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رشته حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش به عنوان یکی از پرطرفدارترین 
به  را  انسانی  علوم  دانشجویان  از  زیادی  گروه  کشور،  دانشگاهی  رشته های 
وارد عرصه خدمت  تحصیل،  از  که پس  دانشجویانی  است.  نموده  خود جلب 
شده و در مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابع علمی یی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل 
دانشجویان بر مدار آن ها قرار دارد، در واقع مجموعه کتب و جزواتی هستند 
که طی سالیان متمادی کمتر تغییر یافته و از صورتی به صورت دیگر تبدل 
پیدا کرده اند. این در حالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های 
پربار و سودمند، امری غیر قابل انکار است. به این ترتیب ضرورت تدوین کتب 
غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای علمی دانشجویان این رشته و نیز رشته های 
قریب به حقوق، باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. کتبی که از یک سو، 
روزآمدی و از سوی دیگر، تناسب با نیاز دانش پژوهان در آن ها، مورد توجه و 
لحاظ ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. موسسه آموزش عالی آزاد چتردانش 
به عنوان مجموعه ای پیشگام در امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته 
است گام های موثری در همراهی با دانشجویان رشته حقوق بردارد. این موسسه 
افتخار دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای 
علمی دانشجویان، اقدام به تولید آثاری نماید که مهم ترین دستاورد آن ها، 
تسهیل آموزش و تسریع یادگیری باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است که 
در این مسیر، بتواند با ارائه خدمات درخشان، شایستگی های خود را به اثبات 

رساند.

                              فرزاد دانشور
                           مدیر مسئول انتشارات چتر دانش

سخن انشر



پیشگفتار

خداوند متعال را شاکر و سپاسگزارم که توفیق عنایت فرمود تا مجموعه حاضر را که مشتمل بر آزمونهای 
کارشناسی ارشد )سراسری- آزاد( در درس حقوق اساسی است، تقدیم عالقه مندان و داوطلبان طی 
طریق در وادی رشته حقوق بین الملل )که از شاخه های نسبتاً جوان و پویای حقوق می باشد( نمایم.

وجود کتب و منابع درسی متنوع از اساتید گرانقدر حقوق اساسی که مرجع تدریس در دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالی می باشد، داوطلبان عالقمند جهت ادامه تحصیل در رشته حقوق بین الملل 
حقوق عمومی را با انبوهی از منابع مطالعاتی مواجه می سازد که در طول یک سال آماده سازی جهت 
شرکت در آزمون کارشناسی ارشد حتی فرصت مرور همه آنها امکان پذیر نمی باشد. علیهذا برخی 
از منابع موجود در درس حقوق اساسی به علت جامعیت و فراگیر بودن موضوعات پرداخته شده در 
آنها در طول سالهای متمادی به عنوان منبع طرح سؤال طراحان سؤال کارشناسی ارشد قرار گرفته 
است. پی بردن به اینکه کدامیک از منابع و کتب  موجود  از این خصوص )جامعیت( برخوردار است 
نیازمند گردآوری  مجموعه سواالت درس  حقوق اساسی در  طول سالهای گذشته با پاسخنامه های 
تشریحی و ذکر منابع و کتب مأخوذ می بوده که در فرصتی مناسب بر آن شدم تا در جهت آمادگی 
الزم برای دانشجویان مجموعه حاضر را فراهم کرده و با ذکر منبع پاسخ های ارائه شده نسبت به 
معرفی مستند کتب جامع در این رشته )با ارائه نمودار در پایان هر دوره و نمودار کل نحوه توزیع 

سؤاالت مجموعه( اقدام نمایم.   
1- این کتاب فقط به طور اختصاصی برای درس حقوق اساسی تهیه شده تا در تمرکز فکری دانشجو در 

یادگیری مباحث حقوق اساسی کمک نماید.
2- مجموعه حاضر، مشتمل بر آزمون های کارشناسی ارشد درس حقوق اساسی از سال 1377 تا سال 
1393 بوده که ضمن ارائه بانک سؤاالت جامع، آخرین و جدیدترین سؤاالت آزمونهای درس مزبور 

را در بر دارد.
3- پاسخهای تشریحی ارائه شده دقیقاً از منابع ذکر شده استخراج شده که ضمن تقویت اعتماد دانشجو 

به اثر حاضر به تقویت اعتماد به نفس داوطلبان در رجوع به منابع درس مرجوعی می انجامد.
4- با ارائه دو نوع نمودار آماری کلی )موضوعی- کتب درسی( در پایان هر دو نوع آزمون سراسری و آزاد 
نسبت به معرفی کتاب و منابع جامع و نیز موضوعات درسی مهم )تست خیز( اقدام شده است که برای 

مدیریت زمان و برنامه ریزی مطالعاتی داوطلبان بسیار مؤثر می باشد.
در آخر، الزم می دانم تا از زحمات مدیریت محترم مؤسسه علمی تخصصی آموزشی عالی آزاد چتر دانش 
که در چاپ و انتشار این اثر تالش های بی شائبه ای را متقبل شده اند قدردانی و تشکر نمایم. امید 
است کتاب حاضر راهگشای داوطلبین و عالقه مندان به رشته حقوق بین الملل و حقوق عمومی گامی 
هر چند کوچک در راستای اعتالی جامعه نوپای حقوقی )بین المللی( باشد، ضمن آنکه از کلیه صاحب 
نظران استدعا دارم که ایرادات و نواقص این اثر را به دیده منت نهاده و با ارائه پیشنهادات و نظرات 

خود اینجانب را در اصالح معایب و نواقص یاری نمایند.
مسلم یعقوبی         
دی ماه 1393         
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سؤاالت و پاسخنامه
کارشناسی ارشد سراسری
از سال 1377 الی 1393



9 کارشناسی ارشد سراسری 1377

سؤاالت و پاسخنامه
کارشناسی ارشد سراسری
از سال 1377 الی 1393

1377 کارشناسی ارشد سراسری سؤاالت

1 در نظام تفکیک مطلق قوا:

الف( تفکیکی قوا مانع از تمرکز قدرت نیست.
ب( قوا مستقل از یکدیگر اما در انجام وظایف خود با یکدیگر مشورت دارند.

ج( قوا منبعث از یکدیگر اما مستقل از یکدیگرند. 
د( وظایف قوا تخصصی و قوا مستقل از یکدیگرند.

2 در نظام ریاستی:

الف( حاکمیت ملی در دو جلوه متمایز ظهور می یابد.
ب( رئیس جمهور می تواند پارلمان را منحل کند.

ج( رئیس جمهور مستقل از پارلمان است ولی دولت وی مستقل از پارلمان نیست.
د( نظارت متقابل قوا بر روی یکدیگر متعادل است.

3 در باب نظارت شرعی شورای نگهبان بر قوانین و مقررات گذشته کدام پاسخ صحیح 

است؟
الف( ابطال آن با رأی اکثریت فقهای شورای نگهبان است.
ب( تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.

ج( تشخیص امر و اتخاذ تصمیم با شورای نگهبان است.
د( نظارت تام شورای نگهبان بر قوانین و مقررات گذشته اطالق و عمومیت دارد.

3 کدام نهاد به منزله ی قوه مؤسس ناظر می باشد؟

ب( شورای بازنگری الف( شورای نگهبان     
د( مجلس خبرگان ج( مجمع تشخیص مصلحت نظام   

5 چه اثر حقوقی بر نظر مشورتی شورای نگهبان مترتب است؟
الف( در حکم تفسیر قانون اساسی است.  

ب( در صورتیکه به تصویب اکثریت برسد ارزش تفسیر دارد.
ج( صرفاً در دادگاهها قابل استناد است.

د( می تواند مقدمه ای برای تفسیر باشد.

6 توقف انتخابات به پیشنهاد کدام مرجع امکان پذیر است؟
الف( رئیس مجلس و تصویب سه چهارم نمایندگان مجلس

ب( رئیس جمهور و تصویب دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسالمی
ج( رئیس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان
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د( یکصد نفر از نمایندگان و تصویب اکثریت قاطع مجلس و تأیید شورای نگهبان

7 در صورت عزل رئیس جمهور:
الف( دولت را نمی توان عزل کرد مگر با تصمیم مقام رهبری

ب( وزراء را نمی توان استیضاح کرد.
ج( نمی توان به امر همه پرسی اقدام نمود مگر با تصویب دو سوم نمایندگان

د( نمی توان تجدیدنظر در قانون اساسی نمود مگر بطور استثناء با تأیید رهبری

8 مدت عضویت یا مسئولیت اعضای شورای نگهبان- مجلس خبرگان- نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی و رئیس قوه قضائیه به ترتیب چند سال صحیح است؟

ب( 6- 8- 4- 5             الف( 4- 6- 5- 3  
د( 8- 8- 4- 5  ج( 6- 6- 4- 3             

9 پیشنهاد دهنده مستقیم قانون به مجلس کدامیک از مقامات یا نهادها می باشند؟
الف( دولت- نمایندگان مجلس- شورای عالی استانها

ب( رئیس جمهور- نمایندگان مجلس- شورای عالی استانها
ج( رئیس قوه قضائیه- دولت- وزیران

د( وزیر- نمایندگان مجلس- دولت

10 مجلس شورای اسالمی در چه صورت و از چه طریقی می تواند اختیار قانونگذاری را به 
دیگری تفویض کند؟

الف( با تأیید شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام
ب( در صورت بروز اختالف با شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام

ج( در موارد ضروری به کمیسیونهای داخلی خود
د( در موارد ضروری، با تأیید شورای نگهبان به کمیسیونهای داخلی و دولت

11 چه مقاماتی در ایران حق پیشنهاد تشکیل جلسه غیر علنی مجلس را دارند؟
الف( رئیس مجلس شورای اسالمی- رئیس جمهور
ب( رئیس جمهور- معاون اول و هر یک از وزیران

ج( رئیس جمهور- هر یک از وزراء یا ده نفر از نمایندگان مجلس
د( مجمع تشخیص مصلحت نظام- مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان

12 در نظام جمهوری اسالمی ایران قوه مؤسس بازنگری چه مقام و مرجعی است؟
الف( شورای بازنگری، شورای نگهبان و مردم 

ب( شورای بازنگری،  رهبری و مردم
ج( مجلس خبرگان، رهبری و مردم  
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د( مجمع تشخیص مصلحت نظام، رهبری و مردم

13 آیا رهبر می تواند اختیارات خود را به دیگری تفویض کند؟
الف( رهبر نمی تواند امور والئی خود را به دیگری واگذار کند مگر در شرایط اضطراری

ب( رهبر نمی تواند اختیارات خود را به دیگری تفویض کند مگر با مشورت مجمع تشخیص مصلحت 
نظام

ج( رهبر در تفویض اختیار هیچ محدودیتی ندارد.
د( رهبر می تواند بعضی از وظایف خود را به شخص دیگری واگذار کند.

14 اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی با پیشنهاد چه مرجعی امکان پذیر است؟
الف( رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص نظام و تصویب مجلس

ب( رئیس جمهور و تصویب هیأت وزیران و تأیید مجلس 
ج( رئیس جمهوری با یکصد نماینده پس از تأیید شورای نگهبان

د( رئیس جمهوری با یکصد نفر از نمایندگان و تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس

15 نظارت ولی فقیه بر انتخابات مختلف از چه طرقی محقق می شود؟
ب( از طریق مجلس خبرگان رهبری الف( از سوی فقهای شورای نگهبان   

د( ولی فقیه بر انتخابات نظارتی ندارد. ج( از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام  

16 نظارت شرعی ولی فقیه بر مصوبات مجلس شورای اسالمی از چه طریق اعمال می شود؟
ب( فقهای شورای نگهبان الف( شورای نگهبان    
د( مجلس خبرگان رهبری ج( مجمع تشخیص مصلحت نظام  

17 در کشور ما رسیدگی به اتهام رئیس جمهور در مورد جرایم عادی با کدام مرجع است؟
الف( دادگاههای عمومی و در حضور هیأت منصفه        

ب( مجلس شورای اسالمی
ج( دیوان عالی کشور             

د( دادگاههای عمومی و با اطالع مجلس

18 نظام حقوقی حاکم بر روابط دول عضو، در دولت- کشورهای فدرال چگونه است؟
المللی  بین  صالحیت  دارای  خود  داخلی  امور  در  و  یکدیگرند  از  مستقل  عضو  های  دولت  الف( 

می باشند.
ب( منبعث از حقوق داخلی و بین المللی

ج( منبعث از حقوق داخلی و بر اساس قانون اساسی فدرال
د( صالحیت داخلی و بین المللی دولت های عضو از یکدیگر قابل تفکیک است.

19 در نظام پارلمانی، تکیه بر اصطالح »پارلمان« برای چیست؟
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الف( پارلمان قوه مجریه را تعیین می کند.
ب( پارلمان یکی از قوای حاکم محسوب می گردد.

ج( محور اصلی اعمال حاکمیت از مردم به پارلمان منتقل می شود.
د( قدرت پارلمان تا حدی است که با قدرت قوه مجریه برابری می کند.

20 جلوه های اساسی مصونیت پارلمانی کدام است؟
الف( عدم مسئولیت و تعرض ناپذیری نسبی  

ب( عدم مسئولیت و منع تعقیب مطلق
ج( عدم مسئولیت شخصی، سیاسی و خانوادگی      

د( تعرض ناپذیری و عدم مسئولیت قضایی مطلق
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1377 کارشناسی ارشد سراسری مه پاسخنا
1 گزينه د صحيح است. در سیستم تفکیک مطلق قوا، هر یک از قوای سه گانه وظیفه ویژه خود 
را دارد و هیچکدام از آنها در وظایف و صالحیت دیگری مداخله نمی کند. در واقع نخستین شرط 
تفکیک مطلق قوا این است که هر یک از سه قوه به وظیفه تخصصی خود بپردازد و شرط دیگر 
آن است که هر قوه در برابر قوای دیگر مستقل بوده و هیچ وسیله ای برای اعمال نفوذ در برابر 
قوه دیگر نداشته باشد و نتواند آن را برای انجام و یا خودداری از انجام امری تحت فشار قرار دهد. 

)حقوق اساسی- دکتر منوچهر موتمنی- چاپ چهارم- نشر میزان- 1385- ص 125(
2 گزينه الف صحيح است. رژیم بایستی ثمره اندیشه تفکیک مطلق قواست. یعنی رئیس جمهوری 
که کارگزار قوه مجریه در سطح عالی آن است، برای مدت محدودی با رای همگانی یا به طور 
انتخاباتی  در  نیز  مقننه  قوه  نمایندگان  شود.  می  برگزیده  مستقیم  غیر  ای  گونه  به  یا  مستقیم 
جداگانه بوسیله مردم برای مدت مشخصی انتخاب می شوند. حاکمیت ملی در دو نوبت تجلّی می 
کند و کارگزاران دو قوه نظراً در یک سطح قرار می گیرد و هر دو متساویاً دارای پشتوانه سیاسی و 
آراء عمومی هستند. )باسته های حقوق اساسی- دکتر ابوالفضل قاضی- نشر دادگستر- 1375- ص 

)191
3 گزينه ب صحيح است. شورای نگهبان در اقدمات خود اصل 4 را مستقل از اصول مربوط به قوه 
مقننه )اصول 91 تا 99( دانسته و در اجرای آن، برخی از قوانین و مقررات پیشین را، حسب ارجاع 
و یا راساً، خالف شرع تشخیص داده است. عالوه بر آن طی نظر تفسیری اعالم داشته »مستفاد 
از اصل چهارم قانون اساسی این است که به طور اطالق کلیه قوانین و مقررات در تمام زمینه ها 
باید مطابق موازین اسالم باشد و تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است.« )حقوق 
اساسی جمهوری اسالمی ایران- دکتر سید محمد هاشمی- جلد دوم- چاپ سوم- نشر دادگستر- 

مجتمع آموزشی عالی قم- 1377- ص 300(
4 گزينه الف صحيح است. اندیشمندان سلف حقوق اساسی، همانگونه که در مقام بیان قوای حاکم 
بر آمده اند، در تجربیات اولیه خود ضرورت پیش بینی قوای موسس را نیز از نظر دور نداشته اند. 
پیشنهاد ایجاد »قوه موسس ناظر« و نیز »قوه موسس قانونگذاری« را به سی ی یس رجل انقالبی 
فرانسه در تدوین قانون اساسی 1795 نسبت می دهند. تدوین کنندگان پیش نویس قانون اساسی 
ایران در فصل دهم عنوان »شورای نگهبان قانون اساسی« را به عنوان قوه موسس ناظر برگزیدند 
هر چند که نظارت شرعی بر مصوبات مجلس توسط علمای طراز اّول در اصل دّوم قانون اساسی 

مشروطیت قبل از انقالب اسالمی ایران سابقه داشت.
بدین ترتیب، شورای نگهبان به عنوان قوه موسس ناظر، قائم مقام قوه موسس قانونگذار می باشد.

)حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران- دکتر محمد هاشمی- جلد 2- منبع پیشین- ص 273- 
274 و 309(
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5 گزينه د صحيح است. در شورای نگهبان در مورد شبهات مصداقیه تفسیر، تشخیص اینکه مورد 
سؤال از مصادیق تفسیر است با اکثریت اعضای شورای نگهبان است و در صورتی که اکثریت شورا 
مورد را مبهم و محتاج تفسیر نداند اقدام به تفسیر نخواهند کرد، ولی اظهارنظر مشورتی بالمانع 
است. با توجه به این مراتب، مالحظه می شود که آیین نامه بین »نظر مشورتی« و »تفسیر« قایل 
به تفکیک شده است. چون قانون اساسی به جز امر تفسیر، امر دیگری را بیان ننموده است، به 
نظر می رسد که »نظر مشورتی« صرفاً جنبه ارشادی داشته و اعتبار »تفسیر« را دار نیست، ولی 
می تواند مقدمه ای برای تفسیر باشد. )حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران- دکتر سید محمد 

هاشمی- جلد 2- منبع پیشین- ص 313(
6 گزينه ج صحيح است. به موجب اصل 68 قانون اساسی »در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور 
به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تایید شورای نگهبان، انتخابات 
نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف می شود و در صورت عدم تشکیل 

مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.«
)حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران- دکتر سید محمد هاشمی- جلد 2- منبع پیشین- ص 

)123
7 گزينه ب صحيح است. به موجب اصل 132 قانون اساسی »در مدتی که اختیارات و مسئولیت 
های رئیس جمهور بر عهده معاون اّول یا فرد دیگری است که به موجب اصل 131 منصوب می 
گردد )فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه و ...( وزراء را نمی توان استیضاح کرد 
یا به آنان رای عدم اعتماد داد و نیز نمی توان برای تجدیدنظر در قانون اساسی یا همه پرسی 
منبع  ایران- دکتر سید محمد هاشمی- جلد 2-  اسالمی  اسای جمهوری  )حقوق  نمود.«  اقدام 

پیشین- ص 351(
8 گزينه ب صحيح است. برابر اصل 92 قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان برای مّدت 6 سال 
انتخاب می شوند و برابر ماده 4 قانون انتخابات مجلس خبرگان، اعضا برای مدت 8 سال، با اکثریت 
نسبی شرکت کنندگان انتخاب شده و نیز مستند به اصل 63 قانون اساسی دوره نمایندگی مجلس 
چهار سال است. وفق اصل 157 قانون اساسی »به منظور انجام مسئولیت های قوه قضاییه در کلیه 
امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و 
مدبر را برای مّدت 5 سال به عنوان رئیس قوه قضاییه تعیین می نماید که عالی ترین مقام قوه 
قضاییه است.« )حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران- دکتر سید محمد هاشمی- جلد 2- منبع 

پیشین- صص 56، 160، 283 و 466(
9 گزينه الف صحيح است. وفق اصل 74 قانون اساسی »لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران 
به مجلس تقدیم می شود و طرح های قانونی به پیشنهاد حداقل 15 نفر از نمایندگان، در مجلس 
شورای اسالمی قابل طرح است.« و برابر اصل 102 قانون اساسی »شورای عالی استانها حق دارد 
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یا از طریق دولت به مجلس شورای اسالمی  در حدود وظایف خود طرح هایی تهیه و مستقیماً 
پیشنهاد کند. این طرح ها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.«

)حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران- دکتر سید محمد هاشمی- جلد 2- منبع پیشین- صص 
171 تا 175(

10 گزينه ج صحيح است. مجلس »در موارد ضرورت می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با 
رعایت اصل هفتاد و دوم )عدم مغایرت مصوبات با شرع و قانون اساسی( به کمیسیون های داخلی 
تفویض کند. در این صورت این قوانین در صورتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی 
اجرا می شود و تصویب نهایی آن با مجلس خواهد بود.« این نوع قوانین را قوانین »آزمایشی« یا 

»موقت« می نامند.
)حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران- دکتر سید محمد هاشمی- جلد 2- منبع پیشین- ص 

)166
11 گزينه ج صحيح است. در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند به تقاضای رئیس جمهور 
یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیرعلنی تشکیل می شود. مصوبات جلسه غیر علنی 
در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان، به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. 
گزارش مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطالع عموم منتشر 

گردد. )اصل 69 قانون اساسی( 
)حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران- دکتر سید محمد هاشمی- جلد 2- منبع پیشین- ص 

)141
12 گزينه د صحيح است. مطابق اصل 177 قانون اساسی ایران »بازنگری در قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می گیرد. مقام رهبری پس از مشورت با مجمع 
یا تتمیمی، قانون  تشخیص مصلحت نظام، طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصالحی 
اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می نماید. در ذیل اصل 177 
ضمن تعیین تشریفات بازنگری در پایان اضافه می کند »محتوای اصل مربوط مصوبات شورای 
بازنگری، پس از تایید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عموم به تصویب اکثریت 
مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد.« نظر به فراز پایانی اصل مزبور قوه موسس بازنگری 
و  رهبری  تایید  نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع  مشورتی  نظر  از  است  اساسی جمعی  قانون  در 

تصویب نهایی مردم.
)حقوق اساسی- دکتر منوچهر طباطبایی موتمنی- منبع پیشین- صص 183 و 184(

از وظایف و  تواند بعضی  قانون اساسی »رهبر می  برابر ذیل اصل 110  گزينه د صحيح است.   13
اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.« تفویض اختیار مزبور سلب صالحیت نیست، بلکه 
اوالً رهبر فقط می تواند بعضی از وظایف و اختیارات قانونی خویش را واگذار نماید. زیرا واگذاری 
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تمام آنها عماًل موجب خروج وی از صحنه سیاست و تعطیلی نهاد رهبری خواهد شد که این امر 
مغایر با اصل استمرار والیت فقیه می باشد.

ثانیاً، به نظر می رسد که بعضی از وظایف مهم و حساسی نظیر عزل رئیس جمهور و اعالن جنگ 
و صلح که در آن مصالح عالیه نظام نهفته است قابل تفویض نباشد. 

)حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران- دکتر سید محمد هاشمی- جلد 2- منبع پیشین- ص 
)65

مصوب  ایران  اسالمی  جمهوری  در  پرسی  همه  قانون   36 ماده  برابر  است.  صحيح  د  گزينه   14
شورای  مجلس  نمایندگان  از  نفر  یکصد  یا  جمهور  رئیس  پیشنهاد  به  پرسی  »همه   1368/4/4

اسالمی و تصویب حداقل دو سوم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسالمی انجام خواهد شد.«
)حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران- دکتر سید محمد هاشمی- جلد 2- منبع پیشین- ص 

 )108
15 گزينه الف صحيح است. مستند به اصل 99 قانون اساسی ماده 3 اصالحی مصوب 1374/5/6 
قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی »شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسالمی 
را بر عهده دارد.« »این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات 
غیر  به طور  انتخابات  نمایندگان و صحت جریان  ترتیب صالحیت شخصی  بدین  است.«  جاری 

مستقیم )توسط فقهای شورای نگهبان( زیر نظر مقام رهبری قرار می گیرد.
)حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران- دکتر سید محمد هاشمی- جلد 2- منبع پیشین- ص 

)93
16 گزينه ب صحيح است. شورای نگهبان وظیفه پاسداری از احکام اسالمی و قانون اساسی را بر 
عهده دارد. این شورا متشکل از 6 نفر فقیه عادل و شش نفر حقوقدان می باشد. انتخاب فقها که 
باید عادل و آگاه به مقتضّیات زمان و مسایل روز باشند با مقام رهبری است. )اصل 91 ق.اساسی( 
تشخیص عدم مغایرت مصوبات شورای اسالمی با احکام اسالمی با اکثریت فقهای شورای نگهبان 
و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان )12 نفر( 
است. با توجه به موارد فوق، مقام رهبری نظارت خود بر مغایر نبودن مصوبات مجلس را از طریق 

فقهای شورای نگهبان انجام می دهد.
)حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران- دکتر سید محمد هاشمی- جلد 2- منبع پیشین- ص 

)93
17 گزينه د صحيح است. مطابق اصل 140 قانون اساسی »رسیدگی به اتهام رئیس جمهور ......... در 
جرائم عادی با اطالع مجلس شورای اسالمی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام می شود.« 

در این خصوص می توان رئیس جمهور را به عنوان مجرم عادی مورد تعقیب قرار داد.
)حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران- دکتر سید محمد هاشمی- جلد 2- منبع پیشین- ص 
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)346
18 گزينه ج صحيح است. حقوق حاکم بر روابط دول عضو از زمره حقوق اساسی است )داخلی( نه 
حقوق بین المللی، مشخص کننده حدود و چگونگی این روابط قانون اساسی فدرال است. قانون 
اساسی،  قاعدتاً صالحیت های بین المللی را در انحصار دولت مرکزی )فدرال( قرار می دهد و دولت 

های عضو را مشمول حقوق داخلی و مستحیل در جامعه کل می سازد.
)بایسته های حقوق اساسی- دکتر ابوالفضل قاضی- منبع پیشین- ص 95(

19 گزينه ج صحيح است. رژیم پارلمانی در حقیقت از تفکیک نسبی قوا به دست می آید. شیوه 
تفکیک نسبی قوا، نظر به اینکه حاکمیت ملی از سوی مردم و از رهگذر انتخابات به نمایندگان 
پارلمان سپرده می شود و از طریق پارلمان به دستگاه ها و اشخاص کارگزار و سایر قوا منتقل می 
گردد، لذا دستگاه های قوا به یکدیگر وابسته اند. لذا این گونه رژیم ها نوعی وابستگی ارگانیک به 

چشم می خورد که از آن به »همکاری قوا« یاد می شود. 
)بایسته های حقوق اساسی- دکتر ابوالفضل قاضی- منبع پیشین- ص 193(

20 گزينه الف صحيح است. مصونیت پارلمانی دو صورت دارد: 1( عدم مسئولیت 2( تعرض ناپذیری. 
و  اعمال  نوشتار،  گفتار،  مناسبت  به  نماینده  یعنی  است  ماهوی  مصونیت  نوعی  مسئولیت:  عدم 
تصمیمات و موضع گیری های خود نباید مورد تعقیب و مواخذه واقع شود. هیچکس حق ندارد 
نماینده را بابت انجام وظایف نمایندگی تحت پیگرد قرار دهد. عدم مسئولیت نمایندگان قاعدتاً 
باید هم مطلق باشد و هم مداوم،  مطلق یعنی مشمول استثناء نیست، مداوم، یعنی حتی برای 
بعد از اتمام دوران تقنینیه نیز نمی توان نماینده سابق را بابت اعمال دوره نمایندگی تعقیب کرد.

عدم تعرض: طبق این اصل، نماینده در برابر آیین دادرسی جزایی )نه مدنی( از مصونیت برخوردار 
است. از این شیوه اجرای اصل تعرض ناپذیری این است که موضوع به آگاهی مجلس می رسد و 
رسیدگی مقدماتی در داخل مجلس به وسیله کمیسیون ویژه ای انجام می گیرد. در صورت اثبات 
تحقق جرم اجازه بازداشت و پیگرد او از سوی پارلمان صادر می گردد. )لذا با این توصیف تعرض 

ناپذیری تا حدودی نسبی است و مطلق نیست.(
)بایسته های حقوق اساسی- دکتر ابوالفضل قاضی- منبع پیشین- ص 223(


