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پیشگفتار

بر  مشتمل  واحدی(   2( یک  اساسی  حقوق  قالب  در  اساسی  حقوق  با  مرتبط  مباحث 
حقوق  مفاهیم  اساسی،  حقوق  جایگاه  اساسی،  حقوق  تاریخ  کلیات،  چون؛  مباحثی 
اساسی، مشکل و ساختار دولت کشور، انواع رژیم های سیاسی، تفکیک قوا، انتخابات 
و حقوق عمومی و آزادی های اساسی ملت و حقوق اساسی دو )3 واحدی( مشتمل 
دانشگاه های  اساسی که در  قانون  باالخص اصول  ایران  نهادهای سیاسی  بر مطالعه 
سراسری، آزاد و غیر انتفاعی و جامع علمی کاربردی تدریس می شود. در هر دو مبحث 
به شرح فوق کتب عدیده ای از سوی علما و دکترین حقوق عمومی به رشته تحریر 
درآمده که از بین آن ها برخی به علت جامعیت و ابتکار در دسته بندی مطالب سرآمد 
بقیه بوده و همواره مرجع مراجعات طراحان سئوال برای مقاطع تحصیلی تکمیلی )ارشد 
و دکتری( می باشد. لذا در کتاب حاضر سعی شده است مهمترین مباحث کتب حقوق 
اساسی که توسط اساتید ارزشمند این حوزه تالیف شده اند از جمله کتب حقوق اساسی 
آقایان دکتر ابوالفضل قاضی، دکتر سّید محمد حسین هاشمی، دکتر منوچهر طباطبائی، 
دکتر عمید زنجانی، دکتر جالل الدین مدنی اقتباس و مورد تلخیص قرار گرفته و در 
راستای بهبود مدیریت زمان داوطلبان آزمونهای تحصیالت تکمیلی و نیز با دسته بندی 
به  تألیفات قبلی در پاسخ تشریحی  از تجارب  راه  این  ارائه گردد. در  مناسب مطالب 
سئواالت ده سال آزمون های ارشد سراسری و دانشگاه آزاد نهایت استفاده شده است.

در انتها از تالشهای بی وقفه مدیریت وکارکنان محترم موسسه آموزش عالی چتردانش 
که مشوق اینجانب در تهیه و تدوین کتاب حاضر بوده اند نهایت تشکر و قدردانی را دارم.

       
          مسلم یعقوبی- آبان ماه 1392
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)کلیات حقوق اساسی(

بخش اول



۱۱ مختصر حقوق اساسی 1 و 2

كليات حقوق اساسي و تدوين قانون اساسي
كليات 

1- در نيمه قرن 18 در اروپا بر اثر نوشته هاي سياسي فكر تدوين قانون اساسي ظهور يافت. 
2- از جمله بانيان اين انديشه ژان ژاك روسو است، كه در اثر مشهور خود »قرارداد اجتماعي« 

به آن اشاره كرده است. 
3- منظور از قانون اساسي: برقراري تشكيالت منطقي قواي عاليه مملكتي بوده كه بايد بنا به 

تصميم ملت به موجب يك سند كتبي اعالم و برقرار مي شد. 
4- جامعه مدني كه بتواند توافق كليه اعضاي اجتماع را جلب كند بايد بر اساس يك قرارداد 

اجتماعي كه همان قانون اساسي است صورت گيرد. 
واژه constitution كه ترجمه فارسي آن قانون اساسي مي باشد، در اصطالح حقوق اساسي 

سه مفهوم دارد:
1- تشكيالت سياسي يك كشور كه از نوعي انسجام منطقي و عقالني برخوردار است. 

2- نوشته قانوني كه قواعد پايه و بنيادي سازمان سياسي كشور را تشكيل مي دهد و برتر از 
قوانين عادي است. 

3- رژيم آزاد و ليبرال كه در برابر رژيم استبداد و خودكامه قرار دارد. 

نكته: ابتدا قوانين بنيادين، جنبه اخالقي و مذهبي داشتند و گاهي هم جزء حقوق فطري به 
شمار مي آمدند، كه با رواج نظريه هاي دموكراتيك جنبه حقوقي و سياسي پيدا كردند. 

* جنبش قانون اساسي يك جنبش دموكراتيك است كه خواستار تدوين و استقرار قانون اساسي 
در كشورها و تجديد سازمان سياسي آنها مي باشد. 

نكته: اولين بار تدوين قانون اساسي در سال 1776 با انقالب آمريكا و 1789 انقالب فرانسه به 
وقوع پيوست. 

نكته: نخستين هدف انقالبيون:
1- صدور اعالميه حقوق
2- تدوين قانون اساسي

نكته: به تدريج فكر تدوين قانون اساسي جنبه جهاني يافت، تنها كشور مستثني از اين قاعده 
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انگلستان مي باشد و علت آن هم اين است كه انگلستان كشور سنن و عادات و رسوم است 
و مردمان آن نخواسته اند براي خود قانون اساسي بنويسند. 

سابقه تدريس قانون اساسي در جهان و ايران:
1- از اوايل قرن 19 در كشورهاي رژيم پارلماني و دموكراتيك رايج شد. 

2- اين درس ابتدا در جمهوري هاي ايتاليا رسماً جزء دروس دانشگاهي شد. 
3- اولين مدرس، فرانسواگيز كه در سال 1834 كرسي حقوقي اساسي را در پاريس تأسيس كرد. 
4- در ايران تدريس اين درس بعد از انقالب مشروطيت پس از تأسيس مدرسه علوم سياسي 
1292 و مدرسه حقوق 1299 آغاز شد و اولين بار اصطالح حقوق اساسي در ايران توسط 

منصورالسلطنه به كار برده شد. 
تعريف حقوق اساسي: رشته اي از حقوق عمومي داخلي است كه در آن از شكل دولت، 
سازمان قواي عاليه مملكتي )مقننه، مجريه و قضائيه(، وظايف و اختيارات هر يك از قواي مزبور 

و روابط آنها با يكديگر، حدود قدرت دولت، حقوق و آزادي هاي افراد ملت، بحث مي كند. 

نقایص تعریف فوق
1- اوالً حقوق اساسي تنها رشته اي كه به مطالعه قواي دولتي مي پردازد، نيست، چون 
حقوق اداري و كيفري و حقوق بين الملل عمومي و خصوصي و حقوق كار هم به قواي 

عمومي به نوعي مي پردازند. 
2- محدود كردن حقوق اساسي به قانون اساسي داراي اشكاالت متعددي است از جمله 
اينكه: اصول قانون اساسي در برخي كشورها محدود است و در برخي ديگر از كشورها 

خيلي وسيع است. 
3- در برخي كشورها قانون اساسي نسبت به موضوعات احزاب، نظام انتخابات، افكار عمومي، 
تبليغات سياسي، مطبوعات و رسانه ها ساكت است. لذا بدون مطالعه آنها تحقيق در 

خصوص حقوقي اساسي اين كشورها امكان پذير نيست. 

تعریف نهاد
مجموعه عقايد، افكار، باورها،  عادات و رسوم اجتماعي منسجم و تنسيق يافته اي اطالق مي شود 

كه در جامعه وجود دارد و بشر مجبور به تبعيت از آن است. )اميل دور كهايم(



۱۳ مختصر حقوق اساسی 1 و 2

نهاد سياسي:
نهادهايي هستند كه به اموري مي پردازند، كه به گونه اي به دولت و امور عمومي مربوط مي شود. 
* در صورتي بررسي نهادهاي سياسي از ديدگاه حقوق اساسي مثمر ثمر است، كه به طور 
مستقيم و غيرمستقيم در ساختار سياسي كشور مؤثر بوده و داراي خصيصه حقوقي و 

الزامي باشد. 
* حقوق اساسي داراي خصلت حقوقي بوده، رشته اي از علم حقوق است و براي افراد 

الزام دارد و اجرا نكردن آن همراه با بازتاب اجتماعي و افكار عمومي است. 
قوانين  و  قواعد  به  بيشتر  از حقوق،  اين رشته  تعريف  اساسي در  امروزه مولفان حقوق   *
بنيادي كه بر نهادهاي سياسي كشور حاكم »قانون اساسي ماهوي« است توجه دارند، 

تا قواعد و احكام مندرج در قانون اساسي. )قانون اساسي شكلي(

نكته: افالطون و ارسطو، دولت شهر را پديده طبيعي و انسان را بنا به طبيعت خود، موجودي 
مدني الطبع مي دانستند و شهر را كانون بررسي ها و بحث هاي خود قرار مي دادند. 

* در نظر ارسطو، دولت شهر، در واقع يك خانواده بزرگ و گسترده بود. 
* افالطون براي شهر )polis( جنبه معنوي و سياسي قايل بود. از نظر او اصالت با شهر است 
و فرد جزئي از شهر، )جزئي از كل( غايت نهايي شهر است و بدون آن زندگي براي فرد معنايي 

ندارد. )اجتماع گرايي(
* ارسطو عليرغم استاد خود افالطون، شهر را غايت و كمال نهايي نمي داند، بلكه غايت شهر 
)دولت( را تأمين زندگي خوب و رفاه شهروندان، و هدف سياست را نه فتح شهرهاي ديگر، بلكه 

اداره شهر و تأمين رفاه و سعادت شهروندان قلمداد مي كند.
* ابن سينا، فارابي هم بر مدني الطبع بودن انسان تاكيد داشتند. 

قانون اساسي از دید شكلي
به مجموع اصول و قواعد بنيادي گفته مي شود كه در يك متن رسمي توسط مقام موسس كشور 

گردآوري شده و به تصويب رسيده باشد. 

علت برتري این قواعد 
1- واضع برتر آن است )مجلس مؤسسان، خبرگان ...(
2- تشريفات تجديدنظر و اصالح در آن سخت است. 
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قانون اساسي ماهوي )مادي(
به مجموع قواعد و قوانيني اطالق مي شود كه حاكم بر ساختار سياسي دولت، روابط قوا، نهادها 

و سازمان هاي كشور است، كه اين قواعد مي تواند:
1- مدون باشد. 
2- عرفي باشد. 

3- آرا محاكم و نظاير آن باشد. )رويه قضايي(
* قانون اساسي ماهوي داراي ارزش علمي است كه ماهيت رژيم سياسي كشور و حقايق آن را 

بهتر مي نماياند. 

نكته: از لحاظ علمي، گرايش كشورها به سوي قانون اساسي شكلي )نوشته( است. چون قانون 
اساسي ثابت و روشن است. ولي قواعد عرفي مبهم و متغيير كه اثبات آن مستلزم پژوهش 

مي باشد كه در مرحله اجرا با اشكاالتي مواجه است. 

از جمله منابع حقوق اساسي مي توان به 
1- قانون اساسي 

2- قانون عادي
3- فرامين و اعالميه هاي بنيانگذاران رژيم

4- تفسيرهاي مربوط به اصول قانون اساسي توسط مراجع صالحيت دار تفسير
5- قوانين ارگانيك يا بنيادين

6- تصويب نامه و آئين نامه هاي اداري كه در اجراي قوانين بنيادي به تصويب مي رسند. 
7- برخي آراء محاكم قضايي و نيز آراء مراجع دستگاه هاي كنترل كننده قانون اساسي

8- عرف و عادت و رسوم سياسي
9- مذاكرات مجالس قانونگذاري

10- عقايد علما )دكترين(

نكته: در ايران نهاد كنترل و تفسير قانون اساسي، نهادي سياسي است كه اعضاي حقوقدان و 
فقيه را در خود جاي داده است. )شوراي نگهبان(

تقسيمات حقوق اساسي
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* حقوق اساسي بر دو قسم است:
الف( كليات حقوق اساسي: كه از اصول و قواعد كلي سازمان هاي سياسي كشور بحث مي 

كند. 
ب( حقوق اساسي اختصاصي: تنها درباره تشكيالت و سازمان سياسي كشوري خاص )مثاًل 

ايران( بحث و گفتگو مي كند.

نكته: در مطالعه تطبيقي حقوق اساسي، مقايسه و ارزيابي نهادهاي سياسي كشورهاي مختلف 
صورت مي گيرد. 

هاي  حل  راه  بررسي  آن  از  منظور  نيست،  بيش  مقايسه  روش  و  متد  يك  تطبيقي  حقوق   *
مختلفي است كه دو سيستم حقوقي درباره موضوع واحدي ارائه مي نمايند. 

* در واقع ارزيابي دو يا چند نظام حقوقي و تعيين مزايا، محاسن، معايب و نواقص هر كدام از 
آنهاست. 

موضوع مقایسه مي تواند:
1- مكاني )در دو كشور مختلف(

2- زماني )در يك كشور در زمان هاي مختلف( باشد. 

بهتر شناختن حقوق ملي و  براي  از حقوق(  اي  )نه شاخه  حقوق تطبيقي روشي است  نكته: 
اصالح آن، درك و استنباط حقوق بيگانه و ايجاد وحدت و تفاهم بين المللي. 

کلياتي در خصوص حقوق تطبيقي، لزوم و ضرورت آن
1- دانش كاماًل تازه اي است كه در قرن 20 پا به عرصه وجود گذاشته است. 

2- روشي است براي درك و فهم قواعد حقوقي و بكارگيري آنها )مزايا و معايب قواعد حقوقي 
داخلي نسبت به مشابه خارجي آن(

3- توسعه روابط بين الملل اعم از تجاري، اقتصادي، سياسي، فرهنگي و نيز تحصيل زبان هاي 
بيگانه عامل مهم ظهور اين روش از مطالعه حقوق بوده است.   

نكته: علت عمده مانع توسعه حقوق تطبيقي عبارت است از:
اختالف اصول و مفاهيم، تفاوت هاي بنيادي و ساختاري نظام هاي حقوقي
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نكته: مثل وجود دادگاه هاي اداري به علت اهميت موضوع تفكيك قوا در كشور فرانسه است، 
در حالي كه چنين نهادي در انگلستان جايگاهي ندارد. چون آنها معتقدند قضاوت، خواه بين 
افراد باشد و خواه بين افراد و دولت، ماهيت آن را تغيير نمي دهد. )نمونه اي از اختالف 
برداشت در اصل تفكيك قوا كه اختالف فاحش را در سازماندهي بين دو كشور فرانسه و 

انگليس ايجاد كرده است.(
مطالعه حقوق اساسي در دو بخش كلي جداگانه صورت مي گيرد:

بخش اول کليات و مباني حقوق اساسي
فصل اول- دولت و عوامل تشكيل دهنده آن 
فصل دوم- حاكميت دولت و انواع حكومت ها

فصل سوم- سازمان دولت
فصل چهارم- قانون اساسي و احكام آن 

فصل پنجم- حدود حاكميت دولت و مساله حقوق و آزادي هاي عمومي
فصل ششم- روابط بين قوه مقننه و قوه مجريه و مساله تفكيك قوا

فصل هفتم- قانون اساسي

بخش دوم- نهادهاي سياسي جمهوري اسالمي ایران
فصل اول- ماهيت حاكميت ايران

فصل دوم- نهاد رهبري
فصل سوم- قوه مقننه

فصل چهارم- قوه مجريه
فصل پنجم- قوه قضائيه

فصل ششم- ساير نهادهاي سياسي   
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بخش اول: كليات و مباني حقوق اساسي
فصل اول

دولت و اشكال آن 

1- معناي لغوي و اصطالحي واژه »دولت«
 )status( كه هر دو مشتق از واژه التين )state( و زبان انگليسي )etat( در زبان فرانسه به آن

* در لغت به مفهوم وضع و حالت يك شي آمده است. 
* در نوشتجات سياسي بعدها، وضع و حالت كشور و امور عمومي، بكار رفته است. 

* واژه دولت به مفهوم كنوني از اوايل قرن 16 در برخي كتب سياسي چون:
1- »شهريار« اثر مشهور ماكياولي )1515(

2- »شش كتاب جمهوريت« اثر ژان بدن )1576( رايج شده است. 
* در اصطالح حقوق اساسي معني دولت در مفاهيم زير به كار رفته است:

الف( دولت به معني وسيع كلمه، به كشور )جامعه سياسي( يا جامعه ملي اطالق مي شود. مثل 
ايران، فرانسه، آمريكا. منظور بيان اين است كه كشورهاي مزبور جوامع معيني اند كه در 

سرزمين معين، تحت حكومتي خاص زندگي مي كنند. 
تشكيل  عناصر  از  يكي  كه  يا حكومت،  قدرت سياسي  كلمه،  محدود  معني  به  دولت  ب( 

دهنده دولت است، اطالق مي شود.
منظور از آن مجموع سازمان ها و مقامات سياسي است كه اداره جامعه را بر عهده دارد. )مثاًل 
مردم از دولت ناراضي اند چون دولت ماليات سنگين بسته است، در اينجا واژه دولت به دستگاه 
حكومتي يعني مجموع سازمان ها، مقامات و كارگزاراني اطالق مي شود كه در جامعه قرار دارند 

و بر افراد حكومت مي كنند.(
مقننه، مجريه  قواي عمومي كه شامل  ميان  رژيم سياسي در  از  به معني محدودتر  ج( دولت 
و قضائيه است تنها در اين مفهوم به قوه مجريه اطالق مي شود. دولت اليحه بودجه را به 

مجلس تقديم كرد به همين مفهوم است.

کاربرد واژه هاي ترکيبي
* دولت- كشور،  در معناي)كشور( به كار مي رود.
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* دولت- حكومت، در معناي)رژيم سياسي( به كار مي رود.
1- دولت، نماد قدرت سياسي

* از لحاظ جامعه شناختي الزمه قدرت سياسي، وجود جامعه سياسي )دولت( و الزمه قدرت 
سياسي، وجود جامعه سياسي با يك ملت است. جامعه و قدرت الزم و ملزوم يكديگرند 

و دولت بدون قدرت سياسي قادر به ادامه حيات سياسي خود نيست. 

نكته: ديدگاه ماركسيستي در خصوص دولت:
آنها دولت را به عنوان يك دستگاه فراساختاري تلقي مي كنند كه مي بايست حافظ سلطه 

طبقه كارگر باشد و در يك مرحله از تكامل اجتماع، دولت محكوم به فناست. 

3- منشاء تاریخي دولت
از ديدگاه جامعه شناسان، زماني از دولت به مفهوم امروزي آن، مي توان گفتگو كرد كه قدرت از 
عناصر ناخالص آن جدا شده و به شكل يك حاكميت سياسي ثابت و مستمري درآيد كه بر گروه 

افرادي همگن و متجانس فرمان مي راند. 

ویژگي قدرت در جوامع اوليه
1- قدرت قائم به شخص زمامدار بود. 

2- قدرت موروثي و ملك شخصي حاكمان تلقي مي شد. 
3- اراده شخص حاكم عمومي جامعه، به شمار مي رفت. 

4- شخصيت حقوقي قدرت سياسي در شخص زمامدار مستحيل بود. 
5- تحقق قدرت سياسي متكامل و جدا از وجود شخص زمامدار، قرنها زمان برده است. 

تاریخچه ظهور دولت
1- ابتدا به صورت دولت- شهرهاي كوچك ظهور كرد. )يونان و روم(

2- با توسعه امپراطوري اين نوع دولت- شهرها از بين مي رفتند.
3- امپراطوري ها جاي خود را با تجزيه، به قدرت هاي فئودالي دادند، و از دولت مركزي نام و 

نشاني باقي نماند.
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4- دولت به مفهوم امروزي، از ابداعات دوره رنسانس است. 
5- در عصر رنسانس با فروپاشي نظام فئودالي، مجدداً دولت هاي بزرگ جاي آنها را گرفتند.

6- از ديدگاه جامعه شناسان فرق بين دولت- شهرهاي باستان و دولت- كشورهاي امروزي در 
وسعتشان است، نه در ماهيت آنها. 

تعریف دولت از دیدگاه جامعه شناسان
پيشرفته كه به مرحله اي از تكامل  وجود دستگاه حكومتي و قدرت سياسي در جامعه نسبتاً 

رسيده و به يك جامعه همگن و متجانس )به نام ملت( فرمان مي راند. 
تعریف دولت و عوامل متشكله آن 

* دولت به گروهي از افراد انساني اطالق مي شود كه در سرزمين معيني سكونت داشته و 
تابع يك قدرت سياسي عالي باشند. 

* عناصر متشكله آن عبارت اند از:
1- جمعيت
2- سرزمين

3- قدرت عالي سياسي )حاكميت(

مبحث اول: جمعيت
جمعيت عامل انساني دولت است. بدون جمعيت، دولت وجود پيدا نمي كند. 

عميق  هاي  همبستگي  و  پيوندها  با  آن  افراد  كه  است  جمعيتي  جمعيت،  از  منظور   *
معنوي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي به يكديگر مرتبط مي سازد و او را در عرصه گيتي 

به عنوان يك ملت قلمداد مي نمايند. 

الزمه تشكيل جامعه سياسي عبارتند از:
1- وجود روح ملي

2- همبستگي هاي اجتماعي
3- روابط سياسي 

4- وجود قوه اقتدار حكومت و سازمان فرماندهي
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الزمه تشكيل دولت
1- عوامل مادي )سرزمين، جمعيت، قدرت(

2- عوامل اصلي )پايه اي( همچون روح ملي، همبستگي و احساس تعلق به جامعه سياسي
* دو نظريه مشهور در خصوص تشكيل ملت عبارتند از:

1- نظريه آلماني
2- نظريه فرانسوي

1- نظریه آلماني
افراد انساني مي دانند كه از يك نژاد بوده و داراي تمدن و زبان  از  اين عده، ملت را گروهي 
مشتركي مي باشند. تأكيد اين عده بر عامل نژاد است و آن را ركن اساسي مليت به شمار 

مي آورند. 

پایه گذاران این نظریه عبارتند از:
1- دو گوبينو )فرانسوي(

2- واشر دوالپوژ )فرانسوي(
3- استوارت چمبرلمن )تبعه آلمان(

گوبينو معتقد است:
* نژاد، زبان، مذهب، عوامل اصلي تشكيل ملت هستند.

از اختالفات  بلكه  به عوامل جغرافيايي نيست.  مربوط  نژاد صرفاً  بين  * اختالف موجود 
ذاتي و فطري آنهاست.

* وي نژاد آريا را از حيث:
1- ظرافت و زيبايي، 2- هوش و ذكاوت، 3- فهم و استعداد برتر از ساير نژادها مي داند.

عقاید هيتلر
1- در كتاب »نبرد من« ملت را اجتماعي از افراد هم نژاد و هم زبان مي داند، كه تاريخ مشتركي 

دارند. 
2- ملت ها را به با فرهنگ و بي فرهنگ تقسيم مي كند.




