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 حقوق اساسی  

   مبانی مطالعات در حقوق اساسی–قسمت اول 
   

      13وق اساسی                                                                                     مفهوم حق–گفتار اول     ویژگیهای حقوق اساسی –فصل اول 
  14                                                             پیدایش اصطالح حقوق اساسی– گفتار دوم                                                                  
  15 حقوق اساسی و نهادهای سیاسی                                                                    - گفتارسوم                                                                 

  16  شکل گیری حقوق اساسی جدید                                                               -گفتارچهارم                                                                  
  18                                                      جایگاه حقوق اساسی در علم جدید         -                                                                          گفتارپنجم
  19معیارهای تمیز حقوق عمومی از خصوصی                                                      -                                                                          گفتارششم

  20 موضع حقوق اساسی در حقوق عمومی                                                        -                                              گفتار هفتم                            
  20                                                                     حقوق اساسی و حقوق اداری–                                                                          گفتار هشتم 

  21                               ] تاریخ ، فسلفه ، جامعه شناسی [   حقوق اساسی و علوم اجتماعی –                                                                          گفتار نهم 
  22  موضوع حقوق اساسی                                                                               -                                                                     گفتار دهم       

  23 رسالت و هدف غایی حقوق اساسی                                                        –ار یازدهم                                                                           گفت
  24                       تقسیمات حقوق اساسی                                                  –                                                                          گفتار دوازدهم 

  
                      
                                                                                                                                                                                   

  26   قانون اساسی                                                                                             - گفتار اول     منابع حقوق اساسی      – دومفصل 
  27                                                                            مفهوم قانون اساسی          –بند اول                                                                                             

  28                                     ویژگیهای قانون اساسی                                           -                                                                                                           بند دوم
  28 چگونگی وضع قانون اساسی                                                                      –                                                                                                           بند سوم 

  29 محتوی قانون اساسی                                                                               -                                                                                                      بند چهارم     
  30 اقسام قانون اساسی                                                                                    -                                                               بند پنجم                                            

  37  ضمانت های احترام به قانون اساسی                                                         –                            بند ششم                                                                                
  37 اصل سلسله مراتب قواعد حقوقی                                                                       –ف ال                                                                                                                            

  38ل برتری قانون اساسی                                                                                       اص-                                                                                                                                                 ب
  39اصل کنترل قوانین توسط قانون اساسی                                                                  -                                                                                                                                                 ج

  41                 قوانین مصوب پارلمان و سایر اعمال قوۀ مقننه                            –                                                                          گفتار دوم 
  42 آراء دستگاههای کنترل                                                                              –                                                                          گفتارسوم 

      42                                                                   اعمال قوه مجریه –                       گفتار چهارم                                                    
        43                                                              رویه و تصمیمات قضایی               –  گفتار پنجم                                                          

  43              دکترین و نظریات علمای حقوق                                                   –                                                                          گفتارششم 
  43 عرف و عادات                                                                                            -                                                                          گفتارهفتم

  44  سایر اسناد و مدارک                                                                               -                        گفتارهشتم                                                   
                                                                            

  
  
  
  
  
  

  445               از اولین آزمون تا آخرین آزمون ] مبانی مطالعات در حقوق اساسی   [ م سواالت آزمونهای گذشته  کارشناسی ارشد  مربوط به شامل تما،       پرسشنامه–فصل سوم      
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  53 مفهوم حاکمیت و قدرت سیاسی                                                                                                    –گفتار اول  ویژگیهای حاکمیت      –فصل اول  
  55 انواع حاکمیت و حاکمیت در جمهوری اسالمی                                                                          –گفتار دوم                                                                

  56                                                                               ه عمومی حاکمیت به عنوان نماد اراد–گفتار سوم                                                                
  57                                تحول تاریخی مفهوم حاکمیت                                                                  -گفتار چهارم                                                               
  60 عقاید مربوط به منشأ حاکمیت                                                                                                    –گفتار پنجم                                                                

  60                                                                             ]تئوکراتیک [   نظریه منشأ الهی حاکمیت –بند اول                                                                                           
  61]                                                                                       دموکراتیک [   نظریه منشأ انسانی حاکمیت -بند دوم                                                                                               

      63   اجرای حاکمیت                                                                                                              طرق -گفتار ششم                                                                
  64   دموکراسی مستقیم                                                                                                                         –ند اول ب                                                                                   

  64اسی غیرمستقیم                                                                                                                        دموکر-بند دوم                                                                                            
  66                                                                                     تقیم    دموکراسی نیمه مس-بند سوم                                                                                               

  67                                                                                   ماهیت واقعی حاکمیت در حقوق -گفتار هفتم                                                                
  67                                                                 حاکمیت و محدودیت آن توسط حقوق طبیعی–الف                                                                                      

  67                                                                                                اصل خود محدودیتی-ب                                                                                               
       67 تحدید حاکمیت توسط حقوق بین الملل                                                                                                 –ج                                                                                                

  69                                                                                                                  مفهوم دولت -اول گفتار             دولت کشور–فصل دوم   
   73  ] سیستی ان  بینی مارکمکاتب فطری یا  طبیعی  ،  جهان بینی اسالمی  ،  مکاتب اثباتی یا  تحقیقی  ،  جه [   منشأ تاریخی دولت - گفتار دوم                                                             
  88 عوامل تشکیل دهندۀ دولت                                                                                                           -گفتار سوم                                                             

  89                                                                                                      ]جمعیت [  گروه انسانی –بند اول                                                                                 
  91                                                                                             ]چهارچوب فضایی [    سرزمین–بند دوم                                                                                            

  92                                                                                      ]نیروی فرمانروایی[   قدرت سیاسی –بند سوم                                                                                            
  98                                                                                                  شخصیت حقوقی دولت –بند چهارم                                                                                            

  99                                                                                                                                                 اشکال دولتها –گفتار چهارم                                                              
   100       ]نطقه گرایی عدم تراکم  ، عدم تمرکز ، وحدت انضمامی ،  م[    دولتهای بسیط ، تک ساخت یا یکپارچه –بند اول                                                                                                      

            105                              ]اتحاد شخصی ، اتحاد واقعی ، فدراسیون ، فدرال [     دولتهای مرکب و چند پارچه–بند دوم                                                                                               
    

  118 ]                                                                                           جامعه سیاسی [  قلمرو رژیم سیاسی  –گفتار اول         رژیم های سیاسی–فصل سوم 
  120                                                                                                حقوق و تأثیرآن بر قدرت- گفتار دوم                                                            

  123                                                                                                      م سیاسی  ماهیت رژی-گفتار سوم                                                            
  123                                                                                                                        حکومت –بند اول                                                                                        

  124                                                                                                                نهادهای سیاسی-بند دوم                                                                                          
  125  نظام های گوناگون احزاب سیاسی                                                                                          -گفتار چهارم                                                            

  127                                                                                    طبقه بندی نمونه ای رژیم سیاسی-گفتار پنجم                                                            
  128                                                                           طبقه بندی کالسیک از رژیم های سیاسی–بند اول                                                                                         

  136                                                                        تی از رژیم های سیاسی طبقه بندی مارکسیس-بند دوم                                                                                             
  138                                                    مالحظات نوین و طبقه بندی های بعد از جنگ جهانی دوم         -بند سوم                                                                                             
  142                                                                 طبقه بندی اسالمی از رژیم های سیاسی–بند چهارم                                                                                              

  145 انواع رژیم های سیاسی                                                                                                               -گفتار ششم                                                            
                                                             

  160                                                                                                                  عقاید ارسطو–بند اول                                                                             160                                                                      نظریات دربارۀ اصل تفکیک قوا-گفتار اول            تفکیک قوا- فصل چهارم  
  161                                                                                       مکتب حقوق  فطری و بین المللی -بند دوم                                                                                         
  161                                                                                                                        ژان بُدَن-بند سوم                                                                                         
  161                                       کرومول                                                                                                  -بند چهارم                                                                                         

  161                                        عقاید جان الک                                                                                        -                                                                                                       بند پنجم
  162                                             عقاید منتسکیو                                                                                        -                                                                                                       بند ششم

  163                                                                                                      عقاید ژان ژاک روسو-                                                                                                       بند هفتم 
       163                        طرح تفکیک نوین وظایف یا برداشت های جامعه شناسی از تفکیک وظایف-بند هشتم                                                                                         

  169                                                                                                         انواع تفکیک قوا  -  گفتار دوم                                                           
  169                                                                                                        تفکیک مطلق قوا-1                                                                             

  169کیک نسبی قوا                                                                                                                                            تف-2                                                                             
  170                                                                                                                    قوا تفکیک عمودی-3                                                                                        
         171                                                                                                         تفکیک افقی قوا-4                                                                                        

  172                                                                                                                                                      کاربرد تفکیک قوا-گفتار سوم                                                                 
  172                                                                                                          رژیم های ریاستی–بند اول                                                                                             

  173                                                                                                         رژیم های پارلمانی-بند دوم                                                                                          
   175 مفهوم و ماهیت رأی                                                                                                                     –گفتار اول   انتخابات            -فصل پنجم   

  177                                                                                                      سیر تکاملی حق رأی -  گفتار دوم                                                         
  180                                                                                                              انواع رأی                       -                                                                   گفتار سوم

  182                                                      ]                           حقوق انتخاب شوندگان [  انتخاب پذیری -                                                                   گفتار چهارم
  184                  نظام های انتخابات                                                                                                    –                                                                   گفتار پنجم 
  190  احزاب و تأثیر آن در انتخابات                                                                                                    -                                                                   گفتار ششم 

  193 اجرای انتخابات                                                                                                                          –                                           گفتار هفتم                         
  

  198یهای فردی                                                                                                       مبانی حقوق و آزاد–  گفتار اول  آزادیهای فردی     -فصل ششم 
  199                                                                      مفهوم و ماهیت آزادی                                             -                                                                  گفتار دوم

  201                    اعالمیه ها و ضمانت های حقوقی آزادی                                                                   -                      گفتار سوم                                                
  202 بینش ها و برداشت های جدید آزادی                                                                                      -                                                                  گفتار چهارم

  205 اساسی ترین حقوق آزادی                                                                                                         -                                گفتار پنجم                                  
  251 آزادی های گروهی                                                                                                                    –گفتار سوم                                                 230              آزادی های فکری                                                                                                          -گفتار دوم                                                 216                                                                           امنیت                                                                 -   گفتار اول  حقوق بشر         -فصل هفتم    213ری                                                                                                                                          براب-                                                                  گفتار ششم

  267 حقوق ؤ آزادی های افراد در اداره امور کشور                                                                        – گفتار چهارم                                                          
  276                                                                               حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی           - گفتار پنجم                                                          

  301                              حقوق بشر در موارد خاص                                                                               -                                            گفتار ششم                   
  

  339              .  از اولین آزمون تا آخرین آزمون ]ساختار حاکمیت در حقوق اساسی  [ شامل تمام سواالت آزمونهای گذشته  کارشناسی ارشد  مربوط به ،       پرسشنامه–فصل هشتم

 تار حاکمیت در حقوق اساسی   ساخ-قسمت دوم 
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  359                                                               مفهوم و ماهیت قوۀ مقننه–گفتار اول    ]پارلمان یا دستگاه قانونگذاری [   قوه مقننه –فصل اول 
  360                                                                      قوه مقننه دو مجلسی–گفتار دوم                                                                                                             

  361  دو مجلس در کشورهای بیسط یا تکبافت                            -                                                      بند اول                                                                            
  365  دو مجلسی در کشورهای فدرال                                        -بند دوم                                                                                                                                                       
    368                                              قوه مقننه یک مجلسی  –گفتار سوم                                                                                                             

  369                                                             سازمان بندی قوه مقننه–گفتار چهارم                                                                                              
  369                                                 ساختار و تشکیالت قوه مقننه-بند اول                                                                                                                                                            

  369  رئیس و هیأت رئیسه                                                       -                                                                                                                                            الف                                       
  369         سازمان اداری                                                          -ب                                                                                                                                                                                                                       

  370                                                       کمیسیون ها                 -ج                                                                                                                                                                                                                      
  372]                              لمان پار[    اصول و حقوق  قوه مقننه  -بند دوم                                                                                                                                                               

  372                                                                           استقالل  پارلمان-                                                                                                                                                                                  الف
  374                                                                          مصونیت  پارلمان-ب                                                                                                                                                                                                                        

  374  حمایت از پارلمان در برابر اهانت                                     -ج                                                                                                                                                                                                                       
  376  مانعۀ الجمع بودن  سمت  نمایندگی با سایر مشاغل              -د                                                                                                                                                                                                                       

  377     حقوق و پاداش پارلمان                                                 -                                                                                                             ه                                                                                 
  377                                                     وظایف و اختیارات قوه مقننه–گفتار پنجم                                                                                            

  377  وظیفه تقنینی  یا  قانونگذاری                                        -بند اول                                                                                                                                        
  386هار نظر و انتقاد                                                    حق اش-بند دوم                                                                                                                                                              
  386                                       برخی مقامات  مداخله  در تعیین  -بند سوم                                                                                                                                                              
  387                                  نظارت بر اعمال اجرایی           -بند چهارم                                                                                                                                                              
  388                        کار ویژه  قضایی                                   -بند پنجم                                                                                                                                                              
  388                              صالحیت  مالی و بودجه ای -بند ششم                                                                                                                                                              

                                                                                                          
  391   مفهوم و ماهیت قوه مجریه                                                   –گفتار اول               ]دستگاه حکومت [   قوه مجریه –فصل دوم 

  392     وظایف و اختیارات قوه مجریه                                           –گفتار دوم                                                                                                            
  393                                                                              اقسام قوه مجریه –گفتار سوم                                                                                                           

  393                                                                                                            مجریه  ریاستی -الف                                                                                                                                   
  394   مجریه  پارلمانی                                                                                          -                                        ب                                                                                                                

  394   مجریه  نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی                                                             -ج                                                                                                                                                        
  395   قوه مجریه از لحاظ ترکیب و چگونگی مقامات اجرایی     –گفتار چهارم                                                                                                            

  395                                                                حکومت یک نفری                   -                                                       الف                                                                                      
  396                                                                      حکومت  دو نفری               -                                                                                                                                                           ب 
  396                                                                        حکومت چند نفری -                                                                                                                                                           ج

  397                                                                                     حکومت  دو رکنی - د                                                                                                                                                           
  397  قوه مجریه از لحاظ شکل و چگونگی تعیین ریاست کشور       –گفتار پنجم                                                                                                          

  397                                                                          حکومت سلطنتی -بند اول                                                                                                                                                    
  399   حکومت  جمهوری                                                          -بند دوم                                                                                                                                                         

  400  مقامات قوه مجریه به طور کلی                                             –گفتار ششم                                                                                                                           
  400 رئیس کشور                                                                      –بند اول                                                                                                                                    

  401                                                                                                 پادشاه -الف                                                                                                                                                     
  402                                                                                رئیس جمهور  -ب                                                                                                                                                    

  406  نخست وزیر و هیأت وزیران                                              -بند دوم                                                                                                                                                                       
       407                                                           دستگاه اداری-بند سوم                                                                                                                    
  

  408 وسایل مداخله قوه مجریه در پارلمان                                       –گفتار اول           روابط متقابل قوه مقننه و مجریه–فصل سوم 
  408  مداخله  در تعیین  اعضا  مجالس                                          -بند اول                                                                                                                                                   

  408                                                            مداخله در سازمان مجالس -بند دوم                                                                                                                                                     
  409                                                               شرکت در اعمال مجالس-بند سوم                                                                                                                                                     

  410                                                                         انحالل مجالس   -بند چهارم                                                                                                                                                     
  410   مداخله در فرآیند تصویب قوانین                                     -بند پنجم                                                                                                                                                   

  411اخله پارلمان در قوه مجریه                                       وسایل مد–گفتار دوم                                                                                             
  411                                       مداخله در انتصاب اعضای قوه مجریه -بند اول                                                                                                                 
  411  مداخله در اقدامات دولت                                                  -بند دوم                                                                                                                                                      

  415     روابط متقابل قوه مقننه و مجریه در رژیم های ریاستی         –                                                                                 گفتارسوم            
  417 روابط متقابل قوه مجریه در رژیم های پارلمانی                  –چهارم                                                                                             گفتار 

                                                                                                   
  422                                                              ماهیت قوه قضائیه       –گفتار اول             ]دستگاه عدالت [ قوه قضائیه -فصل چهارم

  423  استقالل قوه قضائیه                                                                 –                                                                                           گفتار دوم 
  423 گزینش قضاوت                                                                                            –الف                                                                                                                

  425  اصل تغییر  ناپذیری قضات                                                                            -                                                                                                                   ب                                   
  425  مغایرت  مناصب قضایی با مشاغل تقنینی و اجرایی و تأمین مالی قاضی             -                                                                                                                    ج                                

  425  سازمان قضایی                                                                                                -                                                                                           د                                                          
  426   اعتبار احکام قضایی                                                                                      -                                                                                                    ه                                                  

  426 قضاوت سیاسی                                                                         -                                                  گفتار سوم                                         
  427وت اداری                                                                       قضا-                                                                                           گفتار چهارم
         427   ]                           قضاوت درباره قانون [   قضاوت دستور نامه ای –                                                                                           گفتار پنجم 

                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                          

  429             از اولین آزمون تا آخرین آزمون]  ساختار حکومت در حقوق اساسی  [ مربوط به  کارشناسی ارشد شامل تمام سواالت آزمونهای گذشته  ،     پرسشنامه–فصل پنجم    

   ساختار حکومت در حقوق اساسی-قسمت سوم 
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     439                     تفسیر قانون اساسی:  حقوق اساسی –ار پیشگفت  اصول و پایه های حقوق اساسی جمهوری اسالمی    –فصل اول 
  440                                     قانون اساسی مشروطیت  –                                     گفتار اول                                                                             

  445  قانون اساسی جمهوری اسالمی                          –                                                                                                                 گفتار دوم 
        448 منابع حقوق اساسی جمهوری اسالمی                  -                                                                              گفتار سوم                                   

  
  456  نظام سیاسی جمهوری اسالمی                                   –گفتار اول سی جمهوری اسالمی                   مبانی حقوق اسا–فصل دوم 

  457ری اسالمی                 مبانی مردمی در استقرار جمهو–                                                                                                           گفتار دوم 
  458  پایه های نظام جمهوری اسالمی                              –                                                                                                           گفتار سوم 

  458 مبانی کلی نظام جمهوری اسالمی                          -                                                             گفتار چهارم                                               
  464و مذهب در جمهوری اسالمی                          دین –                                                                                                          گفتار پنجم  

  469 اصول و مبانی ملی نظام جمهوری اسالمی                –                                                                                                           گفتار ششم 
  476 امر به معروف و نهی از منکر در جمهور ی اسالمی               –                                                                            گفتار هفتم                                

  478  سیاستهای اساسی دولت در نظام اسالمی                 –   گفتار هشتم                                                                                                         
  481  سیاستهای اقتصادی جمهوی اسالمی                           -                                                                                                           گفتار نهم

  486  سیاستهای اجتماعی جمهوری اسالمی                       -                                                                                                      گفتار دهم     
  487  سیاستهای اداری جمهوری اسالمی                      –                      گفتار یازدهم                                                                                      

  491       سیاستهای خارجی جمهوری اسالمی            –                                                                                                           گفتار دوازدهم 
  501  حاکمیت در جمهوری اسالمی                           –                                                                                                           گفتار سیزدهم 

  505 مسائل مشترک قوای سه گانه در جمهوری اسالمی      –                                     گفتار چهاردهم                                                                       
  511         حقوق و آزادیهای عمومی در جمهوری اسالمی-گفتار پانزدهم                                                                                                

  
  

  519  طرح والیت مطلقه در نظام جمهوری اسالمی                -پیشگفتار  رهبری طبق حقوق اساسی جمهوی اسالمی        –فصل سوم 
  520رهبری در قانون اساسی جمهوری اسالمی        کلیات -                                                                                                          گفتار اول 
  521  شرایط و صفات رهبری                                              -                                                                                                          گفتار دوم

  522  تعیین رهبری                                                            -                                                                                گفتار سوم                          
  525  موقعیت رهبری                                                     -                  گفتار چهارم                                                                                          

  525                                 مسئولیتهای رهبری                   -                                                                                                           گفتار پنجم 
  526 جانشین رهبری                                                          –                                                                                                          گفتارششم 

  527  وظایف و اختیارات رهبری                                      -                                                                            گفتار هفتم                               
  531  نهادهای خاص تحت نظارت رهبری                       -    گفتار هشتم                                                                                                       

  531                      صدا و سیما                               -      بند اول                                                                                                                               
  533  شورای عالی امنیت ملی                                -                                                                                                                                                      بند دوم 

  535  مجمع تشخیص مصلحت نظام                         -                                                                                                                                       بند سوم               
  
  
  
  

  
  

    542    »از اولین آزمون تا آخرین آزمون ]  ساختار حاکمیت در جمهوری اسالمی    [ شته   کارشناسی  ارشد مربوط بهشامل تمام سواالت آزمونهای گذ«    پرسشنامه  –فصل چهارم  

  ساختار حاکمیت در جمهوری اسالمی-قسمت چهارم
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  ]  مبانی مطالعات در حقوق اساسی [ اسیحقوق اس 
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  560 ماهیت قوه مقننه                                                                                –گفتار اول   قوه مقننه جمهوری اسالمی         – فصل اول 

  561                                                                      انتخابات مجلس شورای اسالمی –گفتار دوم ]                     مجلس شورای اسالمی                                  [ 
  567                                                        ساختارمجلس شورای اسالمی     -                                                                                 گفتار سوم 

  567      تشکیل و افتتاح مجلس شورای اسالمی                                      -                                                                                                                     بند اول 
  567  اداره مجلس شورای اسالمی                                                          -                                                                                                                     بند دوم

  570  جلسات مجلس شورای اسالمی                                                       -                                                                                 بند سوم                                    
  572  نطق و مذاکره در مجلس شورای اسالمی                                   -                                  بند چهارم                                                                                   

  574قوه مجریه در مجلس شورای اسالمی                       حضور اعضای -                                                                                                                      بند پنجم
  574  حضور اعضای شورای نگهبان و قوه مجریه                                   -                                                                                                                     بند ششم 
  574                                     رأی گیری در مجلس شورای اسالمی   -                                                                                                                     بند هفتم

         576  ماهیت حقوقی نمایندگان مجلس شورای اسالمی                        -                                                              بند هشتم                                                        
  579  وظایف و اختیارات مجلس شورای اسالمی                                    –تار چهارم                                                                                  گف

  579                                                 وظیفه قانونگذاری                    -                                                                                                                         بند اول  
  579                                 قوانین عادی                                              -اول                                                                                                                                              

  579                             قوانین خاص و سازمان دهنده                         -                                                                                                                                                                    دوم 
  580                                   قوانین تفویضی                                          -                                                                                                                                                                    سوم

  582                                           تفسیر قوانین                                   -                                                                                                                                                                    چهارم
  582                                              کیفیت قانونگذاری                       -                                                                                                                                                                     پنجم
  584                                                 بررسی و تصویب                        -                                                                                                                                                                     ششم
  587                                               نظارت بر مصوبات مجلس             -                                                                                                                                                                     هفتم
  588                                    امضای مصوبات توسط رئیس جمهور       -                                                                                                                                                                     هشتم
  589                                                انتشار قانون                                  -                                                                                                                                                                      نهم

  589               وظیفه نظارتی                                                             -                                                                                                                          بند دوم 
  589                نظارت تأسیسی                                                               -                                                                                                                             اول                                 

  590                      نظارت اطالعی                                                         -                                                                                                                                                                   دوم
  594                          نظارت استصوابی                                                 -                                                                                                                                                                   سوم

  600                                 نظارت مالی                                               -                                                                                                                                                                   چهارم
  604                                        نظارت سیاسی                                      -                                                                                                                                                                   پنجم 

        619  شوراها در جمهوری اسالمی                                                             –گفتار ششم                                                                         608  شورای نگهبان جمهوری اسالمی                                                      -                                                                                گفتار پنجم 
  
  

  627                                         ریاست جمهوری                                           -گفتار اولقوه مجریه جمهوری اسالمی       – دوم فصل 
  627  شرایط داوطلبان ریاست جمهوری                                                     -بند اول                                                                                                   

  629  انتخابات ریاست جمهوری                                                                 -                                                                                             بند دوم                    
  631  موقعیت و مقام ریاست جمهوری                                                        -                                                  بند سوم                                                              

  634 وظایف و اختیارات ریاست جمهوری                                               -  بند چهارم                                                                                                               
  634ت رئیس جمهوری در اداره امور عالیه کشور                    وظایف و اختیارا-                                                                            الف                                                                 

  635یاست قوه مجریه                   وظایف و اختیارات رئیس جمهوری در مقام ر-                                                                                                                                                         ب
  638   وظایف و اختیارات ریاست جمهوری در ارتباط با قوه مقننه                      -ج                                                                                                                   

           639   وظایف و اختیارات ریاست جمهوری در ارتباط با قوه قضائیه                    -                                                                                                                                 د                         
  640  هیأت وزیران                                                                                     –                                                                              گفتار دوم  

  640  تشکیل هیأت وزیران                                                                      -                                        بند اول                                                                   
  642  وظایف و اختیارات هیأت وزیران                                                    -   بند دوم                                                                                                                 

  642وظایف پیرامون لوایح و طرح ها                                                            -                                                                                                                                         الف                
  643آیین نامه ها و تصویب نامه ها                                                      تصویب -                                                                                                                                                            ب
 645اوی راجع به اموال دولتی                                              تصویب صلح دع-                                                                                                                                                            ج
 646                                                                 تصمیمات سیاسی -                                                                                                                                                            د
        646                                          حل اختالف بین دستگاههای اجرایی -ه                                                                                                                      

  646 وزیران                                                                                               –                                                                               گفتار سوم 
  646 تشکیل وزیران                                                                                  -                                                          بند اول                                                  

  650                                                        وظایف و اختیارات وزیران-                            بند دوم                                                                                       
  652                                      نیروهای مسلح جمهوری اسالمی                 -                                                                               گفتار چهارم 

  
  

  662  ماهیت قوۀ قضائیه                                                                              –گفتار اول  قوه قضاییه جمهوری اسالمی      – فصل سوم 
  663  استقالل قوه قضائیه                                                                             -                  گفتار دوم                                                              

  665                                                    اهداف و وظایف قوه قضائیه             -                                                                                گفتار سوم
  667  اداره قوه قضائیه                                                                             -                                                                               گفتار چهارم

  670  قضات قوه قضائیه                                                                             -                                                                   گفتار پنجم             
  679  دادگاههای دادگستری                                                                     -گفتار ششم                                                                                

  682                                  تشکیالت قوه قضائیه                                          -                                                                                گفتار هفتم
  682  دیوان عالی کشور                                                                         -                                                                                             بند اول                    

  686  دادگاههای عمومی                                                                        -                                                                                                              بند دوم     
  691                                                   ] استثنایی [   دادگاههای اختصاصی -                                                                      بند سوم                                             

  692  مراجع اختصاصی حقوقی                                                                     -                                                            اول                                                                                          
  698  مراجع اختصاصی کیفری                                                                      -                                                       دوم                                                                                                  

  705  دیوان عدالت اداری                                                                           -                                                    سوم                                                                                                      
  724                                                                    سازمانهای پشتیبان قوه قضائیه- گفتار هشتم                                                                                            

  724                                                     دادسرا                                     -بند اول                                                                                                       
  738         سازمان بازرسی کل کشور                                                      -                                                                                                                    بند دوم
  740  هیأت منصفه                                                                                 -                                                                                                                    بند سوم

           741 سازماندهی قضایی جرایم سیاسی و مطبوعاتی                                     –                                                         گفتار نهم                       
  750از اولین آزمون تا آخرین آزمون              ] ساختار حکومت در جمهوری اسالمی  [ شامل تمام سواالت آزمونهای گذشته کارشناسی ارشد مربوط به    ،  پرسشنامه –فصل چهارم                                                                                

  ساختار حکومت در جمهوری اسالمی – پنجم قسمت



 
   
   

  

6

 
  ]  مبانی مطالعات در حقوق اساسی [ اسیحقوق اس 

      www.departeman.com66912180   ـ 09123787199        .تمام جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبزی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است ، هرگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منع قانونی است 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  787  تحول شناسی حقوق اساسی                                                                                                                           -گفتار اول

    790  دولت قانونمدار                                                                                                                                            -دوم کفتار 

  798                                                                                                                   نسبت حق رأی و مردم ساالری     -گفتار سوم

  800   درباره دادرسی اساسی ، نظارت بر انتخابات و شورای نگهبان                                                                      -گفتار چهارم

  809 دموکراسی محلی و شورای اسالمی                                                                                                              –گفتار پنجم 

  813                                                                  مبنا و مفهوم حقوق بنیادین                                                            -گفتار ششم

  817 ضرورت تشکیل شورای عالی نظارت بر امور مالی حوزه سیاست                                                                    –گفتار هفتم 

  819)                                                                                         نین ساماندهی مجموعه های قوا(   کدیفیکاسیون -گفتار هشتم

  827  تأمالتی پیرامون طرح صیانت از منزلت مجلس شورای اسالمی                                                                        -گفتار نهم

  831 گروههای مشورتی مجلس در استان ها                                                                    -رح تأسیس کار بررسی ط-گفتار دهم

  836 بررسی و ماهیت و حدود نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام                                                    -گفتار یازدهم

  

  

 

   موضوعات مکمل     -1پیوست 
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  852                                                                                                                                              نظام پارلمانی     -گفتار اول

  853                                                                         همکاری بین قوۀ مجریه و مقننه                                                                          -بند اول

  855   تعادل میان قوۀ مقننه و قوه مجریه                                                                                                                                            -بند دوم

  857 دو رکنی بودن قوۀ مجریه                                                                                                                                                         -بند سوم

  859                                                                                                                             حقوق اساسی انگلستان                                -بند چهارم

     875                                           نظام ریاستی                                                                                                        -گفتار دوم 

  876 استقالل قوا                                                                                                                                                                                -بند اول

  877 قوۀ مجریه یک رکنی                                                                                                                                                                 -بند دوم

  878                                                                                                                        تعدیل در عمل                                                   -بند سوم

      841                                              حقوق اساسی ایاالت متحده آمریکا                                                                                            -بند چهارم

  898                                                                                                       ] نیمه پارلمانی –نیمه ریاستی [  نظام های مختلط -گفتار سوم

  898 ابعاد پارلمان                                                                                                                                                                               -ند اولب

  899                                                                                                                                             ابعاد ریاستی                                   -بند دوم

  900                                                                     نظام های مختلط در دنیای عمل                                                                            -بند سوم

  900    حقوق اساسی فرانسه                                                                                                                                                            -بند چهارم

  916  نظام های اقتدارگرا                                                                                                                                    -گفتار چهارم

  917                                                                                                                    اختالط قوا                                                              -بند اول

  919                                                فقدان چندگانگی سیاسی                                                                                                            -بند دوم

  

 

   حقوق اساسی تطبیقی      -2پیوست 
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  923 اصول کلی                                                                                                                                                                         –گفتار اول 

  924                                                                                                    زبان ، خط ، تاریخ و پرچم رسمی کشور      –گفتار دوم 

    924                 حقوق ملّت                                                                                                                                    -گفتار سوم

  926  اقتصاد و امور مالی                                                                                                                                    -گفتار چهارم 

    927ت ملت و قوای ناشی از آن                                                                                                         حق حاکمی–گفتار پنجم 

  927                                                                                                     قوۀ مقننه                                                   -گفتار  ششم

  930                      شوراها                                                                                                                                    -گفتار هفتم 

  930  رهبر یا شورای رهبری                                                                                                                                -گفتار هشتم 

  931                                                                                                          قوۀ مجریه                                             -گفتار نهم 

  934                  سیاست خارجی                                                                                                                            -گفتار دهم 

  934 قوۀ قضائیه                                                                                                                                                –گفتار یازدهم 

  935                                                                                                         صدا و سیما                                      -گفتار دوازدهم

  935           شورای عالی امنیت ملی                                                                                                                  -گفتار سیزدهم

  936 بازنگری در قانون اساسی                                                                                                                        -گفتار چهاردهم

  

 

    قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران– 3پیوست 
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  938                                                               1392دانشگاههای سراسری ، اسفند ماه حقوق اساسی ، آزمون دکتری حقوق عمومی . 1

  942                                                               1393دانشگاههای سراسری ، اسفند ماه حقوق اساسی ، آزمون دکتری حقوق عمومی . 2

  946                                                                                         1395، اسفند ماه حقوق اساسی ، آزمون دکتری حقوق عمومی . 3

  

  

 

       سواالت  جدید حقوق اساسی دکتری - 4پیوست 
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  1مقدمه
آنچه در پیش رو دارید ، ماحصل تفکر و نتیجه ای است که بی شک اگر درست از آن  استفاده شود شما را در صدر هر موفقیتی که بدان منظـور                                

  .بنابراین برای حصول به آن ، توصیه می شود آنچه که در ذیل می آید به دقت مطالعه و عمل شود. اقدام داشته اید ، قرار خواهد داد 
ه که از صفحات یک الی پنج آمده است ، موضوعات این جـزوه در پـنج قـسمت بـه شـرح ذیـل پـالن بنـدی و تقـسیم و تفکیـک                 همانگون

  :موضوع شده است 
   مبانی مطالعات در حقوق اساسی-قسمت اول                                              

   ساختار حاکمیت در حقوق اساسی-                                              قسمت دوم
   ساختار حکومت در حقوق اساسی-                                              قسمت سوم

   ساختار حاکمیت در جمهوری اسالمی -                                              قسمت چهارم
   ساختار حکومت در جمهوری اسالمی -جم                                              قسمت پن

  

   . شرح دروس ، تست و آزمون: هر قسمت از جزوه ، به ترتیب عبارت است از  
  

  .هر قسمت از جزوه ابتدا به توضیح و شرح درس می پردازد -الف 
منـابع دانـشگاههای     : برای تدوین شرح دروس که به صورت موضوعی و تخصصی انجام شده ، از جمیع منـابع موجـود در کـشور ، شـامل                        

 بـر پایـه جدیـدترین منـابع طـرح سـوال و بـر اسـاس آخـرین           ، منابع موضوعی ، منـابع مکمـل و کمـک آموزشـی ،    ... تهران  شهید بهشتی،     
های وزارت علوم و شورای عالی برنامه ریزی درسی دانشگاهها ،  البته در سطحی جلـوتر و وسـیع تـر از سـطح تمـام آزمـون هـای                           سرفصل
به گونه ای که با یک مطالعه مفید بتوان تقریباً به همـه سـواالت امتحـانی پاسـخ صـحیح داد ، درصـورتیکه بـرای        . است    استفاده شده حقوق  

بدست آوردن باالترین رتبه در هر امتحان حقوقی در سطح کشور ، پاسخگویی میانگین حدود هشتاد درصـد بـه سـواالت معمـوالً کفایـت                          
تنها به هیچ منبعی آموزشی نیاز نخواهیم داشت ، بلکـه اگـر بهینـه و درسـت از آن اسـتفاده شـود سـطح داده هـا و                            بر این اساس نه     . کند    می

  . اطالعات هر فرد را به قدری افزایش و ارتقاء خواهد داد که موفقیت برای هر امتحان ورودی یک امر آسانی خواهد شد 
ه شما زمانی می توانید به پرسشهای پیرامون یک موضوع پاسخ صحیح دهیـد              چراک. توضیح و شرح درس ، هدف اصلی ارائه جزوات است           

چنین خاصیتی می تواند حتی این توانـایی را نیـز برایتـان بـه دنبـال                 . که پیرامون آن موضوع از لحاظ داده ها و اطالعات اشراف داشته باشید              
بـراین اسـاس ، حرکـت پایـه ای و           . ین پاسخ درست را داشته باشید     داشته باشد که به پرسشهای مفهومی و ایهام در جواب نیز در نهایت آخر             

برای یـادگیری عمیـق و دقیـق توضـیح درسـها ،             . اصولی آن است که اهم وقت خود را صرف یادگیری عمیق و دقیق توضیح درسها نمایید                 
مدرسه ای و سیستم سنتی آموزشی رایـج ، فاصـله     بدین منظور باید از تفکر      . حتی االمکان  مطابق با استانداردهای علمی و نوین مطالعه شود            

 ]یعنی مقید کـردن خـویش بـه سـاعت و سـقف مطالعـه      [ گرفت و از عیوب مطالعه ، یعنی ازهرگونه تقیدات وخود محدودیتی تحت عنوان به ظاهر برنامه مطالعه          
  .که از نتایج و طبیعت سیستم سنتی آموزشی است ، پرهیز نمود 

  : ن و به تبع بازدهی و نتیجه ای نوین و متفاوت ، به ترتیب رعایت موارد ذیل توصیه و تاکید می شود برای مطالعه علمی و نوی
در تفکر مطالعه ، همیشه باید تفکر و اندیشه این باشد که می خواهیـد              . است   تفکر مطالعه  از موارد و مبادی بسیار مهم برای یک مطالعه مفید ، ابتدا نوعیت             .1

به عبارتی با اعتمـاد بـه       . شود    در این نوعیت تفکرحتی باالترین آزمون ها نیز پایه مطالعه قرار می گیرد و به باالتر از آن تفکر می                   . ن باشید   باالترین و بهتری  
  .نفس بس باال و اینکه می خواهید واقعاً متفاوت باشید و دانش باالیی داشته باشید مطالعه کنید ، نه صرف جبرامتحان 

حتی االمکان سعی شود ، در محیطی کامال ساکت و به دور از هرگونه آلودگی صوتی و سروصدا و عاری      . را مناسب سازید     یط و محیط مطالعه   شرا همچنین. 2
مطالعـه   انگیزه و عالقه   با. اگر ذهنتان مشغول و مشوش موضوعی شده است آن را حل کنید، سپس وارد مطالعه شوید                 . وارد مطالعه شوید   مشغله فکری  از هرگونه 

  .نمایید و هرزمان احساس کردید که خسته هستید، خمیازه می کشید یا خوابتان می آید، موقتاً مطالعه را کنار بگذارید
یعنـی نـه   .  یا تعداد صفحات نیز نشود     سقف مطالعه همچنین از قبل پیش فرض      .  مشخصی از قبل فرض نکنید و درنظر نگیرید          تایم حتی االمکان برای مطالعه    .3
وقتی کـه چنـین   .  صفحه مطالعه داشته باشید 100 ساعت مطالعه نمایید و نه از قبل مشخص نمایید که مثال هر روز         5ز قبل مشخص نمایید که مثال هر روز         ا

د که به تبع ،  پیش فرض هایی را ایجاد می کنیم ، از یک طرف می خواهیم به هرطریق ممکن به آن  برسیم و این ممکن است خارج از قواعد توانایی باش                            
باعث پایین آمدن کیفیت مطالعه خواهد بود و از طرف دیگر، هرگونه تغییر در ساعت یا سقف مطالعه پیش فرض شده که به خاطر اتفاقات روزمره که در 

به عبارتی . ا آتی داشته باشد زندگی های امروز بسیار محتمل و عادی است ، حادث شود ، می تواند اثرات بس منفی در مطالعه ، اعم از مطالعات گذشته ی
  . برای آنکه باالترین کیفیت را در مطالعه داشته باشیم ، باید فراغ بال مطالعه نماییم و خود را مقید به ساعت یا سقف مطالعه نکنیم 

                                                           
  .  از متقاضیان ، جزوات را به صورت تکدرس تهیه می کنند علت موارد تشابه و تکرار مقدمه در تمام جزوات ، برای آن است که برخی. مقدمه تمام جزوات ، با اندکی تفاوت در برخی نکات و موارد خاص ، تقریباً مشابه است . 1
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زنیـد، اینکـه تـصمیم         مـی  وقتی که به مسائل و موضوعات زندگی خویش به طور کلی می نگرید و در نهایت دست بـه اولویـت بنـدی و انتخـاب اهـداف                           
گیرید که در آزمون یا امتحانی شرکت داشته باشید ، اینکه می خواهید با توجه به شرایط خویش اوقاتی را به مطالعه اختصاص دهید ، این یـک برنامـه             می

 شـده ، درگیـر کـردن خـویش بـه      در صورتی که حجم وسیعی از داوطلبان ، حتی در سطوح تحصیالت عالیه ، دچار مشتبه معـانی و خلـط مبحـث            . است  
  .  ساعت یا سقف مطالعه را به برنامه تعبیر می نمایند 

ای کـه     ایـن اسـت کـه مطالعـه بایـد آن قـدر عمیـق و دقیـق باشـد ، بـه گونـه                         انتقادی منظور از . حتی االمکان به صورت انتقادی و کاربردی مطالعه شود           .4
نـه  [ آن است کـه موضـوعات مـورد مطالعـه ، مفهـومی و بـه طـور کلـی                      کاربردی  یابی کنیم و منظور از     خواهیم از موضوعات مورد مطالعه ایراد و عیب         می
  . وارد حافظه شود ، سپس برای خود یا دیگران توضیح داده شود ] ای نکته

 را افزایش ندهید بلکه طول مـدت مطالعاتتـان را           با توجه به تفاوت افراد در استعداد و توانایی ، اگر دیرتر مطلبی را یاد می گیرید ، مطالعات روزانه تان                     . 5
   .در دراز مدت بیشتر کنید 

با توجه به اینکه موضوعات مورد مطالعه ی ما در زمره محفوظات است نه معادالت ریاضی ، بنابراین اگربه هردلیلی درکلیت یـادگیری توانـا نیـستید ،                           . 6 
تـست ، کنکـور آزمایـشی    .  ، پس اساساً توانایی چنین کـاری وجـود نـدارد     بی عالقه بودن نسبت به موضوعات    پایین بودن هوش و استعداد ، بی انگیزه و        : اعم از   

 .و به امور دیگری بپردازید ..... پس این واقعیت را بپذیرید که . کالس آموزشی نیز راه وکمکی نخواهد بود 
  

 . می پردازد  هر قسمت از جزوه بعد از توضیح و شرح درس ، به تست و آزمون  -ب 

در بحث تست و آزمون ، تقریباً تمام سواالت آزمونهای گذشته کارشناسی ارشد مربوط به درس مورد بحث از اولـین آزمونهـا تـا آخـرین                           
  . آزمونها به هنگام ارائه جزوات آورده شده است

  : ست هدف از ارائه مجموعه سواالت آزمونها در پایان هر قسمت از جزوه صرفاً جهت دو منظور ا
  

  های گذشته آشنایی با نمونه سؤاالت آزمون. 1 
  . تمرین و ممارست با نمونه سؤاالت با عطف و تاکید به سؤاالت سالهای موخر .2 

  

بحث تست و آزمونها برای آنانی در نظر گرفته شده است که در دریافتهـا و فهـم و هـضم موضـوعات از جمـع بنـدی و قـدرت حافظـه ی                                  
بنابراین اگر از قدرت حافظه ی باالیی  برخوردار هستید و مـی توانیـد شـرح دروس را بـه بهتـرین نحـو وارد                . ستند  تری برخوردار ه    ضعیف

چـرا کـه در پروسـه مطالعـات علمـی و اصـولی، بـی شـک آنـانی کـه             . خواهیـد بـود     ] ج  [ حافظه نمایید ، بی نیاز از موارد مطروحه در بند           
ضوع مورد بحث از نظر فراگیری اشراف پیدا می کنند ، خواهند توانست به هر پرداخت و پرسشی                  های قوی و عمیقی دارند و به مو        دریافت

در اطراف آن موضوع پاسخ صحیح دهند ، دراین صورت نه تنها تست توصیه نمی شود ، بل نوعی بدآموزی تلقی و سببی برای انحـراف و                         
ی را در آزمون آتی مشاهده می کنید ، در صورتی که طراح سـوال ممکـن                 شما تست مشابه  . اشتباهات در پاسخ به تستهای آتی خواهد بود         

  .  نباشید  است اساساً پاسخ دیگری را خواسته باشد ، یا تغییر جزئی در گزینه ها باشد که شما متوجه آن
  

. سخ هر تست با توجه بـه مـتن درس داده شـود   در مجموع و در نهایت آنانی که از پرسشنامه ها استفاده می کنند ، توصیه می شود حتی االمکان پا                    –توجه  
 بعضاً موارد اشتباه هم دارند ، این اشتباه ممکـن اسـت ناشـی از     پاسخهایی که در پاسخنامه ها آمده است ، چون از پاسخهای مرسوم و رایج استفاده شده ،     

پس . ا خواسته باشد یا اشتباه در ارائه باشد و به هر دلیل دیگر            عدم دریافت منظور طراح سوال باشد یا تست مشابهی که اساساً طراح سوال پاسخ دیگری ر               
وانگهی اگر در فهرست تست ها، . چون شرح درس متن آخر برای آزمون آتی است . پاسخ هر تست، جهت اطمینان ، با شرح درس تطبیق و کنترل شود     

دلیلی ، اعم از اینکه موضوع آن امروزه عمال منتفی شده باشد یـا موضـوعی           بعضاً تستی باشد که در متن درس به آن اشاره نشده باشد ، چنین تستی به هر                  
   .ایهام و انحرافی بوده ، دیگر موضوعیت نداشته ، آن را کنار بگذارید 

  

  : ، مطالعه نمایید ، یعنی ]از نظر وقت و زمان [  می شود ، برای مطالعه این جزوه ، با توجه به شرایط موجود خویش توصیه 
  .مطالعه شود  ] به ترتیب از قسمت اول الی پنجم[ گر دچار ضیق وقت نیستید ، حتی االمکان به ترتیب تقسیم بندی جزوه ا -الف 
  : درغیر این صورت به ترتیب ذیل مطالعه شود   -ب

      ]ر جمهوری اسالمی ساختار حکومت د[             قسمت پنجم  ]ساختار حاکمیت در جمهوری اسالمی  [ قسمت چهارم:   مرحلۀ اول  
     ]ساختار حکومت در حقوق اساسی   [ قسمت سوم              ]  ساختار حاکمیت در حقوق اساسی [ قسمت دوم  :مرحلۀ دوم 
      ]مبانی مطالعات در حقوق اساسی [  قسمت اول :  مرحلۀ سوم 

  

   .نیز ، دایرۀ دوم را ، و اگر به دفعات  مطالعه شد ، می توانید با ایجاد دایره های جدید ، به تبع قبل عمل نمایید ]  مرور [  دایرۀ جلوی آن موضوع را پررنگ نمایید و برای بار دوم در هر مرحله ، پس از مطالعۀ هر موضوع ، می توانید :توجه 
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  فصل اول 

  ویژگیهای حقوق اساسی
  

    مفهوم حقوق اساسی -گفتار اول 
  :در علم حقوق دو تقسیم بندی اساسی وجود دارد که غالب نویسندگان آن را پذیرفته اند 

  حقوق عمومی و حقوق خصوصی  .1
  )خارجی(و حقوق بین المللی ) داخلی(حقوق ملی  .2

نـد  ک دولت و مردم حکومت مـی   میان قواعدی است که بر روابط    مجموعه   حقوق عمومی    :در تعریف حقوق عمومی آورده اند       
پس تمام مقرراتی که مربـوط بـه قـوای سـه گانـه و               . مجموعه قواعد حاکم بر روابط بین افراد جامعه است          : و حقوق خصوصی    

طرز اعمال حاکمیت دولت و سازمانهای عمومی است از قواعد گروه نخست و تمام اصولی که بر روابط تجاری و خانوادگی و                    
حقـوق  : شعبه های حقوق عمومی عبارتنـد از        . ر زمره حقوق خصوصی است      تعهدات اشخاص در برابر هم حکومت می کند د        
حقوق مـدنی ، حقـوق     :  حقوق کار و شعبه های حقوق خصوصی عبارتند از           ،اساسی ، حقوق اداری ، حقوق جزا ، حقوق مالیه           

  . حقوق دریائی و هوائی  ،تجارت
  

  حقوق مدنی                    
   رتحقوق تجا     داخلی                
   حقوق دریائی و هوایی               حقوق خصوصی                 
       
   حقوق بین المللی خصوصی   خارجی                   

  
  حقوق اساسی                                                   
   حقوق اداری                                                                                 1  تقسیمات علم حقوق      

   حقوق کار       داخلی              
  حقوق مالیه                                                                                                                   

  حقوق جزا                     
  وق عمومی حق                               
   حقوق بین الملل عمومی     خارجی                

  
  

اند و  از یک طرف افراد و اشخاص قرار گرفته       . دانیم جامعه سیاسی از فرمانروایان و فرمانبران تشکیل شده است           همانطور که می  
ارتباطـاتی دارنـد بـا فرمانروایـان     بـا یکـدیگر   ) افراد ، اشخاص ، شهروندان(همانطور که فرمانبران    . از طرف دیگر قدرت حاکم      

. مجموع این روابط پیچیده و چندبعـدی مـورد توجـه حقـوق اسـت             . نیز دارای انواع روابط هستند      ) اشخاص و نهادهای حاکم   (
حقوق اساسی یکـی از  . نماید  کند و برپایه اصول و قواعدی آنها را تنظیم می علم حقوق کلیه این روابط را چهارچوب بندی می       

   .2پردازد های مهم حقوق است که اختصاصاً به روابط سیاسی فرمانروایان و فرمانبران میشاخه 
 حقوق اساسی شـعبه ای از حقـوق عمـومی داخلـی اسـت کـه از سـاختار دولـت و تـشکیالت            :با این توضیحات می توان گفت     

  : حقـوق اساسـی عبـارت اسـت از     ،   بـه عبـارتی   . حکومت و حقوق و تکالیف افراد در مقابل دولت متبوع آنها بحـث مـی کنـد                  
  . شیوه های حقوقی بابررسی پدیده های نهادین شده سیاسی 

                                                           
  دکتر قاسم شعبانی ، حقوق اساسی ، انتشارات اطالعات.1
  دکتر ابوالفضل قاضی ، بایسته های حقوق اساسی ، بنیاد حقوقی میزان . 2
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  : عمده گفتگو می شود مبحثبا دقت در این تعاریف درمی یابیم که در حقوق اساسی از سه 
  دولت   .1
  حکومت  .2
  حقوق و تکالیف شهروندان در مقابل دولت متبوع خود  .3

تاً مربوط است به تعریف دولت ، عناصر تشکیل دهنده دولت ، تشریح کالبد سیاسی دولـت، تئوریهـای    گفتگو عمد  مبحث دولت در  
  .راجع به اصل و منشاء دولت و غیره 

گانـه حکومـت ،      مطالبی مانند تعریف حکومت ، انواع حکومت هائی که در جهان امروز وجود دارند ، قوای سـه                  مبحث حکومت در  
  . مت و فرق دولت و حکومت مورد بحث قرار می گیرند حدود صالحیت و ماموریت حکو

در مقابل دولت متبوع آنها سخن از حقوق و تکـالیفی اسـت کـه طبـق قـانون اساسـی و معیارهـای                         حقوق و تکالیف شهروندان   در مبحث   
  . شهروندان یک دولت در مقابل دولت متبوع خود دارند  ،سیاسی جهان مدرن و متمدن فعلی

است که صفت اول به معنای این است که آثار و نتایج آن بـه عمـوم افـراد یـک ملـت مربـوط              دو صفت عمومی و اساسی     حقوق اساسی دارای  
گردد و صفت اساسی یعنی رشته ای از حقوق که از اساسی ترین مسائل مربوط به جامعه مثل حکومت و تـشکیالت آن و یـا     می

 حقـوق اساسـی   در بیـنش الهـی ،  . کنـد   ردی ، اجتماعی و غیره بحث مـی از اساسی ترین مسائل انسانها مثل حقوق و آزادیهای ف         
چیزی جز علم یا فن مربوط به کیفیت اجرای حاکمیت خـدا از طریـق اراده جمعـی و آرای عمـومی وتـشکیل نهادهـا و تنظـیم                             

  .شد  تشکیالت با مردم از سوی دیگر نمی تواند با وبین آنها از یک سو و تعیین چگونگی روابط روابط فیما
***  

  1 پیدایش اصطالح حقوق اساسی – گفتاردوم
اثـر مـشهور ژان ژاک   » قـرارداد اجتمـاعی   « در نیمۀ قرن هیجدهم در اروپا فکری که بر اثر نوشته های سیاسی این قرن بـه ویـژه       

ن دسـتجات  در ذهـ . روسو به وجود آمد و به تدریج در عرصۀ سیاست طرفدارانی پیدا کرد موضوع تـدوین قـانون اساسـی بـود               
 برقراری تشکیالت منطقی قوای عالیۀ مملکتی بود که باید بنا به تصمیم ملّـت ،         2پیشرو سیاسی و انقالبیون منظور از قانون اساسی       

 بودند جامعه مدنی که بتواند توافق کلیۀ اعضای اجتمـاع را جلـب کنـد           معتقدبه موجب یک سند کتبی اعالم و برقرار می شد و            
ارداد اجتماعی که همان قانون اساسی به معنی امروزین است سازمان یابد ، و حقوق و تکالیف حکومـت و                    باید بر اساس یک قر    

 سیزده مستعمرۀ انگلیـسی در آمریکـا اسـتقالل          1778از این رو وقتی در سال       . شهروند در مقابل یکدیگر معین و مشخص گردد         
ین قـانون   ه بـه وقـوع پیوسـت ، انتـشار اعالمیـه هـای حقـوق و تـدو                   انقالب کبیر فرانس   1789خود را اعالم کردند ، و یا در سال          

، نخستین هدف انقالبیّون قرار گرفت و به تدریج فکـر تـدوین قـانون اساسـی جنبـۀ جهـانی یافـت و آزادیخواهـان سـایر                      اساسی
 اساسی نوشته و مـدونی      ها نیز از این فکر اقتباس و تأسّی جستند به گونه ای که امروزه اکثر کشورهای جهان دارای قانون                  رکشو

تنها کـشوری کـه از ایـن قاعـده     . هستند که با تشریفات ویژه ای توسّط قوّه موسّس و بنیانگذار آن کشورها وضع گردیده است                 
                                                           

 . می نامیدند  » حقوق عمومی« یا گاهی )  حقوق سیاسی « تا اواسط قرن نوزدهم ، این رشته را زیر عنوان . 1
در اصطالح حقوق اساسـی ، ایـن کلمـه بـه سـه معنـی            .  که ترجمه فارسی آن قانون اساسی می باشد ، در زبان فرانسه به معنی تأسیس ، تشکیل ، بنیه و بنیان آمده است                         Constitutionواژه  . 2

که قواعد پایه و بنیـادی سـازمان سیاسـی    ) قانون اساسی ( متن نوشته قانونی : دوم . عقالنی برخوردار است تشکیالت سیاسی یک کشور که از نوعی انسجام منطقی و           : اول  . استعمال شده است    
 اثـر نظریـه هـای     تحولی که بـر 18توضیح آنکه در اواخر قرن . رژیم آزاد و لیبرال که در برابر رژیم استبداد و خودکامه قرار دارد     : سوم  . کشور را تشکیل می دهد و برتر از قوانین عادی است            

 یک واژۀ بی طرف و بی تفاوتی نبود که تنها به ظاهر تشکیالت مملکتی اطالق شود بلکه متـرداف رژیـم آزادی و              Constitutionحقوق فطری از جمله نظریه قرارداد اجتماعی بوجود آمد ،           
هر جامعه ای کـه در آن حقـوق و آزادیهـای افـراد تـأمین نداشـته و تفکیـک قـوا          « :  فرانسه می گوید     1789 اوت   26 اعالمیۀ حقوق بشر و شهروند       16چنانکه مثالً ماده    . لیبرال استعمال می شد     

  ». برقرار نباشد آن جامعه فاقد قانون اساسی است 
یز جزء حقوق فطـری بـه شـمار مـی آمدنـد لکـن بـا رواج نظریـه هـای          البته جوامع گذشته با مفهوم قوانین بنیادی ناآشنا نبودند ، منتها این قوانین در ابتدا جنبۀ اخالقی و مذهبی داشتند و گاهی ن    

یک جنبش دموکراتیک است که خواستار تدوین و استقرار قـانون اساسـی در کـشورها و        ) Constitutionnalismc( جنبش قانون اساسی    . دموکراتیک جنبۀ حقوقی و سیاسی پیدا کردند        
ر واقع واکنشی علیه استبداد و بی قانونی و لجام گسیختگی است که در طول قرن هفدهم و هجدهم ادامه داشته است و هنوز هم اعتبار خـود            این نهضت د  . تجدید سازمان سیاسی آنها می باشد       

  .را دارد 
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مستثنی است کشور انگلستان می باشد و علت آن هم این است که انگلستان کشور سنن ، و عادات و رسوم است و انگلیسی هـا                          
وطیت خود به همان قواعد عرفی و عادات و رسوم سنتی بسنده کرده و نخواسته انـد کـه ماننـد سـایر کـشورها      از بدو تاریخ مشر  

و بدین ترتیب با ظهور قوانین اساسی در کشورها ، درس حقوق اساسی کـه در ایـن زمینـه هـا                      . برای خود قانون اساسی بنویسند      
   . 1کند در دانشگاهها باب و متداول گردید بحث و گفتگو می

نیز افـزوده   » سیاسیهای    نهاد« ترکیب  » حقوق اساسی   « های اروپا بر عنوان      میالدی به تدریج در دانشگاه     1960 – 1950در دهه   
ها و مـدارس     برنامـه آموزشـی سیاسـی در دانـشگاه         الحات در پـی اصـ     1954 مـارس    27صویب نامـه    در کشور فرانسه ت    . دش  می

   .کرد  اعالم  سیاسی را به دنبال حقوق اساسی مقرر و رسماًنهادهای« متوسطه ، عالوه کردن اصطالح 
در نامگذاری آثار خـود اکتفـا کننـد و از ذکـر             » نهادهای سیاسی   « دهند که به      برخی از مولفان نامدار و استادان فن ، ترجیح می         

 مفهوم حقوق اساسی نیز بـه شـمار         را در برگیرندۀ  » نهادهای سیاسی    « ماینان کلیت مفهو  . سرباز زنند   » حقوق اساسی   « اصطالح  
 آن و مـتمم در ایران تدریس این درس بعد از انقالب مشروطیت ، حدود هفت سال پس از تصویب قانون اساسـی و          .  آورند  می

کـه بعـدها در دانـشکده حقـوق و علـوم      )  شمسی 1299( و مدرسه حقوق )  شمسی  1292( پس از تأسیس مدرسه علوم سیاسی       
  .ران ادغام شدند آغاز و متداول گردید سیاسی دانشگاه ته

رشتۀ حقوق اساسی در همان ابتدای فعالیت مدرسه علوم سیاسی ، گاهی همراه بـا تـاریخ جدیـد و گـاهی بـه صـورت جداگانـه                      
محمـد علـی خـان فروغـی        تالیف میرزا   » حقوق اساسی   « دو کتاب   می توان از    ،  ین دوره   های تالیفی ا    از یادگار . تدریس گردید 

» حقوق اساسـی یـا اصـول مـشروطیت     «  هجری قمری و دیگری 1325ناظم و معلم مدرسه علوم سیاسی در سال       ) اء الملک ذک  (
 اولـین کتـاب      الزم بـه ذکراسـت کـه ،       . نـام بـرد      هجری قمـری     1328 السلطنه در سال     رمنصو) عدل  (نوشته میرزا مصطفی خان     

   .نوان پدر حقوق اساسی ایران معروف است وی به ع. حقوق اساسی توسط دکتر قاسم زاده نوشته شد 
***  

  نهادهای سیاسی حقوق سیاسی و  – گفتارسوم
» رسـوم و عـدات و کارکردهـای اجتمـاعی    هـا ، باورهـا ،    اندیـشه « امیل دورکهیم جامعه شناس مشهور فرانسوی ، نهادها را عبارت از        

موریس هوریو ، . ها تمکین کند  ی ندارد که در برابر تمام یا بخشی از آنا ها می یابد و چاره  ه فرد ناگزیر خود را در برابر آن       داند ک   می
همـه  ،  دارد کـه  نهادهـا ، اذعـان مـی   خود برای تبیین نحوۀ تولد و لزوم موجودیـت  » بنیاد و نهاد « دان صاحب نظر ، در تئوری       حقوق

 از  ،دهنـد  را بـه سـوی نقطـۀ مـشترکی جهـت مـی         هـای خـود       افراد برای پی افکندن اجتماع و موسسه عمومی که دولت اسـت ، اراده             
  . گذارد  پا به عرصۀ هستی می» نهاد دولت « کند و از آن میان  ها بنیاد قدرت مشترک تجلی می همگرایی و تقاطع این اراده

و در نظریـه    هـای طبیعـی دنیـای اجتمـاعی اسـت             با وجود آنکه در نظریۀ جامعه شناسی دورکهیم و همفکران وی ، نهاد از زمـرۀ داده                
 تفاوت چندانیذلک در اصل قضیه  گذاری تاسیسات اجتماعی تکیه شده است ، مع ها برای بنیاد حقوقی هوریو بر اراده همگرای انسان

  . ها یا باورها یا رسوم و عادات یا بنیادهای قهری اجتماعی سنت تاسیس و توافق نهفته است  زیرا در مجموعه اندیشه. وجود  ندارد 
 ، نمودار این واقعیت است که قواعد و مقررات و نظامـات حقـوقی و                 فوق قدیر ، قلمرو گستردۀ نهادها ، بر اساس مفاهیم        به هر ت  

  . سیاسی نیز از حوزه آن بیرون نیستند 
 ای از قواعد و دستاوردهای حقوقی و سیاسی که در اثـر ترکیـب   از مجموعهدانان ، نهاد عبارت است       از حقوق بنا به نظر گروهی     

، در تـشکیل   شرط تحقق مفهوم نهاد این است که ایـن قواعـد چـون تـاروپود    . اند  و تالیف قواعد عرفی و قانونی  به وجود آمده        

                                                           
ایـن درس ابتـدا در جمهوریهـای ایتالیـائی     .  متداول گردید درس حقوق اساسی از اوایل قرن نوزدهم در کشورهایی که دارای رژیم پارلمانی و دموکراتیک شدند و پس از آن در سایر کشورها معمول و     . 1

 بنا به ابتکار فرانسوا گیزو استاد و وزیـر آمـوزش عـالی فرانـسوی ، کرسـی حقـوق اساسـی در          1834به همین مناسبت هم وقتی در سال        . فراره ، پاوی و بولونی رسماً جزء دروس دانشگاهی تدریس می شد             
یس آن به عهدۀ یک استاد ایتالیایی گذاشته شد ولی چون این درس به بررسی آزادیها و سازمانهای سیاسی می پرداخت ، با کودتای لوئی ناپلئون از برنامه دانشکده حقـوق  دانشگاه پاریس تأسیس شد ، تدر    

 .انشگاه قرار داده شددوباره درس مزبور به عنوان یکی از دروس پایه ای حقوق جزء برنامه د ) 1878( حذف گردید تا آنکه در جمهوری سوم 
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دیگر ارتباط منطقی برای هدفی خاص پیدا کنند ، تا بتوان نـام نهـاد را بـرای                  ده شوند ، هم آهنگ گردند و با یک        ، در هم تنی   نهاد
تواننـد بـه مثابـه عوامـل تـشکیل دهنـده               سیاسی نیستند ، بلکه خود می      –ین دست آوردهای حقوقی     تر  نهادها کلی . ها گذارد     آن

 انتخابات از سـوی مـردم ، اصـل          ی از ترکیب نهادها   مثالً. داد  » نظام   « نام    بدان   توان  تری هم قرار گیرند که می       تاسیسات بزرگ 
 پارلمـانی و    نظـام مثـل    ،و نهادهای دیگـر  دوگانه یا چندگانه    از اعم    نهاد احزاب سیاسی    ، حکومت اکثریت و ادامه حیات اقلیت     

  . شود   میتکوین و نهادینهدموکراسی لیبرال 
شـود و از   گیـری مـی    قالـب ارتباطات مادی و واقعی بـر اسـاس آنهـا   ای از الگوهای روابط انسانی که   نهادها عبارتند از گونه   « : در مجموع باید گفت     

گیرند و بدین سان از روابطی که بیرون از هر الگوی ساختی که اتفاقی ، فناپـذیر و تغییـر        ثبات ، تداوم و همگنی به خود می       همین منبع است که خصیصه      
  .» شوند  یابنده اند تمیز داده می

 در  )politique( و اما در مورد واژه سیاسی که به عنوان یک پسوند بعد از نهادها آمده است باید گفت ، سیاست یـا پلـی تیـک                           
، ( politeia )تیا  پولی ( Polis )پلیس : یونانیان در این باب کلمات زیر را بکار می بردند . یونان قدیم رایج و مصطلح شده است 

   ) .politike ( تیکه و پلی  ( politica )پولی تیکا 
1. (e polis)  شهر ، سرزمین ، شهر یا اجتماع شهروندان – به معنای دولت  .  
2.    ( e politeia)  شهروندی ، رژیم سیاسی ، جمهوری ، حقوق کشور ، قانون اساسی –یعنی دولت  .  
3.    (politica )  به معنای موضوعات سیاسی ، مسایل مدنی و آنچه که مربوط به دولت ، قانون اساسی ، رژیم سیاسی، جمهوری

  . شد  و حاکمیت تلقی می
4. )  politike(اسی  یعنی هنر سیاسی یا فن سی  

شناخت کلیه مسایلی که با فن حکومـت در یـک دولـت و              « : در فرهنگ آکادمی فرانسه معنای کلمه سیاست چنین آمده است           
  . » رهبری روابط خارجی آن مربوط است 

فن حکومـت کـردن دولـت و رهبـری          « یا  » ها    علم فرمانروایی دولت  « : کند    گونه توصیف می  فرهنگ لیتره نیز ، سیاست را این        
  . » وابط آن با سایر دول ر

اعم از  ( بندی انسانی      به این ترتیب که در میان هر گروه         . است» بران  فرمانروایان و فرمان  « ون دوگی  تمایز میان      نظریه معروف لئ  
نـانی کـه    آنانی که فرمان می رانند و آنانی که فرمـان مـی برنـد ، آ               : دو مقوله افراد وجود دارند      ) دولت یا هر گونه جامعه دیگر       

و » روایـان   فرمان«  دسـتان و در آخـرین تحلیـل          سـا و اعـضاء زبردسـتان و زیـر         ؤکننـد ، ر     دهند و آنانی که اطاعت مـی        دستور می 
  . » فرمانبران   «

شـود کـه بـه زنـدگی سیاسـی مربـوط انـد ،                 اطالق مـی  » مستقر و مداومی    «  نهادهای سیاسی به تاسیسات      بر این اساس ترکیب ،      
تعریـف  قواعـد حقـوق اساسـی نیـز ، بـا ایـن تحلیـل ، از شـمول                    .  از نهادها که به دولت یا به قدرت بستگی دارنـد             ای  گونه  یعنی

شوند ، همانند نهادهـا پـس    ای حقوق اساسی که به شکل عرف یا قانون متجلی می   زیرا اصول پایه  . نهادهای سیاسی خارج نیستند   
یابنـد و موجـودیتی مـستقل از واضـعان خـود       مـی » استقرار « های ارزشی جامعه     از وضع و تدوین و اجرا ، به شرط انطباق با نظام           

  . دهند  به حیات خود ادامه میگنیکنند و با ثبات و تدوام و هم کسب می
***  

   شکل گیری حقوق اساسی جدید  – گفتارچهارم
یـا   » مدینـه   « ساسـی قـدیم ، حقـوق        حقوق ا . تکوین می یابد    نوزایش حقوق اساسی در اواخر قرن هجدهم و آغاز قرن نوزدهم            

بود  شهر رم    – شهرهای یونانی مانند آتن و اسپارت یا دولت           زمینه تکامل این حقوق در ابعاد کوچک دولت        . بود» دولت شهر    «
   . کرد  با قدرت را به گونه خاص و محدودی مطرح میم شیوه عملکرد حکومت و رابطه مردطبعاًکه 
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انقـالب صـنعتی ،     . را پشت سـرگذارده بـود       ) رنسانس  ( وق اساسی جدید گام گذاشت که نوازیش        انسان هنگامی به مرحله حق    
اندیشه ، فلسفه و بینش جدید در باب زندگی ، فرد و جامعه ، بـا تجزیـه و            . طبع و ماهیت روابط اجتماعی را دگوگون کرده بود          

  . دتحلیل و با استفاده از تجارب قرون و اعصار به خالقیت افتاده بو
داد و آمـادگی جوامـع را بـرای     های معقول سـوق مـی   در زمینه سیاسی نیز خردگرایی انسان را به سوی سازمان و نهادها و ساخته 

 .کـرد  های جامعه را در درون خود جـای دهـد، فـراهم مـی     پذیرفتن متن مدون و نظم و نسق یافته قانونی که بتواند کمال مطلوب 
  . آمد های انسانی به طرف خردگرایی به شمار می ، حاصل کشش) یی دستورگرا( نهضت کنستیتونالیسم 

ای شـکل داد کـه طبقـه     تحول در ابراز تولید ، انسانهایی را که به صنعت و تجارت و خدمات می پرداختنـد ، کـم کـم بـه گونـه      
 ویژه خود را جایگزین نظـام کهـن         ل ، قد برافراشت و بر آن شد تا قواعد و نظامات           برابر نظام فئودالیته در حال افو     بورژوازی در   

های محدود را که محصول نظـام فئـودالی بودنـد در              روایی گروه   کند و سیطرۀ قرون و اعصار پادشاهی مطلق ، اشرافیت و فرمان           
، هـا را در عمـل         گرایشن  های دیگر در جهان غرب ای       ها انقالب   استقالل آمریکا ، انقالب کبیر فرانسه و به دنبال آن         . هم نوردد   

  . فعلیت بخشید 
اندیشۀ اصالت آزادی ، فردانگاری و سرکش شدن قدرت ، به وسیله اصل تفکیک قوا ، در سرلوحه مرام و مکتبی قـرار گرفـت                         

لذا حقوق اساسی جدیـد ، در آغـاز کـار           . که در صدد ایجاد قوانین اساسی و مرزگذاری در برابر نمودها و نمادهای قدرت بود                
های علمـی خـود در مـسیر       گذاران مکاتب ، ضمن پژوهش      یعنی صاحب نظران و پایه    . لوب طلب بود    دار و کمال مط     خود جهت 

پنداشتند کـه از آزادمنـشی ، تفکیـک قـوا ، احتـرام بـه حیثیـت ، آزادی و حقـوق فـرد و           ای را حقوق اساسی می شناخت ، رشته  
اصـل شـانزدهم اعالمیـه حقـوق بـشر و شـهروند             . شد  های قدیم ، اثری و نشانی داشته با         جلوگیری از قدرت لجام گسیخته رژیم     

  : کند  به نیکی گرایش حقوق اساسی این کشور را ترسیم می ) 1789  اوت 26( فرانسه 
  .» در آن جامعه که حقوق افراد تضمین نگردیده و تفکیک قوا عملی نشده است قانون اساسی وجود ندارد « 

هـای   بنـدی  رسـد  همـراه بـا خـود صـورت        گردد و به قـرن نـوزدهم هـم مـی            خطی که از اواخر قرون وسطی در غرب ترسیم می         
فـضایی بـه وجـود مـی آیـد کـه در درون خـود نطفـۀ حقـوق اساسـی را                     . بینـد     محسوس حقوق اساسی را به تدریج تدارک می       

  :سه نکته حائز اهمیت است  فضای اندیشهدر این . پرورد  می
  فرد انسانی ، موجودی قابل اعتماد   .1
  گفت و شنود ، راه اصلی وصول به حقیقت   .2
  تنظیم عاقالنه رابطۀ فرد و اجتماع   .3

  : ابتدائاً چهار کشور در تکوین حقوق اساسی سهم به سزایی داشتند گیری حقوق اساسی جدید ، در شکل نخستین تجربیات در زمینه
اوری ، شویتس، اونتروالد در قرن        گانه  های سه   گان  مردم کانتون   گذاری اتفاق دول حاکم ، توسط نمایند        با پایه  کنفدراسیون سویس ،    .1

هـای مـردم سـاالرانه ، قالـب گیـری اصـیلی از        های ایـام باسـتان ، از طریـق شـیوه        سیزدهم ، نخستین کشوری بود که با مدد یافته        
  . های حاکم کشورهای مختلف را در یک حاکمیت کنفدرال ارایه داد  اراده

های  ود اواخر قرون وسطی ، نظام نمایندگی را در نهادهای خود باب کرد و سپس اصل امنیت شخصی و تضمین                  از حد  انگلستان  .2
  . آن ، و باالخره رژیم پارلمانی یا حکومت کابینه را در برابر اقتدار مطلق پادشاه به وجود آورد

با رژیم ریاستی در هم آمیخت و اهمیـت مقـام قـوه       ،در قرن هجدهم ، اساس حکومت فدرال را ریخت آن را             ایاالت متحده آمریکا    .3
گانه و نحوه و هنگام دخالت آن را مشخص سـاخت و شـیوۀ خـاص تفکیـک                    قضائیه را در تضمین آزادی و تعادل بین قوای سه         

  . های الک و منسکیو، برگزید مطلق قوا را با برداشت متفاوت از انقالبیون فرانسه از میان نظریه
هـا در   تر کردن نظری و عملی حقوق اساسی عبارت از معقول سازی ، و جای دادن نهادهـا و نظـام                      ، در غنی   نسهفرا ارمغان مهم    . 4

های موجود در کـشورهای جهـان     علمای این کشور ، کوشش وسیعی را در مطالعه رژیم   .های دکترینی بود      چهارچوب  ساخت  
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هـای شـایانی      به منظور ایجاد نظـام نظـری ، در ایـن بـاب کمـک              های جامعه شناختی ، حقوقی و فلسفی ،           آغاز کردند و با روش    
توان ، به حق ، پدر نظریه پردازان جدید حکومت در دنیای غـرب شـناخت کـه                    منتسکیو را با کتاب روح القوانینش می      . نمودند  
کنـستان و مـردان     ژاک روسو با نظریه قرار داد اجتماعی و سپس الکسی دوتوکویـل و بـن ژامـن                    های او بعدا توسط ژان      کوشش

  . انقالب کبیر فرانسه دنبال شد 
گذار ، محدود نشد و به بیشتر کشورهای اروپـایی گـسترش           ، در چهارچوبۀ این چند کشور پایه       های خردگرا   نهضتبدیهی است که      .5

ظری و عملی آن ، بـه        در اعتالی ن   ، طبعاً یوستند  پ) دستورگرایی  ( دید قانون اساسی    یافت و هر کدام از ممالکی که به نهضت ج         
به عالوه کمک و مشارکت ممالکی از قبیل بلژیک ، سوئد ، هلند و آلمان در پـروردن مکاتـب                    . نوبۀ خود ، سهم به سزا داشتند        

  . حقوقی و سیاسی بسیار قابل توجه بود 
ن به اجتماع ، با دیدی دیگر ، در         فردگرایی و اصالت بخشید   ) برابر نهاده   ( در این میان ، مکتب سوسیالیسم نیز در ایجاد آنتی تز            

به ویژه با ظهور مارکسیسم در اواسط قـرن نـوزدهم ،            . ایجاد گفتگو بین مکاتب و در نتیجه پیشبرد نهضت ، سهم بسزایی داشت              
جهان بینی مارکسیستی با نوشته های کارل مـارکس         . تبیینات جدیدی از مسایل اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی به دست داده شد              

انگلس ، دو نفر از عمده ترین فالسفۀ آلمـانی کـه توسّـط شـاگردان و رهـروان بعـدی تکامـل یافـت ، اثـر خـود را در زمینـۀ                                  و  
به گونه ای کـه در      . حکومت و دولت و رابطۀ جامعه با فرد و توجیه نظام سوسیالیستی ، عمالً در قوانین اساسی بر جای گذاشت                     

ت بندی حقوقی و سیاسی به دو گروه متمایز و دو مقولـه متفـاوت غربـی و شـرقی یـا      روزگار ما ، کشورهای عالم از لحاظ ساخ       
   . 1بخش گردیده اند» دموکراسی های اقتصادی « در برابر » دموکراسی های سیاسی  «

  . د ان تا کنون در برابر هم ، سه وضع متفاوت داشته» نهادهای سیاسی « و » حقوق اساسی « از لحاظ تاریخی این دو اصطالح 
در ایـن بـاب ، هـواداران نهـضت قـانون اساسـی در قـرن        : انقالبی و تجدد طلبی حقوق اساسی در برابر نهادهـای سیاسـی             جنبه  .1

  .  بود  جامعه زدند که متضمن طرحی نو برای ساختمان هجدهم و نوزدهم  از متنی دم می
ی سیاسی ، گـرایش بـه قـانون اساسـی ، خـاص انقالبیـون بـود ،                   ها  اگر در آغاز انقالب     : نهادهای سیاسی به مثابه نشان تحول         .2

دهـد    امروزه در اغلب کشورهای عالم ، تکیه بر قانون اساسی ، معنای حفظ وضع موجود و نگهداری دستاوردهای جامعه را مـی                     
 تکیـه بیـشتری از   هـای دسـت راسـتی جوامـع غربـی ،      لذا گرایش. رسد  و از آن مفاهیم استقرار و استمرار و مداومت به ذهن می          

احزاب چپ ، به معنای وسیع کلمه ، بر قانون اساسی دارند و نوگرایان با فشار بر تباین متن و واقع ، نهادها را بر قواعد مندرج در        
  . شمارند  قانون مرجح می

ایـن   فوق گفته شـد   که در   گونه    همان: مفاهیم دوگانه حقوق اساسی و نهادهای سیاسی به عنوان مکمل هم یا مستحیل در یکدیگر                  .3
که در بستر جامعه جریـان      » مادی  «و کالبد و قاعده تشریفاتی مبتنی است ، و دومی بر واقعیاتی             » شکل  « دو مفهوم که نخستین آن  بر        

 مویـد  دارد ، برای بسیاری از علما و دانشمندان و روشنفکران این رشته از یکدیگر جدا نیستند و ذکر هر دو اصطالح با هـم و در هـم                      
ای   باشند ، هر چند که با نفوذ هر چه بیشتر علم سیاست و جامعه شناسی سیاسی در حقوق اساسی ، عده                      دامنه و برد رشته مورد نظر می      

  . است و لذا به ذکر همان اصطالح نخست اکتفا کنند » حقوق اساسی «اعم از » نهادهای سیاسی « گمان بر آن باشد که مفهوم را 
***  

   جایگاه حقوق اساسی در علم حقوق  – گفتار پنجم
قواعدی که علی االصـول در قـانون        . حقوق اساسی علم قواعد حقوق موضوعه در چهارچوب حقوق عمومی یک کشور است              

اساسی بیان شده و ساختارها و صالحیت ها و نحوه عملکرد اندامهای تشکیالتی و سیاسی موجود در آن دولت ملی را همدوش                      
  :لذا حقوق اساسی . ای افراد مشخص می کند  وق پایهبا آزادیها و حق

                                                           
  دکترسید ابوالفضل قاضی ، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ، نشر میزان. 1
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  .و چون علم قواعد حقوقی است پس بدین وسیله می توان آن را از علم سیاست متمایز شناخت . حقوق است  -اوالً 
 در جهت حفظ    یعنی مجموعه ای از قواعد زندگی در جامعه می باشد که بوسیله قدرت عمومی صالح               . موضوعه است    در رده حقوق     –ثانیاً  

  .شود پس از حقوق طبیعی و اخالق باز شناخته می. منافع عامه وضع شده و الزم االجرا است 
  .یعنی موضوع آن که تنظیم روابط حقوقی جامعه سیاسی با افراد است با حقوق خصوصی تفاوت دارد  .جزء حقوق عمومی است  -ثالثاً 

عنی چون برد و دامنه اجرائی قواعد آن از مرزهای جامعه ملی تجـاوز نمـی کنـد ، از حقـوق                       ی  . از شعبات حقوق ملی یا داخلی است       -رابعاً  
  .بین دولتها یا حقوق بین الملل متمایز است 

لـذا  . یکی از عمده ترین وجود مشخصه حقوق اساسی ، در میان چهار خصلت برشمرده شده در فوق ، عمومی بـودن آن اسـت                    
   .تری نشان داد ای بین حقوق عمومی و حقوق خصوصی را بطور برجستهدراینجا به اختصار باید تفاوت ه

***  
  حقوق عمومی از خصوصی معیارهای تمایز  – گفتارششم

  نظریۀ موضوعی .1

حقوق اساسی بطور بسیار نزدیکـی    . موضوع حقوق خصوصی در درجه نخست فرد است و موضوع حقوق عمومی کلیت جامعه             
 یعنی نخست نهادهای سیاسی و اصول و قواعد حاکم بر جامعه را بررسی می کند و در ثـانی                    . کشور مربوط می شود      -با دولت   

  .پردازد  کشور می-به حقوق و آزادیهای فردی در ارتباط با دولت 
  نظریۀ اندامی .2

م مـی بخـشد و   حقوق خصوصی روابط بـین فرمـانبران را انتظـا   . فرمانروایان و فرمانبران   : جامعه ارگانی است مرکب از دو رکن        
حقوق اساسی گونه ویژه ای از این روابـط را کـه   . حقوق عمومی روابط بین فرمانبران و فرمانروایان را مورد توجه قرار می دهد           

  .کند جنبه سیاسی دارند بررسی می
  نظریۀ های مادی .3

در حقـوق عمـومی سـود       در حالی کـه     . در حقوق خصوصی سود فردی و امور خصوصی از اهمیت دست اول برخوردار است               
البتـه احکـام خـصوصی نیـز در جهـت خیـر عـام و مـصلحت اجتمـاعی               . عموم و مصلحت اجتماع دارای اهمیت نخستین اسـت          

اما در نگـاه نخـست در حقـوق عمـومی و بـه طریـق شـاخص در                   . های حقوق است      تدارک شده و این هدف اساسی کلیه رشته       
  . خصوصی منافع افراد حقوق اساسی ، سود عام تسلط دارد و در حقوق

  نظریه شکلی  .4

عامل اجبار و یکسویگی از طرف قوای عمومی در آن نقش دست اولی ایفا می کنـد                 . حقوق عمومی بیشتر از قواعد آمره است        
 و انسان در درون ترکیبی از احکام مجبورکننده چاره ای جز تسلیم در برابر تصمیمات نهادها ، سـازمانها ، و تـشکیالت عمـومی      

  . اراده آزاد طرفین نهاده شده استدر صورتیکه در حقوق خصوصی ، روابط حقوقی برمبنای. ندارد 
  نظریه ماهیّت قواعد.  5

منافع مورد حمایت به وسیلۀ حقـوق عمـومی متعلّـق          . قواعد مورد بحث حقوق عمومی ، از کلّیّت و عمومیّت بیشتری برخوردار است              
حمایت از این منافع عمومی ، به گونۀ الزامی آن ، ماهیتاً بـه ایـن گونـه قواعـد، کلیّـت      . ی جامعه است به همۀ شهروندان یا کلّیّۀ اعضا  

  .در صورتی که حمایت حقوق خصوصی مربوط به افراد ، خانواده ، مالک یا مشتری بازرگانی است . بیشتری می بخشد 
 نظریه سلسله مراتب  .6

در پناه حقوق عمومی است که حقوق خصوصی به         . ق خصوصی قرار می گیرد      حقوق عمومی از حیث اولویت پیش تر از حقو        
  . وجود می آید و توسعه می پذیرد 

 نظریه پویایی  .7

ارکـان تاسـیس هرگـاه اقتـضاء داشـته باشـد            . قواعد حقوق عمومی پویایی و تحرک بیشتری از قواعد حقوق خـصوصی دارنـد               
ولی در حقوق خصوصی قانونگذار باید اوضاع حاصـله از حقـوق            . ی را تغییر دهند     توانند بنا به اراده خود مبانی حقوق عموم        می
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 حتی المقدور از تغییر قواعد حقوقی اجتناب می کند یـا اینکـه در صـورت لـزوم     ، دیگر عبارتبه . مکتسبه افراد را رعایت کند  
ستائی و بـه معنـای دیگـر بـه ثبـات حقـوق           گیرد و همین امر به یـک معنـی بـه ایـ             تصمیمات جدید خود را با توجه به گذشته می        

   .1خصوصی کمک فراوان می کند
***  

  موضع حقوق اساسی در حقوق عمومی   - گفتار هفتم
هـای حقـوق عمـومی را بـه صـورت             اگر بخواهیم رشته  . حقوق اساسی ، نخستین حلقۀ زنجیر به هم پیوسته حقوق عمومی است             

گیـرد، چـرا کـه حقـوق          م ، حقوق اساسی در راس این سلسه مراتب جای می          و مرتب کنی   عمودی و از حیث سلسه مراتب منظم      
هـای    بندی قوای اساسـی مملکـت و نهـاد          ای از حقوق عمومی داخلی است که تشکیالت عمومی دولت و ساخت             اساسی ، رشته  

حقـوق اداری در    های گوناگون حقـوق عمـومی ، حقـوق اساسـی و               در میان رشته  . کند    ترکیب کننده رژیم سیاسی را تعیین می      
  . اند  دیگر  واقع شدهورت یکمجا

،  عمومی ، در درجه اول ، دولت است  اصل که موضوع حقوقی   این  نخست آنکه گروهی با توجه به       : هایی هم دارند      البته تفاوت 
 حکومـت و  از میان این سـه عامـل،  . حکومت ، اداره و قضاوت    : کنند    در درون مفهوم دولت ، سه عامل هم پهلو را مالحظه می           

نزدیکـی  . نماید  ها به دشواری ممکن الحصول می       اند که گاهی ایجاد حد و مرز تمایز بخش بین آن            اداره مفاهیمی بسته و پیوسته    
روا تشکیالت قدرت حاکم یا گـروه فرمـان       گیرد ، چرا که حقوقی اساسی به          حقوق اساسی با حقوق اداری از همین جا نشات می         

انـد و حقـوق اداری بـه بررسـی مقامـات و               داده حکـومتی حقوق اساسی سیاسـی یـا       ست که بدان اختصاصا نـام       گردد و این همان ا      باز می 
  . اند  هم اصطالح کرده حقوق اساسی اداریپردازد که آن را به نام  های واسط و عوامل عمومی می سازمان

هـای مـاهوی بـین        تفـاوت . گـردد     بـاز مـی   » اداره  « و آن دیگـر بـه       » حکومـت   « فرق اساسی این دو رشته این است که یکی بـه            
که چون ماشینی وسیع و پیچیده ، تـابع و فرمـان بـر و              » اداره  «  کشور است و     –که راه بردن و جهت دادن به دولت         » حکومت     «

  . شود  مجری تصمیمات دستگاه حکومتی و پارلمان است ، یکی از وجوه تمایز بین این دو رشته از حقوق محسوب می
***  

   ارتباط و تمایز حقوق اساسی از حقوق اداری - تارهشتمگف
ای قادر  در هر جامعه ، یک رشته خدمات و حوایج عمومی وجود دارد که فعالیت آزاد و ابتکارات خصوصی افراد بطور شایسته            

صی محـول گردیـده     عهده سازمانهای مـستقل و مجـزای از سـازمانهای خـصو           ه  به تامین آنها نیست و ناگزیر تامین و اداره آنها ب          
مطالعه سازمان و صالحیت و وظایف دسـتگاه اداری مزبـور           . است که مجموع آنها دستگاه اداری آن جامعه را تشکیل می دهد             

: بنا به آنچه گفته شد حقـوق اداری را مـی تـوان چنـین تعریـف کـرد                    . موضوع رشته ای است که حقوق اداری نامیده می شود           
،  دستگاه اداری یعنی مجموع ادارات      عمومی داخلی است که وضع آن مطالعه سازمان و فعالیت          حقوق اداری شعبه ای از حقوق     

  .انجام خدمات عمومی می پردازند ه سازمانها ، مقامات و مامورینی است که تحت ریاست عالیه مقامات سیاسی ب
. نمایـد    خوبی معلوم مـی   ه   با حقوق اساسی ب    این تعریف در عین حال که موضوع حقوق اداری را روشن می سازد ضمناً ارتباط آن را                

دستگاه اداری هر کشور ، تحت ریاست عالیه مقامات سیاسـی قـرار             . چه در حقیقت حقوق اداری متمم و مکمل حقوق اساسی است            
و حقوق اساسی ، از شکل حکومـت        .  وظایف این مقامات ، موضوع بحث حقوق اساسی را تشکیل می دهد               و داد که مطالعه سازمان   

لذا حقوق اداری ، سازمان ،  ،  نماید   و وظایف و اختیارات هر یک از آنها بحث می         ) مقننه ، قضائیه ، مجریه    (سازمان قوای عالیه دولت     
مقامات سیاسی ، اصول سیاست      .کند  مطالعه می  وظایف و اختیارات ادارات دولتی را که مجموع آنها قوه مجریه را تشکیل می دهند              

  .نمایند  ولت را طرح و تعیین و مقامات و ماموران اداری آن را اجرا میو خط مشی عمومی د

                                                           
 دکتر سید ابوالفضل قاضی ، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ، نشر میزان . 1
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مـثالً حـدود و میـزان       . مثالً مقامات سیاسی معین می نمایند که امور خدمات عمومی کشور برطبق چـه اصـولی بایـد اداره شـود                      
عهـده خواهـد   ه  اداره آنهـا را راسـاً بـ   مداخله دولت در اداره امور چیست ؟ آیا دولت در آنها صرفاً نظارت خواهد کرد یا آنکـه             

 ماننـد خـدمات فرهنگـی و بهداشـتی یـا       ،گرفت ؟ در شق دوم آیا افراد هم در اداره خدمات مزبور حق دخالت خواهند داشـت               
  آنکه دولت آنها را تنها اداره خواهد کرد مانند امور نظامی ؟

ر اصطالح حقـوق اداری ، اعمـال حکـومتی یـا سیاسـی نامیـده                بنابراین ، تعیین اصول عمومی و خط مشی و سیاست کل کشور که د             
 حقـوق اساسـی و اجـرا و بـه کـار بـستن               وعیعنـی موضـ   ) مقننه ، مجریه ، و قضائیه     (شود ، وظیفه اساسی قوا و مقامات عالیه کشور           می

و موضـوع حقـوق     ) قـوه مجریـه    (دستورهای عالیه که اصطالحاً به آنها اعمال اداری یا اجرائی گفته می شود وظیفه سازمانهای اداری               
حکومت کردن ، کار    . آخر اینکه امر حکومت و فن اداره کن دو امر علیحده هستند که از قدیم مورد بحث بوده است                    . اداری است   

  .ازمانهای اداری است که اولی موضع حقوق اساسی و دومی موضوع حقوق اداری است سهیئت حاکمه و اداره کردن ، کار 
***  

  ]تاریخ ، فلسفه ، جامعه شناسی [  حقوق اساسی و علوم اجتماعی –م گفتار نه
امـا  . اساساً حقوق جزء علوم اجتماعی است و بنابراین خصلت ، کلیۀ رشته ها و شعب آن با علوم مختلف اجتماعی مربوط است                       

  . رشته های علوم اجتماعی دارد های خود اختصاصاً ارتباط تنگاتنگی با بسیاری از در این میان ، حقوق اساسی به سبب ویژگی
حقوق اساسی پدیده های سیاسی مورد نظر خود را از زاویه دید حقوق می نگرد و ذات قواعد مورد بررسی اش به سبب روابـط                  
ویژه فرد و قدرت یا انسان و جامعه رنگ سیاسی دارد ، با بیشتر شاخه های علوم سیاسـی در ارتبـاط اسـت و نـاگزیر بایـد بـرای                               

  .این روابط از آنها مدد بگیرد شناخت 
مثالً اگر هدف علم سیاست بررسی پدیده های مربوط به قدرت باشد ، حقوق اساسی نیز با چهارچوب بنـدی حقـوقی برخـی از                  

کـه اکنـون از صـحنه دانـشگاههای     » حقـوق سیاسـی   « وجود اصطالح . این پدیده ها عمالً از زوایه دیگری به سیاست می نگرد    
  .سته است ، ارتباط بسیار نزدیک حقوق اساسی و سیاست را آشکار می کند جهان رخت برب

هرگز نمی توان بدون عنایت به فلسفه حقوق ، تاریخ ، اقتصاد ، مردم شناسی اجتمـاعی ، روانـشناسی اجتمـاعی ، علـم آمـار ، و                             
  :ق حقوق اساسی مختصر آنکه ، شناخت کم و بیش دقی. نظایر آن تصویری دقیق از حقوق اساسی ارائه داد 

  .دید گسترده در علوم اجتماعی به ویژه علوم سیاسی می طلبد  اوالً ،
زیرا برای شناخت قواعـد حقـوقی    . حقوقدان اساسی از رجوع به تاریخ به ویژه تاریخ سیاسی و تاریخ عقاید سیاسی ناگریز است                  ثانیاً ، 

یـشه هـر قاعـده حقـوقی در گذشـته           ر.  ، تا تحوّل و استقرار دنبال کنـد          در زمان حال باید فرآیند تکاملی آنها را از زمان شکل گیری           
. » نسج حقوق دست بافت گذشته یک ملـت اسـت           « : به گفته ساوینی    . ، هرچند که محصول آن در زمان حال ، مورد نظر باشد           است

تاریخ نهادهای ( یا ریشه یابی نهادها ) تاریخ قوانین اساسی    ( لذا حقوق اساسی نمی تواند بی توجه به مسیر شکل گیری قواعد اساسی              
  . مباحث مورد نظر خود را به گونه مطلوب بررسی کند ) تاریخ عقاید سیاسی ( یا پشتوانه عقیدتی نظام ها ) سیاسی 

  . حقوق اساسی مانند بسیاری از رشته ها در دامان فلسفه پرورده شده است  ثالثاً ،
جمله فلسفه حقـوق و دکتـرین هـای     در میان مباحث فلسفی برخی از آنها من . ق است   فلسفه از حیث تاریخی مقدّم بر علم حقو       

حقـوق اساسـی ، زیـر تـأثیر عقایـد فلـسفی صـورت بنـدی شـده اسـت و لـذا از آن                          . فلسفه سیاست به حقوق اساسی نزدیکترند       
لّت ، اصل نماینـدگی ، قواعـد مربـوط بـه      م–نظریه تفکیک قوا ، قرارداد اجتماعی ، آراء مربوط به دولت . تواند فارغ باشد    نمی

مسئولیت ، لـزوم چندگانـه گرایـی در دمکراسـی ، گفـت وشـنود بـه عنـوان زیربنـای حکومـت حقّـانی در قالـب اندیـشه هـای                                 
  .دمکراتیک یا فلسفه لیبرال نضج گرفته اند 

سیاسی به معنای اخص روابط بسیار نزدیکـی        حقوق اساسی با استفاده از اصول جامعه شناسی به معنای اعم و جامعه شناسی                رابعاً ، 
یافته و لذا بایـد گفتـه شـود کـه جامعـه شناسـی و حقـوق در فاصـله بـین دو جنـگ بـه            با شناخت رو به رشد و گسترده این علم     
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امروزه حقوقدانان اساسـی بـا برخـورداری از روشـهای           . یکدیگر نزدیک تر شده اند و این نزدیکی بر غنای هر دو افزوده است               
لمی جامعه شناسی و بکارگیری دستاوردهای جامعه شناسی سیاسی عالوه بر آنکه به کند و کـاو متـون قـانونی مـی پردازنـد ،                          ع

توانند دالیل اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی شکل گیری قواعد را نیز به درستی دریابند و در واقع جنبه هـای شـکلی حقـوق          می
  .ند و بدان رنگ و بوی واقعی بیشتری دهند را در چهارچوب واقعیّتهای اجتماعی گذار

شناخت حقوق اساسی یک کشور اگر فقط بر مأخذ قوانین موضوعه آن کشور صورت گیرد ، پژوهنده را به بیراهه و انحراف از واقع      
   . 1بخشد می کشاند ، در حالی که بررسی بُعد حقوق در روشنایی عمل و واقعیات ، بُعد درست تر و مطمئن تری به مطالعه می

***  
  موضوع حقوق اساسی   - گفتاردهم

  تفسیر قانون اساسی : حقوق اساسی   –بند اول 
با منحصر کردن حقـوق اساسـی بـه        . کند     که قواعد مندرج در قانون اساسی را مطالعه می          است ای از حقوق    حقوق اساسی شاخه  

  . ایم  ایم و هم گسترش داده ود کردهعلم قواعد و مسایل مطروح در قانون اساسی ، در حقیقت هم آن را محد
   حالت مضیق قانون اساسی -الف 

قانون اساسی متنی مدون و رسمی است که تـشکیالت سیاسـی کـشور و رژیمـی را کـه در آن برقـرار اسـت در خـود مـنعکس                               
   .مجموعه قواعد و مقرراتی است که در ارتباط با سازمان عمومی کشور در یک جا گرد آمده است . کند  می

، حالت دیگر محدود کننده آنکه    . ست  البته ، حجم اصول و قواعد مندرج در قانون اساسی ، در همه کشورها و همیشه یکسان نی                 
بنـدی ایـن رشـته از حقـوق ، نادیـده انگاشـته                با مراجعه دادن حقوق اساسی به قانون اساسی محض ، شـکل گیـری  و سـاختمان                 

ه باز کنیم مالحظه خواهیم کرد که در ذکر منابع حقوق اساسی به متن قـانون اساسـی                  امروز هر کتاب و اثر جدی را ک       . شود    می
هـای قـضایی    ها و رویـه  نامه ها و آیین اکتفا نشده است ، بلکه به قوانین ارگانیگ ، قوانین عادی ، تصمیمات تقنینی ، تصویب نامه           

 چرا کـه   ، استده  حاب رای و علمای مربوط نیز استناد گردی       و هم چنین به عقاید و آرای اص       ) به ویژه در ممالکی نظیر آمریکا        (
شـوند و لـذا کنـار     بسیاری از قوانین و مقررات دیگر به عنوان مکمل و یا مبین اصول کلی و اشاره مانند قانون اساسی ، تلقی مـی                

  . سازد  ها به کلیت و جامعیت مطلب لطمه وارد می گذاشتن آن
) مـادی   ( و  ) شـکلی ( بـین مفهـوم      بونارو   دوگی لئونردد که مکتب بردو و آغازگران آن یعنی         گ  محدودیت دیگر به تمایزی باز می     

بـا  . ه شکلی قانون اساسی شده است نه بر جنبـه مـادی آن              بپس با گزینش تعریف فوق ، تکیه بر جن        . اند    قوانین اساسی قایل شده   
اساسی و تعیین کنند یا بنیان بخـش نباشـد و           » شکلی  «لحاظ  تمایز میان محتوا و ماهیت قاعده و شکل آن ، ممکن است قانون از               

شکل قانون عادی به خود گیرد ، لکـن  ) گذار عادی   مثال تصویب به وسیلۀ مجالس قانون     ( از حیث منشاء ظهور و نحوه تصویب        
  .از حیث مادی و ذاتی ، همه خصایص  یک قاعده اساسی را دارا باشد 

   حالت موسع قانون اساسی -ب 
گیـرد ،     مـی   های زندگی عمومی یک کشور را در بـر          نجا که متن قانون اساسی دارای نهادهای و قواعدی است که همه جنبه            از آ 

. حث و بررسی حقوق اساسی قرار گیرد      تواند مورد ب    کنیم که از مقوله قانون اساسی است ، ولی نمی           گاهی اصولی را مشاهده می    
گیـری ، مـسالۀ صـادرات و واردات ، موضـوع روابـط کـار ،              مالیـات   ری ، نحـوه      از اصول مدیریت کشور ، تقسیمات کشو       مثالً

های حقوق موجب    تحول رشته . آورد    المللی و نظایر آن نیز ، عالوه بر نهادهای خالص سیاسی، سخن به میان می                قراردادهای بین 
های حقوق اداری ، حقوق کار ،        رشته است که امروزه بسیاری از موضوعات فوق از حوزۀ حقوق اساسی خارج شده  و در                   شده

  . اند الملل به صورت انضباط علمی مستقل به در آمده حقوق مالیاتی ، حقوق بازرگانی و روابط بین

                                                           
 دکتر سید ابوالفضل قاضی ، بایسته های حقوق اساسی ، نشر میزان. 1
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های حقـوق عمـومی صـفت         توان برای اغلب رشته     کوشیده است تا ثابت کند که در برداشت وسیع از قواعد اساسی می              مارسل پرلو 
  . قایل شد » اساسی  «
  . سیاسی کشور باشد  بندی شود که مقصود با لذات قواعد آن سازمان نون اساسی تا آنجا مورد استفاده رشته حقوق اساسی واقع میقا

  مطالعه روابط مربوط به دولت  :  حقوق اساسی –بند دوم 
رت عمـومی عـالی یعنـی       دانند که به روابط حقوقی مربـوط بـه قـد            ای می   گروهی از اصحاب رای حقوق اساسی را به مثابه رشته         

کلیه قواعدی که هدفشان اعطای جوهر و ساخت به دولت باشد ، هنجارهای حقـوق     «: مارسل پرلو می نویسد     . ردازد  پ  دولت می 
 از ،» مجموعۀ هنجارهای حقوقی که سازمان هر گونه جماعت انـسانی را نظـم بخـشند    « و یا اینکه    . » دهند    اساسی را تشکیل می   

دیگر موید این واقعیت است که یکی از صاحب نظـران           ن دو تعریف و مقایسه آن دو با یک        تعمیق ای . سی اند   مقوالت حقوق اسا  
» هر گونـه جماعـت انـسانی     « و  » دولت  « گیری حوزه عملکرد قواعد و هنجارهای حقوق اساسی بین            حقوقی مشهور ، در اندازه    

قیض و شک آلود ، ناشی از مـشتبه شـدن مفـاهیم حقـوق عمـومی و           های ضد و ن     گونه تلقی   به نظر می رسد که این     . مردد  است    
  . ها بوده باشد  حقوق اساسی در بستر تطورات این رشته

لکن خـود را بـه توصـیف        ،  موضوع حقوق اساسی ، بررسی نهادهای عمومی دولت است          « : کند    ، چنین اظهار نظر می     فلیکس مورو 
د بلکه حدود عملکرد آنان را نسبت به افراد ، با تاکید بر حقوق فردی کـه دولـت                 کن   داخلی این نهادها محدود نمی      بندی  سازمان
 حقوق اساسـی منـضم مـی کنـد و نـام             ها را به    همچنین موریس هوریو آزادی   . » دارد    تواند مورد تجاوز قرار دهد ، معین می         نمی
  . گذارد  می »های اجتماعی بنیاد« ها را آن

   مطالعه حقوق اساسی است  نهادهای سیاسی موضوع –بند سوم 
و مفهـوم دولـت   شـود ، بلکـه مفهـومی اسـت وسـیع تـر از آن        نهادهای سیاسی ، در این طرز تلقی به نهادهای دولتـی خـتم نمـی              

معذلک هنوز هستند دانشمندانی که مفهوم سیاست را در دولـت           . نیز در ردۀ سایر نهادها ، در درون آن جای می گیرد             ) قدرت(
های سویس ، در کتاب مقدمه بـر علـم سیاسـت خـود ،       مرحوم ژان مینو استاد پیشین علم سیاست در دانشگاه  کنند و   محصور می 

ــر      ــستند نظی ــن گــرایش علمــی ه ــوادار ای ــسی و آمریکــایی را کــه ه ــتادان انگلی ــدادی از اس ــسیا ، .اج.آر: تع ــلتو ،  ایدوگری س
لـذا بخـش شـدن دکتـرین حقـوق اساسـی در دو کـشور         . بـرد  دی هوازار نام مـی . رانسک ، وجی . اس . گتل، جی     دی.جی.آر

شـود و حـال     مـی  هنـوز دیـده  »  حقوق نهادهای سیاسـی  –حقوق اساسی « و »  حقوق دولت-حقوق اساسی    «ون بین   انگلوساکس
  . آنکه در مکتب فرانسه ، اجماع عقاید ، دایر به هواداری از نظریه اخیر است 

***  
   حقوق اساسی  رسالت و هدف غایی – گفتاریازدهم

در قرون اخیر ، نهضت آزادی خواهی و روی آوردن مردم به حکومت دموکراسی ، محـصول اعـتالی طبقـه بـورژوازی بـود و                          
ها تا آنجا باشد که بتوانند در میدان باز و آزاد رقابت اقتـصادی   کرد که هوادار آزادی و برابری انسان ماهیت این طبقه ایجاب می  
انـدازی بـه      مقابـل دسـت    ر و ایجاد سـد و مـانع د         حفظ سرمایه ولی در عین حال موازین      .  عمل کنند    در قالب مالکیت خصوصی   

ها ، حکومـت قـانون در چهـار دیـوار          حدود مالکیت ، چنین اقتضاء داشت که همراه با آزادی فردی و حقوق شناخته شده انسان               
  . متن مدون قانون اساسی برقرار گردد

بینی فرد گرایی و آزادی انگـاری و برابـری طلبـی بـا هـم در ارتبـاط تنگاتنـگ                       ون اساسی و جهان   لذا هم زمانی رشد نهضت قان     
به همین سبب ، نخستین پژوهندگان و نویسندگان و حقوقدانان ، حقوق اساسی را بدون دموکراسی لیبرال کـه تفکیـک      . بود    می

های مهار کننده در برابـر قـدرت بـی انتهـای مـسئووالن         قوا و ایجاد حد و مرز بین فرد و دولت و به خصوص گذراندن مکانیسم              
  . حقوق اساسی و نظام سیاسی غرب ، از یکدیگر تفکیک ناپذیر تلقی شد . توانستند تصور کرد  سیاسی کشور باشد ، نمی
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 شـده  هـای نهـادی   بررسی عینی نهادهای سیاسی یـا بهتـر بگـوییم مطالعـه پدیـده             : ای شده است با هدف زیر         حقوق اساسی رشته  
  . سیاسی از زاویه دیدگاه حقوق 

  : دانان غربی در آغاز دو راه کامال متضاد را در تبیین رسالت و معنای حقوق اساسی در پیش گرفتند  حقوق
   حقوق اساسی به مثابه فن مربوط به اقتدار -الف 

  . توان به عنوان نمونه نام برد  م این رشته را میترین هواداران این طرز تفکر یکی مارسل پرلو و دیگری ژرژ ودل استادان به نا از مهم
  : نویسد  ای بر مطالعات حقوقی چنین می جمعی مقدمه مارسل پرلو ، در اثر دسته

حال اگـر قـانون اساسـی ، مطلـق گـرا ، اقتـدار             . شود    این پدیدۀ اقتدار عمومی است که فی حد ذاته در وجه حقوقی آن موضوع حقوق اساسی واقع می                 « 
  . » ها باشد ، تفاوتی نمی کند   رو ، آزادمنش ، مردم ساالر و جز این  میانهطلب ،

  : گیرد  وی پس از بیان این مقدمات چنین نتیجه می
گـردد و انتقـال    شود ، اجـرا مـی       ها قدرت سیاسی مستقر می       است از علم قواعد حقوقی که بر اساس آن          حقوق اساسی ، عبارت   « 

  .  یا صرفا از دیدگاه مسایل عمومی نگریسته شده است  »دولتی« ای  ح در حقوق اساسی از زاویهلذا موضوعات مطرو» می یابد 
گـذاری و مقیدسـازی    هـای حـد و مـرز     حقوق اساسی ، در این سیر فکری ، تکنیکی است که به موجب آن به طور اخص شـیوه                  

  . گیرد  مع مختلف ، مورد مطالعه قرار مینهادهای صاحب قدرت به گونه اعم ، بررسی علمی نحوه جریان اقتدار در جوا
  ها  حقوق اساسی علم یا فن مربوط به آزادی -ب 

. دیـد  » آزادی « ا از نظـر  د ، برخـی دیگـر معتقدنـد کـه بایـد آن ر            نـ بین  مـی » اقتدار   «  در برابر آنانی که حقوق اساسی را از زاویه        
کـه در بـین دو جنـگ         »های جدید حقوق اساسی       گرایش« ورک ، در کتاب      گتزویج ، رئیس اسبق دانشگاه آزاد علوم سیاسی نیوی         میرکین

بـه  :  او حاصل شده بود ؟ پاسـخ ایـن اسـت           این گمان از کجا برای    . توصیف کرد    »تکنیک آزادی   « نوشت ، حقوق اساسی را به مثابه        
 نظیـر چکـسلواکی ،      تمدیدههـای سـ      نهضت خروشان قانون اساسـی ، مقـارن بـا آزاد شـدن ملـت               1918دنبال پیروزی متفقین در     

ای یافته بود و اصحاب رای ، زیر تاثیر فضای جدید سیاسی ، تکیـه فراونـی بـر                یوگسالوی ، فالند ، استونی و لیتوانی جهش تازه        
ان است ، چرا که فرد و دولت ، فرمان بـر و فرمـ             » آزادی«و  » قانون اساسی    « بناها داشتند و لذا م      سازی انسان   مساله آزادی و آزاد   

ها با نظم و نسق خاص بایـد مطمـح نظـر واقـع شـود تـا                    روا و در پایان ، آزادی و قدرت دو روی یک سکه هستند و مجموع آن               
موضوع حقوق اساسی را می توان چهارچوب بندی حقوقی پدیده          . جامعیت و شمول حقوق اساسی با این دو مفهوم تحقق یابد            

  .های سیاسی دانست 
  :ر حقوق اساسی از آنها بحث می شود عبارتند از موضوعاتی که دبطور کلی 

  دولت و شرایط تشکیل و اشکال آن  .1
  سازمانها و نهادهای سیاسی و روابط آنها با یکدیگر همراه با وظایف آنها  .2
یـت  حقوق ملت و حدود آزادیهای فردی و عمومی و تبیین طرز شرکت مردم در ایجاد قوای عالیه ، یا طرز اعمال حـق حاکم                        .3

  .مردم و رفتار متقابل ملت و دولت 
***  

  تقسیمات حقوق اساسی و روش تطبیقی   –گفتار دوازدهم 
اولـی ؛ از اصـول و قواعـد کلـی سـازمانهای      . کلیات حقوق اساسی و حقوق اساسی اختصاصی     : حقوق اساسی بر دو قسم است       

مانند . شکیالت و سازمان سیاسی کشوری معّین است        کند در صورتی که دومی تنها دربارۀ ت       سیاسی کشورها بحث و گفتگو می     
یـک شـعبه دیگـر از ایـن رشـته حقـوق اساسـی               . حقوق اساسی آمریکای شمالی ، حقوق اساسی فرانسه و حقوق اساسی ایـران              

  . تطبیقی است که موضوع آن مقایسه و ارزیابی نهادهای سیاسی کشورهای مختلف است 
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 کلّی حقوق تطبیقی مفهوم درست آن را تداعی نمی کند زیرا وقتی صـحبت از حقـوق       و به طور  اصطالح حقوق اساسی تطبیقی     
تطبیقی می شود به نظر می رسد که رشته مزبور مانند حقوق مـدنی ، حقـوق جـزا ، حقـوق اساسـی و حقـوق اداری یـک نظـام                                

ی یک متد و روش مقایـسه      مستقل یعنی مجموعه ای از حقوق حاکم در یک کشور است ، در صورتی که در واقع حقوق تطبیق                  
بـه  . های مختلفی است که دو سیستم حقوقی دربارۀ موضوع واحدی ارائه مـی نمایـد    بیش نیست و منظور از آن بررسی راه حلّ       

عبارت دیگر منظور از این روش ، بررسی و ارزیابی دو یا چند نظام حقوقی و تعیین مزایا و یا معایب و نقاط ضعف هر کـدام از                            
  .تواند از آن مستغنی باشد اده از تجارب دیگران در انتخاب راه حلّ مناسب و مفید می باشد و هیچ حقوقدانی نمیآنها و استف

حـال و   ( باشـد یـا در دو زمـان مختلـف           ) کـشور   ( موضوع مقایسه ممکن است بررسی یک نهاد حقوقی یا سیاسی در دو مکان              
توانـد در رشـته هـای       ایـن روش مـی    . در دو زمان مختلف باشد      ) ور  کش( همچنین مقایسه ممکن است در یک مکان        ) . گذشته  

حقوق تطبیقی روشی است برای بهتـر شـناختن حقـوق ملّـی و اصـالح آن ، درک و اسـتنباط                      . مختلف حقوق به کار برده شود       
  . حقوق بیگانه و ایجاد وحدت و تفاهم بین المللی 

ۀ مطالعات حقوق تطبیقـی و اسـتفاده از مزایـای آن اسـت ؛ بـدون                 پژوهش در حقوق کشورهای خارج و شناخت دقیق آن مقدم         
  . آگاهی و وقوف کامل به حقوق خارج انجام چنین مطالعاتی انجام پذیر نمی باشد 

روش تطبیق به صورت کنونی ، دانش کامالً تازه ای است که با قرن بیستم پا به عرصۀ وجود گذاشته است و دلیـل آن هـم ایـن                             
ت ها در دو قرن اخیر افزایش یافته و در نتیجه نیاز آنها به اسـتفاده از حقـوق و تجـارب یکـدیگر بیـشتر شـده               است که ارتباط مل   

البته در سابق نیز دانشمندان و متفکرینی مانند افالطون ، ارسطو و مونتسکیو به این رشته از دانش بشری عالقه و دلبـستگی  . است  
   .1ا و تحقیقات هرگز به اندازه وسعت و اهمیت امروز آن نبوده استنشان داده اند ولی وسعت این گونه بررسی ه

  

***  
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  فصل دوم 

  منابع حقوق اساسی
  

به تعبیـر  . گیرد منابع حقوق یعنی کلیه عواملی که در ایجاد و توسعه و تکامل حقوق نقش داشته و قواعد حقوقی از آن ریشه می               
گیرنـد منـابع حقـوق نامیـده        ف که حقوق و تکـالیف جامعـه و مـردم از آنهـا سرچـشمه مـی                 دیگر ، پدیده هایی مثل قانون و عر       

  .شوند  می
بنـابراین در   . در هر کشوری منبع حقوق ، مقام و قـدرتی اسـت کـه حـق وضـع قواعـد و تحمیـل رعایـت آن را بـر عهـده دارد                                 

اشـد ، اراده و آرای ملـت منبـع اصـلی بـه شـمار       حکومتهای آزاد و نظامهای الئیک که حکومت مبتنی بر آرا و اراده ملت مـی ب  
برخالف حکومتهای مبتنی بر تفکر توحیدی و جهان بینی اسالمی که تنهـا ارادۀ باریتعـالی منبـع و منـشأ اصـلی حقـوق                        . رود    می
  .1م شده استباشد ، بنابراین منابع اصلی حقوق اساسی ما قرآن و سنت می باشند که قانون اساسی ما بر اساس آن تهیه و تنظی می

 تمام آن نمـی باشـد و بـسیاری از امـور و مـسائل       امابا وجود آنکه قانون اساسی منبع اصلی قواعد و احکام حقوق اساسی است ،   
مانند انتخابات ، احزاب ، مطبوعات و رسانه های ارتباط جمعی ، حقوق آزادیهای عمـومی و نظـام مالکیـت و اقتـصاد در قـانون          

در حالی که پایه های رژیم کشور در همین مسائل قرار دارد و گاهی نیز برخی قواعد و احکام سیاسـی    . اساسی ذکر نشده است     
در عرف و عادت و آداب و رسوم سیاسی است که در کنار قـوانین اساسـی نوشـته ، بوجـود مـی آیـد و جـزء الینفـک حقـوق                     

  :توان به طور کلی به صورت ذیل آورد را می  منابع حقوق اساسی ، گفته شد که لذا باتوجه به آنچه.اساسی کشور است 
  )1215مانند صدور فرمان منشور کبیر توسط پادشاه بریتانیا در سال (فرامین و اعالمیه های بنیانگذاران رژیم ،  .1
  )قوانین ارگانیک(قانون اساسی و متمم ها و اصالحیه های آن  .2
  .توسط مراجع ذیربط به عمل آید تفسیر مربوط به اصول قوانین اساسی که در مواردی  .3
مانند قانون انتخابات عمـومی ،  . قانون گذاری به تصویب رسیده باشدقوانینی بنیادی که بنا به اجازه صریح قانون اساسی و در اجرای آن توسط مجالس   .4

  .دی و غیره آزادیهای فر های ارتباط جمعی و قوانین مربوط به  قانون احزاب سیاسی ، قانون مطبوعات و رسانه
  .رخی تصویب نامه ها و آئین نامه های اداری که در اجرای قوانین بنیادی به تصویب مقامات اجرائی کشور رسیده باشد ب .5
 . مانند دادگاه قـانون اساسـی     ،  برخی آراء محاکم قضائی که شامل امور بنیادی کشور است و نیز آراء مراجع و دستگاههای کنترل کننده قانون اساسی                      .6

  .در حقوق ایران این کنترل به عهده شورای نگهبان است 
  .عرف و عادت و رسوم سیاسی  .7
  .مذاکرات مجلس قانونگذاری به ویژه برای درک و فهم برخی مسائل قانون اساسی  .8
  )دکترین(عقاید علماء حقوق  .9

***  
   قانون اساسی -گفتار اول 

  :عرصه هستی نهاده اند ه ، عموماً در سه مورد زیرپای بتاریخ سیاسی نشان می دهد که قوانین اساسی 
صـورت   قاعـدتاً در ایـن  . دراثر تحول تـدریجی جامعـه و ایجـاد شـرایط مـساعد ذهنـی و عینـی در میـان فرمانروایـان و مـردم                      .1

 زیـر    ، دسـتورنامه به نوعی قانون اساسـی یـا         منظور حفظ و تداوم مقام خود از رهگذر ساز و کار خود محدودیتی            ه  فرمانروایان ب 
در سـال   ( magna charta )مثالً در بریتانیـا ، پادشـاه آن کـشور بـا صـدور منـشور کبیـر       . عنوان منشور و فرمان گردن نهاده اند 

  .، پایه نخستین قانون اساسی را زیرفشار شرایط سیاسی و اجتماعی می گذارد 1215

                                                           
 دکتر قاسم شعبانی ، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسالمی ایران ، نشر اطالعات. 1
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 ، 1787 ایاالت متحده امریکا ، پس از استقالل خود در سـال  -  آنمتعاقب ایجاد دولتهای جدید و لزوم ساخت بندی متناسب .2
 هنـد و پاکـستان بـدنبال جداشـدن خـود از             )1918-1914(یا ممالکی نظیر یوگـسالوی و چکـسلواکی بعـد از جنـگ اول جهـانی                 

) ز جنـگ دوم جهـانی  بویژه بعد ا  . (انگلستان و کشورهای مختلف آمریکایی که از یوغ استعمار کشورهای اروپایی نجات یافتند            
  .اند  در جرگه کشورهای جدید االحداث هستند که به قانون اساسی خود رسیده

قـانون اساسـی   . بدنبال انقالب ها یا کودتاها یا تحول سریع که منجر به درهم شکسته شدن رژیم موجود در یک کشور می گـردد                     .3
 و مـتمم آن در   1285 ، قـانون اساسـی       1917ی پس از انقـالب اکتبـر         شورو 1924 و   1918 بدنبال انقالب فرانسه ، قانون اساسی        1791
  .شوند گونه موارد محسوب می  از این1358 بعد از انقالب مشروطیت و قانون اساسی جمهوری اسالمی در سال 1286

« صـنعتی ، در جهـت   در مجموع باید گفت ، قانون اساسی ، به ویژه به معنای شکلی آن ، دستاورد نهضتی است که به دنبـال انقـالب               
  . هدف اصلی این حرکت ، پایان دادن به خودسری حکّام و تأمین آزادی های فردی بود . جوامع به وقوع پیوست » قانونی سازی 

  عقیدتی . 2 ختیجامعه شنا. 1: این جنبش دارای دو منشأ بود 
ایـن طبقـه در بطـن خـود     .  انقالب صنعتی بود  ، به قدرت رسیدن طبقۀ بورژوازی ، متعاقبختیمبنای جنبش از لحاظ جامعه شنا    

روشنفکران ، صنعتکاران ، بازرگانان ، وکالی دادگستری ، پزشکان ، محضرداران و امثال آنها را داشت که روابـط و مناسـبات                       
  . رد آنان مستلزم حکومت قانون و روال منظّم و مشخّصی بود که بر اساس آن بتوان در قالب طرحی نو ، جامعه را اداره ک

نهضت قانون اساسی ، زیر تـأثیر اندیـشه هـای گونـاگونی قـرار گرفـت کـه پـی در پـی بـه وجـود                            ) دکترین  ( از لحاظ عقیدتی    
  . گرفتند آمدند و فضای جوامع را تحت تأثیر خود می می

بیعـی نـضج گرفـت و       فکر قرارداد ، در دامان مکتب حقوق ط       . ظهور نظریّۀ قرارداد اجتماعی ، ثمرۀ این کوشش های ذهنی بود            
صاحب نظرانی نظیر گروسیوس پوفندرف ، الک ، ولف و واتل در باب چنین قراردادی که بتواند توافق همۀ اعضای جامعـه را                        

  . جلب کند ، قلم ها زده و سخن ها گفتند 
انتقادهـایی  . ت جنبش به سوی قانون اساسی در طول قرون هفدهم و هجدهم ، واکنشی علیه نظام عرفی گذشته به شمار مـی رفـ       

امتیازهـای متعـدّد قـانون      . که بر رژیم عرفی وارد بود ، غالب تصمیم گیران را به سوی متـون مـدوّن و مشخّـصی راهبـری کـرد                         
. اساسی نوشته بر عرف ، موجب شد که اکثر کشورها ، به جز انگلستان بـه سـوی تـدوین قـانون اساسـی شـکلی گـام برداشـتند                            

  .1 آغاز گردید و با انقالب فرانسه گسترش یافت و تا روزگار ما ادامه پذیرفت1787ریکا در سال جنبش ، از ایاالت متّحد آم

   :قانون اساسی را باید در مورد ذیل دانست منشاء وضع 
ن به روا ، سلطان یا هیات حاکم که در این صورت ، قانون اساسی جنبه دستور نامه، منشور و فرما      ابتکار یک جانبۀ فرمان    -مورد اول   

در این گونه موارد ، قاعدتاً قـانون اساسـی اعطـایی    . را نیز در بر دارد  ) مردم  ( بران  تتر فرمان گیرد و رضایت ضمنی و مس       خود می 
کامل و همه جانبه نیست ، بلکه تنها تبیین آن قسمت از حقوقی است که بـه مقتـضای شـرایط ، از سـوی حـاکم بـه مـردم                                ، بوده

 . واگذار شده است 

و گاه به صورت غیر مستقیم و بـه  ) کشور سویس ( کند ، مانند رفراندم       ابتکار مردم که گاه به صورت مستقیم بروز می         -وم  مورد د 
ماننـد  ( یـا تلفیقـی از هـر دو روش          ) کنوانسیون ملی یا مجلـسی موسـسان در فرانـسه و آمریکـا            ( واسطه نمایندگان منتخب مردم     

  ). در جمهوری اسالمی مجلس خبرگان و رفراندم قانون  اساسی 
   مفهوم قانون اساسی - بند اول

قانون اساسی به کلیه قواعد و مقررات موضوعه یا عرفی ، مدون یا پراکنده گفته می شود که مربوط به قدرت و انتقال و اجـرای                          
کشور و شیوه تنظـیم آنهـا   بنابراین اصول و موازین حاکم بر روابط سیاسی افراد در ارتباط با دولت و نهادهای سیاسی . آن است  

                                                           
 دکتر سید ابوالفضل قاضی ، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ، نشر میزان . 1
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قانون اساسی از یک سو حـد و        . و همچنین کیفیت توزیع قدرت میان فرمانروایان و فرمانبران در زمره قواعد قانون اساسی است                
مرز آزادی فرد را در برابر عملکردهای قدرت و نهادهای فرمانروا و از سوی دیگر حدود اعمال قوای عمومی را در برخـورد بـا                       

  .ق فردی رسم می کند حوزه حقو
قانون اساسی مجموعه ای از اصول نوشته یا نانوشته ای است که تشکیالت حکومت را معین و              : در تعریفی دیگر می توان گفت       

  .کند  آنها اعمال بشود را بیان میاقتدارات حکومتی را در میان ارگانهای آن توزیع و قواعد کلی ای که این اقتدارات باید برطبق
   ویژگیهای قانون اساسی - بند دوم

  : باید واجد شرایطی که مهمترین آنها به شرح ذیل است باشد  ،قانون اساسی که مهمترین منبع حقوق اساسی است
قانون اساسی هر کشوری باید مبتنی بریکسری اصول و معیارهای خاص ملت و اجتماع مختص خود باشد و با در نظـر گـرفتن          .1

هیه و تنظیم گشته و اصول مختلف آن هم نتیجه منطقی همان اصول و معیارها و ارزشهای زیربنائی          ارزشهای خاص جامعه خود ت    
  .مورد نظر باشد 

 بلکـه بایـد بـا اوضـاع سیاسـی و اقتـصادی و        ،قانون اساسی هرکشوری چه در محتوا و چه در شکل نباید صرفاً تقلیـدی باشـد           .2
  . را داشته باشد مذهبی و فرهنگی جامعه خود کامالً مطابقت الزم

در قانون اساسی فقط باید به امور کلی و مسائل اساسی پرداخته شود و از مسائل غیراساسی همانند شرایط انتخابات و سازمانها           .3
قانون اساسی نباید بـا پـرداختن بـه مـسائل جزئـی و              . و وزارتخانه ها که باید در قوانین عادی به آنها اشاره گردد خودداری شود               

 چنانکه در قـانون اساسـی مـشروطه بیـشترین اصـول آن فقـط مربـوط بـه تـشکیل           .غیرسیاسی از حالت بنیادی خارج گردد    امور  
  .مجلسین و نحوه اظهار مطالب به مجلس و یا عنوان مطالب از طرف مجلس بود 

  .ردد تمامی مواد قانون اساسی باید قابل اجرا باشد و از ذکر مواردی که قابل اجرا نیست پرهیز گ .4
مقررات و اصول قانون اساسی باید کامالً واضح و صریح و روشن باشد و از هرگونه پیچیدگی و ابهام خودداری گردد تـا آن امـر                           .5

  .و یا گروهی گردد ) شخصی(سبب نشود در تحلیل و تفسیر اصول آن به حسب شرایط و اوضاع متغیر دستخوش تفاسیر سلیقه ای 
در بیان مطالب و اعطای مسئولیتها و وظایف به گونه ای تنظیم گردد که هیچ اصلی با اصل یـا اصـول        اصول قانون اساسی باید      .6

  .دیگر تعارض و تنافی نداشته باشد 
از آنجائی که تمامی قوانین خصوصاً قوانین اساسی صرفاً از بعضی از اصول و معیارهای بنیـادی کـه ثابـت و الیتغیـر هـستند ،                            .7

اد آن خصوصاً از نظر شکل و تنظیم روابط بین نهادها و ارگانها ناشی از اراده مقننین و نمایندگان هر ملت                     بسیاری از اصول و مو    
و کشوری می باشند که با توجه به امکان هرگونه خطا و ضعف و نقص در تقنین انسانها ، الزم است اصـل یـا اصـولی راجـع بـه                      

ضـمناً نبایـد مقـررات مربـوط بـه تجدیـدنظر و بـازنگری و              . قیـد شـود     شیوه و یا طرق بازنگری و تجدیـدنظر در قـانون اساسـی              
تشریفات مربوط بدان به گونه ای سخت و مشکل باشد که این امر را غیرممکن یا غیرمقدور نمایـد و از طرفـی هـم نبایـد چنـان                  

   .سهل و آسان باشد که با هر درخواست و تقاضائی قابل تجدیدنظر و تغییرات گردد 
   وضع قانون اساسیچگونگی   - بند سوم 

از آنجا که قانون اساسی در هر کشور از جایگاه و منزلت و اهمیت ویژه ای برخوردار است لذا در تدوین آن از شیوه های خاص که                           
 همین به. مشمول مقررات پیچیده ای می باشد استفاده می شود و ضمناً با تشریفات جداگانه ای از سایر قوانین تهیه و تنظیم می گردد 

  :جهت معموالً کشورهای مختلف جهان در این امر از شیوه های مختلفی استفاده می کنند که ذیالً به شرح آن می پردازیم 
چنانکـه در   . باشـد   در بعضی از کشورها مقام صالحیتدار برای وضع و تدوین قانون اساسی ، سلطان یا حاکم آن کـشورها مـی                     .1

 اساسی ، اغلب توسط سالطین تهیه و به ملت اعطاء می گردید و این سلطان بود کـه کلیـه                     گذشته در کشورهای سلطنتی ، قانون     
 شمـسی   1285 جمـادی الثـانی      14چنانکـه در کـشور مـا نیـز در           . کرد مقررات حاکم بر نظام و حتی شکل حکومت را تعیین می          
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عاقب آن مجلس ملی تشکیل شـد و اقـدام   فرمان مشروطیت از طرف مظفرالدین شاه قاجار به ملت داده شد که مت           )  قمری 1324(
  ] تشکیل اولین مجلس شورای ملی  ، تدوین اولین قانون اساسی [  .به تدوین قانون اساسی نمود 

امروزه در برخی از کشورهای دموکراتیک ، معموالً مردم را مقام صالحیتدار دانسته و تدوین قانون اساسی را برعهده ملت ها                   .2
  :اده آنها قرار داده اند که این شیوه به دو طریق اعمال می گرددو براساس خواست و ار

  .کنند  طریقه مستقیم و بی واسطه که مردم ، خود مباشرتاً با انجام رفراندوم اقدام به تدوین قانون اساسی می 
قانون اساسی را بـه منتخبـین خـود واگـذار     طریقه غیرمستقیم و با واسطه که مردم با اعطای نیابت و وکالت به نمایندگان یا وکالی خود حق تدوین      

 از آنجائیکـه    . جمع شده و به تدوین قانون اساسی می پردازند         ...جمعی به نام مجلس موسسان و مجلس خبرگان و        م  کنند که نمایندگان آنها در     می
  .طریق فوق را برگزیده اند هر یک از شیوه های فوق الذکر دارای اشکاالت و معایبی هستند، لذا برخی از کشورها تلفیقی از دو 

 ابتدا مردم  عده ای را برای تهیه و تنظیم قانون اساسـی               ، در این شیوه مضاعف    - رفراندوم یا طریقه موسسان      -طریقه خبرگان    .3
 .رددگ تایید یا رد می   قانون اساسی   وسیله منتخبین مردم ، دوباره توسط خود مردم         ه   ب قانون اساسی  پس از تهیه     .انتخاب می کنند    

 در این شیوه چنانچه خواسته های مردم در مرحله اول در متن قانون برآورده نشده باشد مـورد قبـول واقـع نـشده و مجـدداً                            یعنی
 از طـرف    ی فرانسه پس از تصویب مجلس آن کشور طـی رفرانـدوم           1946قانون اساسی   : عنوان مثال   ه  ب. تهیه و تنظیم می گردد      

  . موسسان تشکیل دادند و متن مورد قبول دیگری را تصویب کردند مردم رد شد و برای بار دوم مجلس
 بلکه منـشاء آن دسـتورات و احکـام صـادره از              ،  خواست مردم نیست    و که قانون منبعث از اراده    [ ایران  در نظام جمهوری اسالمی      .4

 به وسیله خبرگان تنظـیم      قانون اساسی  ] جانب خالق متعال و حکیم و علیم و قادر مطلق است و توسط کتاب و سنت در اختیار ماست                  
  قانون اساسی جمهوری اسـالمی ایـران      .می شود    نظرخواهی از مردم بر استنباط خبرگان از مکتب و قوانین اسالمی صحه گذارده               باو  

    .1 و به مورد اجرا گذاشته شد مورد تایید نهائی ملت قرار گرفت1358 آذر 12 در همه پرسی به ترتیب فوق
   محتوای قانون اساسی  - بند چهارم

  :محتوای قوانین اساسی دنیا معموالً از دو بخش یا بیشتر تشکیل می شود 
مقدمه . قانون اساسی معموالً حاوی کلیات ، اهداف ، اصول کلی و آرمانهای ملت هاست که الهام بخش قانونگذار عادی است                   مقدمه  -الف  

سیاسی دولت و نظام حاکم و طرز تلقی آن از جامعه و انـسان و حقـوق و آزادیهـای فـردی و                       قانون اساسی اعالم کننده ایدئولوژی ، فلسفه        
  .اجتماعی می باشد 

قانون اساسی و به معنای اخص آن که در برگیرنده اصول و احکام حقوقی هر قانونی بوده و ضمن اینکه دارای ضمانت اجـرا   قسمت اصلی -ب  
 .... و و دولت و روابط بین نهادها و سازمانهای نظام مربوطـه و نیـز روابـط بـین دولـت و ملـت               است ، بیان کننده ساختار تشکیالت حکومت      

  .باشد  می
که ممکن است حاوی مبانی و نکات زیربنایی و مستندات قانون و یا نکاتی از این قبیل باشد، نظیر آنچه در قـانون اساسـی                          موخره یا خاتمه    -ج  

   .جمهوری اسالمی ایران آورده شده است
در تهیّه و تنظیم قانون اساسی ، جز مالک های نظری ، ضوابط و معیارهای مشخّصی وجود ندارد تا بتـوان آنچـه را کـه در مـتن بایـد              

به این دلیل ، هر کشور بنا به مقتضای شرایط سیاسی خود ، حجم موضوعات مندرج در قانون اساسـی خـود را                       . گنجانید ، معیّن کرد     
در قانون اساسی کشوری مانند سـوئیس ، مطـالبی          . برخی از قوانین اساسی ، مختصر هستند و پاره ای دیگر مفصّل             لذا  . کند  تعیین می 

  . رسند  آمده است که در کشورهای دیگر عادتاً جزء قوانین ارگانیک یا عادی از سوی مجالس مقنّنه به تصویب می
  :ضوعات کلّی زیر دیده می شوند با این همه قدر متیقّن آنکه ، در غالب قوانین اساسی ، مو

  اعالمیّه های حقوق . 1
ولـی بـه هـر حـال ،         . این اعالمیّه ها یا به طور جداگانه به تصویب قدرت مؤسّس می رسند و یا در یکی از فصول متن می آینـد                        

 سـبب اسـت کـه       بـه همـین   . قاعدتاً متضمّن اصولی هستند که خود مبنا و مأخذ شکل گیری سایر اصول بعدی واقـع مـی شـوند                     

                                                           
 دکتر قاسم شعبانی ، منبع پیشین. 1
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ای از علمای حقوق اساسی ، در بین مواد و اصول قانون اساسی قایل به سلسله مراتب شـده انـد و برخـی از قواعـد را پایـه و                      عدّه
  . اساس برخی دیگر از قواعد دانسته اند 

بـل از تـصویب قـانون       اعالمیّه های حقوق بشر و شهروند فرانسه که در اکثر قوانین اساسی این کشور بـه صـورت جداگانـه ای ق                     
 مـی باشـد ، و همچنـین اصـالحیه هـای متعـدّد قـانون اساسـی         1789 اوت   26اساسی تهیّه و تنظیم شده اند و نخستین آن اعالمیّه           

 ، یـا    1831ایاالت متحد آمریکا که متضمّن حقوق فردی هستند ، یا فصل مربوط به اتباع بلژیـک و حقـوق آنـان مـصوّب سـال                          
قـانون اساسـی جمهـوری اسـالمی     ) حقـوق ملّـت    (  ایران ، یا فصل سـوم        1286پنجم متمّم قانون اساسی     اصول هشتم تا بیست و      

  .ه های حقوق به شمار می آیند  ، از جمله اعالمی1358ّ آبان 24مصوّب 
  وضع حقوقی قدرت سیاسی . 2

روایان و تنظـیم نهادهـاو سـازمانها و    انی سیاسی کشور ، نحوۀ تعیین فرمدر این قسمت از قانون اساسی ، از مجموعه ساختمان بند  
  .رابطه بین دستگاههای سیاسی کشور و چگونگی توزیع صالحیّت در میان آنها ، سخن به میان می آید 

الزم به یادآوری است که دو قسمت مذکور در باال ، اسّ قوانین اساسی را تشکیل می دهـد ، لکـن در قـوانین اساسـی ، مـسائل                              
مثالً تعیین منشأ قدرت و حاکم اصلی که آیا الهی است و از ماوراء الطبیعه ناشی مـی شـود ؟   . ه می شود مهم دیگری نیز گنجاند 

  .یا اینکه ریشۀ ملّی و یا مردمی صرف دارد ؟ یکی از پایه هایی است که بعداً در کلّیّۀ اصول اثر می گذارد 
لکیّت که آیا عمـومی اسـت یـا خـصوصی ؟ از زمـره اصـولی             عالوه بر آن ، تعیین نظام اقتصادی و چگونگی برخورد با مسألۀ ما            

   .1خواهد بود که به قول مارکس به مثابۀ زیربنا در روبنا که همانا رژیم و ساخت بندی حکومتی است ، مؤثّر واقع خواهد شد
   اقسام قانون اساسی  –بند پنجم 

  .ورت گیرد طبقه بندی و تقسیم قوانین اساسی به چند اعتبار و مالحظه ممکن است ص
  اساسی عرفی و قانون اساسی نوشتهقانون   :تقسیم به اعتبار مدون و غیرمدون بودن قانون اساسی .1

امروزه غالب قوانین اساسی ملل مختلف دنیا به صورت مدون یا نوشته است یعنی تمامی مقررات مربوط بـه تـشکیالت دولـت و           
  .دی در مجموعه ای به نام قانون اساسی گردآوری شده است سازمانها و نهادهای هر کشوری به صورت نوشته یا سن

از . کننـد  بعضی از کشورها به دالیل متعددی از نوشتن وتدوین یک قانون اساسی منضبط و منظم خودداری مـی      میان    این اما در 
 امور به موجب عرف و       در این کشور عرف و عادات ملی بر قانون غلبه داشته و تکلیف اکثر              .جمله این کشورها انگلستان است      

عادت معین می گردد و هر روز برقانون اساسی این کشور مثل سایر قوانین عـادی آن ممکـن اسـت اسـناد و مقـررات ویـژه ای                             
 مساله تهیه و طرح قـانون       1949 در مجلس موسسان سال       وقتی  و 1948 نیز پس از کودتای نظامی       اسرائیلهمچنین  . اضافه گردد   

    .2التزام به یک قانون مدون را رد کرداساسی به میان آمد ، 
قانون اساسی عرفی نیز مانند قانون اساسی موضوعه مربوط به انتقال و اجرای قدرت و ساختار سیاسی هر کشور است که در اثـر                        

ونگذاری قانون اساسی بریتانیا مجموعه ای از اعالمیّه ها ، منشورها ، مصوبات مجلس قان        . وجود آمده است    ه  تحوالت تدریجی ب  
دارند در حالی که قوانین     » اساسی  « ست که قواعد آنها ماهیتاً جنبه        ا ها شبیه قانون عادی و همچنین عرف و عادات و کنوانسیون         

وجـود  ه مجلس مؤسسان ، آراء مردم یا سـایر دسـتگاههایی کـه بـرای ایـن منظـور بـ             ( اساسی موضوعه توسط ارگانهای مؤسس      
  . یه و به تصویب می رسند در یک یا چند متن ته) آیند می

تفاوت بین این دو قسم قانون اساسی این است که قواعد و هنجارهای عرفی گاهی نامشخص و غیردقیـق بـوده و گـاهی هنگـام                          
اجرا اشکاالتی به همراه خواهد داشت ، در حالی که این مسایل به ندرت در قوانین اساسی موضوعه یافـت مـی شـود و اگـر بـه                             

رد حاصل شود چندان قابل توجه نیست و ارگانهای صالح برای تفسیر می توانند با توجّـه بـه مـتن موجـود و                        چنین مواردی برخو  

                                                           
  ، نشر میزان دکتر سید ابوالفضل قاضی ، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی . 1
  دکتر قاسم شعبانی ، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسالمی ایران ، انتشارات اطالعات. 2
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بر اساس این معیار می توان از قانون اساسی مدوّن و غیرمدوّن            . رجوع به سابقه تا حدودی در رفع مسایل مورد اختالف بکوشند            
  . نیز سخن گفت 

متن واحد و جامعی است که کلیۀ قواعد مربوط به ساختار سیاسی و قدرت و انتقال و اجـرای                   قانون اساسی مدوّن در اکثر موارد       
ولی در مواردی نیز از چند متن مکمّل ترکیب یافته است           ) . مثل قانون اساسی سوئیس و قانون اساسی بلژیک         ( آن را در بردارد     

  ) .1ان یا سه متن قانون اساسی جمهوری سوم فرانسه  مشروطیت ایر1286 و متمم قانون اساسی 1285مثالً قانون اساسی ( 
  تقسیم به اعتبار تعداد متن .2

 مـتن یـا بیـشتر       2 قوانین اساسی بسیاری از کشورها از یک متن تشکیل شده و همچنین دیده می شود که بعضاً از                     ، در این تقسیم  
 و نیـز قـانون اساسـی دوره         دش  متن جداگانه تشکیل می    3قانون اساسی دوره سوم جمهوری فرانسه که از         : مثالً  : تشکیل شده اند    

  . متن بود 2مشروطیت ایران که متشکل از 
 شمسی به امـضاء مظفرالـدین شـاه         1285 اصل در تاریخ     51قانون اساسی دوران مشروطیت از دو متن یکی قانون اساسی اصلی و اولیه که با                

  . شمسی به امضاء محمد علی شاه رسید و رسمیت پیدا کرد 1286 اصل در تاریخ 107رسید و دیگری متمم قانون اساسی با 
 فوریـه   25راجع بـه تـشکیل مجلـس سـنا ، قـانون              1875 فوریه   24قانون  . قانون اساسی جمهوری سوم فرانسه دارای سه متن بود          

  . قوای عالیه کشور  روابط راجع به1875راجع به سازمان قوای عالیه کشور و قانون ژوئیه 1875
هم  مورد تجدید نظر قرار گرفت و اصولی         1368ن اساسی جمهوری اسالمی ایران دارای یک متن است هرچند که در سال              قانو

به آن اضافه شد ولی کلیه اصالحات و تغییرات در همان متن اولیه صورت گرفت و متن جدیدی جدای از قـانون اساسـی اولیـه                          
یـا تمـام مـواد و اصـول آن از ارزش واحـدی              : ن دو حالت را داشـته باشـد         متن قانون اساسی می تواند یکی از ای       . شکل نگرفت   

برخوردار باشد و هیچ مسئله ای در درجه اهمیت بیشتری قرار نگرفته باشد و یا اینکه بعـضی از مـوارد و اصـول آن مـورد توجـه            
  اصـل اسـت و بـه هـیچ        51یران دارای    ا 1324 ذی القعده    14مثالً قانون اساسی مورخ     . بوده جایگاه خاصی به آن داده شده باشد         

 29یک از اصول آن تفوق و برتری داده نشده و تمامی متن از ارزش واحدی برخوردار است اما در متمم قـانون اساسـی مـورخ                      
 قمری در ذیل اصل دوم که در ارتباط با حضور هیئت علمای طراز اول در مجلس شورای ملی بـرای جلـوگیری از              1325شعبان  

ن مغایر با شرع است تصریح شده که این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر عجل اهللا تعالی فرجـه تغییرپـذیر              تصویب قوانی 
توان گفـت     بنابراین می . نخواهد بود ، یعنی به این ماده ارزش فوق العاده ای داده شده است و تفاوت ارزش در متن وجود دارد                      

اند و دسـته ای       مقرراتی که تحت شرایطی قابل اصالح و تغییر و تبدیل         : است  بعضی از قوانین اساسی مشتمل بر دو نوع مقررات          
قانون اساسی جمهوری اسـالمی از همـین نـوع اسـت ، چراکـه بـه دو شـکل دسـته ای از                        . ثابت و غیرقابل تغییر اعالم می شوند        

اساس مـوازین اسـالمی باشـد و تـصریح          مقررات آن ارزش بیشتری یافته اند ، اول به موجب اصل چهارم که کلیه قوانین باید بر                  
 177بر اطالق یا عموم همه اصول قانون اساسی حاکم است ، دوم به موجـب ذیـل اصـل      ) یعنی اصل چهارم    ( گردیده این اصل    

محتوای اصل مربوط به اسالمی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسالمی و پایـه هـای       « که چنین آمده    
 کـشور بـا اتکـای بـه     دارهمانی و اهداف جمهوری اسالمی ایران و جمهوری بودن حکومت و والیت امر و امامت امت و نیـز ا                ای

   .2آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است
  دی با قانون اساسی تقسیم به اعتبار تعیین مرجع صالح برای تشخیص مغایرت قوانین عا .3

  . گروه تقسیم می شوند دوقوانین اساسی به در این تقسیم ، 
یعنی در این نوع از قانون اساسی به صراحت تکلیف قوانین معارض با قانون اساسی مشخص شده است و اختیار            -قانون اساسی صریح    

 عمل را به نهـادی  یا این و اند  اتخاذ تصمیم در این زمینه را یا به دادگاهها و قوه قضائیه داده اند و یا آنها را از این عمل منع کرده                      

                                                           
 دکتر سید ابوالفضل قاضی ، بایسته های حقوق اساسی ، نشر میزان. 1
  دکتر سید جالل الدین مدنی ، کلیات حقوق اساسی ، انتشارات پایدار . 2
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نمونه اول ، قانون اساسی ایرلند و نمونه دوم قانون اساسی هلند و نمونه سـوم قـانون اساسـی                     .از خود قوه مقننه واگذار نموده اند        
  .باشد  جمهوری اسالمی ایران می

قانون اساسی صـراحتی نیـست امـا در عمـل           در بعضی از کشورها با اینکه در حل تعارض بین قوانین عادی با               -قانون اساسی غیرصریح    
قوه قضائیه خود این صالحیت را داشته و عمل می کند ، چنانکه در ایاالت متحده امریکا دیوانعالی کشور چنین عمل می نمایـد          

 خـصوص   البته در بعضی از کشورها هم به دلیل سکوت از مـساله در            . و قانون عادی مغایر با قانون اساسی را ملغی االثر می کند             
  .توانند در آن خصوص اقدامی کنند   عقیده رایج این است که اصوالً محاکم نمی ،تجدیدنظر قضائی

  ی و ترکیب ظاهری اتقسیم بر اعتبار محتو .4
 کشور بگیریم و   -اگر قانون اساسی را به مفهوم تعمیم یافته و کلی آن به عنوان بنیان و انسجام و استخوان دولت                   -قانون اساسی مادی    

صورت قانون یا مقررات یا عرف یا رسم و عـادت در ارتبـاط بـا دولـت و سیاسـت در جامعـه ای وجـود                           ه  کلیه قواعدی را که ب    
داشته باشد ، از مقوله قانون اساسی پنداریم ، یعنی بیشتر به محتوای قواعد توجه کنیم تا به شکل آن ، مفهوم مادی قانون اساسـی          

  .را بیان کرده ایم 
 در همه جوامع تکامل یافته که مراحل آغازین تحول خود را پشت سرگذارده و بـه درجـه بلـوغ و انـسجام کـشوری                          رعبیبا این ت  

حال چه متن مـصوبی ، زیـر عنـوان قـانون اساسـی باشـد ، یـا اینکـه         . رسیده باشند ، قانون اساسی به مفهوم مادی آن وجود دارد    
  .رفی ، مفهوم قانون اساسی را القا کند صورت عادی یا عه مقررات و قوانین پراکنده ای ، ب

در این مفهوم ، قانون اساسی به یک سلسله اصول و قواعد مدون و مرتبی گفته می شود که زیرلوای یـک مـتن                      -قانون اساسی شکلی    
 و  رسمی و تشریفاتی ، بوسیله مقامات صالحیت دار به تصویب رسیده باشـد و بـر افـراد و تـشکیالت سیاسـی و متـصدیان امـور                           

در اینجا قانون اساسی دارای کلیه خصائص یک عمل هنجاری اسـت  . همچنین بر قوانین عادی ، به عنوان قانون برتر حکم براند       
  . که توسط قدرت موسس به تصویب می رسد و همه چیز باید براساس آن استوار باشد

  تقسیم به اعتبار منشاء شکل گیری  . 5
  :یری نیز به اقسام مختلف بخش کرد منشاء شکل گقوانین اساسی را می توان از لحاظ 

اگر قانون اساسی از سوی زمامدار بالمنازعی به عنوان امتیاز به مردم داده شود به آن قانون اساسـی اعطـائی     -قانون اساسی اقتداری یا اعطائی      
زادانه و برحسب اختیارات سلطنتی بـه مـردم   لوئی هیجدهم پادشاه فرانسه در هنگام تاجگذاری قانون اساسی را آ        . یا اقتدار می گویند     

  .همچنین بسیاری از دیکتاتورهای سده های نوزده و بیست ، از این طریق ، تن به قبول قانون اساسی داده اند . فرانسه اعطا کرد 
ی یک یا دو مجلس انجـام       گاهی شکل گیری قانون اساسی به وسیله حاکم مطلق ولی با همکار            - نیمه اعطائی    یاقانون اساسی نیمه اقتداری     

 نخستین قـانون    .مظفرالدین شاه قاجار فرمان مشروطیت را با همکاری عده ای از رجال مذهبی و سیاسی صادر گردد                  . می گیرد   
    .اساسی در مجمعی مرکب از نمایندگان مردم و نمایندگان پادشاه و توافق بین آنها تهیه گردید

ارد ، قوانین اساسی ثمره نهضت ها و انقالبها ، از طریق مردم یا نمایندگان آنها به تصویب رسیده                   در بیشتر مو   -قانون اساسی مردم ساالر   
  :در اینصورت . است
  .مجالس موسسان برای تدوین قانون اساسی از سوی مردم انتخاب می شوند  ♣
  .شود ی پس از تهیه و تنظیم به همه پرسی گذارده میقاعدتاً طرح قانون اساس. همه پرسی نیز یکی از اشکال رایج برای تصویب قانون اساسی است  ♣
  .دارند جنبه مردم ساالری  در مجموع  شیوه مختلط یا تصویب از سوی مجالس موسس و همچنین تصویب مردم یا استفاده از سایر روشها که همه ♣

   تقسیم به اعتبار چگونگی پیدایش قانون اساسی  . 6
  .قانون اساسی تدوینی ،نوع قانون اساسی تکاملی   :تقسیم کرده اند دسته ی پیدایش به دو قوانین اساسی دولتها را از نظر چگونگ

قانون اساسی تکاملی در اثر تغییرات تکاملی و تدریجی امور حکومت و ملی یک دوره طوالنی در درون یـک          -قانون اساسی تکاملی  
هـای ضـمنی بـین ملـت و            توافـق  طع مختلف زمانی به شکل    اصول این نوع قانون اساسی در مقا      . جامعه سیاسی به وجود می آید       

این نوع قانون اساسی ساخته و پرداخته یک مجلس به خصوص و در زمانی معین نیست  بلکه عرفها و                    .  ظهور می کند     حکومت
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 بـه . سنتهایی است که طی تاریخی طوالنی در یک کشور شکل می گیرد و جا می افتد و حکومت و ملت بدان عمـل مـی کنـد     
خـصوص و در زمـان   ه  همین مناسبت گفته شده که قانون اساسی تکاملی فرزند تـاریخ اسـت و نـه مخلـوق اراده یـک محلـی بـ                        

 از مختصات قانون اساسی تکاملی این است که اوالً بیشتر اصول آن غیرمدون است و تنها به صورت رسوم سیاسـی در                       .مشخص
  .ست  ثانیاً از نوع انعطاف پذیر ا.دیده می شود کشور 

این نوع قانون اساسی معموالً یا در یک مجلس خاص به نام مجلس موسسان به تصویب می رسد و یا از طـرف                        -قانون اساسی تدوینی  
این است که اوالً مدون است و ثانیـاً معمـوالً           اساسی  از مختصات این نوع قانون      . اعالم می شود    ) مانند پادشاه (یک قدرت عالیه    

مجلس موسسان مجلس خاصی است که اعضای آن فقط برای طرح و تصویب قانون اساسی ، از                 .  باشد   از نوع انعطاف پذیر می    
بـه محـض اینکـه      . ماموریت این مجلس موقت و زمان حیات آن محـدود اسـت             . شوند   طرف شهروندان یک دولت انتخاب می     

  .گردد  طرح قانون اساسی را تهیه و تصویب نمود منحل می
  ابلیت تغییرپذیری اعتبار قبه تقسیم  .7

  .در قانون اساسی است ) بازنگری ( مالک این تقسیم بندی چگونگی تجدیدنظر 
قانون اساسی انعطاف پذیر آن است که متصدیان امور حکومت قانوناً بتوانند بـه راحتـی هـر نـوع تغییـر یـا              -  نرم یاقانون اساسی انعطاف پذیر   

به وسیلۀ همان ارگان و ( رتی ، هنگامی که بتوان قانون اساسی را به شیوۀ قوانین عادی            به عبا . ورند   حک و اصالح را در آن به عمل آ        
در این صورت بین قـوانین اساسـی و قـوانین عـادی     . مورد تجدید نظر قرار داد ، آن را انعطاف پذیر یا نرم می خوانند               ) با همان آیین    

قـوانین اساسـی نـرم ، عمومـاً صـورت قـوانین       . ۀ یکسانی واقع شـده انـد   هیچ تمایزی وجود ندارد ، زیرا از لحاظ سلسله مراتب در رد           
قـانون  . 1قانون اساسی انگلیس و قانون اساسی اسرائیل ، از زمرۀ قوانین اساسی نرم به شمار می آینـد                   . اساسی عرفی و غیرمدوّن دارند      

  . اساسی انگلستان نمونه برجسته یک قانون اساسی انعطاف پذیر است 
پارلمـان  . ور قانون اساسی هیچ گونه ارحجیتی نسبت به قوانین عادی ندارد و مانند قوانین عـادی تـابع اراده پارلمـان اسـت        در این کش  

تواند همان طور که قوانین عادی را تصویب و یا حک و اصالح می کند اصول قـانون اساسـی را کـه بیـشتر بـه صـورت                              انگلستان می 
  :گفته اند که در انگلستان .  و اصالح کند عرفهای سیاسی است تغییر دهد و یا حک

  .هیچ قانونی نیست که پارلمان نتواند آنرا تصویب کند  
  .هیچ قانونی نیست که پارلمان نتواند آنرا ملغی کند  

ده در آن کـشور یـک مـا   . پارلمان انگلستان قانون اساسی را به همان طریقی تغییر می دهد که مثالً قانون منع مشروبات الکلی را                   
کنـد کـه یـک مـاده قـانون عـادی طـی         قانونی مربوط به تغییر و اصالح یکی از اصول قانون اساسی همان پروسه ای را طـی مـی                 

بدین معنی که الیحه مذکور در هر یک از دو مجلس سـه بـار مطـرح مـی گـردد و بعـد از تـصویب دو مجلـس بـرای                  . کند   می
در انگلـستان هـیچ     .  طرف پادشاه ، قانون می شود و به موقع اجرا در می آیـد                توشیح پادشاه فرستاده می شود و بعد از توشیح از         

 ایـن بـدین معنـی اسـت کـه در سیـستم انگلیـسی هـیچ                  . دادگاهها ، حق ملغی کردن مصوبات پارلمان را ندارنـد            ، حتی مرجعی  
  .ارد حرکت و قدرت خاصی به قانون اساسی داده نشده و این قانون با قوانین عادی ارزش مساوی د

اما در زمان حاضر وضع تغییر کرده و تنها قـانون اساسـی             . در گذشته خیلی از قوانین اساسی کشورها از نوع انعطاف پذیر بودند             
 -قبل از جنگ اول جهانی قانون اساسی امپراطوری اتریش       . انگلستان هنوز به صورت غیرمدون و انعطاف پذیر باقی مانده است            

  . هرچند مدون بود اما در عین حال انعطاف پذیر بود 1982قانون اساسی ایتالیا تا سال . پذیر بود هنگری غیرمدون و انعطاف 
فوائد یک قانون اساسی انعطاف پذیر در همان خاصیت انعطاف پـذیری و قابلیـت       باید گفت ،   مزایای قانون اساسی انعطاف پذیر    در مورد   

ساسی انعطاف پذیر را می تـوان بـه همـان نحـوی کـه قـوانین عـادی را تغییـر                      یک قانون ا  . انطباق آن با اوضاع زمان نهفته است        
بنابراین تعدیل نمودن و منطبق ساختن محتویات چنین قانونی با احتیاجات جدید        . دهند ، به آسانی اصالح کرد و یا تغییر داد            می

                                                           
  ، نشر میزان حقوق اساسی و نهادهای سیاسی دکتر سید ابوالفضل قاضی ، . 1
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عطاف پذیری قانون اساسی انگلـستان ، ایـن   عده ایی از متفکرین سیاسی معتقد هستند که خصلت ان        . جامعه به راحتی میسر است      
به عالوه چون این نوع قـانون  . کشور را در خیلی از مقاطع تاریخی از خطر فروافتادن در یک انقالب اجتماعی نجات داده است     

لمت آمیـز   اساسی با نیازهای سیاسی و اجتماعی جامعه راحت تر می تواند منطبق شود ، بهتر می تواند امکان ترقیات منظم و مسا                     
خاصیت انعطاف پذیری قانون اساسی آثـار مخـرب انقـالب سیاسـی را یـا بـه کلـی خنثـی و یـا بـه حـداقل                   . ملی را فراهم سازد     

در زندگی فردی و همچنین در حیات ملی لحظاتی فرا می رسد که سرسختی و عدم انعطاف نه تنها مضر است بلکـه                       . رساند   می
 امریکا مقرر می دارد که انتخاب رئیس جمهور امریکا باید هر چهارسـال یکبـار بـه عمـل             مثالً قانون اساسی  . خطرناک می شود    

برپای داشتن انتخابات در زمان جنگ چیزی جـز انحـراف توجـه             . آید اعم از اینکه کشور در حال صلح باشد یا در حال جنگ              
 اساسی انعطاف ناپذیر آن را مقرر داشته است         اما چون یک قانون   . ملی و نیروهای دفاعی از مساله جنگ به مسائل داخلی نیست            

گو اینکه در جریان جنگ دوم جهـانی چنـین شـد و دو              . خیر اندازد   تأحکومت امریکا نمی تواند در زمان جنگ انتخابات را به           
 امـا در جریـان    . کاندیدای ریاست جمهوری یعنی روزولت و دیوای ، افکار عمومی را از جنگ بـه انتخابـات منـصرف کردنـد                      

همان جنگ انتخابات عمومی انگلستان را به برکت انعطاف پذیری قانون اساسی به تاخیر انداختند بدون اینکـه دسـتگاه اجرایـی           
بعـد از اینکـه جنـگ خاتمـه         . کشور را دچار وقفه ای سازند و در عین حال سیاست جنگی حکومت هم یکنواخت ادامه یافـت                   

   .ا شد پذیرفت بالفاصله انتخابات در آن کشور برپ
از آن . استوار است و تضمینی بـرای ثبـات و دوام آن نیـست       نا  این نوع قانون ذاتاً    باید گفت ،    قانون اساسی انعطاف پذیر    معایبدر مورد   

شـور و جـوش هـای    .  تاثیر هیجانات متغیر اجتماعی قرار مـی گیـرد    تحتجائیکه پروسه اصالح و یا تغییر آن آسان است ، زیرا          
  . از احساسات ناشی می شوند ، چراکهه از منطق و شعور فاصله دارند اجتماعی همیش

از طرفـی غلیـان احـساسات        . و قـوه تفکـر را فلـج مـی سـازد              اخـتالل احساسات چه در زندگی فردی و چه ملی عقـل را دچـار              
ت قـراردادن تـوده هـا بـه         دهد تا بـا آلـت دسـ         اجتماعی ، فرصتهای مناسبی در اختیار سیاستمداران عوام فریب و ریاکار قرار می            

در آن حال قانون اساسی ممکن است به نحوی تغییر داده شود کـه هـیچ ارتبـاطی بـا نیازهـا و                  . اهداف قدرت طلبانه خود برسند      
  .منافع ملت نداشته باشد بلکه تنها نظر سیاستمدار تشنه قدرت و یا حزب اکثریت را تامین نماید 

طریقـه تغییـر و   . این نوع قانون اساسی مافوق قوانین عادی و مافوق اراده پارلمان قرار گرفتـه اسـت           - سختیا  قانون اساسی انعطاف ناپذیر     
در ایـن جـا     . به دلیل همین مشکل بودن اصالح و تغییر است که آنرا انعطاف ناپذیر مـی نامنـد                   . استمشکل   اصالح و تغییر آن   

ه اسـت و لـذا تغییـر و یـا اصـالح آن نبایـستی تـابع رویـه عـادی               گفته می شود که قـانون اساسـی مظهـر اراده عالیـه یـک جامعـ                
قدرت قانونگذاری مجـالس عـادی    .قانون اساسی انعطاف ناپذیر از حوزه روال عادی قانونگذار بیرون است          . باشد   قانونگذاری  

در کـشورهایی کـه     . نـد   به وسیله خود قانون اساسی محدود شده است تا مجالس مذکور نتوانند به حریم قانون اساسی تعدی کن                 
دارای قانون اساسی انعطاف ناپذیر هستند اگر یک قانون عادی بوسیله مجلس به تصویب برسد که با قانون اساسی مغـایر باشـد ،     

  .آن قانون عادی مردود است و قابل اجرا نخواهد بود 
تجدیدنظر در آن توسـط مجلـس ویـژه یـا بـا             پذیر به قانونی گفته می شود که مراسم          نا به عبارتی قانون اساسی سخت یا انعطاف      

  . آیین خاصی غیر از آیین تجدیدنظر در قوانین عادّی به عمل می آید 
تقریبـاً همـۀ    . در این حالت اخیر ، قوانین اساسی بر قوانین عادّی برتری دارند و از جهت سلسله مراتب فوق در نخستین رده قرار می گیرنـد                          

عطاف ناپذیرند و مقرّرات تجدیدنظر آنها به گونه ای تدوین یافته است که نتوان بـه آسـانی دسـت خـوش                      قوانین اساسی نوشته ، سخت و ان      
قـانون اساسـی سـوئیس ،    . تغییر و دگرگونیشان قرار داد و موجبات تهدید ثبات سیاسی کشور و ساخت بندی حقوقی جامعه را فراهم کـرد             

  .ل هایی دربارۀ قانون های اساسی سخت ذکر کرد فرانسه ، آمریکا و بلژیک را می توان به عنوان مثا
توانـد اصـول     در این کـشور کنگـره نمـی       . قانون اساسی ایاالت متحده امریکا نمونه کامل و بالغ یک قانون انعطاف ناپذیر است               

دی را تـصویب   مضافاً اگر کنگره یک قانون عـا      . قانون اساسی را به روال عادی قانونگذاری تغییر دهد و یا حک واصالح نماید               
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امـا در  . کند که محتوای آن صریحاً یا ضمناً مغایر با قانون اساسی باشد آن قانون از درجه اعتبار ساقط است و قابل اجـرا نیـست                       
. این جا باید دید که چه مرجعی این حق را دارد که یک قانون عادی مصوب کنگره را خالف قانون اساسی اعـالم و لغـو کنـد                            

دادگاههای امریکا هـر قـانون مـصوب کنگـره را کـه              . این حق را به دادگاههای این کشور اعطا کرده است            رویه قضائی امریکا  
  .مغایر با قانون اساسی تشخیص دهند آن را خالف قانون اساسی اعالم و از اجرای آن خودداری می نمایند 

اصول وقواعـد منـدرج     . ون اساسی این کشور هستند      بدین ترتیب در امریکا ، دادگاهها و در راس آنها دیوان کشور ، نگهبان قان              
در آن را تفسیر و معنی می کنند و حدود صالحیت قوه مقننه را مشخص می سازند و در نهایت هر قانون عادی کـه از تـصویب                            

اسی به وسـیله    این روش حفاظت از قانون اس     . کنگره بگذرد و به نظر دادگاهها با قانون اساسی مغایر باشد ، آنرا ملغی می سازند                 
 دادگاههای امریکا به کرات از حق تجدیدنظر قضائی خود استفاده و قوانین مصوب کنگـره              . می نامند   تجدیدنظر قضائی   دادگاهها را   

 بردرآمـد شـهروندان    مالیـات قـانون    سال کنگره تالش کرد که  18در یک مقطعی از تاریخ امریکا ، مدت         .  ملغی می نمایند     را
پرزیدنت روزولـت نیـز   . اثر شد  ار قانون مصوب کنگره از طرف دیوان کشور خالف قانون اساسی اعالم و بی            وضع کند اما هر ب    

 نویودیل روزولـت   ، دیوان کشورهمشد سعی کرد این بن بست را بشکند اما این بار( NEW DEAL )   با طرحی که مشهور به
 . قانون اساسی اعالم و ملغی ساخت  مغایررا نیز

در . قانون اساسی انگلستان تکاملی یعنی غیر مدون و انعطاف پذیر اسـت  . یسی درست عکس سیستم امریکایی است سیستم انگل 
این کشور فرقی بین قانون اساسی و قوانین عادی نیست و هرچه را که پارلمان تصویب کند دادگاهها مکلف به تفسیر و اجـرای                        

 قانون متعلق به پارلمان است همان طور حق تغییر یا اصالح یا الغاء قـانون                در انگلستان همان طور که حق تصویب      . آن می باشند    
  .نیز به پارلمان تعلق دارد 

نقش مفید قانون اساسی انعطاف ناپذیر در ایجاد ثبات بـرای یـک نظـام دموکراتیـک                 باید گفت ،     مزایای قانون اساسی انعطاف ناپذیر    درمورد  
ماً قانونی مدون می باشد و مدونین آن منتهای تالش خود و خرد خود را به کار می برند تا سندی این نوع قانون الزا. انکارناپذیر است 

ناپذیر در   یک قانون اساسی مدون و انعطاف     . تهیه کنند که هم برای نسل حاضر و هم برای نسل آینده قابل احترام و مایۀ اعتماد باشد                   
و متهیج کشور می باشد و نظام دموکراسی را در مقابل حوادث سیاسی تـشنج            حقیقت اولین آرام بخش برای اوضاع سیاسی پرهیجان         

قانون اساسی مدون انعطاف ناپذیر سدی است در مقابل تجاوزات دو قـوه مجریـه و مقننـه و یـک گـارانتی علیـه                         . کند  بار صیانت می  
. انی ، دینی وغیره ممکن است وجـود داشـته باشـد    مضافاً اینکه در هر دولت ، اقلیتهای قومی ، زب        .  تغییرات عجوالنه در نظام مملکت    

قانون اساسی انعطـاف ناپـذیر ثبـات و سـالمت حقـوق             . این اقلیتها حقوقی دارند واین حقوق معموالً در قانون اساسی درج می گردد              
  .اقلیتها را تضمین می کند و اقلیتها طبعاً نمی خواهند حقوق بنیادین آنها دستخوش اراده اکثریت گردد 

اگر اکثریت تصمیم بگیرد که با تغییر قانون اساسی به حقوق اقلیت صدمه بزند در این جا دادگـاه اسـت کـه بـا وجـدان سـالم ،             
  .قانون مصوب اکثریت را خالف قانون اساسی اعالم می کند و مانع تضییع حقوق اقلیت می گردد 

همین افراط ،  باشدنعطاف ناپذیری و محافظه کاری یک قانون اساسی بیش از حداگر جنبه ا ،   باید گفت  قانون اساسی انعطاف پذیر      معایبدر مورد   
طریقه اصالح قانون اساسی را بـیش از حـد پیچیـده و    ) خبرگان(هرگاه مجلس موسسان . پذیری خود ضعف قانون خواهد بود     نا در انعطاف 

یاالت متحده امریکا اولین کشوری است که قانون اساسی ا.  خواهد بود ها و اغتشاشات  و موجب تنشمشکل کند همین پیچیدگی زیان بار   
دومین کـشوری کـه قـانون اساسـی مـدون      . کشورهای دیگر جهان تجربه امریکا را تقلید کردند       . مدون و انعطاف ناپذیری را بوجود آورد        
  .انعطاف ناپذیر بوجود آورد فرانسه بود

  تقسیم به اعتبار شکل حکومت  . 8
رض قوه مقننـه قـرار گیـرد ، حکومـت مزبـور را جمهـوری و قـانون اساسـی آن را قـانون اساسـی دولـت جمهـوری                  هرگاه قوه مجریه در ع    

مانند ایاالت متحده امریکا که رئیس جمهور آن مستقیماً بوسیله مردم انتخاب می شود و اقتدارات وی بالواسطه از قانون اساسی                     . گویند   می
 حکومت مزبور را حکومت پارلمـانی و قـانون اساسـی      تابعه قوه مقننه آن باشد     یه مجریه کشور  لیکن چنانچه قو   . گرددمنتج می این کشور   

  . مانند آنچه که در فرانسه معمول است .گویند می قانون اساسی دولت پارلمانی آن را
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  قانون اساسی یکدست و مختلط  .9
، یعنی آئین تجدیدنظر در مورد همه مقررات آن         قانون اساسی یکدست آن است که کلیه اصول آن دارای ارزش مساوی باشند              

برعکس، قـوانین اساسـی مخـتلط بـه متـون            . چنین خصوصیتی دارند  غالب قوانین اساسی مدون     . به یکسان پیش بینی شده باشد       
) یانعطاف پذیری همگان  (اصولی که با آئین خاص قابل تجدیدنظرند        : مصوبی گفته می شود که مشتمل بر دو نوع اصول باشند            
 قانون اساسی هند مقرراتی دیـده مـی شـود کـه از حیـث         در مثالً. باشند   واصولی که همانند قوانین عادی قابل اصالح و تغییر می         

بازنگری شباهت فراوانی با قوانین عادی مصوب مجلس دارند و آئین تجدیدنظر آنها مانند اعمال قوه مقننه ، توسط کنگره هنـد                      
بوده و شبیه قوانین اساسی بریتانیا  توسط ) نرم(در اکثر موارد انعطاف پذیر    ) 1961( افریقای جنوبی    قانون اساسی . انجام می شود    

 آن در صورتی مورد تجدیدنظر واقع می شـوند کـه دوسـوم اعـضای              118 و   108لیکن اصول   . شوند  می  مجالس مقننه بازنگری    
  .دومجلس که در یک جا گردآمده باشند آن را به تصویب رسانند 
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  . کلیه قواعد در این حالت مفهوم قانون اساسی را دارند . توجه بیشتر به محتوای قواعد :قانون اساسی مادی  
  

  اقسام قانون اساسی از لحاظ مادی 
   
  قانون اساسی یکدست و قانون اساسی مختلط  . 1

ش مـساوی باشـد و آیـین تجدیـدنظر در آنهـا بـه صـورت             شود که همه مقررات در آن دارای ارز         به متنی گفته می    :ت  قانون اساسی یکدس   
   اکثرا دارای خصیصه همسانی هستند. یکسان پیش بینی شده باشد 

و قواعـدی    قابل تجدیدنظرند    تی که با آیین خاص    مقررا: نوع مقررات هستند    دو  بر  شتمل   م  اساسی پاره ای از قوانین    :قانون اساسی مختلط     
    هند و آفریقای جنوبی قوانین اساسیمانند. باشند  که همانند قوانین مادی قابل اصالح و تهذیب می

  قانون اساسی سخت و قانون اساسی نرم  . 2
له مراتبـی در رده یکـسانی قـرار    بین قانون اساسی و قانون عادی هیچ تمایزی وجود ندارد و از لحاظ سلـس           :قانون اساسی انعطاف پذیر یا نرم        
  انگلیس ،  اسراییل . دارند
مراسم تجدید نظر در آن توسط مجلس ویژه با آیین خاص غیر از آیین تجدید نظر در قوانین عادی بـه        :قانون اساسی انعطاف ناپذیر یا سخت        

، ند مانند قوانین اساسی  امریکا ، فرانسهناپذیر ته شده انعطافتقریبا همه قوانین نوش.  قانون اساسی بر قوانین عادی برتری ندارد    .آید    عمل می 
  بلژیک 

  قانون اساسی عرفی و قانون اساسی نوشته  . 3
البته قوانین اساسی عرفی نیز به مجموعه قواعدی که مربـوط بـه             . خوریم    می  به قوانین اساسی عرفی بر    ) مدون  ( در برابر قوانین اساسی نوشته      

اند ، بلکه در قوانین عادی عرف و آداب و رسـوم ،               ولی این قواعد ، در متن مدونی گرد نیامده        . شود    ت باشد اطالق می   انتقال و اجرای قدر   
 مثل قانون اساسی کشور انگلستان. دارند  شوند و در جمع ، ساخت بندی سیاسی کشور را مشخص می به طور پراکنده یافت می

 یک سلسه اصول و قواعد مدون و مرتبی که زیـر لـوای یـک مـتن رسـمی و تـشریفاتی بـه                         :اسی شکلی   قانون اس 
  وسیله مقامات صالحیت دار به تصویب رسید باشد و بر قوانین عادی به عنوان قانون برتر حکم براند 

  اقسام قانون اساسی از لحاظ نحوه شکل گیری 
  
   . اقتدار مطلق قانون اساسی را به عنوان امتیاز به رعایای خود اعطا کندصاحب :قانون اساسی اعطایی یا اقتداری  . 1
  .پذیرد  شکل گیری قانون اساسی توسط حاکم مطلق و همکاری با یک یا دو مجلس انجام می :قانون اساسی نیمه اقتداری  . 2
  . آید   به وجود می ذیل و به روش هایقانون اساسی غالباً از طریق دموکراتیک :قانون اساسی دموکراتیک  . 3

  مجلس موسسان  
  رفراندوم  
  پله بیست  
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  وجه تمایز قانون اساسی از سایر قوانین :  ضمانت های احترام به قانون اساسی -  ششمبند
اهمیت ویژه قانون اساسی و برجسته بودن آن در میان سایر قوانین در حقیقت برای ارتباطی است که این قانون ، با ساختار کلـی                         

کـشور و    -دولـت   هـای    بی ضمانت ثبـات و اسـتحکام چهـارچو        ترام به قانون اساسی یعن    اح.  کشور دارد     هر  سیاسی –حقوقی  
قاعدتاً می توان این موضوعات را زیر سه عنوان مختلف مورد بحث و بررسـی قـرار                 . رژیم سیاسی مستقر در هر جامعه کشوری        

  :داد 
  سلسله مراتب قواعد حقوقی  
  برتری قانون اساسی  
  ساسی  قانون اتوسطکنترل قوانین  

  سلسه مراتب قواعد حقوقی اصل  –الف 
در علم حقوق مرسوم است که قواعد حقوقی را برحسب اهمیت آن دسته بندی نموده و به تنظیم سلـسله مراتـب آنهـا مبـادرت                          

هدف اصلی آن است که برحسب اصل قانونی بودن امور ، شبکه قواعد و احکام بایـد در ارتبـاط بـا یکـدیگر از خـط                   . کنند   می
  .ی معینی پیروی کنند و بین آنها هماهنگی الزم که جزء الینفک احترام به اصول کلی است به وجود آید مش

یعنی اهمیـت قاعـده برحـسب واضـع آنهـا مـورد             . قاعدتاً برای تنظیم این سلسله مراتب ، بنا را بر جنبه شکلی قواعد می گذارند                
  :به صورت زیر رتبه بندی می شوند قواعد حقوقی بنابراین کیفیت ، . سنجش قرار می گیرد 

  )اعمال قوه موسس(قانون اساسی  ♣
  )اعمال قوه مقننه(قوانین عادی  ♣
  )اعمال قوه مجریه(تصویب نامه ها  ♣
  )اعمال استان ، شهرستان ، شهر(مصوبات انجمن ها و شوراها  ♣

  :واضعان قواعد باال از حیث اهمیت به قرار زیرند 
ارچوب بندی قواعد ساختاری جامعه است و در برهه های مهم تاریخی، یـا حـوادث سرنوشـت                  که نخستین نمود چه    ، قوه موسس  .1

  .ساز به صورت مجالس موسسان یا اراده مستقیم جامعه ظاهر می شود 
یعنی ارگانی متشکل از نمایندگان مردم که بدون وقفه مشغول قانونگـذاری عـادی و پاسـخگویی بـه نیازهـای                      ،) پارلمان(قوه مقننه    .2

  .متحول روزمره است 
  .که طبق قانون اساسی می تواند برحسب مورد قواعدی به صورت تصویب نامه و آئین نامه و فرامین مختلف صادر نماید    ، قوه مجریه  .3
و در کشورهای نامتمرکز که طبق قوانین مملکتی صـالحیت وضـع قواعـد و هنجارهـا را در قلمـر                   ،    انجمن های استان و شهرستان و شهر       .4

  .خویش دارا می باشد 
یعنی محتوای قواعد فروتـر  . البته ، سلسله مراتب شکلی قواعد ، در عمل منجر به ایجاد سلسله مراتب ماهوی آنها نیز خواهد بود               

  .باید منطبق با محتوای قواعد برتر باشد 
ای فـرودین بـا هنجارهـای فـرازین ،          اصل انطباق هرگونه تصمیم گیری قانونی با تصمیمات باالتر و همچنین سازگاری هنجارهـ             

  .نتیجه منطقی اصل قانونی بودن است که امروزه مورد قبول قریب به اتفاق مکاتب حقوقی است 
به نظـر   : البته گروهی از حقوقدانان ، در میان هر یک از قواعد دسته بندی شده و متمایز نیز قائل به گونه ای سلسله مراتب هستند                       

قواعـد فرادسـتوری کـه احکـام آن بایـد برسـایر هنجارهـای قـانون اساسـی                   : امل دو دسته قاعده است      قانون اساسی ش  این گروه   
  .تحمیل شود و دیگری قواعد اساسی معمولی 

مثالً قواعد موجود در اعالمیه های حقوق که شامل حقوق فردی و فطری و اصـول حـاکم بـر روابـط اساسـی جامعـه اسـت ، از                             
قـوانین مـصوب مجـالس مقننـه        . ته می شود که سایر قواعد اساسـی نیـز بایـد از آن تبعیـت کننـد                   مقوله قواعد فرادستوری پنداش   

قـوانین ارگانیـک ماننـد سـایر اعمـال مجـالس مقننـه منـشاء                . را نیز به قوانین ارگانیک و قوانین عادی تقسیم می کنند            ) پارلمان(
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بـه همـین    ) . حقـوق فرانـسه   (سی و تکمیـل آن تلقـی مـی شـوند            تقنینی عادی دارند ولکن به مثابه تدبیری برای اجرای قانون اسا          
، ین نامه های اجرایی و بخشنامه ها  ترتیب است وضع تصویب نامه ها و آئین نامه ماهوی صادره از سوی هیات دولت نسبت به آئ                 

  ) .استان ، شهرستان ، شهر و نظایر آن(های محلی  یا تصمیمات دولت مرکزی نسبت به مصوبات انجمن
  اصل برتری قانون اساسی  -ب 

برجستگی قانون اساسی نسبت به سایر قوانین ، یکی به سبب صالحیت برتر واضح آن و دیگری به علت شیوه خاص تجدیـدنظر          
  .در آن است 

  سس ؤقوه م .1
بـال انقـالب یـا      به دن  ( تغییر رژیم سیاسی     یا)  از راه احداث یا استقالل از کشورهای استعماری        (به دنبال پیدایش کشوری جدید      

برای پایه گذاری و تاسیس پا به عرصه وجود می گـذارد و اساسـی تـرین              اراده حاکم موجود در هر جامعه       )  حوادث تند مشابه  
قواعد و احکام را که پایه گذار نهادهای سیاسی فرمانروا و قلمرو حقوق شهروندان می باشد در باالترین سطح ممکن داخلی بـه                       

موسس به صور مختلف ظاهر می شود و در باالترین سطح اراده حـاکم دسـت بـه صـدور قواعـد اساسـی                        قوۀ  . وجود می آورد    
قوه موسس نخستین قانون اساسی ایران مجلس اول بود که ظاهراً به عنوان ارگان قانونگذاری به وجود آمده بود ، ولـی                      . زند   می

در مورد قانون اساسـی جمهـوری اسـالمی ، مجلـس ویـژه ای               برعکس  . وظیفه تهیه و تدوین قانون اساسی را نیز برعهده داشت           
اما عالوه بر مجلس فوق تائیـد ولـی فقیـه و همـه پرسـی در خـصوص               . دار تدوین قانون اساسی گردید       عهده) مجلس خبرگان  (

   .1شکل حکومت مجتمعاً نقش قوه موسس را برعهده گرفت
   در قانون اساسی  و تجدیدنظربازنگری .2

 قانون اساسی نیز همانند وضع قانون توسط قوه موسس یا نهادی که بـرای ایـن منظـور در خـود قـانون اساسـی                   عمل بازنگری در  
آئین تجدیدنظر در مورد قوانین اساسـی بـا شـیوه معمـولی اصـالح و تغییـر قـوانین عـادی                      . پیش بینی شده است انجام می گیرد        

بـه ویـژه   ( تغییر و اصالح واقع می شوند ولی در مورد قانون اساسی قوانین عادی به وسیله شیوه های مرسوم مورد      . متفاوت است   
   .2، آئین تجدیدنظر طوری پیش بینی شده است که نتوان به سهولت آنها را تغییر داد) پذیرناقوانین اساسی انعطاف 

 آیـا اساسـاً تجدیـدنظر در        و امـا اینکـه    . تجدیدنظر در قانون اساسی یعنی کسر ، الحاق و یا تغییر یک یا چند اصل از اصـول آن                    
قانون اساسی ممکن است یا نه و در صورت امکان ، عملی درست و صحیح می باشد یا نه ، خود بحـث مهمـی اسـت کـه آرای                            

  :مختلفی در این رابطه ارائه شده است 
 از طرفـی هـم ایـن نیازهـا و           دسته ای از اندیشمندان این رشته معتقدند از آنجایی که قانون زاییده نیازها و شرایط خاص بشر است و                   

  .شرایط دائماً در حال تغییر هستند لذا قانون هم باید متناسب با آن شرایط و نیازها تغییر و اصالح گردد 
عده ای دیگر معتقدند تجدیدنظر در قانون اساسی تـابع مالحظـات سیاسـی یـک کـشور مـی باشـد و بـه همـین جهـت ایـن امـر در                                  

   .3کشورهای دنیا متفاوت است
  .می رسد پیشنهاد بازنگری نخست به تصویب دوسوم هر یک از مجالس کنگره امریکا ر د

برای بازنگری ، اکثریت دوسوم اعضای هر دو مجلس بوندسـتاگ و بوندسـرات الزم               ) 1949قانون پایه ای سال      (آلماندر کشور   
و هم بـه   ) برحسب پیشنهاد نخست وزیر   (هوری   ابتکار تجدیدنظر هم متعلق به رئیس جم       1958 طبق قانون اساسی     فرانسهدر   .است  

اگر بازنگری در ماده یا مـوادی ، از سـوی رئـیس جمهـوری عنـوان شـود اصـالحات بـه                       . اعضای پارلمان این کشور تعلق دارد       
د صورت الیحه از سوی قوه مجریه تهیه گردیده تقدیم پارلمان می گردد و اگر لزوم تجدیدنظر به وسیله نمایندگان پیشنهاد شـو  

الیحه یا طرح بازنگری توسط هر دو مجلس ملـی و سـنا   . طرح قانونی آن طبق مقررات توسط خود آنان تهیه و تنظیم می گردد           
                                                           

 دکتر سید ابوالفضل قاضی ، بایسته های حقوق اساسی ، نشر میزان. 1
 دکتر سید ابوالفضل قاضی ، منبع پیشین. 2
  دکتر قاسم شعبانی ، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسالمی ایران ، انتشارات اطالعات. 3
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بلکه طرح یا الیحه مصوب باید به همه پرسی گـذارده شـود و رای               . به تصویب می رسد ولی بازهم کار هنوز قطعی نشده است            
 قانون اساسی به رئیس جمهور حق داده اسـت کـه در             89البته اصل    .هائی خواهد کرد    مثبت اکثریت شهروندان امر بازنگری را ن      

یعنی می تواند الیحه تجدیدنظر را به کنگره دو مجلس تقـدیم            . صورت تمایل راه دیگری را نیز برای انجام تجدیدنظر برگزیند           
  .همه پرسی دیگر الزامی نیست در این صورت به شرط آنکه سه پنجم اعضای کنگره آن را تصویب کنند ، . کند 

  . اصالح ، تکمیل : در هر صورت تجدیدنظر به دو منظور در قانون اساسی ممکن است صورت بگیرد 
جـز انگلـستان ، تـشریفاتی را کـه     ه معموالً طریقه تجدیدنظر در خود قانون اساسی پیش بینی می شود و در تمام کشورهای دنیا ب        

امـا فقـط در انگلـستان    .  اعمال می شود دربارۀ تغییرات و وضع قانون اساسی به کار نمی برند               برای وضع قوانین عادی و متعارف     
در کشورهایی که قانون اساسی مدون . چون فرقی بین قوانین عادی و اساسی نیست لذا از تشریفات خاصی هم برخوردار نیست            

  :دارند ممکن است یکی از روشهای زیر اعمال شود 
 1936 قـانون اساسـی سـال    146 و یا اصـل  1919دگان مجلس واحد یا مجلسین مثل ، آلمان مطابق با قانون اساسی سال          حضور دو ثلث نماین    

  . شوروی سابق 
   .1875با تشکیل مجلس واحد از مجالس مقننه و با رأی اکثریت آنها ، مثل قانون اساسی فرانسه در سال  
  .هایی با رفراندوم تصویب اکثریت نمایندگان مجلس یا مجلسین و تصویب ن 
مجالس مقننه لزوم تجدیدنظر را تشخیص داده ، سپس منحل مـی شـوند و پـس از انتخابـات جدیـد مجـالس جدیـد بـا رأی دو ثلـث             

   .1این روش در بلژیک معمول است. نمایندگان حاضر در جلسه تغییرات الزم را به عمل می آورند 
به این معنـی کـه بایـد از زمـان           . ها مشروط به دو شرط زمانی و موضوعی است          اساساً امر بازنگری قانون اساسی در بیشتر کشور       

 فرانسه قید شده بـود کـه        1791مثالً در قانون اساسی     . تصویب قانون اساسی مدت زمان معینی بگذرد تا تجدید نظر ممکن باشد             
 جهت ثبات و تداوم قانون و رژیم        این شرط در  . هرگونه تجدیدنظری مشروط به گذشتن ده سال از تصویب قانون اساسی است             

 حقوقی کشور تابع حوادث مقطعی و هـوا و هـوس هـا و جـاه طلبـی هـای                     -موجود فرانسه طراحی شده بود ، تا ساختار سیاسی          
مـثالً در   . از لحاظ محدودیت موضوعی نیز برخی از اصول قانون اساسی غیرقابل تجدیدنظر اعالم می شـود                 .  سیاسی قرار نگیرد  

  .اسی ایتالیا بازنگری در مواد مربوط به شکل جمهوری این کشور ممنوع اعالم شده است قانون اس
عالوه بر آن بازنگری اساساً محدود به مواردی است که لزوم آن قبالً توسط مراجعی که حق پیشنهاد آن را قانوناً دارا می باشـند                        

فقط می توانند در همـین     ) کنوانسیون ، کنگره و نظایر آن     مجلس موسسان ،    (به تصویب رسیده باشد و سازمان تجدیدنظر کننده         
  .یعنی دست آنها برای اصالح و تغییر سایر موارد باز نیست . قالب اتخاذ تصمیم کنند 

   اصل کنترل قوانین توسط قانون اساسی  -ج 
نی در معنی و مفهـوم چیـزی        یع. اصل برتری قانون اساسی ایجاب می کند که کلیه قوانین مصوب یک کشور با آن منطبق باشد                  

چرا که اگر امکان می داشت ، قوانین عادی ، قانون اساسـی را نقـض کننـد ، اوالً              . خالف اصول قانون اساسی دربر نداشته باشد        
شد و ثانیاً این دو گونه قانون عمالً در یک سطح واقع می شـد و                  اصل سلسله مراتب قوانین و برتری قانون اساسی زیرپا نهاده می          

صویب قانون عادی خالف قانون اساسی آن را در معرض تغییر و دگرگونی قرار می داد و حقـوق اساسـی افـراد را دسـتخوش                         ت
کرد و اصل ثبات و تداوم ساختار سیاسی کشور که در هنگام معینی بـا تـشریفات ویـژه توسـط قـانون اساسـی               نوسانات مضر می  

ی ممانعت از وقوع ایـن حـوادث ، موضـوع کنتـرل قـوانین بـه وسـیله قـانون                     برا .گشت   برقرار شده است بدین وسیله متزلزل می      
به منظور بررسی سـازگاری قـانون عـادی بـا قـانون اساسـی دسـتگاهی الزم اسـت تـا                      . شود اساسی خود به خود پیش کشیده می      

 یعنـی در صـورتیکه قـانون    .صالحیت تطبیق این دو گونه قانون را داشته باشد و بتواند به صورت مثبت یا منفی حکم صادر کند             
  .عادی را معارض قانون اساسی یافت بتواند بطالن آن را اعالم دارد یا از تصویب آن جلوگیری به عمل آورد 

                                                           
  یشیندکتر قاسم شعبانی ، منبع پ. 1
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  :با توجه به روشهایی که در جهان اجرا می شود ، اساساً دو شیوه کنترل را می توان بازشناسی کرد 
  کنترل قوانین به وسیله قوه قضائیه  
  ین به وسیله سازمانی سیاسی کنترل قوان 

  روش کنترل به وسیله دستگاه قضائی  .1
در ایـن  . از اوائل قـرن نـوزدهم در ایـن کـشور معمـول گردیـد       و پی ریزی شده است  ایاالت متحده امریکااساس این شیوه در حقوق   

باشـد حـق دارنـد از اجـرای آن      به قانونی برخورد کننـد کـه بـا قـانون اساسـی سـازگار ن           ، کشور اگر قضات در هنگام رسیدگی     
. قاضی که باید به نوعی مجری قانون عادی باشد ، در عین حال ناظر بر انطباق آن با قـانون اساسـی نیـز هـست                      . خودداری کنند   

یعنی ضمن انجام وظیفه قضائی با ارزشیابی و سنجش قانون در ارتباط با قانون اساسی در حقیقت نخست به قانونیت آن اطمینـان                       
کند و در صورتیکه قانع شد که این متن کامالً سازگای با مفهوم و مدلول قانون برتر اسـت براسـاس آن رای خـود را                     می حاصل

. پیش فرض آن است که قانون اساسی در دادگاهها قابل اسـتناد اسـت و دارای بـاالترین ارزش قـضائی اسـت                        . صادر می نماید    
سک جویند و قاضی نیز ، به همـین منـوال ، محـق اسـت کـه آن را در اسـتنباط                       توانند به مواد و اصول آن تم       اصحاب دعوی می  

  .احکام خود مالک قرار دهد 
 - توسـط مارشـال رئـیس دیـوان عـالی ایـاالت متحـده امریکـا در دعـوای مـشهور مـاربری                         1803این شیوه نخستین بار در سال       

 گردید و از آن پس به صـورت رویـه در حقـوق امریکـا        مادیسون معمول گردید و قانون عادی خالف قانون اساسی باطل اعالم          
 اقتدار خود را در مورد حفظ قانون اساسی امریکا ، بـه ویـژه در                یقوه قضائیه امریکا از آن زمان تا روزگار کنون        . معمول گردید   

 اعمال قانونگـذاری    مورد دفاع از حقوق افراد حفظ کرده و تا آنجا پیش رفته است که امروزه به صورت قدرت بالمنازع کنترل                   
  . آمده است درعادی 

  ارگان سیاسی سازمان یا روش کنترل توسط . 2
حقوقدانان فرانسوی با تکیه بـر هـم سـطح          . دکترین حقوقی فرانسه هیچ گاه موافق با کنترل قوانین توسط قوه قضائیه نبوده است               

ل کرده اند که مقام بررسی کننده سازگاری قانون عادی قوای سه گانه تقنینی ، اجرایی و قضائی چنین استدال         ) افقی بودن (بودن  
در حـالی کـه قاضـی       . با قانون اساسی باید لزوماً در مرتبه ای باالتر از قوه مقننه که تصویب کننده قواعد قانونی است قرار گیرد                     

مداخلـه  .  قـانون داد     پس چگونه مـی تـوان بـه قـوه قـضائیه صـالحیت رسـیدگی در نفـس                  . خود باید تابع و مجری قوانین باشد        
  .دادگاهها و قضات موجب برتری قوه قضائیه بر قوه مقننه می گردد 

 یسهـر  سـی یکی از رجال مشهور سیاسی این کشور به نام ) 1795 اوت 22قانون اساسی ( فرانسه  سومدر زمان تدوین قانون اساسی   
. ی انطباق قانون عادی با قانون اساسـی بـه وجـود آیـد       پیشنهاد کرد که یک سازمان سیاسی به نام هیات قانون اساسی برای بررس            

  .مواجه شد و به تصویب نرسید   وبود تیت یکی دیگر از نمایندگان بنام لکن آن طرح با مخالف
 دوباره سـی یـس طـرح جدیـدی ارائـه کـرد و ایـن بـار صـالحیت          )1799سیزده دسامبر (  هشتم فرانسههنگام تصویب قانون اساسی   

مجلس سنا مدتها عهده دار ایـن مهـم بـود تـا اینکـه در                .نون عادی با اساسی را به مجلس سنا واگذار کرد           تشخیص سازگاری قا  
 ارگانی به نام کمیته قانون اساسی به وجود آمد که در حقیقت تا حدودی از طرح و عقاید                  )1946(قانون اساسی جمهوری چهارم     

  .سی یس الهام می گرفت 
 اسـت کـه دسـتگاهی بنـام         )1958( دستگاه سیاسی از ابتکارات قانون اساسی جمهوری پنجم          لکن جدی ترین شیوه کنترل توسط     

 مدت  برایاین شورا از نه عضو       . تا عهده دار بررسی انطباق قانون عادی با قانون اساسی باشد           شدشورای قانون اساسی پیش بینی      
یس مجلـس ملـی و سـه نفـر دیگـر از سـوی رئـیس        سه نفر از سوی رئیس جمهور ، سه نفر از سوی رئـ      .  سال تشکیل می شود      9

. د عـضو شـورای قـانون اساسـی هـستند             نیز بطور مادام العمر خود به خـو        عالوه بر آن کلیه روسای سابق جمهوری      . سنا  مجلس  
  .رئیس شورا از طرف رئیس جمهور تعیین می شود 
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ی باید پیش از انتشار یا اجرا مورد مالحظه و بررسـی            یعن. کنترل قوانین ارگانیک و نظامنامه های مجالس پارلمانی اجباری است           
رئـیس  (شوند که از سوی برخی مقامات         ولی سایر قوانین عادی زمانی توسط شورا بررسی می        . شورای قانون اساسی قرار گیرند      

  .به شورا ارجاع شوند ) جمهور ، نخست وزیر و روسای هر یک از مجالس و همچنین شصت نماینده یا شصت سناتور
. مقرراتی که به وسیله شورا معارض با قانون اساسی اعالم شود ، نه انتشار خواهد یافت و نه به مرحله اجرا گـذارده خواهـد شـد                            

  .رای شورا قطعی و غیرقابل نقض است و باید فوراً توسط مقامات مسئول به مورد اجرا گذارده شود 
  نظام کنترل در قانون اساسی جمهوری اسالمی . 3

 در کار قانونگذاری از پیش پذیرفته شده و توسط قانون اساسی جدید نیـز مـورد                 ق ایران ، اصل عدم دخالت قوّه قضائیّه       در حقو 
به بیـان  . قضات دادگستری پیوسته از تمسّک به اصول قانون اساسی ، برای صدور احکام احتراز کرده اند . قبول واقع شده است     

دانسته اند و در انطباق این قوانین ، بـا قـانون اساسـی کـشور ، مداخلـه         ای قانون عادی می   دیگر ، دادگاهها خود را مکلّف به اجر       
از سـوی  . شـد  اند یعنی عمالً نظریّۀ کنترل قضایی در ایران که با توجّه خاصّ به حقوق اروپا داشت ، مردود شمرده می           کردهنمی

نیـز مـصرّحاً ارگـان خاصـی را بـرای کنتـرل سیاسـی               ) سی   شمـ  1268 و مـتمّم آن در سـال         1285( دیگر ، قانون اساسی گذشته      
  . مصوّبات قوّۀ مقنّنۀ در ارتباط با قانون اساسی ، پیش بینی نکرده بود 

 کوشش شده که این نقص رفـع گـردد و لـذا رکـن کنتـرل قـوانین ، زیـر نـام شـورای                 1358در قانون اساسی جمهوری اسالمی      
ه گذاری گردیده است ، به این معنا که برای پاسداری از احکام اسالم و قانون اساسـی ،  نگهبان در اصل نود و یکم این قانون پای 

شش نفر از فقها به انتخاب رهبر و شش نفر حقوقدان به معرّفی             : شورایی به نام شورای نگهبان از دوازده عضو تشکیل می گردد            
  .. ) ا . ج . ا .  ق .91اصل ( قوّه قضائیّه و با تصویب مجلس شورا 

عالوه بر وظایف مختلفی که بر عهدۀ شورای نگهبان گذارده شـده اسـت ، دو وظیفـۀ اصـلی ایـن شـورا کـه بـا یکـدیگر تلفیـق                     
 ، نخـست از لحـاظ احکـام         . )ا  . ج  . ا  .  ق    .اصل نـود و چهـار     ( اند ، عبارتند از بررسی کلّیّۀ مصوّبات مجلس شورای اسالمی           گردیده

در صورت تشخیص تعارض با هر یک از موارد فوق ، مصوّبه بـرای تجدیـدنظر                . ا قانون اساسی    اسالمی و دوم از جهت انطباق ب      
  .به مجلس باز پس فرستاده می شود 

  :شود که این شورا از تلفیق سه اندیشه ترکیب یافته است مالحظه می
 است که در اصل دوم متمّم قـانون  این اندیشه با شکل دیگر همان. کوشش برای قالب بندی مصوّبات مجلس در چهارچوب اسالمی        

البته اصـل دوم کـه   .  به صورت کمیتۀ پنج نفری از مجتهدان طراز اوّل در داخل مجلس شورای ملّی جلوه می کرد          1268اساسی سال   
  .به اصل طراز معروف بود ، به علل مختلف سیاسی تقریباً هیچ گاه به مرحلۀ اجرا گذارده نشد 

لذا از این لحـاظ ، شـورای نگهبـان ، بـه عنـوان      . تعارض قوانین عادی با قانون اساسی ممانعت به عمل آورد ایجاد نهادی که بتواند از     
  . شورای قانون اساسی این کشور نگهبان اصول و موازین قانون اساسی ، در حقیقت تعبیری است از نظام فرانسوی کنترل ، توسّط 

طریق ارسال خود به خود این مصوّبات به شورای نگهبان ، نه در مواردی کـه مـثالً                  مصوبات مجلس شورای اسالمی از      » کلّیّۀ« کنترل   
بنابراین ، شورای نگهبان را می توان . الزم تشخیص گردد ) رهبر ، رئیس جمهور ، یا رئیس مجلس  ( ارسال آن از سوی مقام دیگری       

  .زء الینفکّ قوّۀ مقنّنه به شمار می آیدکه ج) دوم ( ترکیبی دانست از یک دستگاه کنترل کننده و یک مجلس عالی 
   .1  نیز مشابهت فراوانی دارد8 و سال 3این اندیشه با کنترل قوانین توسّط مجلس سنا در فرانسه در سال  

***  
  و سایراعمال قوه مقننه قوانین مصوب پارلمان  - گفتاردوم

  فـوق  گونه که در این قوانین ، همان .شمار آیند   ه   اساسی ب  قوانین موضوعه پارلمان نیز می توانند منبع نوشته دیگری برای حقوق          
  .قوانین ارگانیک و قوانین عادی :  ، در برخی از کشورها به دو دسته تقسیم می شوند شداشاره 

                                                           
  دکتر سید ابوالفضل قاضی ، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ، نشر میزان. 1



 
   
   

  

42

 
  ]  مبانی مطالعات در حقوق اساسی [ اسیحقوق اس 

      www.departeman.com66912180   ـ 09123787199        .تمام جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبزی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است ، هرگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منع قانونی است 

اً دنبالـه  اعم از اینکه این تقسیم بندی را بپذیریم یا آنکه این قوانین را از حیث منشاء وضع یک مقوله پنداریم ، چون در واقع غالب        
از مراجعـه   بنـابراین   اند ،     برای ایضاح اصول کلی قانون اساسی و تکمیل آن وضع شده           وو مکمل قانون اساسی به شمار می آیند         

خصوص که در بیشتر قوانین اساسی ممالک دنیا ، فقط به ذکـر             ه  ب. به آنها برای بررسی قواعد مربوط به حقوق اساسی ناگزیریم           
. ا می شود و نحوه به اجرا درآمدن و یا ورود در جزئیات به قوانین مصوب پارلمـان احالـه مـی گـردد       اصول و خطوط کلی اکتف    

توقف در متن قانون اساسی ، حقوق اساسی را به حالت ایستا نگه می دارد و مراجعه به قانونگذاری عادی ، پویایی و تحرکـی را              
  .ی سیاسی و اجتماعی واقعی است  زندگتطوراتکه تا حدودی گویای به قانون اساسی می بخشد 

اعـضای مجـالس قانونگـذاری ، افـزون بـر وضـع قـانون ، بـه فعالیتهـای دیگـر سیاسـی نیـز                           باید گفـت ،    سایر اعمال قوه مقننه    درمورد
نطق های قبل از دستور، سئوال ها ، استیضاح ها ، مذاکرات در کمیسیونهای تخصصی ، مواجهه با مقامـات اجرائـی               . پردازند   می

  .و سیاسی از آن جمله است و هرکدام به نوبه خود منبع مهم حقوق اساسی به شمار می روند 
یم گیـری هاسـت و از نحـوه تـشکیل           های داخلی مجالس که مشتمل بر سـازمان بنـدی مـذاکرات و تـصم               نامه دیگر آنکه ، آئین   

مجلس ، تعیین هیـات رئیـسه ، تقـسیم بنـدی نماینـدگان بـه شـعب ، تعـداد کمیـسیونها و وظـایف آنهـا، حـد نـصاب تـشکیل و                                 
گیری و نحوه اخذ آراء و نظایر آنها سخن می گویند ، جـزء اسـناد و مـدارک الزم رسـمی و قابـل مالحظـه هـستند کـه                               تصمیم

صورت مذاکرات مجلس ، شامل نطـق هـای قبـل از دسـتور و بعـد از دسـتور و                      .زیر از مراجعه بدانهاست     حقوقدانان اساسی ناگ  
همچنین پیشنهادهای اصالحی نمایندگان ، ضمن طـرح لـوایح و موضـع گیـری احـزاب و گروههـای سیاسـی یـا فراکـسیونهای                          

   .پارلمانی نیز برای مطالعه سیرجریان مسائل در قوه مقننه واجب و الزم است
***  

   آراء دستگاههای کنترل و رویه حقوق اساسی - گفتارسوم
مالحظه شد که برای جلوگیری از اجرای قوانین عادی معارض با قـانون اساسـی ، در هـر یـک از ممالـک ، از اسـلوب خاصـی                              

گاههـای ویـژه یـا      برخی به پیروی از شیوه ایاالت متحده امریکـا ایـن وظیفـه را ، برحـسب مـورد، برعهـده داد                     . پیروی می شود    
دادگاههای عمومی گذارده اند و برخی دیگر که به سبک فرانسوی ترجیح داده اند تـا ارگـان سیاسـی خاصـی بـرای بررسـی و                         

دسـتگاههای کنتـرل کننـده چـه        . اتخاذ تصمیم در این زمینه بوجود آوردند و گروه سوم تلفیقی از ایـن روشـها را پذیرفتـه انـد                      
ضمن رسیدگی به دعاوی تعارض ، خواه ناخواه به تجزیـه و تحلیـل و تفـسیر قـانون مـی پردازنـد و                   قضائی باشند و چه سیاسی ،       

. کنند  با یکدیگر ، صادر می    احکام مربوط را برپایه سنجش مفاهیم قانون اساسی و قانون عادی و مالحظه تطابق یا تباین آن دو ،                    
از مهمترین منابعی است که مراجعه به آنها حقوقدان را از           ) تجلساتالبته همراه با مذاکرات وصور    (آراء صادره از این دستگاهها      

کم وکیف واقعیات حقوقی کشور ، از یکسو و خط مشی و نحوه تلقی این دستگاهها از بـرد و دامنـه قـانون اساسـی ، از سـویی                              
ال امریکـا یـا تعـابیر حکمـی         دیگر آگاه می کند و مجموعه آراء شورای قانون اساسی کشور فرانسه ، یا احکام دیوان عالی فـدر                  

شورای نگهبان جمهوری اسالمی برای شناخت حقوق اساسی این کشور بسیار موثرند و بی هیچ تردیدی جزء منابع قابل اعتنـای           
  .حقوق اساسی به شمار می آیند 

***  
    اعمال قوه مجریه -چهارم گفتار
 نامـه هـای مـاهوی و اجرایـی و بـاالخره تجزیـه و تحلیـل         رئیس کشور ، تصویب نامه های هیات وزیـران ، آئـین      فرامینبررسی  

پژوهـشگر در حقـوق     . صورت جلسات هیات وزیران ، در آگاهی از کم و کیف فعالیت های قـوه مجریـه از ضـروریات اسـت                       
 اساسی ، برای نحوه شکل گیری لوایح و رسم کردن نحوه اجرای قـانون اساسـی ، مـی توانـد مـسیر آنهـا را در وزارتخانـه هـای                

  .مسئول پی گیری کند و علل آنها را مکشوف سازد 
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  رویه و تصمیمات قضایی   –گفتار پنجم 
بنابراین نظریـه ای کـه از تفـسیر قـضات از یـک اصـل یـا عبـارت قـانون          . در بعضی ممالک تفسیر قانون اساسی با محاکم است         

 در ارتبـاط بـا ارکـان حکومـت یـا قـوای عالیـه            در بسیاری از موارد   . اساسی حاصل می شود به صورت رویۀ قضایی در می آید            
کشور یا مربوط به حقوق و آزادی ها و محدودیت های آن در دادگاهها تصمیماتی اتخاذ می شود و در گذشت زمان تبدیل بـه   

  . رویه قضایی می گردد 
 مـوارد مـشابه در سـطوح مختلـف          استناد به قوانین عادی مربوط به انواع آزادی ها و حقوق عمومی و تکالیف دولت و تکـرار آن در                   

  . دادگاهها رویه هایی را نتیجه می شود که حتی می تواند به عنوان فهم صحیح و دقیق از اصول قانون اساسی محسوب گردد 
قانون با تشریفات خاص و براساس مصلحت جامعه آن طور که نمایندگان ملت تـشخیص مـی دهنـد تـصویب و بـه مـورد اجـرا                

رویۀ قضایی و قانون هر دو از منابع حقوق اساسی          . گیرد  قضایی با تأنی و مرور زمان در قوۀ قضائیه شکل می          درمی آید اما رویۀ     
غالبـاً رویـۀ قـضایی      . به شمار می روند در عین حال در کشورهائی که حقوق مدون دارند رویۀ قضایی باید متکی به قانون باشد                     

مان برطرف می سازد و چنانچه قانونگذار با رویۀ قـضایی کـه بـه قـانون پیونـد              موارد ابهام و اجمال و سکوت قانون را در طول ز          
در مقـام مقایـسه و   . خورده موافق نباشد و آن را با هدف خود مغایر تشخیص دهد با وضع قانون رویۀ قضایی را بالاثر می سـازد             

   .1از بعد عملی اهمیت رویه قضایی کمتر از قانون نیست
***  

  ن و نظریات علمای حقوق دکتری  –گفتار ششم 
بدیهی است عقاید علمای حقوق     . تحقیقات ، نظریات و آثار علمای حقوق نیز می تواند از منابع حقوق اساسی به شمار می آید                   

برخالف منابع یاد شده قبلی اهمیت و ارزش معنوی دارد ، به این ترتیب که مراجع قـضایی یـا مـصادر امـور مکلـف بـه قبـول و                             
اما وقتی نظریات اساتید در تدریس دانشکده های حقوق مطـرح شـد یـا ضـمن مقـاالت انتـشار پیـدا کـرد ،                  . تند  پذیرش آن نیس  

تفـسیرهائی کـه از اصـول قـانون اساسـی           . تواند مورد استفاده مراجع قضایی یا قوه مقننه و مصادر اجرایی کشور قـرار گیـرد                   می
   .2دشود غالباً انعکاس از نظریات همان اساتید را دار می

***  
   عرف و عادت –گفتار هفتم 

مـثالً  . از جمله منابع حقوق اساسی عادت و رسوم است که حتی در ممالکی که قانون اساسی مدون دارنـد حـائز اهمیـت اسـت                          
مطابق قانون اساسی غیرمدون انگلستان ، پادشاه حق دارد از توشیح و ابالغ قوانینی که مجلس عوام و لردها تـصویب نمـوده انـد                       

 از این حق استفاده نکرده و کلیه قوانین مصوب مجالس مقننه را توشـیح و                1707خودداری کند ، ولی چون شاه انگلیس از سال          
حکم اجرای آنها را صادر نموده اند از این روی اغلب علمای حقوق انگلستان چنین اظهار عقیده کرده اند ، که شاه انگلیس بـه                         

 1787مثـال دیگـر آنکـه طبـق قـانون اساسـی       .  ابالغ قوانین مصوب محروم گردیده است حکم مرور زمان از حق عدم توشیح و      
 ایاالت متحده آمریکا یک نفر می تواند چنـدین بـار و بـه طـور غیرمحـدود بـه ریاسـت جمهـور انتخـاب شـود ولـی چـون ژرژ                       

مهوری آمریکـا را بـه عهـده        ریاست جمهوری نخواست برای دفعه سوم وظایف ریاست ج        ) دو دوره   (  سال   8واشینگتن پس از    
  . گیرد لذا در آمریکا معمول شد که یک نفر بیش از دو دوره به ریاست جمهوری انتخاب نشود 

 برای دوره چهارم به ریاسـت       1944برای دوره سوم و در سال        1940ولی با وجود این عرف و عادت فرانکلین روزولت در سال            
 فرانسه مسئولیت سیاسی وزراء تصریح نـشده بـود ،           1875اینکه در قوانین اساسی     نمونه دیگر   . جمهوری آمریکا انتخاب گردید     

                                                           
  دکتر سید جالل الدین مدنی ، کلیات حقوق اساسی ، انتشارات پایدار. 1
 دکتر سید جالل الدین مدنی ، منبع پیشین. 2
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در صورتی که مطابق عرف و معمول وزرای فرانسه در مقابل مجلس سنا و مجلس مبعوثان عالوه بر مسئولیت جزائـی مـسئولیت                 
 وزیران ابراز عدم اعتماد کند و آنها سیاسی هم داشتند به این معنی که هر یک از دو مجلس حق داشت با اکثریت آراء نسبت به                 

  .را وادار به استعفا سازد 
 قانون اساسی جمهوری اسالمی پیش بینی گردیده که رئیس جمهور در مجلس شورای اسالمی در جلسه ای                  121مثال دیگر در اصل     

عـد از تـدوین قـانون اساسـی و     ب. که با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می شـود ، سـوگند یـاد مـی نمایـد          
ی عـال  رئـیس دیـوان   ( انتخاب رئیس جمهور و در مراسم تحلیف وی به ترتیب فوق قبل از ادادی سـوگند رئـیس قـوه قـضائیه وقـت                         

این ایراد سخنرانی به صورت یک عرف درآمده است و تاکنون در تمام شـش مـوردی   . سخنرانی مناسب موضوع ایراد نمود  ) کشور
  . ف رئیس جمهور در مجلس صورت گرفته همراه با سخنرانی رئیس قوه قضائیه انجام گرفته است که مراسم تحلی

 نیز در حقوق اساسـی یـک قاعـده عرفـی شـکل       )110 اصل 19بند ( در مورد امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم  
ای نگهبان اعتبارنامـه رئـیس جمهـور را تنظـیم           گرفته است با این توضیح که پس از اولین انتخابات ریاست جمهوری وقتی شور             

کرد و هنگامی که مقام رهبری می بایست برابر قانون اساسی حکم را امضاء نماید قبل از امضاء تصریح نمودند کـه انتخابـات را      
صـورت عرفـی در     این اقدام از جانب رهبری بـه        . تنفیذ می نماید و این تنفیذ تا زمانی است که عمل بر طبق موازین اسالم باشد                 

  1.حقوق اساسی درآمده است و تاکنون در همه موارد پیش آمده به همین ترتیب عمل شده است
***  

   سایر اسناد و مدارک - گفتارهشتم
در حالیکـه   . اکتفا به اسناد و مدارک قانونی بیشتر به شناخت قواعد کمک می کند تا به واقعیات زنـدگی سیاسـی یـک کـشور                         

بنابراین برای احتراز از انتزاعی بودن پژوهش و .  نهادهاست  یزگار ما ، در پی کشف و ضبط زندگی واقع         حقوق اساسی ، در رو    
دارد کـه تلفیقـی از نوشـته هـا و     نـ روشنگری وضـع حقـوقی و سیاسـی ، در روشـنائی مأخـذ و منـابع دکترینـی ، راهـی جـز آن                   

  .های واقعی را تدارک ببیند و از مجموع استنتاج نماید  فعالیت
  :لذا باید بر منابع فوق 

  کتب و آثار مهم علمای حقوق اساسی و جامعه شناسی سیاسی  ♣
  اساسنامه ها و مرامنامه های احزاب و گروههای ذی نفوذ  ♣
  اعالمیه ها و موضع گیری های سازمانهای سیاسی  ♣
برحـسب مثـال    و نظـایر آن را نیـز      آثار رجال سیاسی اعم از مسئوالن اجرائی و نمایندگان مقننه ، شامل شرح حال ها ، خـاطرات                    ♣

    .عالوه کرد 
  

***  

                                                           
 دکتر سید جالل الدین مدنی ، منبع پیشین. 1
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  فصل سوم

 پرسشنامه 
  

  71           ارشد سراسری                                                                                      ؟  حقوق اساسی چگونه حقوقی است-1
   . حقوق سیاسی است-الف
   . حقوق مربوط به دولت است-ب
   . حقوق مربوط به قدرت است-ج
   . حقوق روابط فرمانروایان و فرمانبرداران است-د
  
 71  ارشد سراسری                                                                       در تکوین قواعد حقوق عمومی کدام یک از موارد زیر مهمترین مشخصه مادی آن است؟ -2

                 سود فردی -الف
   منافع اجتماعی-ب
   امری بودن قواعد-ج
   تسلط منافع عمومی-د
  
  73          ارشد سراسری                                                             مهمترین وجه تمایز قانون اساسی مدون از سایر قوانین چیست؟ -3

   .یر قوانین مشکل تر است تغییر و اصالح قانون اساسی مدون از تغییر و اصالح سا-الف
   . در قانون اساسی همیشه کلی ترین و پایه ای ترین قواعد مطرح است-ب
   . قواعد مندرج در قانون اساسی مدون ماهیتا با سایر قوانین تفاوت دارند-ج
  .وضع می شودو قوانین عادی توسط قوه مقنن  قانون اساسی مدون بوسیله قوه مؤسس -د
  
  73        ارشد سراسری                                             . . . . . . است از  حقوق اساسی عبارت-4

   حقوق افراد و آزادیهای عمومی -الف
   تفسیر قانون اساسی-ب
   چارچوب بندی حقوقی پدیده های نهادین شده سیاسی-ج
   جامعه شناسی نهادهای سیاسی-د
  
  73       ارشد سراسری                                                                                  رج در قانون اساسی ارزش اجرایی دارند؟   آیا اعالمیه های حقوق به اندازه قواعد مند-5

   . اعالمیه های حقوق مصوب بهر شکلی که باشند مانند قانون اساسی ارزش اجرایی دارند-الف
   .واضع سیاسی، اجتماعی و اخالقی جامعه است و ارزش اجرایی ندارند اعالمیه های حقوق تنها اعالم م-ب
   . تنها قواعد ضمانت شده حقوقی ارزش اجرایی دارند و بقیه موارد اعالمیه ها ارزش اجرایی ندارند-ج
   .اشند ارزش اجرایی دارند اگر اعالمیه ها حقوق به صورت دیباچه آمده باشند ارزش اجرایی ندارند ولی اگر در متن قانون اساسی آمده ب-د
  
  76       ارشد آزاد                                                         : قانون اساسی -6

   . مجموعه قواعد بیان کننده تشکیالت و نهادهای حکومتی و تکالیف مردمی است-الف
   .قابل آنها می پردازد مجموعه ای است که به بررسی تحلیلی نظام سیاسی، قوای سه گانه و روابط مت-ب
   . مجموعه ای است که به تحلیل اقتدارات زمامداری، تشکیالت حکومتی و حقوق مردم می پردازد-ج
   . مجموعه قواعدی است که اقتدارات زمامداری را تنظیم و حقوق مردم را تضمین می کند-د
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  78  سراسری       ارشد                                               : موضوع اصلی حقوق اساسی-7
   . به ویژه تنظیم و تعیین محدوده قدرت حکومت و تضمین آزادی مردم است-الف
   . بیان شرح وظایف حکومت و تفکیک قوای سه گانه و تنظیم روابط آنهاست-ب
   . تحلیل حقوق قدرت حاکم است-ج
   . تحلیل حقوقی ، سیاسی جامعه است-د
  
  79    ارشد سراسری                                                                                                                                           :ی است که     مجموعه قواعد  ی قانون اساس  -8

   . اقتدارات و اختیارات زمامداری را تضمین می کند-الف
   .ظیم می کند حقوق مردم را در چارچوب قدرت زمامداران تن-ب
   . قدرت زمامداران را تنظیم و حقوق آزادی مردم را تضمین می کند-ج
   . قدرت زمامداران را تضمین و حقوق و آزادیهای مردم را تحدید می کند-د
  
  80            ارشد سراسری                                                             : قانون اساسی در مفهوم عام ، مجموعه مقررات مربوط به -9

   . نهادهای سیاسی کشور است-الف
   . اصول حاکم بر روابط سیاسی افراد است-ب
   . تعیین محدوده و منشا قدرت، انتقال و اجرای آن است-ج
   . کیفیت توزیع قدرت بین فرمانروایان است-د
  

  80     ارشد سراسری                                                                                       : که  از جمله ویژگیهای حقوق اساسی به عنوان رشته ای از حقوق این است-10
               . صرفاً به روابط دولت با مردم می پردازد-الف
   . است تنظیم کننده روابط فرمانروایان-ب
   . کلیه روابط افراد را در یک جامعه سیاسی نظم می بخشد-ج
   . به تعیین روابط سیاسی بین فرمانروایان و فرمانبران می پردازد-د
  

  81       ارشد سراسری                                                                                         : موضوع اصلی حقوق اساسی عبارت است از-11
  د اقتدارات و اختیارات زمامداری را تضمین می کن-الف
   قدرت زمامداران را توجیه و تکالیف مردم را تعیین می نماید-ب
   تنظیم و تعیین محدوده قدرت حاکم و تضمین آزادیهای مردم-ج
   حقوق مردم را در چارچوب قدرت زمامدار تنظیم می کند-د
  

      دام یک از دستگاههای زیر باید تامین گردد؟ مطابق قانون اساسی، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسالمی و مصالح کشور در ک-12
  81           ارشد سراسری                                                                                                                                                                               در صدا و سیما-الف
   در اتحادیه روزنامه نگاران-ب
   در وزارت فرهنگ و ارشاد-ج
   در مجلس شورای اسالمی-د
  

  82  اسفند.  ارشد سراسری                                                             : پدیداری حقوق اساسی-13
  .الف ـ برای بیان آزادی و مطلق انگاری قدرت است

  .ونه قید و بندی به همراه داشته استب ـ رهایی آزادی را از هر گ
  .ج ـ زمینه تقویت قدرت در استیال بر آزادی را فراهم کرده است

  .د ـ همراه بازیافت آزادی و حاکمیت مردم و محدودیت قدرت بوده است
  
  

   د – 13  الف                                               –12  ج                                              - 11                             د                    –10   ج                                                 – 9  ج                                                      – 8  الف                                               – 7       
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  82  اسفند.  ارشد سراسری                                          : قانون اساسی- 14
  .پردازد شود، می ه تهدید قدرت و بیان آزادی افراد منتهی میالف ـ کلیه قواعدی که ب

  .کند ب ـ کلیه قواعدی که توجیه عملکرد قوا سه گانه و روابط متقابل آنها است، بحث می
  .باشد ج ـ مجموعه مقررات تشکیالت حکومتی و تکالیف مردم نسبت به آن می

  .کند است و حوزه آزادیهای فردی راترسیم مید ـ مجموعه قواعد مربوط به قدرت و انتقال و اجرای آن 
  

  84  اسفند .        ارشد سراسری                                                                               :                                     حقوق اساسی معیار حاکم بر نظام سیاسی است که در آن – 15
  .شود  می» تضمین  « و حقوق مردم » تنظیم « مامداری  قدرت ز– الف 

  .شود  می» تضمین « و تفکیک قوا » مشخص «  نهادهای حاکم –ب 
  .شود  می» تنظیم « و حقوق مردم » تضمین «  قدرت زمامداری –ج 
  .شود  مردمی تعیین می» اقتدار حکومت « در محدوده » حقوق مردم  « -د 

  

  85 اسفند .           ارشد سراسری  :                                                                                                                                                                  اسی موضوع اصلی قانون اس-16
  .ای است  سیاسی هر جامعه- تحلیل حقوق-الف
  .و تضمینی قدرت حاکم است تحلیل حقوقی -ب
  . بیان شرح  وظایف حکومت و توجیه قدرت سیاسی است-ج
  . انتظام قوای عمومی در جهت تضمین حقوق شهروندی است-د
  

  86  اسفند.    ارشد سراسری                                                                                                                                                             ...... قانون اساسی قواعدی است که -17
  .کند  حقوق مردم را تضمین نموده و اقتدار زمامدار را تنظیم می- الف
  .کند  تشکیالت ، نهادهای حکومتی و تکالیف مردم را بیان می-ب
  .پردازد حکومتی و حقوق مردم می اقتدار زمامداری را تحلیل نموده به تشکیالت -ج
  .پردازد  به بررسی تحلیلی نظام حاکم ، قوای سه گانه و روابط متقابل آنها می-د
  

  89 بهمن . ارشد سراسری                                                                            کدام مورد از وجوه تشخیص قانون اساسی از سایر عوامل هنجاری محسوب نمی شود ؟-18
    شیوه بازنگری -الف
    کلیت و جامعیت -ب
    برتری قانون اساسی بر کلیه هنجارها-ج
    قوه مؤسس و واضع آن  -د
  

  89 بهمن .                                         ارشد سراسری                                                                اولین قانون اساسی در ایران چگونه و با چه شیوه ای به تصویب رسید ؟-19
  .   به پیشنهاد مجلسین و به تصویب شاه رسید -الف
  .   به صورت الیحه دولت تقدیم مجلس اول گردید و به تصویب رسید -ب
  .   در دوره اول مجلس شورای ملی به تصویب رسید -ج
  . حه آن را بررسی و به تصویب رسانید   مجلس شورای ملی در دوره دوم الی-د
  

  92آبان .  شورای نگهبان ، چگونه ارگانی است ؟                                                                                                                                                                             قضاوت  -20
   کنترل کننده-الف
   مشورتی-ب
   مجلس دوم-ج
   محدودکننده اختیارات تقنینی-د
  

  92بهمن . ارشد سراسری                                                                                        …………وجه تمایز حقوق اساسی با علوم سیاسی در این است که  -21
  .لعه پدیده قدرت می پردازد   به مطا-الف
  . اجتماعی قدرت می پردازد - به تحلیل اخالقی -ب
  .  به صورت اختصاصی به مسأله زمامداری می پردازد -ج
  .  با کاربست ابزارها ، فنون و مفاهیم حقوقی به تحلیل پدیده قدرت می پردازد -د
  

   د-21                                    الف-20                                      ج-19                     ب                    -18                                           الف-17                                         د  – 16                          ب                 – 15                                            د  –14       
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  93بهمن .                                                                                                                             ارشد سراسری قانون اساسی انعطاف پذیر ، کدام خصوصیت زیر را دارد ؟ -22
  . قابل تجدیدنظر بدون نیاز به طی تشریفات خاص است   -الف
  .  هر ده سال یک بار تجدیدنظر می شود -ب
  .  پس از طی تشریفات خاص است  قابل تجدیدنظر-ج
  .  قابل تفسیر است -د
  

   قانون اساسی مبنی بر تغییر ناپذیری اسالمی بودن نظام و جمهوری بودن حکومت ، کدام نوع از قواعد حقوق اساسی است ؟177 اصل  -23
  93بهمن  .  ارشد سراسری                                                                                                                                                                         ارگانیک-الف
   فرادستوری-ب
   معمولی-ج
   تکمیلی-د
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