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بسمه تعالی
درس قانون اساسی  /رشته مدیریت
فصل دوم قانون اساسی
مقدمه
با توجه به توضیحات داده شده نسبت بهه ققهو اساسهی در صله گذشهته بهه ایهت نتیرهه رسهیدی هه
قانون اساسی به عنوان میثها میهی ،بیهان ننهده علهاره ر اراده میهت اسهت هه در برابهر قواعهد اساسهی
ر بنیههادیت اجتعههاج ر جامنههه تن ههی مههیشههود ر قههدرت سیاسههی ر شههیوه ق ومههت ر ضههعائ اداری را در
رابطه با قا عان ر شهررندان به ش ععده بیان مینعاید.
گفتار ارل :تاریخچه تدریت قانون اساسی
ایههده تههدریت قواعههد اساسههی یهها قههانون اساسههی بههه دررههههای بنههد او قههررن رسههطی ،انق ه رنسههان ،
انقه عههننتی ،علههر ررشههنزری ههه او قههررن  81ر  81شههررج شههده اسههت بههاو میزههردد در ایههت درران
تف ر مهرد سهایری ،قا عیهت قهانون ر یوادی یهواهی یها هعهان درران مرهرر ه گرایهی یواسهته اعهیی
اصراد جامنه ر انق بیون بوده است.
او ععده تریت اتفاقاتی ه به عنوان شررج تف ر تدریت قانون اساسی میتوان او ین یاد رد:
 -انق

بیر صرانسه

 استق ل امری ا عدرر بیانیهها ر اع میههای ققو برر تدریت قوانیت اساسی در جوامع مختیفاو نتایج مه استق ل امری ا بهه عهدرر بیانیهه ر اع میههههای ققهو برهر میتهوان اشهاره داشهت هه بهه
تبع ین قهانون اساسهی شه گرصتهه اسهت .ی هی او نتهایج مهه تحهویت مهذ ور ،ظههور جنهبد دسهتور
گرایی یا مررر هگرایی یا گراید به قانون اساسی بوده است.
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ی ی دیزر او عوام مه تدریت قهانون اساسهی ر تهرریج ین ههد  ،توسه اصهراد انق بهی بهود هه او قهرن
بیر صرانسه)
 81به بند یواستار ین بودند (مانند اع استق ل  81مستنعره انزیستان ر انق
گفتار در  :مفهو قانون اساسی
قانون اساسی به مننی بنیان ر اسیو یک ن ا ققوقی ر سیاسی است.
قههانون اساسههی عهها یتههریت قههانون قهها در رههور اسههت ههه مرههخ
تضعیت ننده ققو ر یوادیهای میت است.

ننههده عه قیت قههوای قهها

ر

گفتار سو  :ریژگی های قانون اساسی شایسته
( -8تضههعیت ننههده - 2 ،مههورد یههذیر  -1 ،قا عیههت قههانون -4 ،یههی بههودن -5 ،برتههر بههودن-6 ،
درج ارو های اجتعاعی -7 ،مبتنی بر اعول یی -1 ،محدردیت قدرت)
موارد مذ ور او ریژگیهای قانون اساسی شایسته است.
-8

تضعیت ققو میت

هد اعیی قانون اساسی قعایت ر عیانت او ققو ر یوادیهای شهررندان است.
-2

یذیر

قا عیت مرد

ن هها هههای مبتنههی بههر مههرد سههایری بههر اسههاس مرههار ت ععههومی شهههررندان شهه
بهگونهای ه اصراد در اتخاذ ر اجرای تلعیعات ق ومتی مرار ت یوادانه ر صنال داشته باشند.
-1

میگیههرد

قا عیت قانون

ومینههه سههاو تر ه ی یههک در ههت قانونعنههد مههیباشههد ر نقههد ین جیههوگیری او اسههتبداد ر یههودر یی
قا عان ر مرریان قواعد میباشد.
-4

یی بودن

او ینرایی ه قهانون نعهیتوانهد یینهده را یهیدبینهی نعایهد ر یها ام هان این هه یه ههای قهانونی در
ومان اجرا را نعیتواند ییدبینی نعایهد او ایهت رر بهه هور یهی تن هی ر مقهرر مهیشهود ر جیییهات
ین ر تفلی ین توس قوانیت ر مقررات ر د تریت ر رریه قضایی ر عر تبییت مینعاید.
-5

برتر بودن
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او ینرایی ه قهانون اساسهی عها یتهریت سهند قهانونی بهه قسها مهیییهد ر بهه شه
میزردد بایستی در راس تعامی قوانیت قرار گیرد.
-6

یهی تهدریت

درج ارو های اجتعاعی

قههانون اساسههی مطیههو ر اریمههد منطب ه بهها ارو ههها ،اعتقههادات ،عقایههد تن ههی میرههود ر انن ههاس
ننهده
دهنده تعهامی یواسهتههها ر دیهدگاهههای اروشهی مهرد اسهت .اگهر قهانون اساسهی مهنن
موارد مذ ور نباشد قطنا ین جامنه دچهار بییثبیاتی ر نافرمیانی میینی یها عهد ا اعهت او قهانون
را در ین جامنه شاهد یواهی بود.
-7

مبتنی بر اعول ر قواعد یی ققو

بسههیاری او اعههول ر قواعههد ققههوقی او دیههدگاه ققوقههدانان مههورد اجعههاج مههیباشههد ههه بایسههتی ایههت
موارد در قهانون اساسهی ذ هر شهود .ماننهد :عهدا ت ،برابهری ،یوادی ،انلها  ،عق نیهت ،قسهت نیهت ر
رصای به عهد.
-1

محدردیت قدرت سیاسی

قانون اساسی مطیهو ر شایسهته در بردارنهده شهیوهههای اععهال قهدرت او سهوی قا عهان مهیباشهد
ههه رظیفههه ین محههدرد ههردن یههودر یی ر یود ههامزی اسههت .ایههت رظیفههه ،باعههج جیههوگیری او
تضییع ققو ر ایراد یوادیهای شهررندان است.
گفتار چهار  :نهاد راضع قانون اساسی
قواعههد قههانون اساسههی بههه جهههت یایههان دادن بههه تنههاق هههای قواعههد عرصههی ر جیههوگیری او اععههال
سییقه نیاومند راضع شایسهتهای مهیباشهد هه او ین بهه قیو موسی

نیهی یهاد میشهود ،ایهت نههاد

دارای یلههای ریههژهای اسههت .اصههراد متخلهه در ایههت قههووه بایسههتی او عیههو مختیههف ماننههد
ققو  ،سیاست ر ومامداری ا عات اصی ر راصی داشته باشند.
شههیوههههای گونههاگونی جهههت رضههع قههانون اساسههی در رههورهای مختیههف رجههود دارد .او ایههترر
نا های متفارتی نیی برای ینها انتخا مینعایند:
-8
-2
-1

مرا یا مری
هعه یرسی
شیوه مختی

موسسان
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گفتار ینر  :تلویب قانون اساسی
-8

شیوه غیهر مهرد سهایر  :رهورهایی هه اداره ععهومی بهه ات ها ر مرهار ت مهرد نیسهت ر
قا عان ی یهک صریینهدی د خهواه ماننهد عهدرر یهک صرمهان (رضهع قهانون اساسهی توسه
م فرا دیت شاه قاجار) یا تر ی نهادهای نعایری عورت میزیرد.

-2

شیوه مختی  :اعول قهانون اساسهی توسه نعاینهدگان ر یها قا عهان رضهع مهیشهود ،بهدیت
ترتیب ه او سوی هریک او ایهت اصهراد ییرهنهاد ر یها صرمهانی عهادر ر سهم رضهع میزهردد
(بریتانیا نعونه بارو ایت موضوج در قا ب منرور بیر)

-1

شههیوه مههرد سههایر :در جههوامنی ههه او ایههت رر اسههتفاده مههینعاینههد مههرد در مرههار ت-
های اجتعهاعی ر سیاسهی قضهوری صنهال دارنهد .در ایهت رر مهرد میتواننهد  -8او ریه
نعاینههدگان یههود بههه شهه مسههتقی هعهههیرسههی برگههیار نعاینههد  -2نتیرههه قاعهه او
نعایندگان مرد به رای گذاشته شود.

گفتار شر  :عیانت او قانون اساسی
بههه مرعوعههه اقههداماتی ههه جهههت برتههری دادن بههه قههانون اساسههی بهها هعههان یلههای بههر شههعرده را
عههیانت او قههانون اساسههی مههیگوینههد .در راقههع سههاو ر ارهههای ن ههارتی ر نتر ههی اریمههد ر مههو ر او
یاسداری قانون اساسی رر های مختیفی دارد.

-8

عیانت ر نتهرل غیهر رسهعی :ن هارت او ریه شههررندان ر گهررهههای مردمهی نسهبت بهه
صنا یههت ر اقههدامات ق ومههت بههدرن دیا ههت در ههت .مههرد ر نهادهههای مههدنی ر رسههانهههها در
ایت رر مسهوو یت را رادار بهه اجهرای دقیه رظهایف ر ایتیهارات یهود مهینعاینهد .در ایهت
رر شهههررندان بههه ههور شههفا م ههایرتههها را مرههخ ر او ریه اععههال صرههار تههذ رات،
اعتراضههات ،انتقههادات ر راهییعههاییههها میتواننههد قا عههان را رادار بههه اجههرای اعههول قههانون
اساسی نعایند.
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-2

عیانت رسعی :ررشهی اسهت هه بهه موجهب قهانون ر او ریه نهادههای ق هومتی نتهرل ر
یاسداری او قانون اساسی را بر عهده دارند ر منعوی به  1شیوه ذی عع میرود:

 -پاسیاری تقنینیی :تهدریت قهوانیت عهادی ر تلهویب ین او مه تهریت رظهایف مرها

قانونزهذاری یها

یار عههان مههیباشههد ر ایههت قا ههت متناسههب بهها نیاوههها ر ارو هههای قهها بههر اجتعههاج اسههت .قانونزههذاری
نبایستی م ایر بها منهاصع ععهومی ،تواصقهات بنیهادیت ر ارو ههای شهنایته شهده در قهانون اساسهی باشهد
ه اگر چنیت اتفاقی رق بخورد ،نعاینهدگان مهرد یها یهود مهرد مهیتوانهد مهورد اعتهرار قهرار گیهرد ر
اع ح یها ابطهال شهود ماننهد اعه  72قهانون اساسهی جعههوری اسه می ایهران( .صل هفتال وهدهود :همریه
شهورای اسه می نعههیتوانهد قههوانینی رضهع نههد هه بهها اعهول ر اق ها مههذهب رسهعی رههور یها قههانون اساسهی م ههایرت
داشته باشد .ترخی ایت امر به ترتیبی ه در اع نود ر شر یمده بر عهده شورای نزهبان است).

 -پاسیییاری قیییا ی :در ایههت رر

نهههاد قضههایی ایتیههار دارد تهها تلههعیعات ر اععههال اتخههاذی

مقامات ر نهادهای ععومی را مهورد رسهیدگی قهرار دههد .ههد در ایهت رر
اساسی او ری ن ا قضایی است.

نهاد قضایی در ایت رر

ضهعانت برتهری قهانون

به 2گونه عع مینعاید  -8ریژه  -2عادی

رر ریژه یاسداری قضایی :دادگهاه عها ی یها دادگهاه ریهژه یها دادگهاه قهانون اساسهی نهامی اسهت هه
بر ایت نهاد منعوی انتخا میرود.

رر عههادی یاسههداری قضههایی :هعههان دادگههاه عههادی در ن هها قضههایی مههیباشههد ههه او  2ری ه بههر
قههانون اساسههی ن ههارت دارد  -8شههنبهای یههاب بههه ن ههارت بههر تخیفههات عههورت گرصتههه نسههبت بههه
قانون اساسی شه مهیگیهرد ر بهرای ین شهرح رظهایف یاعهی تنیهیت مهیشهود هه بیرهتر شهبیه
هعان ن ا ریژه اسهت  -2امها در رر در ایهت ایتیهار بهه هعهه دادگهاههها ر شهنبات ین داده شهده
است ه هر را مخا فت رصتار با قانون اساسی دیده شد مورد رسیدگی قرار دهند.
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در مرعههوج رسههیدگی ریههژه در ن هها هههای ققههوقی ههامتی یهها عرصههی ماننههد امری هها بیرههتر مههورد
اسههتفاده قههرار میزیههرد در قههال قاضههر چنههیت رظیفهههای توس ه دیههوان عهها ی صههدرال امری هها انرهها
میشود.

 یاسهداری ریههژه :بریههی او رههورها یههک نهههاد ریههژه ر تخللههی را ههه تهها قههدردی او قههوای قههامستق باشد تر ی ر امر تطهاب قهانون عهادی بها قهانون اساسهی را بهر عههده دارد .نها ایهت نهادهها
بیرتر هیوت قانون اساسی یا شورای قانون اساسی قب میگیرد.
ییرههرر ایههت رر  ،رههور صرانسههه ر مسههتنعرات ین بههوده اسههت .در رههور ایههران نیههی او ایههت شههیوه
نتههرل بههر اسههاس اعه  4ر  14قههانون اساسههی اسههتفاده مههیشههود ر ایههت رظیفههه بههر عهههده شههورای
نزهبان است ر بر ع ه قهانون اساسهی صرانسهه ،ییهه ملهوبات مریه شهورای اسه می بایهد قبه
او اجرا به شورای نزهبان ارجاج شود تا او حاظ قانونی یو ایجرا شود.

اع ه نههود ر چهههار  :ییههه ملههوبات مری ه شههورای اس ه می بایههد بههه شههورای نزهبههان صرسههتاده شههود .شههورای نزهبههان
موظف است ین را قدا ثر ظهر ده ررو او تهاریو رعهول او ن هر انطبها بهر مهواویت اسه ر قهانون اساسهی مهورد بررسهی
قرار دههد ر چنانچهه ین را م هایر ببینهد بهرای تردیهد ن هر بهه مریه باوگردانهد .در غیهر ایهت عهورت ملهوبه قابه اجهرا
است.
اع چهار  :ی یهه قهوانیت ر مقهررات مهدنی ،جیائهی ،مها ی ،اقتلهادی ،اداری ،صرهنزهی ،ن هامی ،سیاسهی ر غیهر اینهها بایهد
براساس مواویت اس می باشد .ایهت اعه بهر ا ه یها ععهو هعهه اعهول قهانون اساسهی ر قهوانیت ر مقهررات دیزهر قها
است ر ترخی ایت امر برعهده صقهای شورای نزهبان است.
اع نود ر شر  :ترهخی عهد م هایرت ملهوبات مریه شهورای اسه می بها اق ها اسه بها ا ثریهت صقههای شهورای
نزهبان ر ترخی عد تنارر ینها با قانون اساسی بر عهده ا ثریت هعه اعضای شورای نزهبان است.
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