حاکم بر افراد )صوحقوق خص

 لت است از این اختیارات سوء استفاده کند.اسمش دو که فقط تواند از اینشهروندان است و نمی 

مندان حاکم  کارر اعمال اداره و ت مؤثر و کارآمد بنون به صورالزم است حاکمیت قابرای اینکه اداره در چهارچوب قوانین حرکت کند  ثانیاً؛

اسی( تحت نظارت قضایی دولت قرار  انون اس ق 170ل ر صورت انجام اقدامات غیرقانونی، غیرشرعی و خروج از حدود اختیارات )اص باشد و د

 گیرد. 

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و
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 تست و خودسنجی ❑
 اداری کدام است؟ و تنظیم روابط قوا در حقوق   ضمین حقوق و آزادی ها مهمترین اصل در جهت ت  -1
 اصل حاکمیت قانون  -فلا

 اصل کنترل قضایی -ب

 اصل تفکیک قوا  -ج

 اصل پاسخگویی -د

 گزینه ب صحیح است. 

اصل نظارت یا   استفاده قرار می گیرد؛ اصل حاکمیت قانون و اصل نظارت قضایی. رددو اصل بیشتر موداری در حقوق ا یحی:تشر خپاس

انون و قانونمداری است که در کشور ما از طریق دیوان  ین کننده حاکمیت قضمدر حقوق اداری ت کنترل قضایی به عنوان مهمترین اصل 

 شود. عدالت اداری انجام می 

 جام می شود. ی بر اساس..... انیی در حقوق ادارارت قضاظن -2
 سیستم یگانگی مانند نظام انگلوساکسون  -الف

 گانگی مانند نظام رومی و ژرمنی تم دوسیس-ب

 لوساکسون و رومی ژرمنی م انگ ظاز نلط برگرفته ا سیستم مخت  -ج

 همه موارد  -د

 گزینه ج صحیح است. 

 ام می شود: صورت انج اصل نظارت قضایی به دو  پاسخ تشریحی:

حقوقی و حتی اداری در   -رت بر موضوعات قضایی ریق یگانگی یا وحدت و یا متمرکز: که به معنای این است که نظارت قضایی از طنظا -الف

ا  ره ای نظام انگلستان یا کشورهای انگلوساکسون است. در نظام این کشور چنانچه مصوب  می شود. نمونه اش  امه های عمومی انجدادگا

 عمومی شکایت کنیم.  ید در دادگاه های م ابطال کنیم باهیبخوا

دادگاه های عمومی  ر قضایی و حقوقی دموضوعات تمرکز: که به معنای این است که نظارت بر دوگانگی و غیرم -نظارت قضایی: دوآلیسم -ب

کشور   ور فرانسه است. در رمنی یا نظام کشی رومی ژام می شود. نمونه اش کشوره و نظارت بر دعاوی اداری از طریق دادگاه های اداری انجا

ستان یا  ا -اداری شهرستان داری انجام داد و دادگاه های اداری به دادگاه های فرانسه برای طرح دعاوی اداری باید شکایت را در مراجع ا

 شکایت کرد.  میای عموهدگاه شورای دولتی فرانسه تقسیم می شود. برای طرح دعاوی قضایی نیز بایستی در دا استیناف و

 ط است. به بیان دیگر ابتدا دو سیستم وجود دارد: یران نظام مختلم انظا

 اه های عمومی)حقوقی و جزایی(یا همان دادگسیستم قضایی 

 ه قضایی مراجع شبی و  ادگاه هاداری: دسیستم ا

 پرونده های حقوقی به دادگاه های عمومی اعم از حقوقی و جزایی ارسال می شود. 

ی رسیدگی به تخلفات  هیات ها -100ع شبه قضایی رسیدگی می شود؛ مانند کمیسیون ماده های اداری یا مراج داری در دادگاه  ای اده هنپرو

 سیدگی می کنند. اداری که تا مرحله تجدیدنظر ر

اری  اییه و دعاوی ادر قوه قضدراین متوجه می شویم که تا مرحله تجدیدنظر سیستم دوگانگی وجود دارد به این صورت که دعاوی حقوقی اببن

دنظر  مرحله تجدیدنظر وجود دارد. در مرحله بعد از تجدی و یا دستگاه های اداری رتق و فتق می شود. اما این دوگانگی تادر قوه مجریه 

لت اداری  دایوان عدا که ی ارجاع می شود. که از اینجا باز سیستم مانند انگلوساکسون وحدت می شود؛ چر دیوان عدالت ادار بهپرونده ها 

ر قوه مجریه می ماند اما در کشور ما به دلیل  . هر چند دیوان عدالت اداری مانند شورای دولتی بایستی زیر نظز سیستم قضایی استجزوی ا

مبتنی بر  ن م ایراته سیساداری را زیر نظر قوه قضاییه قرار داده اند. بنابراین در نتیجه باید گفت کاضی، دیوان عدالت ق ه حاکم شرع بودن قاعد 

 است. نظارت قضایی مختلط سیستم 

 و

 و

 و
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 استخدام: اولبخش 

 و

 و

 و

 و

 و

 لت اداری عدادیوان : پنجمبخش 

که مطالعه ساختار  تشکیالت جدیدی را مقرر کرده استمقنن  1392سال مصوب ی دار ن دادرسی دیوان عدالت ادر قانون تشکیالت و آیی

 عبارت است از: برخی از این موارد. مذکور امری الزم و ضروری استهای  اداز نه و حدود صالحیت هر یکتشکیالت 

 ظر  احیاء مجدد شعب تجدیدن  •

 افزودن هیات های تخصصی   •

 راکز استانها  دفاتر اداری مستقر در م  •

 ت اداری ایجاد اختیارات و وظایف بیشتر برای رئیس دیوان عدال •

  1392ن قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب قانون اساسی و همچنی 173که بر اساس اصل  نظام عدالت اداری ایران

لت اداری و نه در هیچ  عدا اننون اساسی نه در قانون دیوگیری اداره نه در قاآیین تصمیم  ضوع دادرسی اداری پرداخته است.ووار بوده به م است

 نشده است.   قانون دیگری مورد توجه خاص واقع 

شناسی  سوال کنکور کار)کنند.متمرکز بوده و نهادی جداگانه به دعاوی اداره رسیدگی می  ایران به شیوه ضایی درنظارت ق

تواند به دعاوی  های مختلفی وجود دارد که می شعبه های مشابه در نقاط مختلف کشور هر چند در شیوه  ( ارشد و دکتری بوده است

وندان به دادگاه  و هم در قانون جدید دسترسی شهر 1360صوب ن هم در قانون نخست دیوان مما متاسفانه در ایراکند، ا یدگیرس شهروندان 

رهای  است )دفاتر استانی دیوان تنها کاها در مرکز کشور »تهران« مستقر د محدودیت واقع شده است. زیرا دیوان عدالت تنصالح در عمل مور 

علیه دولت از   باشد و در عمل بسیاری از دعاوی تهران می نظارت قضایی بر اعمال دولت د(. بنابراین، مرکز دهنمی نجام ا اداری مانند ابالغ را

یت رسیدگی به موارد دیوان صالح 1392طبق قانون مصوب  شود که در سایر نقاط کشور سکونت دارند.ح می سوی شهروندانی مطر 

 زیر را دارد: 

ا سوء استفاده از اختیارات )یا خودداری( از و ی شرع ها با قوانین،ن یث مخالفت آح اقدامات مأمورین دولتی از ❑

 انجام وظایف قانونی

و یا خودداری از انجام وظایف  ها با قوانین، شرع و سوء استفاده از اختیاراتمقررات دولتی از حیث مخالفت آن  ❑

 انونیق

 

 

 

 

 

 حقوق اداری دو
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 شود:در ادامه به نکات این قانون پرداخته می 

 ن رئیس دیوا 
ن در  تواباشد که می ی تری را دارا مرات بیشتر و وسیع وان عدالت اداری وظایف و اختارئیس دی 1392انون دیوان عدالت اداری مصوب در ق

 خالصه کرد: موارد زیر 

 1. پیشنهاد تشکیالت قضائی، اداری و تعداد شعب دیوان به رئیس قوه قضائیه ❑

اداری   ی از این حیث به رئیس دیوان عدالتترس دیوان عدالت اداری اختیار گسترده ریی به قانون جدید دیوان عدالت اداری  2تبصره ماده 

ییس قوه قضاییه ارائه نماید. از آنجا که  تواند پیشنهادات خود را به رمی  وان عدالت اداری رئیس دی  " ه است: دهد در این تبصره آمد می 

  فت در اینجا قانون گذار خواسته است اختیار هر گونه پیشنهاد در رابطه باان گ توتواند وظیفه تلقی شود پس میاصطالح پیشنهاد دادن نمی 

 اشد.اری اعطا کرده بس دیوان عدالت ادتشکیالت و تعداد شعب را به رئی

قانون فوق الذکر با قانون   3ماده :2انتخاب عضو مستشار در جلسات شعبه تجدید نظر در صورت اختالف در صدور رأی  ❑

شعبه تجدید نظر با حضور دو عضو  چنانچه جلسه "دارد: مقرر می  ای به این قانون اضافه شده است که ا تبصره د امارسابق تفاوتی ند 

 " شود.توسط رئیس دیوان به آنان اضافه می  الف نظر حاصل شود، یک عضو مستشارام صدور رأی اخترسمیت یابد و هنگ 

 ن اضافه شده است. دیواس این تبصره در قانون قبلی وجود نداشت و به تکالیف رئی

 3. پیشنهاد تعیین قاضی به رئیس قوه قضائیه ❑

 4اول تجدید نظر ریاست شعبه  ❑

یس دیوان رئیس شعبه اول تجدید نظر دیوان نیز  رئ " ود. در قانون جدید با عبارت عبه اول دیوان بئیس دیوان رئیس ش در قانون سابق ر

 این سمت به وی اعطا شده است. "باشد...می 

 5. می دیوانوت عمیاریاست ه  ❑

 6نظارت بر واحد اجرای احکام ❑

 پیشنهاد تعدیل هزینه دادرسی ❑
ار ریال اعالم کرده است و این  یال و در شعب تجدید نظر دویست هزرا یکصد هزار ر ر شعب بدوی دیواناین قانون هزینه دادرسی د 19ده ما

نهاد بعد از تأیید رئیس قوه قضائیه و تصویب هیئت وزیران قابل  پیش ینمبلغ هر سه سال یک بار به پیشنهاد رئیس دیوان قابل تعدیل است. ا

 اجرا است.

 ارجاع دادخواست به شعبه مربوطه  ❑

 دخواست ض نسبت به رد دارسیدگی به اعترا  ❑

 7ارجاع دادخواست تجدید نظر به یکی از شعب  ❑

 8تأیید اجرای دستور موقت  ❑

 شناخته بود: وری ف   دو مورد را در مسیر دادرسی 25در قانون سابق در ماده 

دیوان در   ر داخل در صالحیت شکایت اصلی یا پس از آن در امو همان قانون ضمن طرح  15درخواست دستور موقت مطابق ماده  -الف

 ان آن غیر ممکن یا متعسر باشد که سبب ورود خسارتی گردد که جبر  صورتی

 و ❑

 و ❑

 

 
 همان قانون 2ماده  -1
 قانونهمان  3ماده  -2
 همان قانون 4ماده  -3
 همان قانون 5ماده  -4
 ونهمان قان  8ماده  -5
 همان قانون 9ماده  -6
 همان قانون 67ماده  -7
 قانون همان 74ماده  -8
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  نکات مهم 
ال  ده است. در قانون س تر ش بیشتر و گسترده  1392ت قانون تشکیالت مصوب وظایف و اختیارات رئیس دیوان عدالت اداری در تحوال نکته:

ین قانون وارد آمد تا حدودی به  هایی که بعداً به ادر اصالحیه  دیوان پرداخته بود البته  ماده به بررسی اختیارات و وظایف رئیس  6تنها  1360

شترین حد خود رسید  به بی 1392ماده رسید که این روند در قانون مصوب  12این مواد به  1385مصوب  ین اختیارات اضافه کرد. در قانونا

شود، پیشرفت و توسعه نظام  می امر تنها به قانونگذار مربوط ن رد افزایش داد. البته این مو 20و وظایف و اختیارات رئیس دیوان را به بیشتر از 

 ویض این اختیارات و وظایف باشد.تواند از عوامل تفنونی، می ری و مدیریتی و همچنین تحوالت قاادا

که در قانون   است 1ایجاد شعب تجدیدنظر انون جدید اعمال شده استدیوان عدالت اداری، که در ق والت مهم در ساختاریکی از تح  نکته:

ساختار  های تخصصی دیوان و در که تا پیش از این به صورت کمیسیون  ان های تخصصی دیوهیأت است. همچنین  بینی شدهجدید پیش

که این  ها مشخص شده است های این هیأت قانون جدید، صالحیت 84بینی شد. در ماده درونی شکل گرفته بود، در قانون جدید پیش 

ومی دیوان عدالت  این رأی قابل اعتراض در هیات عم الشمول صادر کنند کهت دولتی عام رأی به رد شکایت نسبت به مصوبا توانند ها می هیأت

قانون جدید دیوان عدالت اداری   6است که در ماده  اتر نمایندگی استان دفبینی یکی دیگر از موارد تحوالت ساختاری، پیش اداری است.

  د اشاره قرار گرفته است.مور

 خود واگذار کند؟  تواند به دیگران از جمله معاونیناز اختیارات و تکالیف خود را می ای آیا رئیس دیوان پاره نکته:
د  ا وظایفی که قائم به شخص بوده قابل تفویض نیست. مانن شود و یان تلقی می اند. لیکن اختیاراتی که جزء وظایف ذاتی رئیس دیوتوبله می 

تراض به رأی هیات های تخصصی،  اعالم خالف بین قانون و شرع، اع ر و تشحیص رسیدگی خارج از نوبت، ظریاست شعبه اول تجدیدن

 2های مطروحه در شعب اسان در خصوص پرونده یص نیاز ارجاع امر به کارشنتشخ

رار رد  تشخیص و مبادرت به صدور قدرخواست ابطال مصوبه را منتفی  یس دیوان عدالت ادارییا در مواردی که رئآ نکته:

گری  یرقابل اعتراض است. البته چنانچه مجدداً شاکی دیار قطعی و غخیر. این قر و قابل اعتراض است؟  نماید، این قرار قطعیمی 

تواند موضوع را  می ینجا رئیس دیوان مکلف به تبعیت از قرار قبلی نیست و ایت قرار دهد، در اهمان موضوع را با دالیل ابرازی جدید مورد شک

 ان واجد اعتبار امر مختوم نیست. قانون جدید دیو 85رد موضوع ماده ت عمومی مطرح نماید و لذا قرار در هیا

خیر.   ن الزامی است؟ یت هیات عمومی از آقانون و تبع 90و  89و یا تشابه آرا موضوع مواد  آیا تشخیص تعارض آراء نکته:

هیات عمومی مطرح نماید. اما در  ای متعارض و مشابه موضوع را در به محض اطالع از صدور آر درست است که رئیس دیوان مکلف است

 تواند تعارض آراء یا تشابه آراء را رد کند.ی می ز نظر رئیس دیوان نیست و حتقیقت هیات عمومی مکلف به تبعیت اح

ی العموم حقوق اداری در  با توجه به اینکه مدع رد؟ا دادستان در دیوان عدالت اداری وجود داعی العمومی یآیا نهاد مد نکته:

گسترش آن در قانون جدید   ت مطرح شده در قانون جدید وبر عهده دارد بایستی گفت اختیاراظیفه حمایت از حقوق شهروندان را حقیقت و

دیوان مورد   ونی تصویب شود و یا قانون یوان عدالت اداری باشد که الزم است در این زمینه قاند یک دادستانی در دتواند نوید بخش ایجامی 

ت المال به  اعالم مراتب تضییع حقوق عمومی و بیو اعطای اختیار مربوط به  121. خصوصاً تصویب ماده ار گیرداصالح و بازنگری قر

 ن موضوع است. مراجع ذی ربط به رئیس دیوان موید همی

 و

 و

 و

 و

 و

 وو 

 

 

 
 الح شود.ر این خصوص اصتشکیالت دیوان د ی قانونبه همه آرای دیوان به نظر الزم نیست و بایستبه نظر برخی از قضات امکان تجدیدنظر نسبت  - 1
شعبه است به لحاظ استقالل قضایی، قاضی رسیدگی  هایالت در پروندهز مصادیق دخصورت بدون نوبت ا های مطروحه در شعب بهتشخیص نیاز ارجاع امر به کارشناسان در خصوص پرونده - 2

 توسط رئیس دیوان امکانپذیر است. ی و آن هم فقطر حد منصوص قانون و فقط ددخالت دیپران مخالف اصل استقالل قضایی است  کننده،
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 م: حقوق اداری تطبیقی هشتبخش 
 دکتر علی مشهدی((  -اری فرانسه )دکتر محمد جواد رضایی زادهبر مصوبات دولتی درحقوق ادنظارت قضایی 

ی اداری  . اصل دادرس های اداری اهمیت بیشتری پیدا کرده استبه دولت  های قانونیها از صورت دولت یر شکل دولت ی اداری در اثر تغیرس داد

 آمده است.  ابل قبول درمت قانون به صورت یک اصل قهای مستقل در حال حاضر و در تحت شرایط حکودر دادگاه 

در مقابل این ایده یعنی   گرفتند مل وظایف سه گانه دولتی الهام می از تئوری جدایی کا که های دموکراتیک های مدیدی حتی دولتمدت

رانسه  ری مستقل در انقالب کبیر فکردند. شدیدترین نظریه مخالف با ایده دادرسی اداه مقاومت می ر قوه قضائی رسیدگی به این دعاوی د

ری داده شد و  کیل داد. صالحیت رسیدگی به اختالفات ادابه شورای دولتی تش و  کرد. اما ناپلئون تئوری قدیمی در این مورد را شکستتجلی 

دوین لوایح قانونی  پاریس قرار گرفت. شورای دولتی فرانسه همکاری اعضای خود در ت قصر سلطنتی  میالدی تأسیس شد و مقر آن در 1798

ه کنترل قضایی به آسانی عمل نماید و  ه مجریه باعث شده ک قونماید و این وابستگی به جرایی مشارکت و همکاری می های انامه  و تصویب 

باشند؛ به عبارت  ورا از مشکالت اداره آگاه بودن و با مراحل اداری بیگانه نمی د که قضات ش دانیمات شورا مقبول اداره باشد، زیرا اداره می تصم

 اصی تبحر دارند. خ ه خوبی آگاهند که قضات آنها در زمینه اداری به طرزات فرانسه بدیگر ادار

 مرجع اعمال نظارت و اقدامات آن   -حث اول مب
د. به عبارت  ستنها جزئی از قوه قضاییه همومی یا اداری بوده و این دادگاه های عادگاه در کشورهای کامن مرجع رسیدگی به دعاوی اداری د

از همدیگر تفکیک شده و در این   درسی اداری و قضایی داام حقوقی یا دادرسی واحدی است. اما در کشورهایی مانند فرانسه دیگر دارای نظ

 ظر قوه مجریه و مراجع قضایی زیر نظر قوه قضاییه هستند. اداری زیر ن راجع دوگانه قضایی و اداری وجود دارد که مراجع کشورها م

ی و دیوان عدالت  در رأس سیستم قضای لیی از فرانسه نظام دادرسی دوگانه قضایی و اداری دارد. دیوان عانظام قضایی ایران به پیرو نکته:

 ری قرار دارد. اداری در رأس مراجع ادا

ن محاسبات، شوراهای  صالحیت خاص)همانند دیوادنظر اداری و مراجع اداری اختصاصی با ستین و تجدیهای نخهمه تصمیمات دادگاه  نکته:

  دارند.  ارهای اجتماعی و..( زیر نظارت شورای دولتی قرها، شوراهای کمک هدانشگا

باشند و شورای  می ری شهرستان های ادابه دعاوی اداری در مرحله نخستین دادگاه نظر صالحیت در فرانسه، مرجع عام رسیدگی از  نکته:

 کند.ی اری از دعاوی مهم رسیدگی مدولتی به عنوان دادرس مرحله بدوی فقط به شم

وقی حقوق خصوصی موظف به انجام یک خدمت  ق عمومی و اشخاص حق قوشورای دولتی فرانسه به دعاوی علیه اشخاص حقوقی ح نکته:

 کند.های ورزشی رسیدگی می مومی مانند فدراسیون ع

د. ولی عمالً مقامات یاد شده  شوجایگزین می یر دادگستری وز بوده و در غیاب او  نخست وزیر فرانسه قانونا بر عهده شورا  ریاست  نکته:

 ند.کنورا را ریاست می ش  تنها هیات عمومی و کمیسیون دایمی 

  است؟ ه کدام مقامشورای دولتی فرانسه در غیاب نخست وزیر، بر عهد : ریاست1396سوال کارشناسی ارشد سال 
 ( رئیس شعبه اول شورای دولتی4مجلس سنا                ( رئیس 3               ( وزیر دادگستری2 ( وزیر کشور1

 صحیح است. 2*گزینه 

ف  شود که دادرس اداری موظن عمل و تصمیم اداری می ماهوی موجب نقض قانون یا غیرقانونی بود فرانسه جهات شکلی و ق در حقو نکته:

جه شاکی شده باشد  ی زیانی متوجرای عمل و تصمیم غیرقانوناز آن عمل و تصمیم را مورد رسیدگی قرار دهد. و اگر بر اثر ا است شکایت

 د.کناداره را به پرداخت خسارت محکوم  

یت کرد و ذینفع  توان شکامی دی و فردی دارد. اما از مصوبات عام الشمول نیز تصمیمات موردی و خسارت از آنها جنبه مورشکایت از  نکته:

 بودن ضروری نیست. 

 توان در صورت وجود اشتباه در خود شورا شکایت کرد: ورد ذیل می رخوردار است اما در چهار مآرای شورا از قطعیت ب  نکته:
 تراض اصحاب دعوااع

 تراض شخص ثالثاع

 اعاده دادرسی 

 یح دادنامه صادره درخواست تصح

 و

 و
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 سنکات مهم کتب اساتید رفرن ❑

 ری دکتر منوچهر طباطبائی موتمنیحقوق ادا کتاب -الف 

داخلی است  ی ای از حقوق عموموری  حقوق اداری شعبه قسیم بندی است. از نظر صقابل ت صوری و ماهوییدگاه حقوق اداری از دو د ❖

ای است با اعد ویژه وردار از قودستگاه اداری است. حقوق اداری از نظر ماهوی برخهای که وظیفه آن مطالعه سازمان، وظایف و فعالیت 

قانون و با   چهارچوبه در بگیرد. البت  یکجانبه ای تصمیماتتواند در این خصوص و می  امتیازات ناشی از قدرت عمومی عنوان 

 امکان نظارت قضایی بر تصمیمات یکجانبه. و جبران خسارت 

ری به صورتی جزیی تر به سازمان، صالحیت و  ما حقوق اداکند ادولت و سازمان قوای عالیه حکومتی صحبت می حقوق اساسی از شکل  ❖

و اصول سیاست  هازد. از سوی دیگر هیات حاکمه خط و مشیپردادهد، می ا تشکیل می ه مجریه رکه مجموع آنها قو هایی وظایف سازمان 

عموم و خصوص مطلق  ا ی جزء به کلرابطه کنند. رابطه حقوق اداری و حقوق اساسی می کنند و مقامات اداری آن را اجرا را مشخص می 

 است.

ازهای روزانه که اولی را در اصطالح  عمومی و دیگری تأمین نی مه دو چیز است یکی حفظ نظمبه معنای مضیق کل موضوع اعمال اداری ❖

 نامند.می  خدمات یا امور عمومی و دومی را   اداری یسپل

حقوق خصوصی است که بر اعمال و افعال دستگاه اداری   وت از قواعد توان گفت حقوق اداری مجموع قواعد حقوقی متفامی در مجموع  ❖

 کند.  ظیم و تنسیق می او را با افراد تن  ، روابط حاکم بوده

خالت کند؛ اما امروزه  حاکمیت داشت و مطابق آن دولت نباید در زندگی افراد د ندارمژامکتب فرداگرایی یا دولت ابتدا نظریه  در ❖

نیست. نظریه جدید   قش انفعالی و تنها حفظ نظم عمومی را بر عهده داشت، مورد قبول ی دولت یک ن مفهوم کالسیک دولت که برا

 ستار نقش فعالی برای دولت است.بوده که خوا دولت رفاه ه موسوم ب 

هی(.  اند)نظریه حقوق الشتند از طرف خدا برگزیده شده ت هخامنشی سلطنتی مطلقه بود و پادشاهان در آن زمان ادعا داولرژیم د ❖

 مت داشت.أس هر استان یک ساتراپ حکو یا استان تقسیم کرده بود که در ر بیست ساتراپیامپراطوری به  داریوش 

کومت  ها در خاک ایران حای از دولت شد. یعنی مجموعه اداره می  لیراملوک الطوایفی یا فدان حکومت به شیوه در دوره اشکانی ❖

 کردند. شاه را معین می  هستانن یا مجلس مشورای وزیراداشتند. در زمان اشکانیان مجلسی با عنوان 

 دکتر بیژن عباسی   کتاب حقوق اداری  -ب 

ادارات، وظایف و اختیارات آنها، روابط میان آنها،  ر است که به بررسی قواعد حاکم ب حقوق عمومی داخلیای از ری رشته قوق اداح ❖

 پردازد. های اداری می با اشخاص خصوصی و فعالیت  روابطشان

انونگذاری، اجرایی و  م اختیارات حاکمیتی یعنی ق های آن محدود به انجاکه فعالیت دولتی است حداقلی رم یا دولتدولت ژاندا ❖

صمیمات واعمال  شود دادرس حق نظارت بر تهم گفته می  دولت پلیسیین دولت که ا باشد. دردادگستری و عمدتاً نظم عمومی می 

 ندارد. دولت را 

  ی است. هدف این دولت تأمین مربوط به حقوق و امتیازات حاکمیتهای الیتتر از فعآن گسترده است که نقش دولتی  دولت رفاه  ❖

در  دخالت فزاینده دولت  ماکس وبررای شهروندان است. از دیدگاه ب نیازهای اجتماعی و اقتصادی و به ارمغان آوردن رفاه و خوشبختی

 شده است. ی منجر به پیدایش دولت رفاه لبات اجتماعامور مختلف جامعه و اراده آن در برآوردن مطا

ن  معتقد بود دولت نباید به مفهوم قدرت عمومی بلکه باید به عنوا لئون دوگیمی طرح شده توسط یا خدمت عمو مکتب بوردو ❖

اداره   ( به نظر دوگی دو کارکرد خدمتگزار یا خدمت عمومی دولت ای از خدمات عمومی توسط دولتمردان شمرده شود.)مجموعه 

توسط شخص عمومی. اما به نظر  طور مستقیم یا غیرمستقیم  نفع عمومی و انجام این فعالیت بهت است از تأمین خدمات دارای عبار

 است. مومی ع  حقوق قدرتموریس هوریو حقوق اداری  

 و ❖

 و ❖

 و ❖

 وو  ❖

 و ❖

❖  
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 عمومی دیدگاه های مختلفی وجود دارد:قوق بین الملل در مورد تعریف ح

 ف ی تعر .)کندی حکومت م  یمعه جهاناست که بر جا ی قواعد و مقرراتالمللی مجموعه اصول، حقوق بین  براینکه: نیدیدگاه مبت  

ی های  و نارسای در حال گسترش و تکامل تدریجی استقوق بین الملل ان این نظریه معتقدند که ح فدار: طر(ستین یح یصح 

عه اصولی با عنوان اصول اولیه و حداقلی وجود دارد که همگان بر آن  موگسترش ارتباطات حل خواهد شد و از این رهگذر مج موجود با 

 اظر بر آن، کامال پایه علمی دارد. جامعه جهانی و اصول و قواعد ن شخصیت حقوقی فند. بنابراین از این دیدگاه اثبات معتر

 المللی ابین تابعان جامعه بین یممجموعه قواعدی است که حاکم بر روابط فلل عمومی حقوق بین الم: دیدگاه مبتنی بر اینکه

هدف حقوق به منزله  ان کرده که بی 1927در  لوتوسقضیه دیوان دادگستری الهه در  این موضوع مشابه تعریفی است که  -باشدمی 

گروه های مذکور شایستگی آن را دارند که تابع  و سایر لی است الملهای بین المللی، کشورها و دیگر گروه حقوق جامعه بین 

ق  حقو یز است. بین الملل با حقوق داخلی کامال متماحقوق ملل نامیده شوند. بنابراین با این دید حقوق بین الملل عمومی:    وقحق

 لی و عینی است. ین الملل عمومی یک نظریه عمب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  یمیدا وانید ی: با توجه به نظر غالب و را یگدلیب یی ایلل؛ دکتر ضالم نیب حقوق ف یر مورد تعرد یینها جهیتن

الملل که از   نیب حقوق  :الملل ارائه داد نی را از حقوق ب ف یتعر  نای  توان یلوتوس م هیدر قض یالمللن ی ب یدادگستر

  ن یاز روابط ب یت که ناش اس  ییجرام االزو مقررات المجموعه قواعد  یعنیاست؛  یالمللن یاست، حقوق جامعه ب ی ب حقوق عمومشع

کشورها تقدم و   یداخل ای ی ق ملبر حقو یرشته حقوق  ن یاست. ا یالمللنیجامعه ب  یاعضا  نایکننده مناسبات م م یالملل و تنظ

وارد  در م للالم نی وق ب د در روابط خود هستند. البته حققواع نیا تیملزم به رعا یالمللنیب یو کشورها و سازمانها هشتدا تیاولو

  ز ی بخش را ن یآزاد یو نهضت ها یردولتیغ یمان هاساز ،یخارج یخصوص یشرکت ها ،یقی اشخاص حق فیحقوق و تکال یخاص

  ی روینه قادر به توجیضمنی کشورها است اما  اعد ناشی از اراده صریح یاهر چند حقوق بین الملل مجموعه قو کند. یم نیمع

  متر این قواعد را با ضمانت اجراهای آن قبول می کنند؛ اما کشورها کا که چرنیست مللی الالزام آور قواعد بین 

 ها پیش می رود.آرام آرام به سمت الزام آور شدن و حمایت از حقوق ملت 

 ها:ولت ررات ناشی از اراده صریح یا ضمنی د لملل به مجموعه قواعد و مق تعریف حقوق بین ا سوال:

 لل است.مبین اولویت روابط بین الملل بر حقوق بین الم -ب        لل است.  ن المبیموثر حقوق نافی ضمانت اجرای   -الف

 واهد بود المللی نخم آور قواعد بین قادر به توجیه نیروی الزا  -لل است.    دموید رابطه منطقی میان قواعد حقوق بین الم  -ج

 گزینه د صحیح است. *

  تابعان یا اعضای  است حاکم بر روابط فیمابین قواعدی  جموعهم لملل عمومیحقوق بین ا دکتر ضیایی بیگدلی: تعریف

 ی و در مواردی اشخاص می باشد.المللسازمان های بین  -که این اعضا شامل دولت ها مللیالجامعه بین 

   قادر به  ده صریح یا ضمنی کشورها است اماین الملل مجموعه قواعد ناشی از اراهر چند حقوق ب بین المللی:در رویه

عد را با ضمانت اجراهای آن قبول  نیست چرا که کشورها کمتر این قواالمللی م آور قواعد بین الزا یروینیه وجت

آور شدن و حمایت  ها آرام آرام به سمت الزامت در برابر این ممانعت و ایستادگی دولت می کنند؛ اما در نهای 

 رود.یش می ها پاز حقوق ملت 

 

 

 

 :بخش سوم
 بین الملل عمومیحقوق 
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o  منفعل تابعان فعال و 

حقوقی هستند و هم دریافت کننده قواعد حقوقی هستند: کشورها در   عد کشورهایی که هم وضع کننده و یا واضع قوا -فعال کشورهای 

 درجه دوم المللی دولتی در ل و سازمانهای بیندرجه او

ند شرکت  صوصی خارجی مانشرکت های خ -الملل هستند: اشخاص حقیقیفت کننده حقوق بین کشورهایی که دریا -های منفعل ورکش

 نهضت های آزادی بخش  -المللی غیردولتینسازمانهای بی  -های فراملی یا چند ملیتی 
 گفت: لل است باید المنظیم کننده و حاکم بر روابط بین الملل تدر اثبات اینکه حقوق بین 

 الملل به وجود نمی آید. نباشد حقوق بین  ن روابط برقرارالملل است و تا زمانی که ایالملل مقدم بر حقوق بین بین  از نظر زمانی روابط اوال 

 الملل هستند.الملل زمینه ساز اصلی حقوق بین وابط بین ر ثانیا:

بنابراین در   الملل است.کننده روابط بین می الملل تنظحقوق بین  وند ش می  گفته ابد ی ی کشورها انسجام م یالملله روابط بین ک  ی هنگام :ثالثا

 شوند.الملل نامیده می الک ها و معیارها حقوق بین م  شوند که این لملل معیارهای حقوقی بر آن حاکم می اوق روابط بینصورت انسجام حق

 جود دارد ملل روابط متقابل و تنگاتنگی والحقوق بین الملل و ه مورد قبلی بین روابط بین رابعا: با توجه به س 

اما اشخاص حقیقی، شرکت های خصوصی   ن قواعد استدریافت کننده آواضع قواعد حقوقی و هم تابع حقوق بین الملل هم 

موضوع حق و  د حقوق بین الملل هستند؛ و آنها را قواع صرفا دریافت کننده جی، سازمان های غیردولتی و نهضت های آزادی بخش ارخ

 المللی صحیح تر است. اصطالح اعضای جامعه بیندهد . بنابراین تکلیف قرار می 

 هوم متفاوت است: دو مف  یبع دارا واژه تاهنکت

 است.  فیوق و تکلحقتابع فعال: موضوع و واضع  -الف

 است. فی تابع منفعل: موضوع حق و تکل -ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o ویژگیهای جامعه بین المللی 

آن  ت و اجرای کامل به نام حقوق بین الملل بوده و متعهد و ملتزم به رعای وقی سلسله قواعد حق لی تحت پوشش یکالملعه بین جام •

 است.

ه وجود  و نیازهای متقابل کشورها ب  همکاری و همبستگی مبتنی بر منافع مشترک س از ساالمللی اجتماعی است که در اجامعه بین •

 ن نظم خاصی بخشیده است.الملل به آ  آمده است و مقررات حقوق بین

  ی گر در فرضاست م ی از حقوق داخل یبخش یالملل خصوصقواعد حقوق بین  سهبه فران  لی برزو صربستان  یها یبدهدر قضیه 

حسوب شده که بر  م  یالمللصورت قواعد بین  نی باشند که در ا یالمللعرف بین  ایو  ی وصخص یالمللقواعد مولود معاهدات بین  نیکه ا

هر معاهده   1929ژوئیه  12در رای مورخ  المللین تری بگسدایمی داد  مطابق نظر مطرح شده توسط دیوان .کشورها حاکم هستند 

 ایش در حقوق داخلی است.الملل منعقد نشده باشد؛ مبندر مقام تابعان حقوق بین  ای که میان کشورها 

 الملل: مطابق آن حقوق بین است.  1927رخ تعاریف ارائه شده در قضیه لوتوس موالملل برداشتی از قوق بین تعریف جامع از ح

 لمللی است.اعه بین ق جامقوح 

 المللی است.امعه بین الملل و تنظیم کننده مناسبات میان اعضای جروابط بین قواعد و مقررات الزم االجرایی است که ناشی از  

به  المللی در موارد خاصی مکلف بین تقدم داشته و کشورها و سازمانهای  حقوق ملی یا داخلی کشورها این رشته حقوقی بر 

 د هستند.قواع ینرعایت ا

ی و  ی عادی، شرکت های خصوصی خارجی)از جمله شرکت های فراملالملل در موارد خاصی حقوق و تکالیف اشخاص حقیقحقوق بین 

 بخش ملی را مشخص می کند.یردولتی و نهضت های آزادی المللی غچند ملیتی( سازمان های بین

  1648شوند. این معاهده که در تاریخ مللی محسوب می اله بین جامع ملسرآغاز تکاهدات وستفالی معاهده ای است که معا نکته:

 پروتستان ها و کاتولیک ها خاتمه داد.  گردید به جنگ های وحشیانه و خونین سی ساله مذهبی میانمنعقد  

،  بزرگ ایرتری قدرته، که بر اصول مشروعیت سلطنت و بن یک سازمان بین المللی ناقص دانستاتحاد مقدس را می توا کته:ن

 های عضو پایه گذاری شده بود. در امور داخلی کشورهای خارج از سازمان و کشورگشایی کشور مداخله
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به آن بخشید، حقوق   نمادی حقوقیود و ا سیاسی خارج نمالمللی را از شکلی صرفین الملل از آن زمان که جامعه بین حقوق ب •

 لمللی تلقی گردید.اجامعه بین 

یست مخصوصا کارنامه  المللی نگرامیدانه به جامعه بین  اید چندان نااما نب سیاست حاکم بر حقوق است امروزه با وجود اینکه  •

 ند. را آشکار می ک نکات مثبت فراوانیجامعه در سال های اخیر، حقوقی این 

 لل خصوصی:لمیا تشابه حقوق بین الملل عمومی با حقوق بین ا وجوه اشتراک 

 المللی بودناشتراک در بین  •

 اشتراک در منابع  •

 سیدگیاشتراک در مرجع ر  •

 یالملل خصوص نیق ببا حقو یمومالملل ع نیحقوق ب تمایزه وجو : 

 باشند. می  ن عنصر خارجی متضمموضوعات حقوق بین الملل خصوصی مواردی است که موضوع: اختالف در  •

 خاص و جداگانه است. ل منابع حقوق بین الملاختالف در منابع:  •

 بین الملل اده یک کشور حاکم است برخالف حقوق حقوق بین الملل خصوصی عمدتا ار در اختالف در مبانی: •

 ی هستند.المللثنائا بین بین الملل خصوصی مراجع صالحیتدار داخلی یا فراملی و است در حقوقتالف در مرجع رسیدگی: خا •

 خصوصی داری ضمانت اجرای موثرتر و کامل تری است. ل حقوق بین الملاختالف در ضمانت اجرا:  •

o ی منظور از مراجع فرامل 

  ا ی  یگریدر اعمال تصد بین الملل  بعان حقوق تا یخصوص ی به دعاو یدگیرس  تی حصال ، ینطقه ام ای یهستند که در سطح جهان یمراجع

 اشاره کرد.   i.c.cل ملال نیتوان به اتاق تجارت ب  ی د. از جمله آنها مرا دارن  یل خصوصالمل ن یحقوق ب

o  منظور از اعمال حاکمیتی و تصدیگری 

  ی بازرگان ایم آنها از قواعد تجارت و دهد و در انجا یانجام م ی خصوص اشخاص حقوق  به مانند  ز یهستند که دولت ن یاعمال ی گریاعمال تصد  

دولت   یگریاست. ضمنا در اعمال تصد  یاشخاص خصوصو دولت با شهروندان  یاعمال برابر ایقراردادها  نگونهیمهم ا یژگی. وکند ی استفاده م

مومی انجام می دهد و در  قتدار عهستند که دولت از باب ایتی اعمالی اعمال حاکم دهد. ی انجام م یفعت شخصسود و من  یرا برا یعمل کی

 باشد. می . ضمنا اعمال حاکمیتی دارای سود و منفعت عموم اند استفاده کند برابر از قواعد یکجانبه ای می تو

و اصل تحریم  وسل به زور اما امروزه با پذیرش اصل عدم ت است اصل روابط خصمانه و استنثاء روابط دوستانه بوده در گذشته  نکته:

 . گردد ی استثناء و روابط دوستانه اصل محسوب مروابط خصمانه جنگ 

الملل تحت عنوان حقوق جنگ و حقوق  قوق بین ح انه است اما این نوع رابطه عن تحت سیطره قواعد ن نوع روابط خصمجنگ بارزتری

 مخاصمات مسلحانه است. 

 قواعد آمره      : ندی از حیث درجه الزام آوریطبقه ب 

 آمره قواعد جهانشمول                                                                           

ویژگی  تنها از طریق قاعده بعدی)موخر( حقوق بین الملل عام باید با همان : کنوانسیون حقوق معاهدات 53مطابق ماده   : قواعد آمرهنکته

قاعده آمره موجود استقرار یافته باشد و آن رویه مورد   ای اتخاذ کنند که برخالف مضمون شورها رویه قابل تغییر می باشد. اگرگروهی از ک

در آن صورت یک قاعده عرفی جدید به جای قاعده آمره قبلی قرار   د؛ نگیرد و به وسیله اکثریت کشورها مورد حمایت واقع شو  تراض قرار اع

 ازد.س متوقف می  گیرد و ماهیت آمره بودن آن قاعده قبلی را می 

بحث   ک ی بوده اختالف  صلهیروش فه که بحث معاهد  ن یا 9قاعده آمره است اما بر فرض ماده  کی  ینسل کش از ی ری تعهد به جلوگ نکته:

 شدن به قاعده آمره را ندارد. ل ید تب  تیاست که قابل یشکل

  -ه منع تجاوز مسلحان -تحریم جنگ -توسل به زوراصل منع  -اصل حسن نیت  -اصل وفای به عهد  برخی از مصادیق قاعده آمره: نکته:

رام به  حتاصل ا -اصل دفاع مشروع  -الل و تمامیت سرزمینی کشورهااستق -میتاصل حق ملتها در تعیین سرنوشت خود. اصل احترام به حاک

 هواپیما ربایی  اصل منع  -اصل منع کشتار جمعی  -حقوق و آزادی های اساسی بشر

  رای دو یا تعداد معدودی از کشورها الزم االجراء است: مثل اجرای آن فقط بتی که مراعات و نین و مقرراقوا حقوق بین الملل خاص:   

 مابین کشورهای آمریکای جنوبی  اهندگان سیاسی فی پنرسم رفتار با   -ریه از ماهیگیران خارجی در خلیج فارس گرفتن عش
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قدرت های بزرگ واجب   داد بسیاری از کشورها، از جملهآن برای تع آن گروه از قوانین و مقررات که مراعات م:حقوق بین الملل عا 

ردی هستند که حقوق بین  وامالبته  -ا پذیرفته باشند؛ مانند منع آزمایشهای اتمینیز آن ر است و وقتی عام است که کشورهای بزرگ 

مقاوله نامه منع   -عیضمنع تب  -اریآید: مانند مقاوله نامه منع کار اجبر میالملل عام به صورت حقوق بین الملل جهانی د

 بردگی

مراعات آن برای کل کشورها بدون  مللی است که العد بین آن گروه از اصول و قوا (erga ommnes) وق بین الملل جهانی:حق 

را   خود این گونه اصول 53قوق تعهدات در ماده ح  1969کنوانسیون  -منع کار اجباری -؛ مثل قوانین منع بردگی جب استوااستثناء 

مورد ذیرفته و آمره بین الملل قواعدی است که توسط اجماع جامعه جهانی پ اصولی شمارد و اشعار می دارد: ضروری م 

 . قبول واقع شده است

 ی:ترالمللی دادگسنظر دیوان بین  

دهد   می  تایید قرار  حقوق بین الملل جهانشمول و آمره را مورد ناظر به اوال اصول و قواعد بنیادین  المللی دادگستری دیوان بین 

 ا هم مورد تایید قرار داده است.  ر و ثانیا قواعد عادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دو گونه قواعد را تحت   کشن در قضیه بارسلونا ترابار  المللی دادگستری برای اولین دیوان بین 1970سال در  نمونه رای:

 قرار داده:  شناسایی 

 می پذیرند.   لتی دیگربل دوقالت ها در متعهداتی که دو -الف 

 شود.المللی به عنوان مجری واحد متقبل می ینتعهداتی که یک دولت در مقابل کل جامعه ب  -ب 

ای حق حمایت یک شرکت)در اینجا بلژیک(دار دارانود که آیا دولت متبوع سهامئله اصلی در قضیه بارسلونا تراکشن این بمس نکته:
داخلی مطرح   د و حقوقرویه قبلی خو  ها،این مسئله مباحث زیادی را از رویه دولت پاسخ به برای  است؟دیوان سیاسی از سهامداران

قسمت از رأی جزء   بین الملل اشاره داشت.این بندی تعهدات در حقوقث خود،به لزوم دسته کرد.اما دیوان در آغاز طرح مباح

 erga رای اولین بار به مفهوم تعهداتدیوان ب  اینجار آید.در می فعالیت آن به شما وان طی دوران مهمترین نظرات دی 

ommnes  ل قائل  جامعه بین المللی در ک ها در قبال دولت ها در قبال یک دولت دیگر و تعهدات و بین تعهدات دولت  اشاره کرده
 .به تفکیک شده است
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 کات مهم ن

 کم حا یالمللن یجامعه باعضای است که بر  یمجموعه قواعد و مقررات  یعن یاست؛  یالملل نیالملل، حقوق جامعه ب نیحقوق ب

 :ود داردومی دیدگاه های مختلفی وجمورد تعریف حقوق بین الملل عمدر  .است

  ف ی تعر .)کندی حکومت م یکه بر جامعه جهان  است یقواعد و مقرراتالمللی مجموعه اصول، حقوق بین  :دیدگاه مبتنی براینکه

و نارسایی های   استامل تدریجی در حال گسترش و تک: طرفداران این نظریه معتقدند که حقوق بین الملل (ستین یح یصح 

آن   با عنوان اصول اولیه و حداقل وجود دارد که همگان بر  ن رهگذر مجموعه اصولی اید و از سترش ارتباطات حل خواهد ش موجود با گ

 معترفند. بنابراین از این دیدگاه اثبات شخصیت حقوقی جامعه جهانی و اصول و قواعد ناظر بر آن، کامال پایه علمی دارد. 

المللی ان جامعه بین یمابین تابعر روابط فب که حاکم مجموعه قواعدی است عمومی حقوق بین الملل نی بر اینکه: دیدگاه مبت

هدف حقوق به منزله  بیان کرده که  1927در  لوتوسقضیه ی است که دیوان دادگستری الهه در این موضوع مشابه تعریف -باشدمی 

ه تابع  ک  ا دارند ه های مذکور شایستگی آن رو سایر گرو المللی است ای بین هدیگر گروه المللی، کشورها و حقوق جامعه بین 

 ده شوند. بنابراین با این دید حقوق بین الملل عمومی: حقوق ملل نامی

 حقوق بین الملل با حقوق داخلی کامال متمایز است.  ▼

 حقوق بین الملل عمومی یک نظریه عملی و عینی است.  ▼

 ی م ی دا نواید یرا : با توجه به نظر غالب ویگدل یب ییایالملل؛ دکتر ض نیب حقوق ف یتعر در مورد  یی نها جهیتن  

   :الملل ارائه داد نی ب را از حقوق لیذ ف یتوان تعر  یلوتوس م هیدر قض یالمللن ی ب یدادگستر

 

  استفاده المللی بین المللی یا اشخاص حقوقی امروزه به جای اصطالح تابعان حقوق بین الملل بیشتر از اعضای جامعه بین

 شود دلیل: می 

اما اشخاص حقیقی، شرکت های خصوصی   قواعد است و هم دریافت کننده آن  یعد حقوقواضع قواوق بین الملل هم تابع حق

قواعد حقوق بین الملل هستند؛ و آنها را موضوع حق   صرفا دریافت کنندهسازمان های غیردولتی و نهضت های آزادی بخش خارجی، 

 ت.المللی صحیح تر اس عه بین اصطالح اعضای جام . بنابراین  دهد قرار می و تکلیف 

 تفاوت استدو مفهوم م یابع دارات واژه: 

 ت.اس ف یضع حقوق و تکلتابع فعال: موضوع و وا  -الف              

 است.  ف یتابع منفعل: موضوع حق و تکل -ب              

 الملل   ن یام»شرح حقوق ببه ن ی با نگارش کتاب 1843سال در  کسیفول  توسط بار  ن ینخست ی الملل خصوص ن یاصطالح حقوق ب

الملل   ن یحقوق ب انگذاری)بنلمللا ن یحقوق ب انگذاریکه او را بن  وس یگروس  17شد.در قرن  ی حقوق ات یقلمرو ادب ردوا « یوصخص

در آورد.   ر یرشته تحرلملل را به ا ن یبار در کتاب خود)حقوق جنگ و صلح( مقررات و قواعد حقوق ب نی اول ینامند برا  یم  معاصر( 

 کرده است.   ادهخلقها( استف ن یق بقو طالح )حدر متن کتاب مذکور از اص ی البته و

  نیشمول قواعد عهدنامه و  -ینی جنگ زم یو عرفها نیقوان -یداور یمیدا  وانید سیتاسهه: مهمترین نتایج اولین کنفرانس صلح ال نکته:

 گ زمینیو عرفهای جنتهیه و تنظیم قوانین   -یی ایبه جنگ در

 و

 و

 و

 و

 و
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 خودسنجی
 المللی صحیح نیست؟ الملل و جامعه بین حقوق بین د کدام یک از گزینه های ذیل در مور .1
 المللی است. جامعه بین الملل، حقوق بینحقوق  -الف

 المللی ارتباط جامعه شناختی برقرار است. الملل و جامعه بین میان حقوق بین  -ب

 به وجود آمده است. گی مبتنی بر منافع شخصی افراد لی از همبستالملجامعه بین  -ج

 ارنامه حقوقی آن نومیدانه نگریست.لمللی به دلیل کاما نباید نسبت به جامعه بینزه سیاست حاکم بر حقوق است اروهر چند ام -د

و  المللی حاکم است ر جامعه بین تی است که ب؛ یعنی مجموعه قواعد و مقررااست یالمللالملل، حقوق جامعه بین بینحقوق  پاسخ تشریحی:

الملل بوده که ملتزم و  به نام حقوق بینتحت پوشش یک سری قواعد حقوقی المللی بنابراین جامعه بین  د.در آن جامعه قابلیت اجرایی دار 

 متعهد به اجرای آن است. 

ارتباط جامعه   یمللالالملل و جامعه بینقوق بینح انی م است.افراد به وجود آمده  مشترک منافع بر  ی مبتن یاز همبستگ  یالمللجامعه بین 

 ست. ا برقرار یشناخت

المللی  ا سیاسی خارج و نماد حقوقی به آن بخشید؛ حقوق جامعه بین را از شکلی صرف المللیبین آن زمان که جامعه  الملل از حقوق بین نکته:

 . ستینگر دانهی آن نوم  یحقوقکارنامه   لیبه دل یالمللبین  به جامعه د یحاکم بر حقوق است اما نبا استیهر چند امروزه س  تلقی شد.

 صحیح است.  ب گزینه

 المللی... بیناز نهادهای   الملل مقصودبین  مطابق قواعد حقوق .2
 المللنهادهای سیاسی حقوق بین  -لفا

 المللنهادهای حقوقی حقوق بین -ب

 المللی هستند.کشورها و سازمانهای بین  -ج

 شوند.المللی را شامل می ن ازمانهای بیفقط س   -د

دسته مهمی از   المللی است.بین بر مناسبات میان اعضای جامعه لمللی مجموعه ارگانهای حاکم امقصود از نهادهای بین سخ تشریحی:پا

 ویند.  المللی« می گالملل هستند که به آنها»نهادهای حقوقی بین المللی برخواسته از مقررات حقوق بین نهادهای بین

می  کل محسوب می شوند( و از جمله المللی جزئی از هادهایی بین )نالملل ایجاد شده اند بق حقوق بین المللی طنهادهای حقوقی بین :نکته

 المللی دادگستری نام برد. المللی و دیوان بین المللی، داوری بین، معاهدات بین المللی دولتیسازمانهای بین ها، توان از کشور

 صحیح است. گزینه ب 
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 و

 

 

 

 

 

 

 

 

 



( حقوق عمومی ) دشار  کنکور شب                 
 

 

648 

 

 

 
 

A contract 
A contract may be defined as an agreement which is either enforced by law or recognized by laws 

affecting the legal rights or duties of the parties.The law of contract is, therefore, primarily concerned 

with three questions: is there an agreement? Is it one which should be legally recognized or enforced? 

And just how is the agreement enforced, or. in other words, what remedies are available to the injured 

party when a contract has been broken? 

 قرارداد
وسیله مقررات حاکم بر حقوق و تکالیف قانونی  ا ببوسیله قانون تنفیذ می گردد و ی تعریف شود که یا  نوان توافقی مکن است به عم قرارداد

ز  ارد؟ آیا توافق مذکور اود. بنابراین حقوق قرارداد مقدمتاً با سه پرسش مطرح می شود: آیا توافقی وجود دشناخته می ش طرفین، به رسمیت 

می گردد و به دیگر سخن، در صورت   جراشود؟ و اگر چنین است به چه نحو ااید به رسمیت شناخته و اجرا انونی بطور قانواعی است که ب 

 دیده می باشند. در دسترس زیان  ران خسارتیهای جبقرارداد چه راه  1نقض 

agreement      توافق    

enforece    تنفیذ 

remedy جبران خسارت   

injured party    دیدهس زیان در دستر  
In this article our concern will be with the general rules, and to some extent with the modified form 

in which they apply to particular transactions. Rules peculiar to particular transactions will not in 

general be discussed, nor will any attempt be made to give any systematic account of the rules 

governing any one or more particular or special contracts. At the same time, it is necessary to warn the 

reader that the general "law of contract" is something of an abstraction, since most contracts obviously 

concern some particular class of transaction; and since there is always some degree of danger in 

assuming that a "general" rule applies (at least without modification) to a contract of the particular type 

under consideration. 

می گردند، ارتباط خواهیم داشت.   مالخاصی اع اعدی که نسبت به معامالتحدودی با شکل اصالح شده  قو اعد کلی و تاین موارد ما با قودر ا

د  هستند بررسی نشده و هیچ تالشی جهت ارائه شمار منظمی از قواعدی که بر یک یا چن عامالت خاصیبطور کلی قواعدی که ویژه ی م

امری   اد«خواننده برسد که »حقوق کلی قرارد 2ین حال، الزم است به اطالع پذیرفت. در عت دارند، صورت نخواهد قرارداد خاص حکوم

از معامالت می شوند. و نیز بدین علت که همواره تصور اعمال یک  طبقه خاصی  است، چرا که اغلب قراردادها، آشکارا مربوط به 3انتزاعی

تحت بررسی است، حاوی  نشده باشد( از نوع خاص، که  مذکور اصالح  کم در صورتیکه قاعده ی به قراردادی )دست  قاعده »کلی« نسبت 

 هد بود .  خوامقداری خطر 

Modified   اصالح شده  

 transaction    معامالت  

 

 

 

 

1- broken 

2- warn 

3- abstraction 

 ی خصوص متون حقوق 

 بخش چهارم:
 متون حقوقی
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Agreement 

In the normal case, a contract results from an agreement between the parties to it: and much of the 

law of contract is concerned with the process of reaching agreement, and with the contents of the 

agreement when reached. Nevertheless, the description of a contract as an agreement is subject to a 

number of important qualifications. 

 توافق
توافق   یبه توافق و محتو  دن یرس   ند یقوق قرارداد مربوط به فراح شتریآن است. و ب ن یطرف نیبما ی ف ی توافقاز  ی مول، قرارداد ناش به طور مع

 .است یمهم چند  ط یتوافق، مشروط به شرا ک ید تحت عنوان قراردا  فیصتو  نحالیباشد. با ا یدر صورت حصول م 
The first of these is that the law, generally speaking, applies an objective test of agreement. If one 

party, A. so conducts himself as to induce the other. B, reasonably to believe that A is assenting to 

certain terms proposed by B, then A will generally be held so to have assented, whatever his actual state 

of mind may have been. The law adopts this altitude in the interests of convenience: a person to whom a 

contractual proposal is made might be seriously prejudiced if he could not take it at its face value. The 

principle is, however, one of convenience only, so that it will not be applied where, on balance, the 

inconvenience to A of applying the objective lest exceeds the inconvenience to B of allowing A to rely 

on his actual intention. 

چنان   یک طرف قرار داد، آقای الف،  می برد. اگر  عینی برای توافق بکار ه طور کلی یک معیار نخستین شرط از این شرایط آن است که قانون ب

ایط معینی که از طرف او  ه الف بر شرطرف دیگر قرارداد، آقای ب، بطور معقولی تصور نماید ک  1جب شود مو رفتاری از خود نشان دهد که

ر خواهد شد که او  ده باشد، مقرعی الف ممکن است چه بوینکه حالت ذهنی واقپیشنهاد شده است رضایت دارد، در این صورت صرف نظر از ا

ت اگر ست، ممکن اس پذیرد: شخصی که به او یک پیشنهاد قراردادی شده اسهولت آن می یل را به دل ه است. قانون این معیاررضایت داشت

ارد  اگر مصائب و اصل سهلی است بطوریکه به هر حال این اصل، ببیند.  2نتواند ارزش واقعی آن پیشنهاد را برداشت کند به طور شدیدی لطمه 

 اتکا به قصد واقعی خویش شود قابل اعمال نخواهد بود.  هت در اثر اجازه به الف ج  -ارد بر ببر الف بیشتر از صعوبت و

Description   ف یتوص  

 Attitude       ار یمع  

 The second qualification is that, even where agreement determines the existence of a contract, it does 

not necessarily determine all the contents or scope of a contract. These matters arc often determined by 

so-called "implied terms". These may be divided into terms implied in fact and terms implied in law. 

Only terms implied in fact are truly based on the intention of the parties. Terms implied in law are duties 

prima facie imposed by law: and with respect to them, the intention of the parties is relevant only insofar 

as it may be open to the parties to exclude the implied terms by express contrary agreement. 

این  کند. سازد، لزوماً همه محتوی و قلمرو قرارداد را مشخص نمی ی ن می توافق، وجود یک قرارداد را معیشرط دوم آن است حتی وقت

ت به شروط  شروط مذکور ممکن اس گردند. شود تعیین می اغلب بوسیله شروطی که دراصطالح »شروط تلویحی« نامیده می  موضوعات

شروط   باشند.تی مبتنی بر قصد طرفین می راس که ب اند فقط شروط تلویحی واقعی  این  3تقسیم شوند. یحی قانونیی و شروط تلوتلویحی واقع

تگی را دارد که،  شوند و قصد طرفین در خصوص شروط مذکور این شایسابتدائاً بوسیله قانون تحمیل می ی هستند که تلویحی قانونی، تکالیف

 کنار بگذارد. توافق صریح مخالف، آنها را   باشد، بوسیله ئیکه برای طرفین آزاد جا

Determine   تعیین کردن  -ردن ک  مشخص  

implied terms  ی حیشروط تلو  

terms implied in fact    یواقع ی حیتلوشروط  

terms implied in law ی قانونی  حی شروط تلو   

 و

 و

 و

 

1  - induce 

2  - seriously prejudiced 

3  - divide 



( حقوق عمومی ) دشار  کنکور شب                 
 

 

650 

 

 
 

 

 

 

 و

 و

 و

 و

 و

 و
 

 

 

 

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 

 

 

 

 

 سنجیدخو
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 ی  عمومحقوق متون 
 

 حقوق کیفریمتون 
 

 بین الملل متون حقوق 
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 بخش اول جهاد
 

 

 

 متن  
 علیه   ب  ج  ي    ن  م    ’ألولا ’کنالرّ: في أركان أربعة   ر  والنظ

، وال  ة رأ ى الم  ل  جنون ، وال ع  ى الم  ل  بي، وال ع ى الص   ل  ع   : ب  ج  ال ي  ف  م. ، غیره ذكر ، ر  ح كل ف، م   ل  على: ك   هو فرض  

 وك.  ل م  ى الم  ل  ، و ال ع م  اله یخ  الش  ى  ل  ع  

  قتضاء  ، ل  ماماإل یعینهيتعین، إال أن وال  .هادجِ لْصبه لِن  نْاإلمام، أو م  رط: وجودش  ِب ية الكفا ى ل  ع   رضه ف  و

 ةحارب المُ بجِد ت و ق  . و ش بهه  نذر ه ب  س ف  لى ن  نه ع  االجتماع، أو يعی فع إال ب الد   ن  مین ع  صور القائق  ، أو ل  ة ح ل  ص  الم  

عن   دفعا    اعدهم س فی  ه، ه على نفس  ن  خشى م  ي   و  د م ع غشاه  رب، وي  أهل الح   ین  ب   كون  ي  كأن   ،فعالدَّ جهِعلى و 

 . هادا  ج    كون وال ي ه،  نفس  

 ترجمه 
 او واجب است.  ن اول: در بیان كسى است كه جهاد كردن برو نظر در چهار ركن است:رك

بر طفل، و نه بر  واجب نیست. پس باشد  ه كار نیفتاد جهاد واجب است بر هر مرد مكلف آزاد كه بخاطر پیری از 

 فتاده، و نه بر بنده.كار ا انه، و نه بر زن، و نه بر پیر ازودي

پیر و برده   -زن -دیوانه -...فالیجب: دقت داشته باشید که بر طفلچنانچه در تست آورده شد که هو فرض علی ..: تهنک

 جهاد واجب نیست. 

 نکته: جهاد واجب کفایی است 

برای  د از كسى كه امام او را نصب كرده باش يا ، و مشروط است بوجود امام، ، كفائى است اد و وجوب  جه 

بجهت اقتضاء مصلحتى، يا   ندامام او را معین ك ى واجب نیست، مگر هر كسى كه جهاد. و بر شخص خاص

مكلف بر  نداجتماع و اتفاق، يا آنكه معین ككسانى كه مشغول جهادند از دفع دشمن، مگر بطور  كفايت نكردن

 خود به سبب نذر و شبیه آن

 هاد از یک دیدگاه به جهاد من یجب علیه و ال یجب علیه تقسیم می شود. نکته: ج

 :بخش آخر

 متون فقه
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خود، مثل اينكه شخص مسلمانى در ، يعنى دفع ضرر از دفاع  ر وجه شود محاربه و مقاتله ب ى واجب مى اه گو 

سد از ايشان برجان خود، پس امداد كند ايشان را باشد، و فرا گیرد ايشان را دشمنى كه ترمیانه اهل حرب 

 جهاد نیست. ه،  رب. و اين محا بجهت دفع از جان خود
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 ه  آزمونی بود سوال  -دفاع از جان و رفع ضرر جهاد نیست 
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********* 

 این قسمتمطالب مهم 
 است جهاد با مشرکان= همان مفهوم جهاد ابتدایی 

 جهاد با کفار بردن اموال می رود؟ نها بر شهرهای مسلمانان یا به یغماهاد بیم تسلیم آجدر کدام  

ن قل  ءمه عیل بالدمه أ و أ خذ ماهلم و ما أ  ستیالخیافون ا   مفهوم جهاد با کفار چیست؟    ش بهه و ا 

 . ا اطلق عیل هذا القسم ادلفاع،ال اجلهاد مٍی مطلقًا؛ ورب ر هجاد من یرید قتل نفس حمرتمٍة، أ و أ خذ ماٍل، أ و س یب ح   دفاع است؟د به معنای در کدام مورد جها 

 به کفار به چه کسی بر می گردد؟ استیالءمه  در  ضمیر هم مرجع  

 اند.م خروج کرده جهاد با کسانی که بر اما ی شود؟گفته م  ة هجاد البغا ،از انواع جهاد م نوعکدا 

 کرده اند.  که بر امام خروج کسانی علی االمام به چه معناست؟ هجادالبغاة در جمله  بغاة   

رمی یا گرفتن  جهاد با کسی که قصد کشتن نفس محت :مماهل هجاد من یدمه عیل املسلمنی من الکفار حبیث خیافون استیالء مه عیل بالدمه أ و أ خذمعنی جمله:   

 ه جهاد.نرا دارد،هرکس که باشد و چه بسا به این قسم،»دفاع« گفته می شود، بردن حریمی مالی یا به اسارت 
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 خودسنجی 
 جهاد من یدهم علی المسلمین من الکفار ..... *

 همالءیخافون استی -ب                         یخاف علی بالدهم   -الف

 مةٍ، أو أخذ مالٍمن یرید قتل نفس محتر  -د          ة علی االمام.یخافون استیالء البغا -ج

 ست. اگزینه ب صحیح 

 ...، أو سبی حریٍم مطلقاً؛ وربما اطلق علی هذا القسم.مةٍ، أو أخذ مالٍجهاد من یرید قتل نفس محتر*

 لجهاد الدفاع،ال ا -الف

 نرکیهو الدفاع و الجهاد علی المش -ب

 جهادالدفاع و  هو بمعنی ال  -ج

 الجهاد، ال الدفاع   -د

 است. گزینه الف صحیح 

 نظر است؟    چه نوع جهادی مد ر یدر عبارت ز *

 ن قلّ؛ بِالدهم أو أخذ مالهم و ما أشبهه و إ یعل  الءهمیاست خافونیَ ثیفّار بِح مِن الک نیلمُسلما یعل  دهمیجهاد مَن 

 هند. قرار د  یرا مورد تهاجم نظامان جهاد با کفاری که مسلمان -الف

 کنند. یبه حمله نظام د یمسلمانان تهد   ه یکه عل  یجهاد با کافران -ب

 .دهند یم صره اقتصادی قرارکه مسلمانان را در محا ی کافران جهاد با -ج

 . رودین مو اموال مسلمانا ن یتسلط آنها بر سرزم م یجهاد با کفاری که ب -د

 است.  گزینه د صحیح
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 متاجر 

 "تل، وهو قْکالم  إما مصدر میمی بمعناها (،1) ةعل من التجارة فْر وهو م ج ْتتاجر )المتاجر( جمع م  کتاب الم

علم، صود ال، وهی األعیان المکتسب بها، واألول الیق بمق(ة)، أو اسم مکان لمحل التجارةبسُک نفس الت  "هنا 

ثانی  ر المصنف إلى األمرین  معا فالی العیان متعلقات فعله، وقد أشافإن الفقیه یبحث عن فعل المکلف واأل

 هنا (2)الخمسة، والمراد بها حکام تنقسم بانقسام األ ة: ثم التجارة ، والی األول بقوله أخیرا بتقسیمه األول 

إفرادها بکتاب، ثم  غیر جید ، وکان (ة)األقسام للبیع  خاصة  عد ذکرب بما هو أعم من البیع: فعقد الباب بسُک الت  

 .......فصول (3)وس أولى، وفیه تساب کما صنع فی الدریع فی کتاب کغیره مما یحصل به االکذکر الب 

 ترجمه 
 و متجر:  تجارت کردن است یه معناب ی میمتجر از مصدر مباشد و  ی متاجر جمع متجر م

 می باشد.  کردن ود کسبخنای تجارت همانند مَقتل و مقصود از متجر در اینجا، به مع  یا مصدر میمی است -ف ال

 رت می گیرد. ؛ که با آنها کسب و تجارت صوبرای محل تجارت کاالها و اعیان خارجی است اسم مکان و یا -ب

ل مکلف بحث می کند و اعیان  ره فعزیرا فقیه دربا است؛ با مقصود علم فقه مناسبت تر میمی(  معنای اول)مصدر  شهید ثانی: به نظر

ایی که در ابتدای فصل  در آنج به مطلب دوم:و شهید اول به هر دو مطلب اشاره کرده است. بنابراین   ی باشد خارجی متعلقات فعل مکلف م

صل اول اشاره  آخر فبا سخن خود در  اول:  به مطلبالتجارة( اشاره کرده است.  ینقسم موضوع ت؛)و گفته است: سیمی انجام داده اس اول تق

 بانقسام االحکام االخمسة(تنقسم کرده است؛ آنجا که فرمودند)ثم التجارة  

یان  ین این که شهید اول پس از بیع می باشد. بنابراطریق هر عقدی است و اعم از بمنظور از تجارت در اینجا کسب کردن از  شهیدثانی: 

واسطه آنها کسب   که به  انه می آورد و سپس بیع همانند سایر عقود غیر از بیع، جداگ بیع اختصاص داده است اقسام تجارت، این باب را که به

 را کرده است. گیرد؛ چنانکه در کتاب »الدروس الشرعیة« این کار انجام می 

 رت می باشد:ه فصل اول درباره موضوع تجال چند فصل می شود ک *باب متاجر شام 
لق می شود از  آن مح سب صورت می گیرد و در باب تجارت درباره عوارضی که برآن ک  رت است از چیزی که باعبا الف: موضوع تجارت: 

 جهت اینکه حکم شرعی آن کدام است؛ بحث صورت می گیرد. 

 مکاسب مباح  سه:کاسب مکروه م دو:مکاسب حرام  : یکتقسیم می شود به:   تجارت: ب: موضوع

لق  نها تعو کاالهایی که با آنها کسب صورت می گیرد یا نهی به آعیان سم مذکور آن است که اعلت منحصر شدن موضوع تجارت در سه ق

مانع از   طوری است که یا نهیمباح می شود و در صورت اول  گرفته است و یا اینکه مورد نهی قرار نگرفته اند و صورت دوم موضوع تجارت

نقیض آن نمی شود که این قسم دوم، موضوع تجارت   نع ازر می گیرد. یا نهی مااین قسم اول موضوع تجارت حرام قرا شود کهنقیض آن می 

 گیرد. می قرار  مکروه 

فاتِ خود  ور از جمله عوارض صزیرا دو حکم مذک  دلیل:مستحب مصنف دو حکم دیگر را ذکر نکرد که عبارتند از موضوع واجب و موضوع 

 در بحث اقسام تجارت بیان خواهد شد.تجارتند همانگونه 

ه نظر شهیدثانی متجر در معنای  اما ب متجر هم به کسب کردن و هم مکان تجارت اشاره کرده استعنای شهید اول در م نکته:

 مناسب تر است. مصدر میمی و یا تکسب کردن با مقصود علم فقه 

  ال آن اتجر یتجر و در اب مفاعله آن تاجر یتاجر و باب افع(. بنظر شهید اولمیمی است) ر بر وزن مفعل مصدرمتج  :1پاورقی 

 افتعال اتجر و یتجر است. باب 



( حقوق عمومی ) دشار  کنکور شب                 
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 رت بر می گردد.به تجامرجع ضمیر )بها(  :2پاورقی 

 است.  چنانکه در کتاب »الدروس الشرعیة« این کار را کرده:3پاورقی 

:  : مکاسب حرام دوکیشود به:  ی م م یقسموضوع تجارت ت  قسیم می شود؟ارت به چه اقسامی تسوال آزمونی: موضوع تج

 مکاسب مستحب  -مکاسب واجب  -باحاسب ممکاسب مکروه سه: مک

لمعه شهید اول دقیقا کدام نوع مکاسب را جزو تقسیم بندی نیاورده در حالی  به متنسوال آزمونی: با توجه 

 مکاسب مستحب  -مکاسب واجبد؟ وارض خود متجر هستن ه به نظر شهیدثانی آنها از عک

 :لغات 

 مکان و محل کسبمعنای کسب کردن و هم هم به مَتجَر: 

 قتلقَْتل: مَ

 شراب گندم  جِعَت: -شراب عسل که در یمن استفاده می شود. البتع: –ندم و یا گ شراب جمزر:   اطالعات بیشتر:

 رةالتجا
 : افسام مایُکتَسب به

 محرَّمٍ و مکروهٍ و مباح یَنقسم موضوع التجارة الی   جاره و هوما یُکتسبموضوع الت
 
 
 
 
 
 

 

 نهما من عوارض التجارة وب واالستحباب، ل هما الوج:  نکتهٌ 

 تجارت
 ت ع تجاراقسام موضو

 رام، مكروه و مباح.شود به حشود و تقسيم ميموضوع تجارت مالي است كه معامله با آن انجام مي 

 

 

 

 

 

 

 از عوارض موضوع آن. عوارض خود تجارت هستند، نه وجوب و استحباب از نكته: 

 و

 و

 و

 

 بهاقسام مایُکتَسب 

 ه مانعاً من النقیض(إلی محرَّم )واألول إما أن یکونَ النهیُ عن

 إلی مکروه )أول(

به نهی   علَّق)یَتإلی مباح

 أول( 

 اقسام موضوع تجارت 

 ود.(شمی ض آنموضوع تجارت قسم اول، یا نص از آن مانع ارتکاب نقی)حرام 

 شود(مانع از نقیض نمی)کروه م

 )نهی تعلق نگرفته باشد.(باح م
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 بخش متاجر لغات مهم

 متجَر: 
 است.  محل تجارت، کاالها و اعیان خارجیاست به معنای  و هم اسم مکان -باست.  رتمعنای تجابه  با مصدر میمی  -الفول: به نظر شهید ا ➢
حث می کند که چه حکمی تر است زیرا فقیه درباره فعل مکلف بموضوع آن مناسب میمی( با مقصود علم فقه و  معنای اول)با مصدر به نظر شهید ثانی:  ➢

د بحث فقیه نمی باشد و شهید اول به هر دو مطلب)تکسب کردن و فعل مکلف می باشد که مور ا متعلقاتشود و اعیان خارجی و کاالهبر آن مترتب می 

 اشاره کرده است. اعیان خارجی(
 می شود.شرابی که از عسل گرفته  تع:ب

 د.رابی که از گندم یا ذرت گرفته می شوش مِرز:

 شرابی که از جو گرفته می شود. جعه:

 فته می شود.نرسیده گرشرابی که از خرمای  فضیخ:

 که از کشمش گرفته می شود.شرابی  نقیع:

 روغن ها الدهان: -روغن دٌهن:

 الدهن للضوء تحت السماء  مجاز است: آسمانبرای روشنایی زیر روغن نجس ستفاده تمام اقسام ا طبق نظر مشهور: ➢
 جواز مطلق(جاز است.)زیر آسمان و چه زیر سقف م استفاده از روغن چه برای روشنایی انی:نظر شهید ث ➢
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