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 مقدمه ناشر

 ( قرآن کریم) دانند برابرند؟  دانند با آنانکه نمی آیا آنانکه می

، عالی نمونه بشریت که در تاریک دور تاریخ، پس از حمد و سپاس و ستایش به درگاه بی همتای احدیت و درود بر محمد مصطفی

ترین حد توحش و ضالل و بربریت و آنگاه با قوانین  در پستبنا به فرمان نافذ صمدیت از میان مردمی برخاست که خود بودند 

نقص تا  کتابی که هست جاودانه و بی، د و رهانید از بدویت و استعانت جوییم از قرآن کریم شامل خویش هم ایشان را راهبری نمو

 . ابدیت

ماهان است که برمبنای خالصه درس  کتابی که در دست دارید آخرین ویرایش از مجموعه کتب خودآموز مؤسسه آموزش عالی آزاد

در این ویرایش ضمن توجه کامل به آخرین . آوری شده است ای جمع های چهار گزینه و تأکید بر نکات مهم و کلیدی و تنوع پرسش

های ارشد تالش گردیده است که مطالب از منابع مختلف معتبر و مورد تأکید  ن های تعیین شده جهت آزمو تغییرات در سرفصل

ای با کلید و در صورت لزوم تشریح کامل ارائه گردد تا  های چهار گزینه های متعدد بصورت پرسش راحان ارشد با ذکر مثالط

 . دانشجویان گرامی را از مراجعه به سایر منابع مشابه بی نیاز نماید

تواند  گردد می کشور برگزار می های آزمایشی ماهان که در جامعه آماری گسترده و در سطح الزم به ذکر است شرکت در آزمون

آنها را برطرف سازند ، محک جدی برای عزیزان دانشجو باشد تا نقاط ضعف احتمالی خود را بیابند و با مرور مجدد مطالب این کتاب

 . باشد ترین راه برای موفقیت می های مختلف موکد این مسیر به عنوان مطمئن که تجربه سال

 . توانید خدمات پشتیبانی را دریافت دارید می www. mahanportal. irماهان به آدرس الزم به ذکر است از پورتال 

های مهم ارزیابی  که از شاخصه -های ارشد بالیم که همه ساله میزان تطبیق مطالب این کتاب با سؤاالت آزمون و نیز بر خود می

 . نماید ما را در محضر شما سربلند می -باشد ها می کیفی این کتاب

دانیم که از همه اساتید بزرگوار و دانشجویان ارجمند از سراسر کشور و حتی خارج از کشور و همه  ر خاتمه بر خود واجب مید

همکاران گرامی که با ارائه نقطه نظرات سازنده خود ما را در پربارتر کردن ویرایش جدید این کتاب یاری نمودند سپاسگزاری نموده 

 . این کتاب را به محضرشان تقدیم نماییم، اشتهای بی چشمد و به پاس تالش
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 و منابع حقوق اساسی کلیات
 

 عناوین اصلی
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 فصل اول

 کلیات

 بخش اول: کلیات حقوق اساسی 

قسمت اول نوشته حاضر مشتمل بر مباحثی از حقوق اساسی عمومی یا کلیّات حقوق اساسی است که به منظور آشنایی با برخـی از  

 . مفاهیم و تعاریف مربوط به حقوق اساسی نگاشته شده است

، نهادهـای سیاسـی  ، رژیم سیاسـی ، حکومت، مسایل جامعه و تشکیالت بشری مثل: دولتن تری با اساسی ، با آموختن حقوق اساسی

ساختمان حکومت و ارکان آن و حدود وظایف و اختیارات قوای مقننه و مجریه و قضائیه و کیفیت روابط آنهـا و نهایتـاب بـا حقـوق و     

 .  شویم ی فردی و قلمرو حکومت در برابر مردم آشنا میها آزادی

 : تقسیمات حقوق بخش اوّل

تقسیم حقوق بـه  ، ین آنهاتر مهم شوند که های مختلفی تقسیم می موضوع و اهداف به رشته، أاساس تمایز در منش مباحث حقوقی بر

 .  باشد خصوصی و عمومی میحقوق 

رابطـه نهادهـای   ، باشد اما در حقـوق عمـومی   های شخصی است مطرح می روابط افراد که عمدتاب مبتنی بر اراده، در حقوق خصوصی

همچنین روابطی که در حقـوق  . باشد که در آنها اراده جمعی مطرح است سیاسی مانند رابطه قوه مقننه با قوه مجریه مورد بحث می

نکتـه  . از روابط پیچیده و عمیقی است که در حقوق عمومی مطرح هسـتند تر  موضوع قواعد و مقررّات حقوقی است ساده، خصوصی

باشـد   برگیرنده حقوق عموم افراد و یا بخش وسیعی از یک ملّـت مـی   در، آثار و نتایج مباحث حقوقی، ق عمومیدر حقو، دیگر اینکه

توان گفت: چون حقـوق عمـومی بـا حاکمیـت مالزمـه دارد و جـدا از        و باالخره می. در حقوق خصوصی چنین نیستصورتی که در 

 . ی وابسته آن با مردم استها سازمانابط وتشکیالت دولت و ر قواعد حاکم بر، بنابراین حقوق عمومی، اقتدار عمومی نیست

 های مختلف علم حقوق را در نمودار زیر به نمایش درمی آوریم تا موقعیت حقوق اساسی برای شما روشن شود:  اکنون شاخه
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 کلیات 12

اثبات اینکه حقوق اساسی جزئی از در . گیرد می حقوق عمومی از نوع داخلی جای بندی دستهشود که حقوق اساسی در  می مالحظه

 نظریات ذیل ارائه شده است:، شود می حقوق عمومی محسوب

ر حقـوق اساسـی نیـز    د. کلیت جامعـه اسـت  ، لی حقوق عمومیفرد و موضوع اص، نظریه موضوعی: موضوع اصلی حقوق خصوصی. 1

 .  باشد می کشور -موضوع اصلی ناظر بر دولت

حقوق خصوصی نـاظر بـر روابـط بـین     . تشکیل شده است "و فرمانبران "فرمانروایان"از  "دوگی"نظریه اندامی: جامعه طبق نظر . 2

 جنبه سیاسی روابط مذکور را بررسـی ، حقوق اساسی. باشد میفرمانبران و  فرمانبران و حقوق عمومی ناظر بر روابط بین فرمانروایان

 .  نماید می

این هـدف عبـارت اسـت از سـود و     ، ی اشخاص است و در حقوق عمومیهدف اصلی سود فرد، نظریه مادی: در حقوق خصوصی. 3

 . غالب است، در حقوق عمومی نیز جنبه مصالح عمومی. مصالح عمومی

 که حقوق خصوصـی ایـن   باشند و تراضی بر خالف آنها امکان ندارد؛ در حالی می آمره قواعد نوعاب، نظریه شکلی: در حقوق عمومی. 4

 .  باشد می متشکل از قواعد نوع اول حقوق اساسی نیز. طور نیست

 . نظریه سلسله مراتب: حقوق عمومی نسبت به حقوق خصوصی اولویت دارد و بر آن مقدم است. 5

 .  باشد می نظریه پویایی: حقوق عمومی نسبت به حقوق خصوصی پویاتر است و تغییر آن بنا به مصلحت بیشتر از حقوق خصوصی محتمل. 6

 اساسی   بخش دوم: تقسیمات حقوق

 توان به دو بخش زیر تقسیم نمود:  حقوق اساسی را می

ی سیاسی کشورهای مختلف جهان ها سازمانهای اصول و قواعد عمومی  حقوق اساسی عمومی: که شامل مباحث کلی در زمینه -1

آشـنایی  ، ق اساسیبلکه هدف این قسمت از حقو، مختص کشور خاصّی نیست، باشد و مباحث و مفاهیم قابل طرح در این بخش می

 (  کتابقسمت اول این . )باشد می. . . و قبیل دولت با مبانی این رشته و مفاهیمی از

مـثالب بحـث دربـاره    . کنـد  ی سیاسی کشور خاصی بحـث مـی  ها سازمانحقوق اساسی اختصاصی: که منحصراب درباره تشکیالت و  -2

 (  کتابقسمت دوم این . )حکومت ایران حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران و نهادهای سیاسی و ساختار

 بخش سوم: تعریف حقوق اساسی  

و نهادهای سیاسـی و وظـایف و اختیـارات قـوای      ها سازمانحقوق اساسی بخشی از حقوق عمومی داخلی است که شکل حکومت و 

، باشـد  ت مکلّف به احترام آنها مـی کند و همچنین حقوق عمومی افراد را که دول هم تعیین می و نیز روابط نهادهای مزبور را باعالیه 

حقوق اساسی دارای دو صفت عمومی و اساسی است که صفت اوّل به معنای این اسـت کـه آثـار و نتـایج آن بـه      . نماید مشخص می

مسـایل مربـوط بـه جامعـه مثـل      تـرین   ای از حقوق که از اساسـی  گردد و صفت اساسی یعنی رشته عموم افراد یک ملت مربوط می

 .  کند بحث می. . . اجتماعی و، ی فردیها آزادیمثل حقوق و ها  انسان مسایلترین  شکیالت آن و یا اساسیحکومت و ت

 : موضوعات مورد بحث در حقوق اساسی  مبخش چهار

معتقد است حقوق اساسـی  ( هژرموریس دو) اسی دانست ولییهای س بندی حقوقی پدیده چارچوبتوان  موضوع حقوق اساسی را می

 .  دوش علم سیاست دانست را هم حقوق سیاسی نامید و آن را  آن توان  ه میهمان است ک

 شوند عبارتند از:  موضوعاتی که در حقوق اساسی مورد بحث واقع می

 دولت و شرایط تشکیل و انواع آن ( 1

 و نهادهای سیاسی و روابط آنها با یکدیگر وظایف آنها   ها سازمان( 2

 فردی و عمومی   یها آزادیحقوق ملّت و حدود ( 3

 طرز اعمال حق حاکمیّت مردم و رفتار متقابل ملت و دولت  ، تبیین طرز شرکت مردم در ایجاد قوای عالیه و به عبارتی( 4
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 دومفصل 

 منابع حقوق اساسی

. شـوند  منابع حقوق نامیده مـی ، گیرد توسعه و تکامل حقوق نقش داشته و قواعد و حقوقی از آن ریشه می، ی که در ایجادلکلیه عوام

در ، را برعهـده دارد و ایـن امـر    اعـد و تحمیـل رعایـت آن   منبع حقوق آن مقام و قـدرتی اسـت کـه حـق وضـع قو     ، در هر کشوری

مبتنی بر تفکّر های  حکومتامّا در . صادق است، باشد مبتنی بر آراء و اراده ملّت می، ی الئیک که حکومتها نظامآزاد و های  حکومت

، منابع اصلی حقوق اساسـی ، ایران مثل، باشد منبع و منشاء اصلی حقوق می، توحیدی و جهان بینی اسالمی که فقط اراده باریتعالی

 باشد: اند به شرح ذیل می دانان برای حقوق اساسی ذکر کرده منابعی که حقوق، به طورکلّی. باشند قرآن و سنّت می

 بخش اوّل: قانون اساسی 

و قواعـد  د و معمـوالب دارای اصـول   وشـ  و اساس حقوق آن محسوب مـی  چارچوبشالوده سیستم حکومت هر کشور و ، قانون اساسی

ی فـردی و اجتمـاعی و   هـا  آزادیاساسـی شـکل حکومـت و قـوای آن و حـدود اختیـارات و وظـایف نهادهـای اساسـی و حقـوق و           

در کشورهایی که اداره اجتماع و حکومتشان بـر مبنـای یـک    . باشد های کلّی فرهنگی و اقتصادی و سیاسی کشور می گذاری سیاست

بنـابراین در ایـن بخـش از    . رود منبع حقوق اساسی آنها به شـمار مـی  ترین  مهم، این سند ،باشد سند نوشته به نام قانون اساسی می

 . شود اجتماعی ارائه می -مباحثی درباره این سند مهم سیاسی، نوشته حاضر

 مبحث اوّل: تعریف قانون و قانون اساسی  

دسـتور و اصـل هـر چیـز     ، سـنّت ، بیـ تتر، قاعـده گرفته شده و دارای معانی متعـددی ماننـد   ( Kanon) از لغت یونانی، واژه قانون

شود که بر جمعی از افراد منطبق شده و حکم همه آن افـراد   ای کلّی گفته می قانون به ضابطه، )اما در اصطالح دانشمندان. باشد می

 . ( شود شود و لفظ قانون معموالب به یک سلسله حقوق و تکالیف اطالق می از آن ضابطه گرفته می

مجموعه قواعد و مقّرراتـی اسـت کـه براسـاس حکومـت و صـالحّیت قـوای        »، که از نامش پیداست  طوری ون اساسی همانو امّا قان

شـامل دسـته و گـروه خاصّـی از     ، باشد و برخالف سایر قوانین ی فرد و جامعه و روابط بین آنها حاکم میها آزادیمملکت و حقوق و 

 «. باشد شان می نظر از شغل و مقام و موقعیت صرف، الیف همه افراد یک کشورباشد بلکه بیانگر حقوق و تک نمیافراد جامعه 

 در مورد قانون ( ره) نظرات امام خمینی -

مشروطه سـلطنتی و  های  حکومتفرق اساسی حکومت اسالمی با »فرمایند:  در کتاب حکومت اسالمی می( ره) حضرت امام خمینی

قـدرت  ، در اسـالم حـالی کـه   پردازنـد در   مـی  گذاری قانونشاه یا نمایندگان مردم به ، ها گونه رژیم جمهوری در این است که در این

ندارد و هیچ قانونی جز حکم شـارع   گذاری قانونکس حقّ  و اختیار تشریع به خداوند متعال اختصاص یافته است و هیچ گذاری قانون

 «. توان به مورد اجرا گذاشت نمیمقدّس را 

حاکمیت منحصـر بـه خداسـت و    ، حکومت قانون است و در این طرز حکومت، حکومت اسالم»رمایند: ف همچنین در جایی دیگر می

تـا خلفـای آن   ( ص) همه افراد از رسول اکرم. حکومت تام دارد، فرمان خداست و فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسالمی، قانون

 که از طرف خداوند بلندمرتبه نازل شده و در لسان قـرآن و نبـی اکـرم    همان قانونی، باشند حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون می

 «. بایستی از آن پیروی و تبعیّت کنند، بدون استثناء، قانونی که همه. بیان شده است( ص)
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ا هـ  انسـان  وجه به معنای ردّ نقش مردم در سرنوشـت خودشـان و دموکراسـی و آزادی    اند به هیچ فرموده( ره) آنچه که حضرت امام
دربـاره سرنوشـت خـود تصـمیم     تـر   مردم به مراتـب آزادتـر و آگاهانـه   ، نیست و نکته حائز اهمیّت این است که در حکومت اسالمی

قـانون حـاکم بـر خـود را انتخـاب      ، در واقع فرد فرد مـردم در حکومـت اسـالمی   ، گیرند و برخالف کشورهای به اصطالح مترقّی می
 .  برگزیده اند، که برای آنها تهیّه و سپس تحمیل کنند رد نظر خود را قبل از اینقانون مو، کنند و با پذیرش اسالم می

یعنـی  ) شوند طبعاب باید به اعتبار انتخاب قبلی مردم مسلمان انتخاب میمردم که از طرف ، ان در حکومت اسالمیگذار قانونبنابراین 
تـوان   یملذا  مشخّص کرده و را  آن  چارچوبتنظیم کنند که مردم فقط چیزی را به نام قانون تدوین و (، انتخاب اسالم و قوانین آن

فقط حقّ کشف و استخراج قوانین اسالم از منابع و مآخـذی  ، گفت نمایندگان خبرگان و مجلس شورای اسالمی در حکومت اسالمی
 .  باشند اند را دارا می که مسلمانان خود را موظف به پیروی از آنها نموده

 هور قوانین اساسیعوامل ظمبحث دوم: 
 باشد: عوامل ظهور قوانین اساسی در جوامع گوناگون به شرح ذیل می

مانند منشور کبیر که پادشاه بریتانیا آن را تحت فشارهای  ؛تدریجی جوامع و آمادگی ذهنی و فرهنگی مردم و فرمانروایان تحول -1
 .  دصادر نمو، وکار خود محدودیتی به عنوان یک ساز، سیاسی و اجتماعی

 ایجاد کشورهای جدید -2
 .  گردانند ها و کودتاها که رژیم قبلی ساقط و رژیمی جدید مستقر می حوادث دگرگون کننده؛ مثل انقالب -3

 ع قانون اساسیضهای و : راهسوممبحث 
شود کـه   استفاده می های خاصّی باشد لذا در تدوین آن از شیوه ای می چون قانون اساسی در هر کشوری دارای جایگاه و اهمیّت ویژه

های مختلفی که معموالب کشورهای مختلف  روش. ای نسبت به سایر قوانین دارد ای بوده و تشریفات جداگانه مشمول مقرّرات پیچیده
 دهند عبارتند از:  در وضع قانون اساسی مورد استفاده قرار می

باشد و این شاه اسـت کـه کلیّـه مقـرّرات      اکم و شاه آن کشورها میح، دار برای تدوین قانون اساسی مقام صالحیت، در بعضی از کشورها( 1
شمسی که فرمـان مشـروطیّت از طـرف     1285جمادی الثانی  14مانند کشور ما در . کند حاکم بر نظام و حتّی شکل حکومت را تعیین می

 .  ین قانون اساسی نمودمجلس ملّی تشکیل شد و اقدام به تدو، مظفرالدین شاه قاجار به ملت داده شده و متعاقب آن
و هـا   معموالب مردم را مقام صالحیتدار دانسـته و تـدوین قـانون اساسـی را برعهـده ملـت      ، امروزه در بعضی از کشورهای دموکراتیک

 گردد:   اند که این شیوه خود به دو طریق اعمال می خواست و اراده آنها قرار داده
 .  کنند با انجام رفراندوم اقدام به تدوین قانون اساسی میواسطه که مردم مباشرتاب  الف: روش مستقیم و بی

حقّ تدوین قانون اساسی را به منتخبین خود ، واسطه که مردم با اعطای وکالت و نیابت به نمایندگان خود ب: روش غیرمستقیم و با
و بـه تـدوین قـانون     هجمـع شـد   . . .و «مجلس خبرگـان »، «مجلس موسسان»کنند که نمایندگان آنها در مجمعی به نام  واگذار می
 .  پردازند اساسی می

ای را بـرای تهیـه و تنظـیم قـانون اساسـی انتخـاب        ابتدا مردم عدّه، در این شیوه. باشد رفراندوم می -روش مضاعف خبرگان، روش دیگر( 2
هـای   چـه خواسـته   در ایـن روش چنـان  . گـردد  یا رد می تأیید دوباره توسط خود مردم ، وسیله منتخبین مردم هکنند و پس از تهیه آن ب می

 .  گردد تهیه و تنظیم می قانون اساسی مورد قبول واقع نشده و مجدداب، در متن قانون برآورده نشده باشد، مردم در مرحله اول
نـب  دستورات و احکـام صـادره از جا  ، در نظام جمهوری اسالمی ایران که قانون ناشی از خواست و اراده مردم نیست و منشاء آن( 3

بـه وسـیله خبرگـان دیـن و مکتـب تنظـیم شـده و بـا         ، باشد و توسط کتاب و سنّت در اختیار ماست خالق حکیم و قادر مطلق می
پرسـی   بر استنباط خبرگان از قوانین اسالمی صحه گذارده شده و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در همه، نظرخواهی از مردم

 . شود میت قرار گرفته و به مورد اجرا گذاشته نهایی ملّ تأیید مورد  1358آذر  12

 : تجدید نظر در قانون اساسیچهارممبحث 
 . الحاق و یا تغییر یک یا چند اصل از اصول آن، تجدید نظر در قانون اساسی یعنی کسر

آراء ، باشـد یـا نـه    یح مـی آیـا صـح  ، و در صـورت امکـان  ، که آیا اساساب تجدید نظر در قانون اساسی ممکن است یا نه امّا در مورد این
 مختلفی ارائه شده است: 

ایـن نیازهـا و   ، ای از اندیشمندان حقوق اساسی معتقدند از آنجایی که قانون ناشی از نیازها و شرایط خاصّ بشر است و از طرفی عده
  .اصالح گردد، لذا قانون هم باید متناسب با آن نیازها و شرایط، شرایط دائماب در حال تغییر هستند
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تجدید نظـر  مسأله ، د تجدید نظر در قانون اساسی تابع مالحظات سیاسی یک کشور است و به همین جهتنای دیگر عقیده دار عدّه

 . در قانون اساسی در کشورهای دنیا متفاوت است

 تکمیل  -2اصالح    -1هدف از تجدید نظر قانون اساسی دو چیز است: ، در هر صورت

 مطرح است: مسأله دو ، د نظر در قانون اساسی را پذیرفته انددر کشورهایی که لزوم تجدی

هـر   ای گذاری قانونرسیدن زمان آن توسط قوه مجریه یا مجالس یا فرا مقام تشخیص دهنده تجدید نظر: یعنی لزوم تجدید نظر( الف

در مرجع دیگـر یـا خودشـان    ، مقاماتطبق قانون معین شده و پیشنهاد یا درخواست هریک از این ، دوی آنها و یا از طریق رفراندوم

 .  شود مطرح می

مقام تجدید نظر کننده: ممکن است مقام تشخیص دهنده تجدید نظر در قانون اساسی با مقام تجدید نظـر کننـده در کشـوری    ( ب

شـود   مطرح می در قوانین کشوریممکن است لذا . جدا از هم باشند، این دو مرجع، متفاوت باشد و یا کشوری بخواهد که به دالیلی

مقام یـا مقامـات دیگـری بایـد بـه ایـن امـر        ، که در صورت پیشنهاد تجدید نظر از طرف یک یا چند مرجع و مقام تشخیص دهنده

 .  مبادرت ورزند

 های تجدید نظر در قانون اساسی  شیوه

شـریفاتی کـه بـرای وضـع قـوانین      ت، شود و در تمام کشورهای دنیـا  در خود قانون اساسی پیش بینی می، معموالب طریقه تجدید نظر

به جز انگلسـتان کـه فرقـی بـین قـوانین عـادی و قـانون         ؛رود شود درباره تغییرات و وضع قانون اساسی به کار نمی عادی اعمال می

 . لذا از تشریفات خاصّی هم برخوردار نیست اساسی وجود ندارد و

به این معنی که برای تجدید نظـر در آن  . است« موضوعی»و « نیزما»بازنگری قانون اساسی در بیشتر کشورها مشروط به دو شرط 

 . بگذرد و نیز برخی موضوعات آن قابل تجدید نظر نیستند( سال 10مثالب ) معینیالزم است زمان 

 ممکن است یکی از روشهای زیر اعمال شود: ، برای تجدید نظر در قانون اساسی، در کشورهایی که قانون اساسی مدوّن وجود دارد

حضور (1
3
2

 ( شوروی سابق -آلمان) نمایندگان مجلس یا مجلسین 

 ( فرانسه) با تشکیل مجلس واحد از مجالس مقننّه و با رای اکثریت آنها (2

 تصویب اکثریّت نمایندگان مجلس یا مجلسین و تصویب نهایی با رفراندوم  (3

ی أمجـالس جدیـد بـا ر   ، انتخابات جدید شوند و پس از نحل میمجالس مقنّنه لزوم تجدید نظر را تشخیص داده و سپس م (4
3
2

 

 (  بلژیک. )دهند تغییرات الزم را انجام می، نمایندگان حاضر در جلسه

 : محتوای قانون اساسیپنجممبحث 

 شوند:   قوانین اساسی در کشورهای دنیا از دو بخش یا بیشتر تشکیل می

عـادی   گـذار  قـانون است که الهام بخـش  ها  و اصول کلّی و آرمانهای ملّت، اهداف، معموالب حاوی کلیّاتمقدمه قانون اساسی که  (1

فلسفه سیاسی دولت و نظام حاکم و طرز تلقی آن از جامعه و انسـان و حقـوق و   ، مقدمه قانون اساسی اعالم کننده ایدئولوژی. است

 .  باشد ی فردی و اجتماعی میها آزادی

باشـد و   ن اساسی که در برگیرنده اصول و احکام حقوقی هر قانونی بوده و در ضمن دارای ضمانت اجرا نیز میقسمت اصلی قانو (2

. . . ی نظام مربوط و نیـز روابـط بـین دولـت و ملّـت و     ها سازمانکننده ساختار تشکیالت حکومت و دولت و روابط بین نهادها و  بیان

 .  باشد می

 .  کات زیربنایی و مستندات قانون و یا نکاتی از این قبیل باشدموخره که ممکن است حاوی مبانی و ن (3

 : تفاوتهای قانون اساسی با سایر قوانین  ششممبحث 

و تصویب: وضع و تصویب قانون اساسی در هر کشوری دارای تشریفات و مقرّراتی است که برای وضع و تصـویب  وضع از لحاظ  (1

 .  شود نمیقوانین عادی رعایت 
تفسـیر آن نیـز توسـط مراجـع خاصّـی      ، شود که تصویب قانون اساسی به عهده مرجع خاصی قرار داده میمان طور هاز لحاظ تفسیر:  (2
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 .  تفسیر قوانین عادی با مجلس شورای اسالمی است ولی تفسیر قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است، مثالب در ایران. شود انجام می
 .  گردند معموالب کمتر از قوانین عادی دچار تغییر و تبدیل میاز لحاظ تجدید نظر یا ثبات: قوانین اساسی  (3
 .  رود قوانین هر کشور قرار دارد و محور اصلی و اساسی تمایز تمامی قوانین به شمار میرأس از لحاظ درجه اعتبار: قانون اساسی در  (4

 : ضمانت اجرای قانون اساسیهفتممبحث 
امضا و انتشـار بـه صـورت    ، باشد و چون قانون اساسی پس از تصویب رایی آن میصفت ضمانت اج، یکی از صفات بارز قاعده حقوقی

 . آید بر همگان واجب است از آن پیروی کرده و به آن احترام بگذارند یک قاعده حقوقی درمی
ارت بـر اجـرای   نظ، آمریکابعضی از کشورها مانند . اند ضمانت اجراهای متفاوتی برای قانون اساسی در نظر گرفته، کشورهای مختلف

و یـا  . ایـن وظیفـه را برعهـده دارد   ، کشـور دیـوان عـالی   ، آمریکا گذارند و در مقرّرات قانون اساسی را برعهده یک دستگاه قضایی می
 .  ممکن است کشوری این نظارت را برعهده یک دستگاه سیاسی قرار دهد

، فی قـرار داده شـده اسـت کـه بعضـاب دارای جنبـه قضـایی       مختل های هضمانت اجرای مقرّرات قانون اساسی برعهده دستگا، در ایران
 از آن جمله: . سیاسی و یا عمومی هستند

 اساسی. مردم: طبق اصل هشتم ق (1
 اساسی  . ق 57نهاد رهبری: طبق اصل  (2
 اساسی. ق 126و  113نهاد ریاست جمهوری: طبق اصل  (3
 اساسی. ق 92شورای نگهبان: طبق اصل  (4
 اساسی. ق 90مجلس شورای اسالمی: طبق اصل  (5
 اساسی. ق 156قوه قضائیه: طبق اصل  (6

 مبحث هفتم: ویژگیهای قانون اساسی
قانون اساسی هر کشوری باید مبتنی بر یک سری اصول و معیارهای خاص ملّت و اجتمـاع مخـتص خـود باشـد و بـا در نظـر        (1

 . تهیه و تنظیم شود، ی خاصّ جامعه خودها ارزشگرفتن 
مـذهبی و  ، اقتصادی، توا و چه در شکل نباید تقلید صرف باشد بلکه باید با اوضاع سیاسیچه در مح، قانون اساسی هر کشوری (2

 .  فرهنگی جامعه خود کامالب مطابقت داشته باشد
مـثالب نبایـد شـرایط    . در قانون اساسی فقط باید به امور کلّی و اساسی پرداخته شود و از مسـایل غیراساسـی خـودداری گـردد     (3

، بـه عبـارت دیگـر   . باشـد  قوانین عادی مـی ، در قانون اساسی ذکر شود چون محل بیان این مواردها  زارتخانهو و ها سازمان، انتخابات
 .  از حالت بنیادی خارج گردد، قانون اساسی نباید با پرداختن به مسایل جزیی و غیراساسی

 . که قابل اجرا نیست جدّاب پرهیز گرددتمامی موارد ذکرشده در قانون اساسی باید قابلیّت اجرا داشته باشند و از ذکر موادی  (4
اصول قانون اساسی باید کامالب واضح و صریح و روشن بوده و عاری از هرگونه پیچیدگی و ابهـام باشـد تـا تفسـیر و تحلیـل آن       (5

 .  ای یا گروهی نگردد دستخوش تفاسیر شخصی و سلیقه، برحسب شرایط و اوضاع متغیّر
تنظیم گردد که هیچ اصلی با اصل یا اصـول   ای باید به گونهها  مسئولیتاعطای وظایف و اصول قانون اساسی در بیان مطالب و  (6

 .  تعارض نداشته باشد، دیگر
خصوصـاب از  ، بسیاری از اصول و مـواد آن ، از بعضی اصول و معیارهای بنیادی قانون اساسی که ثابت و الیتغیر هستندنظر  صرف (7

لـذا بایـد   . باشد و قابل تغییر هسـتند  از اراده مقننین و نمایندگان هر ملّت و کشوری میناشی ، نظر شکل و تنظیم روابط بین نهادها
اصل یا اصولی راجع به شیوه بازنگری و تجدید نظر در قانون اساسی قید شود و این مقـررّات مربـوط بـه تجدیـد نظـر و بـازنگری و       

ای سـهل و   امر را غیرممکن سازد و در ضمن نبایـد بـه انـدازه   ای سخت و مشکل باشد که این  نباید به گونه، تشریفات مربوط به آن
 . قابل تجدید نظر و دچار تغییر و تحوّل گردد، آسان باشد که با هر درخواست و تقاضایی

 مبحث هشتم: انواع قانون اساسی
 تواند به چند اعتبار صورت گیرد:  قوانین اساسی می بندی طبقه

ساسی: قانون اساسی مدوّن یعنی تمامی مقررّات و قـوانین مربـوط بـه تشـکیالت دولـت و      تقسیم به اعتبار مدوّن بودن قانون ا (1
امـروزه غالـب   . ای به نام قانون اساسی گردآوری شده باشـد  و نهادهای هر کشوری به صورت نوشته یا سندی در مجموعه ها سازمان
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به دالیل گوناگون از نوشـتن و تـدوین یـک قـانون     ، ورهاامّا بعضی از کش باشند می( نوشته) به صورت مدوّن، قوانین اساسی کشورها
عرف و عادات ملّی بر قانون غلبـه دارد و تکلیـف اکثـر امـور بـه      ، مانند انگلستان که در این کشور. کنند اساسی منظم خودداری می

اسـناد و مقـررّات   ، عـادّی  همانند سایر قوانین، گردد و ممکن است هر روز بر قانون اساسی این کشور موجب عرف و عادت معیّن می
 .  ای اضافه گردد ویژه

شـود کـه قـانون     تقسیم به اعتبار تعداد متن: قانون اساسی بیشتر کشورها از یک متن تشکیل شده است ولی بعضـاب دیـده مـی    (2

 ( قانون اساسی دوره مشروطیت ایران. )متن یا بیشتر تشکیل شده است دواساسی بعضی از کشورها از 

قوانین اساسی به ، بندی تعیین مرجع صالح برای تشخیص مغایرت قوانین عادّی با قانون اساسی: در این تقسیم تقسیم به اعتبار (3

 شوند:   دو گروه تقسیم می

به صراحت تکلیف قوانین معارض با قانون اساسی مشخص شده است و ، قانون اساسی صریح: یعنی در این نوع از قانون اساسی( الف

( مانند هلند) اند یا آنها را از این عمل منع کرده( مانند ایرلند) و قوه قضائیه داده شده ها دادگاهر این زمینه به اختیار اتخاذ تصمیم د

 ( مانند ایران. )اند و یا این عمل را به نهادی از خود قوه مقنّنه واگذار نموده

در حلّ تعـارض بـین قـوانین عـادّی بـا قـانون اساسـی        ، دگونه قانون اساسی هستن قانون اساسی غیرصریح: در کشورهایی که دارای این( ب

کـار را   کشـور ایـن  دیـوان عـالی   کـه   آمریکـا ماننـد  . کنـد  قوه قضائیه این صالحیّت را داشته و عمل می، صراحتی وجود ندارد ولی در عمل

 .  کند می

 بخش دوم: سایر منابع حقوق اساسی

 ز: سایر منابع حقوق اساسی به جز قانون اساسی عبارتند ا

منبع حقوق اساسـی بـه   ترین  مهم، هستند و بعد از قانون اساسی گذاری قانونقوانین عادّی: که در واقع همان مصوبّات مجالس  (1

مانند مفـادّ اصـول   . در قانون اساسی ایران نیز موارد زیادی از مسایل حقوق اساسی به قوانین عادّی واگذار شده است. روند شمار می

 122و 116، 104، 101، 62، 51، 47، 44، 36، 33، 25، 8، 7

 ( وزیرانهیأت یا اعضای  ها کمیسیونبه  گذاری قانونمانند تفویض ) عرف و عادات و رسوم (2

 احکام و فرامین روسای کشورها یا رهبران آنها  (3

 (  دکترین) نظریّات علمای حقوق (4

 های قضایی رویّه (5

 آیین نامه داخلی مجالس مقنّنه  (6

 

 ق اساسیهای حقو نکات مهم ویژگی

 نظریه لئون دوگی( .ی سیاسی از فرمانروایان و فرمانبران ترکیب شده است جامعه( 

 پردازد. بین فرمانروایان و فرمانبران می اختصاصاب به روابط سیاسیهای مهم حقوق.  به عنوان یکی از شاخه حقوق اساسی 

 بندی انسانی روابطـی از   گروه ،های تشکیل دهنده وهیابد که بین افراد و گر زمانی واقعیت و مصداق خارجی می ،مفهوم جامعه

 محقق شود. نوع اجتماعی آن

 ترین جوامع است، که وجه مشخصه آن وجود قدرت ناب سیاسی است. ترین و پیشرفته سیاسی متکاملی  جامعه 

 حکومت و تمشـیت   ای از قدرت نظیر ها اعمال نوع ویژه های نهادین موجود در جوامع سیاسی که هدف آن آن دسته از قدرت

 آیند. امور سیاسی جامعه باشد، قدرت سیاسی به معنای واقعی به شمار می

 ی سیاسی خاستگاه و مقر قدرت سیاسی است. جامعه 

 ی سیاسی است و قدرت تکامل یافته همان قدرت سیاسی است. ی تکامل یافته همان جامعه جامعه 

 اند. ی سیاسی و قدرت سیاسی دو مفهوم توأم جامعه 

 شاء قدرت سیاسی در تشکیل دولت، ناشی از نیاز جامعه است.من 

 ی سیاسی از نوع سیاسی است. قدرت موجود در درون جامعه 
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 ی سیاسی باید از خصلت حقوقی برخوردار باشد. نظم هنجاری مستقر در جامعه 

 ی سیاسی: شرایط تحقق جامعه 

 سیاسی فراگیر و کلی است. ی جامعه -1

 الزامی دارد.سیاسی خصلت  ی جامعه -2

 کند. سیاسی قاهرانه عمل می ی قدرت در جامعه -3

 کند. ها متمایز می گیری است که قدرت سیاسی را از سایر قدرت اقتدارگرایی، ویژگی چشم 

 :تأثیر متقابل قدرت و حقوق بر یکدیگر 

 آید. ماعی به وجود میتحقوق بر اثر الزام اج -1

 شود. های اجتماعی تحمیل می فراد و گروهقواعد عمومی توسط اقتدار عمومی بر ا -2

 شود به عبارت دیگر: بندی می سازمان  ،ضمانت اجرای این قواعد توسط قدرت -3

 کند. قدرت را حقانی می ،حقوق (الف

 ابزاری است در اختیار قدرت. ،حقوق (ب

 برای حمایت علیه قدرت. است ای وسیله ،حقوق (ج

 بخشد. سازمان می کند و قدرت را نهادبندی می ،حقوق (د

     بین قانونی بودن و حقانی بودن قدرت تفاوت است. قانونی بودن حکومت به معنای تطابق آن با مـوازین و مقـررات و احکـام

شود کـه اسـاس رژیـم بـا      حقوقی است )مثل حکومت ویشی در فرانسه( ولی حقانیت حکومت، زمانی مورد پذیرش واقع می

ی قدرتی باشد که اکثریت مردم به درستی آن ایمان دارند. )مثل حکومت در تبعید ژنرال  هقدرت فرد زمامدار سازگار با نظری

 دوگل(

 و بار آن است. بند حقوق اساسی هم جواز اعمال قدرت بر پایه اصول و قواعد قانونی و هم مانع عملکردهای بی 

 .حقوق اساسی جزئی از حقوق عمومی است 

 ی موضوعی( است و موضوع حقوق عمومی کلیت جامعه. )نظریه ی نخست فرد موضوع حقوق خصوصی در درجه 

 بخشد و حقوق عمومی روابط بین فرمانبران و فرمانروایـان را مـورد توجـه     حقوق خصوصی روابط بین فرمانبران را انتظام می

 ی اندامی( دهد. )نظریه قرار می

 حالی که در حقوق عمـومی سـود عمـوم و     در حقوق خصوصی سود فردی و امور خصوصی از اهمیت اول برخوردار است در

 ی مادّی( )نظریه .مصلحت اجتماع دارای اهمیت نخستین است

    حقوق عمومی بیشتر متشکل از قواعد آمره است و عامل اجبار و یکسویگی از طرف قوای عمومی، در آن نقـش اول را بـازی

اد و تساوی طرفین قرارداد بنا نهاده شـده اسـت.   ی آز که در حقوق خصوصی، روابط حقوقی بر مبنای اراده کند درصورتی می

 ی شکلی( )نظریه

 گیرد و در پناه حقوق عمومی است که حقوق خصوصی بـه   تر از حقوق خصوصی قرار می حقوق عمومی از حیث اولویت پیش

 ی سلسله مراتب( پذیرد. )نظریه آید و توسعه می وجود می

 عد حقوق خصوصی دارند. )نظریه پویایی(قواعد حقوق عمومی پویایی و تحرك بیشتری از قوا 

 ی حقوق داخلی است. حقوق اساسی از زمره 

 ی یک ملت است. ساوینی: نسج حقوق دست بافت گذشته 

 .فلسفه از حیث تاریخی مقدم بر علم حقوق است 

 های حقوقی است. های نهادین شده سیاسی با شیوه موضوع حقوق اساسی: بررسی پدیده 

 از: اند تمنابع حقوق اساسی عبار 

 منابع نوشته -1

 منابع عرفی -2
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 مددگیری از سایر علوم اجتماعی -3

 اند از: ی اهمیت عبارت منابع نوشته براساس درجه 

 قانون اساسی. -1

 آیند. قوانین ارگانیک که دنباله موسع متن قانون اساسی به شمار می -2

 گذار. های قانون قوانین عادی مصوب دستگاه -3

 جریه.اعمال قوه م -4

 کننده مانند شورای قانون اساسی در فرانسه و شورای نگهبان در ایران. های کنترل آراء دستگاه -5

 ..........ها، استیضاح و  گذار نظیر سوال مذاکرات مجالس قانون -6

 ..........سایر اسناد و مدارك نظیر آثار مهم علمای حقوق اساسی و  -7

 

 اساسی قانونهای  نکات مهم ویژگی

 آور شدن این قواعـد در اثـر عملکـرد     گیری قواعد عرفی در زمینه سیاسی مانند سایر قلمروها نیاز به گذشت ایام و الزام شکل

 ها دارد. مداوم و مستمر آن

 گیری و حتی نحوه ی اجرای رژیم پارلمانی موجد مقرراتی شده اسـت   نقش عرف در شکل ،در حقوق اساسی کشور انگلستان

 گویند. های حقوق اساسی می سیونکه به آن کنوان

 شود که مربوط به قـدرت و انتقـال و    گفته می ای قوانین و مقررات موضوعه یا عرفی مدون یا پراکنده ی قانون اساسی به کلیه

 اجرای آن است.

  حدود اعمـال  قانون اساسی از یک سو حد و مرز آزادی فرد را در برابر عملکردهای قدرت )نهادهای فرمانروا( و از سوی دیگر

 کند. ی حقوق فردی رسم می قوای عمومی را در برخورد با حوزه

 :قانون اساسی از دو دیدگاه قابل بررسی است 

 از حیث شکل ظاهری آن -2از لحاظ مادی و محتوایی    -1

 کشور است. -بندی دولت در مفهوم مادی قانون اساسی مربوط به ساختار سیاسی، بنیان و استخوان 

 ای است متضمن اصـول و قواعـد رفتـاری یـا سـازمانی کـه در یـک مـتن رسـمی و           لی قانون اساسی مجموعهدر مفهوم شک

 ها و متصدیان امور و قوانین مادی حاکم است. مقامات صالح به تصویب رسیده و بر افراد و سازمان ی تشریفاتی به وسیله

 های مربوط به انقالب صنعتی بود. ود معلول دگرگونیگرایش به قوانین اساسی مدون که به ویژه از قرن هجدهم آغاز شده ب 

 توان نتیجه گرفت که قواعد عرفـی اکثـراب نامشـخص و نـاقص بـود و بـه آسـانی         ی قواعد عرفی و متون نوشته می در مقایسه

 توانست قابل ارزیابی باشد. طیف عملکرد عرف و عادت نمی ،شد احصا کرد افزون بر آن نمی

 و  هـا  تری بـرای جلـوگیری از خودسـری    ی قطعی تر بوده است و وسیله تر و معلوم د عرفی مشخصمتون نوشته بر عکس قواع

 شد. ها تلقی می گیمخودکا

 دارد و در  شک و ابهـام را از میـان بـر مـی     ،متن نوشته به سبب وضوح و روشنی خطوط و معلوم بودن دامنه و برد قواعد آن

هـای   ی اکثریـت، خصـلت   دار بیـرون آورد. لـذا بـه عقیـده     هـای زمـام   درتها را از دسترس قـ  توان آن صورت تصویب عام می

 تر از موازین عرفی است. ی نوشته برجسته دمکراتیک قاعده

 تری یافت. نهضت دستورگرایی در جهت تهیه و تدوین قوانین اساسی نوشته و شکلی روز به روز رواج بیش 

 اند از: دالیل ظهور قوانین اساسی عبارت 

 ل تحول تدریجی جوامع و آمادگی ذهنی فرمانروایان و شهروندان.الف( به دنبا

 ب( ایجاد کشورهای جدید.

 ها و کودتاها ج( حوادث دگرگون کننده مانند انقالب
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     قوانین اساسی عرفی مانند قانون اساسی موضوعه مربوط به انتقال و اجرای قدرت و ساختار سیاسی هر کشـور اسـت کـه در

 گذاری کرد. اولین قانون اساسی را پایه ،کبیر تانیا با صدور منشوریجود آمده است. پادشاه براثر تحوالت تدریجی به و

 هاست. چنین عرف و عادات و کنوانسیون ها، منشورها، مصوبات مجلس و هم ای از اعالمیه قانون اساسی بریتانیا مجموعه 

 قواعد مربوط به ساختار سیاسی و قـدرت و انتقـال و    ی قانون اساسی مدون در اکثر موارد متن واحد و جامعی است که کلیه

 اجرای آن را در بردارد.

 پذیر )نرم( در چگونگی تجدیدنظر )بـازنگری(   ر )سخت( و قانون اساسی انعطافیناپذ بندی قانون اساسی انعطاف مالك تقسیم

 در قانون اساسی است.

 مـورد   ،گـذاری  ی مقننه با همان تشریفات قانون از طریق قوه ی قوانین عادی مثالب هنگامی که قانون اساسی را بتوان به شیوه

 گویند. پذیر یا نرم می تجدیدنظر قرار داد به آن اصطالحاب انعطاف

 پذیر )نرم( هستند. دارای قوانین اساسی انعطاف ،بریتانیا و اسرائیل 

 ان )مجلس خبرگان( یا به وسـیله  در قانون اساسی سخت یا انعطاف ناپذیر مراسم بازنگری )تجدیدنظر( توسط مجلس مؤسس

 پذیرد. های مختلف انجام می پرسی( یا مخلوطی از شیوه آراء مردم )همه

 آمریکـا و   -فرانسـه  -سـوئیس  -مثل قوانین اساسی کشورهای ایـران  ،ناپذیر هستند تقریباب کلیه قوانین اساسی مدون انعطاف

 بلژیک و نظایر آن.

 ی مقررات آن بـه   دارای ارزشی مساوی هستند. یعنی آئین تجدیدنظر در همه قانون اساسی یک دست آن است که اصول آن

 بینی شده باشد. غالب قوانین اساسی مدون واجد این خصلت همسانی هستند. یکسان پیش

 شود که مشتمل بر دو نوع اصول باشد:  قوانین اساسی مختلط به متون مصوبی گفته می 

 دی قابل اصالح و تغییـر  ا)انعطاف ناپذیری همگانی( و اصولی که همانند قوانین ع اصولی که با آئین خاص، قابل تجدیدنظرند

 باشند.

 اند از: گیری عبارت قوانین اساسی از لحاظ منشاء شکل 

 شود. الف( قانون اساسی اقتداری یا اعطایی: از سوی زمامدار بالمنازعی به عنوان امتیاز به مردم داده می

گیـرد. )فرمـان    نیمه اعطایی: به وسیله حاکم مطلق ولی با همکاری یک یا دو مجلس انجـام مـی   -ب( قانون اساسی نیمه اقتداری

 نمایندگان مردم و نمایندگان پادشاه(.از مشروطیت مظفرالدین شاه نخستین قانون اساسی در مجمعی مرکب 

هـا بـه    ها از طریق مردم یـا نماینـدگان آن   بها و انقال ی نهضت تر موارد قوانین اساسی ثمره ج( قانون اساسی مردم ساالر: در بیش

 تصویب رسیده است.

 شوند: بندی می قواعد حقوقی به صورت زیر رتبه 

 ی مؤسس( قانون اساسی )اعمال قوه -1

 قانون عادی )اعمال قوه مقننه( -2

 ها )اعمال قوه مجریه( ها و آئین نامه تصویب نامه -3

 ها و شوراها مصوبات انجمن -4

 خـاص    ی به سایر قوانین یکی به سبب صالحیت برتـر واضـع آن و دیگـری بـه علـت شـیوه       برجستگی قانون اساسی نسبت

 شود. ی مقننه)پارلمان( وضع می ی مؤسس و قانون عادی توسط قوه ی قوه تجدیدنظر در آن است. قوانین اساسی به وسیله

 است. یعنـی بایـد از تصـویب قـانون      اساساب امر بازنگری قانون اساسی در اکثر کشورها مشروط به دو شرط زمانی و موضوعی

 اساسی مدت زمان معینی بگذرد تا تجدیدنظر ممکن باشد.

 ریزی شده است. اساس کنترل قانون اساسی به وسیله دستگاه قضایی در آمریکا پی 

 ریزی شد. روش کنترل قوانین اساسی توسط ارگان سیاسی در فرانسه پی 

 ی انطباق قوانین عادی با قانون اساسی است. اما این امـر در کشـور انگلسـتان    دار بررس شورای قانون اساسی در فرانسه عهده

 موضوعیت ندارد.
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  شود. سال تشکیل می نهشورای قانون اساسی از نه عضو برای مدت 

 اند از: اعضای شورای قانون اساسی عبارت 

 چنـین   رئـیس مجلـس سـناء هـم    سه نفر از سوی رئیس مجلس ملی و سه نفر دیگر از سوی ، سه نفر از سوی رئیس جمهور

 شود. خود عضو شورا هستند. رئیس شورا از طرف رئیس جمهور معین می العمر خودبه طور مادام سای جمهور سابق نیز بهؤر

 ای مجلس پارلمانی، اجباری است. نامه انیک و نظامگکنترل قوانین ار 

 نخسـت وزیـر و    ،ی برخی مقامات )رئیس جمهـور شوند که از سو قوانین عادی زمانی توسط شورای قانون اساسی بررسی می

 چنین شصت نماینده یا سناتور( ارجاع شوند. رؤسای هر یک از مجالس و هم

 شود. رأی شورا قطعـی   مقررات معارض با قانون اساسی اعالم شده توسط شورا نه انتشار خواهد یافت و نه به اجرا گذارده می

 باشد. و غیر قابل تجدیدنظر می
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  اول و دوم ای فصل هار گزینهسؤاالت چ

 ( 72 -سراسری)  حقوق اساسی چگونه حقوقی است؟ -1
 . حقوق مربوط به دولت است( 2  . حقوق سیاسی است( 1

 . حقوق روابط فرمانروایان و فرمانبران است( 4  . حقوق مربوط به قدرت است( 3

 ( 74 -سراسری)  حقوق اساسی عبارت است از: -2
 تفسیر قانون اساسی( 2  ی عمومیها آزادیحقوق افراد و ( 1

 شناسی نهادهای سیاسی جامعه( 4 های نهادینه شده سیاسی بندی حقوقی پدیده چارچوب( 3

 ( 74 -سراسری)  قدرتی است که:( حقانی) قدرت مشروع -3
 . منطبق با قانون باشد( 2 . ی ارزشی جامعه باشدها نظاممنطبق بر ( 1

 . مطابق با موازین و اعتقادات دینی باشد( 4 . براساس اخالق شکل گرفته باشد( 3

 ( 80 -سراسری)  .  است. . . . . . . . . . عنصر قدرت سیاسی در تشکیل دولت ناشی از  -4
 یک سنت کهن (4 وجود تحمل در جامعه( 3 نیاز جامعه( 2 زور زمامداران( 1

 ( 81 -سراسری)  ای از حقوق این است که: های حقوق اساسی به عنوان رشته از جمله ویژگی -5
 . پردازد صرفاب به روابط دولت با مردم می( 1

 . کننده روابط بین فرمانروایان است تنظیم( 2

 . بخشد ی سیاسی نظم می کلیه روابط افراد را در یک جامعه( 3

 . پردازد به تعیین روابط بین فرمانروایان و فرمانبران می( 4

 . خاستگاه قدرت است..........  -6

 ی حکومتیها سازمانها و  دستگاه( 2  رئیس کشور( 1

 انسانی ی جامعه( 4  ی سیاسی جامعه( 3

 ( 81 -آزاد)  عنصر قدرت سیاسی در تشکیل دولت ناشی از: -7

 وجود تحمل سلطه طلبی در جامعه( 2 یک سنت کهن و عدم ابتکار مردم( 1

 نیاز جامعه به استقرار نظم و امنیت( 4  زور اکتسابی زمامداران( 3

 ( 72 -سراسری)  قدرت سیاسی: اءمنش -8

 حقانیت( 4 حقوق( 3 زور خالص( 2 نیاز جامعه( 1

 ( 74 -سراسری)  در ارزشیابی حقوق و قدرت کدام صحیح است؟ -9

 . حقوق تابعی از قدرت( 1

 . آورد حقوق قدرت را به وجود می( 2

 . حقوق ابزاری در اختیار قدرت است( 3

 . شود ب استقرار نهایی قدرت میگیری حقوق و حقوق موج قدرت موجب شکل( 4

 ( 74 -آزاد)  عنصر قدرت سیاسی در تشکیل دولت: -10

 ناشی از وجود تحمل در جامعه( 2  ناشی از زور زمامداران( 1

 ناشی از نیاز جامعه( 4  ناشی از یک سنت کهن( 3

 ( 83 -سراسری)  پدیداری حقوق اساسی: -11
 . انگاری قدرت است برای بیان آزادی و مطلق( 1

 . را از هرگونه قید و بندی به همراه داشته است، رهایی آزادی (2

 . ی تقویت قدرت در استیال بر آزادی را فراهم کرده است زمینه( 3

 . همراه با دریافت آزادی و حاکمیت مردم و محدودیت قدرت بوده است( 4
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 توان فهمید که: ی سیاسی و قدرت سیاسی می در مقایسه بین جامعه -12
 . یاسی خاستگاه و مقر قدرت سیاسی استی س جامعه( 1

 .اند ی سیاسی و قدرت سیاسی دو مفهوم توأم جامعه( 2

 . ترین جوامع است که وجه مشخصه آن وجود قدرت ناب سیاسی است ی سیاسی متکامل جامعه( 3

 همه موارد( 4

 .  .......... حکومت در تبعید ژنرال دوگل براساس شرایط موجود آن زمان -13

 . حکومتی حقانی بود( 2  . قانونی بودحکومتی ( 1

 . اکثریت به درستی آن ایمان ندارند( 4 . مطابق با موازین و مقررات و احکام حقوقی بود( 3

 ( 84 -سراسری)  در حقوق اساسی: سیاسیعنصر قدرت  -14

 . ناشی از آداب و سنت است( 1

 . ضرورت سلطه زمامدار مطلق است( 2

 . نفوذ است های ذی ناشی از حاکمیت مطلق گروه( 3

 . ی سیاسی است ضرورت و ضمانت اجرای نظام حقوقی در جامعه( 4

 ( 84 -سراسری)  . برخوردار باشد.......... ی سیاسی باید نظم هنجاری مستقر در جامعه از خصلت  جامعه یک گیری شکلدر  -15

 اقتصادی( 2  اجتماعی( 1

 سیاسی( 4  حقوقی( 3

 ( 85 -سراسری)    سیاسی است که در آن: حقوق اساسی معیار حاکم بر نظام -16
 . شود می« تضمین»و حقوق مردم « تنظیم»قدرت زمامداری ( 1

 . شود می« تضمین»و تفکیک قوا « مشخص»نهادهای حاکم ( 2

 . شود می« تنظیم»و حقوق مردم « تضمین»قدرت زمامداری ( 3

  .شود مردمی تعیین می« اقتدار حکومت»در محدوده « حقوق مردم»( 4

 ( 86 -سراسری)   موضوع اصلی قانون اساسی: -17
 . ای است سیاسی هر جامعه -تحلیل حقوقی( 1

 . تحلیل حقوقی و تضمینی قدرت حاکم است( 2

 . بیان شرح وظایف حکومت و توجیه قدرت سیاسی است( 3

 . انتظام قوای عمومی در جهت تضمین حقوق شهروندی است( 4

 ( 81 -آزاد)  ینی است که:قانون اساسی مجموعه مقررات و مواز -18

 . پردازد ها می صرفاب به قوای حاکم و روابط متقابل آن( 1

 . باشد ی اساسی مردم میها آزادیحاکمیت قانون و حقوق و ، محورهای بنیادین آن عبارت است از حاکمیت ملت( 2

 . کند اقتدار دولت و تکلیف مردم را مشخص می( 3

 . پردازد به بیان نظام سیاسی جامعه می( 4

 ( 80 -و سراسری 80-آزاد)  قانون اساسی مجموعه قواعدی است که: -19
 . کند اقتدارات و اختیارات زمامداران را تضمین می( 1

 . کند قدرت زمامداران را تنظیم و حقوق و آزادی مردم را تضمین می( 2

 . کند حقوق مردم را در چارچوب قدرت زمامداران تنظیم می( 3

 . کند ی مردم را تحدید میها آزادین را تضمین و حقوق و قدرت زمامدارا( 4

 ( 77 -آزاد)  قانون اساسی؛  -20
 . ی تشکیالت و نهادهای حکومتی و تکلیف مردمی است مجموعه قواعد بیان کننده( 1

 . پردازد ها می گانه و روابط متقابل آن قوای سه، ای است که به بررسی تحلیلی نظام سیاسی مجموعه( 2

 . پردازد ه قواعدی است که به تحلیل اقتدارات زمامداری تشکیالت حکومتی و حقوق مردم میمجموع( 3

 . کند مجموعه قواعدی است که اقتدارات زمامداری را تنظیم و حقوق مردم را تضمین می( 4



 

 

 منابع حقوق اساسی 26

 ( 72 -سراسری)  ترین وجه ممیز قانون اساسی مدون با سایر قوانین چیست؟ مهم -21
 . تر است اساسی مدون از سایر قوانین مشکل تغییر و اصالح قانون( 1

 . ترین قواعد مطرح است ای ترین و پایه در قانون اساسی همیشه کلی( 2

 . قواعد مندرج در قانون اساسی مدون ماهیتاب با سایر قوانین تفاوت دارد( 3

 . هاما قوانین عادی توسط قوه مقنن، شود قانون اساسی مدون به وسیله قوه مؤسس وضع می( 4

 ( 81 -سراسری)  قانون اساسی در مفهوم عام مجموعه مقررات مربوط به: -22

 . نهادهای سیاسی کشور است( 1

 . اصول حاکم بر روابط سیاسی افراد است( 2

 . تعیین محدوده و منشاء قدرت و انتقال و اجرای آن است( 3

 . کیفیت توزیع قدرت بین فرمانروایان است( 4

 ( 75 -سراسری)  ترل مطابقت قانون عادی با قانون اساسی:در نظام سیاسی انگلیس کن -23
 . ی عمومی استها دادگاهبر عهده ( 1

 . که استلدر صالحیت شاه یا م( 2

 . در صالحیت کمیته حقوق لردان است( 3

 . موضوعیت ندارد( 4

 در نظام سیاسی فرانسه کدام مقامات حق ارجاع قانون به شورای قانون اساسی را دارند؟ -24
 هر یک از دو مجلسو رؤسای تن از نمایندگان  60نخست وزیر و  -ئیس جمهورر( 1

 نخست وزیر و رؤسای هر دو مجلس -رئیس جمهور( 2

 رئیس جمهور و نخست وزیر( 3

 نخست وزیر و رئیس شورای قانون اساسی -رئیس جمهور( 4

 ( 80 -سراسری)  بینی نهاد شورای قانون اساسی برای چه هدفی است؟ پیش -25

 تحدید حدود قدرت( 2  گذاری قانونمایت از مجالس ح( 1

 بررسی سازگاری قانون اساسی با قانون عادی( 4  تجدید نظر در قانون اساسی( 3

 ( 83 -سراسری)  قانون اساسی: -26

 . پردازد شود می ی قواعدی که به تحدید قدرت و بیان آزادی افراد منتهی می کلیه( 1

 . کند هاست بحث می گانه و روابط متقابل آن کرد قوای سهی قواعدی که به توجیه عمل کلیه( 2

 . باشد ی مقررات تشکیالت حکومتی و تکالیف مردم نسبت به آن می مجموعه( 3

 . کند ی فردی را ترسیم میها آزادیی  ی قواعد مربوط به قدرت و انتقال و اجرای آن است و حوزه مجموعه( 4

 ریزی شد؟ سی در کدام کشور پیروش کنترل قانون اساسی توسط ارگان سیا -27

 انگستان( 2  آمریکا( 1

 ایران( 4  فرانسه( 3

 ( 85 -آزاد)  قانون اساسی به عنوان میثاق ملی:   -28

 . ی اقتدار حکومتی است ی مردم و محدودکنندهها آزادیمبین برتری حقوق و ( 1

 . ی اقتدار حکومتی است ی حقوق و مردم و تضمین کننده تنظیم کننده( 2

 . باشد ساز انحصار قدرت برای جلوگیری از هرج و مرج می زمینه ( 3

 . تعیین کننده صالحیت نهادهای حکومتی و تکالیف مردمی است( 4

 ( 87 -آزاد)  قانون اساسی مجموعه قواعدی است که:  -29

 . کند حقوق و آزادی مردم را تضمین می، قدرت زمامداران را تنظیم( 1

 . کند داری را تضمین میاقتدارات و اختیارات زمام( 2

  . کند حقوق مردم را در چارچوب قدرت زمامداران تنظیم می ( 3

 . کند ی مردم را تنظیم میها آزادیحقوق و ، قدرت زمامداران را تضمین( 4
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 ( 87 -سراسری)  .   .........قانون اساسی قواعدی است که  -30

 . کند م میحقوق مردم را تضمین نموده و اقتدار زمامدار را تنظی ( 1

 . کند نهادهای حکومتی و تکالیف مردم را بیان می، تشکیالت( 2

 . پردازد اقتدار زمامداری را تحلیل نموده و به تشکیالت حکومتی و حقوق مردم می ( 3

 . پردازد ها می گانه و روابط متقابل آن قوای سه، به بررسی تحلیلی نظام حاکم( 4

 ( 88 -آزاد)   موضوع اصلی حقوق اساسی: -31

 . ی مردم استها آزادیویژه تضمین برتری حقوق و  ی قدرت حکومتی و به تنظیم و تنسیق محدوده( 1

 . گانه و تنظیم روابط آنهاست تفکیک قوای سه، ی وظایف و اختیارات حکومت بیان گسترده( 2

 . تحلیل حقوقی قدرت حاکم است( 3

 . سیاسی جامعه است -تحلیل حقوقی( 4
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 دوماول و ای فصل  ار گزینهؤاالت چهپاسخ س

 حقوق اساسی، حقوق روابط فرمانروایان و فرمانبران است.. صحیح است 4گزینه  -1

 . صحیح است 3گزینه  -2

 . های حقوقی است های نهادین شده سیاسی با شیوه موضوع حقوق اساسی: بررسی پدیده

 ای ارزشی جامعه باشد. هقدرت مشروع )حقانی( قدرتی است که منطبق بر نظام. صحیح است 1گزینه  -3

 . صحیح است 2گزینه  -4

 . منشاء قدرت سیاسی در تشکیل دولت ناشی از نیاز جامعه است

 . صحیح است 4گزینه  -5

 . صحیح است 3گزینه  -6

 . سیاسی خاستگاه و مقر قدرت سیاسی است ی جامعه

 . صحیح است 4گزینه  -7

 . منشاء قدرت سیاسی در تشکیل دولت ناشی از نیاز جامعه است

 . صحیح است 1زینه گ -8

 . صحیح است 4گزینه  -9

قواعد عمومی توسط اقتدار عمومی بر افـراد و   -2. آید ماعی به وجود میتحقوق بر اثر الزام اج -1 :یکدیگرتأثیر متقابل قدرت و حقوق بر 

 . شود های اجتماعی تحمیل می گروه

 . صحیح است 4گزینه  -10

 . صحیح است 4گزینه  -11

یت امور سیاسی شای از قدرت نظیر حکومت و تم ها اعمال نوع ویژه ین موجود در جوامع سیاسی که هدف آنهای نهاد آن دسته از قدرت

 . آیند جامعه باشد قدرت سیاسی به معنای واقعی به شمار می

 . بندو بار آن است حقوق اساسی هم جواز اعمال قدرت بر پایه اصول و قواعد قانونی و هم مانع عملکردهای بی

 . حیح استص 4گزینه  -12

 . جامعه سیاسی خاستگاه و مقر قدرت سیاسی است* 

 . جامعه تکامل یافته همان جامعه سیاسی است و قدرت تکامل یافته همان قدرت سیاسی است* 

 . اند جامعه سیاسی و قدرت سیاسی دو مفهوم توأم* 

 حکومت در تبعید ژنرال دوگل براساس حکومت حقانی بود. . صحیح است 2گزینه  -13

 . صحیح است 4نه گزی -14

 . قدرت موجود در درون جامعه سیاسی از نوع سیاسی است

 . صحیح است 3گزینه  -15

 . نظم هنجاری مستقر در جامعه سیاسی باید از خصلت حقوقی برخوردار باشد

 . صحیح است 1گزینه  -16

پردازد و از یک سو قدرت  و فرمانبران میهای مهم حقوق اختصاصاب به روابط سیاسی بین فرمانروایان  حقوق اساسی به عنوان یکی از شاخه

 . کند نهادهای حاکم را تنظیم و از سوی دیگرحقوق مردم را تضمین می

 . صحیح است 4گزینه  -17

و از سوی دیگر حدود اعمال قوای عمومی ( نهادهای فرمانروا) قانون اساسی از یک سو حد و مرز آزادی فرد را در برابر عملکردهای قدرت

 . کند ی فردی ترسیم می ا حوزهرا در برخورد ب

 . صحیح است 2گزینه  -18

و از سوی دیگر حدود اعمال قوای عمومی ( نهادهای فرمانروا) قانون اساسی از یک سو حد و مرز آزادی فرد را در برابر عملکردهای قدرت

 . کند ی حقوق فردی رسم می را در برخورد با حوزه
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 . صحیح است 2گزینه  -19

 . صحیح است 4گزینه  -20

 . صحیح است 4ینه گز -21

خـاص تجدیـدنظر در آن    ی  برجستگی قانون اساسی نسبت به سایر قوانین یکی به سبب صالحیت برتر واضع آن و دیگری به علت شـیوه 

 . شود وضع می( پارلمان) ی مقننه ی مؤسس و قانون عادی توسط قوه ی قوه قوانین اساسی به وسیله. است

 . صحیح است 3گزینه  -22

 .  شود که مربوط به قدرت و انتقال و اجرای آن است کلیه قوانین و مقررات موضوعه یا عرفی مدون یا پراکنده گفته می قانون اساسی به

 . صحیح است 4گزینه  -23

 .  اما این امر در کشور انگلستان موضوعیت ندارد. دار بررسی انطباق قوانین عادی با قانون اساسی است شورای قانون اساسی در فرانسه عهده

 . صحیح است 1ینه گز -24

نخست وزیر و رؤسای هر یک ، رئیس جمهور) شوند که از سوی برخی مقامات قوانین عادی زمانی توسط شورای قانون اساسی بررسی می

 . ارجاع شوند( چنین شصت نماینده یا سناتور از مجالس و هم

 . صحیح است 4گزینه  -25

 ق.ا 94باشد. و همین طور در ایران اصل قانون اساسی با قانون عادی می بینی نهادشورای قانون اساسی یا هدف بررسی سازگاریپیش

 . صحیح است 4 گزینه -26

 . صحیح است 3گزینه  -27

 . ریزی شد روش کنترل قوانین اساسی توسط ارگان سیاسی در فرانسه پی

 . صحیح است 1گزینه  -28

ی مـردم تضـمین گشـته و از    هـا  آزادیاین سند حقـوق و  قانون اساسی به عنوان میثاق ملی نشانگر آمال و آرزوهای یک ملت است و در 

 . ی مردم رعایت گرددها آزادیگردد تا حقوق و  سوی دیگر اقتدار حکومتی محدود می

 . صحیح است 1گزینه  -29

ن چنـی  هـا اسـت و هـم    موازین حاکم بر روابط سیاسی افراد در ارتباط با دولت و نهادهای سیاسی کشور و شیوه تنظیم آن، قانون اساسی
 ( 39 ی صفحه -دکتر قاضی -های حقوق اساسی بایسته. ك. ر. )گردد شامل کیفیت توزیع قدرت میان فرمانروایان و فرمانبرداران نیز می

 . صحیح است 1گزینه  -30

 . نماید قانون اساسی حقوق مردم را در مقابل قدرت حاکمیت تضمین نموده و از سوی دیگر اقتدار زمامدار را نیز تنظیم می

 . صحیح است 1ه گزین -31






