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بسمه تعالی
درس حقوق اساسی  /رشته مدیریت

فصل هفتم  /حقوق ملت
از اهددداع د ددده حقددوق اساسددی ضدد ین حقددوق آ ازاده هدداه شددنرآ دال آ مولددح ددودل حا ددال در
حفددو آ حراسددت آ اقددح ایددن حقددوق آ ازاده هددا اسددت د ا در د ددل آدددود ید ادداک سیاسددی ارامددد آ
مطلوب ض ینی است دنت اقح اهداع عیین شده در حقوق اساسی.
ااک سیاسی ایرال از وع د نوره اسدممی اسدت ،د ا بد ت ده ع دت ا ندی ا بدا ی ده اشدرع مللوادا
اسددت وددده بددیار ددوده آ انددوا اددا ول اساسددی ال ددر ایدده ادداک مددردک سددا ر آ ردایددت مددوازین آ
ارزشهاه اسممی نا شده است.
حقددوق ملددت در اددا ول اساسددی ایددرال در انددوا  2آ  91 ،3ددا  22ضد ین شددده آ دده ال هددا ید ردا تدده
است .در آااع حقوق ملت ه  3دسته قبیم میشود:
 -9حقوق مد ی سیاسی -2 ،حقوق ااتصاده ادت ادی آ فرهنگی -3 ،حقوق اضایی.

گفتار اول  :حقوق مدنی و سیاسی
مج ودددهاه از حددحهددا اسددت دده ا بددال در حددوزه فددرده یعتدداً از ال ر ددوردار اسددت آ از د لدده
ازادههایی است ده در حدوزههداه ادت دادی آ سیاسدی معندا میا دد آ مصدادیح گو داگو ی دراه ال میتدوال
متصور ود.
ححها آ ازادههاه فرده آ شلصی:
ض ین هر ی از این حقوق ده مدر ب دا ال درآ شلصدی افدراد در دامعده اسدت مودد امنیدت آ ارامد
ا ر آ سممت واهد شد.
-

حققح حیققا  :ارزش آا ه ا بددا ی دده داآ ددد دده ال دطددا فرمددوده انددل  22آ انددل  1اددا ول

اساسی ض ین ننده این حح هبتند.
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-

حققح امتیقق  :احبدداس امنیددت ،رسددیدل ا بددال دده شددووفایی آ ز دددگی دددآل هرگو دده ددرس آ

اضطراب است .احباس امنیت از رق ملتلح اا ل أمین است.

 +امنیت رامت ا با ی ند  6انل  2آ انل  22اا ول اساسی
 +امنیددت حیتیددت :حیتیددت متددرادع ا ددرآ اسددت آ جلددی حیددا معنددوه افددراد در رآا ددب ادت ددادی لقددی
میگددردد انددل  22اددا ول اساسددی .در اددوا ین ددداده هتد حیتیددت آ ا ددرآ ددا ضد ا ت ادددرا هدداه ملتلفددی
دنت اداده حیتیت ی ینی شده است.
 +امنیت مبون :انل  22اا ول اساسی.
 +امنیددت شد لی :دده مناددور رفددع یدداز هدداه مدداده داشددتن ش د ل مناسد ا ینددال ددا ره اسددت دنددت
حفو یال فرده آ ا واده آ حیا شره.
 +امنیدت امدواا :در اندل  22آ اندل  74ادا ول اساسدی امنیدت امدواا آ ما ویدت بد آ دار مشدرآع هددر
فرد أ ید شده است آ ض ا ت ادراهاه مع ال در اوا ین داده شریح گردیده.
-

حققح حققخصو ی:و ققی :ددددک جبددد آ د ا ددت در حددریم آ دقایددد صونددی افددراد در ادداک

اسممی ا ید شده است(انل  22اا ول اساسی).
-

حح رف

و آمد آزاد و اقام  :انل  33اا ول اساسی.

مبحث دوم :آزادیهای فکخی
ا بددال دده دنددوال مودددوده ددا ح ،زمدده آدددوده هویددت ا بددا ی را أمددل آ ا دیشدده مددیدا ددد آ ا بددال
مج ودهاه از فودرا آ صدایم مداده آ معندوه اسدت .ا بدال دا اددر عقدل آ فودر ازادا ده ده دندواک
مودوده داراه ا تیار آ مبتقل ز دگی فرده ادت ادی ود را سامال میدهد.
ازاده دقیددده ،دیددن آ مدد ه ( :انددل  23فتددی دقایددد م نددوع) ( ،انددل  92ازاده مدد ه )،
(انل  93د یرش ادیدال ا ندی) در دیدن اسدمک آ اداک د ندوره اسدممی سدفارش در رفتدار مناسد آ دا
ا دمق حبددنه ب د ت دده افددراد یددر مبددل ال شددده اسددت .امددا شددامل و ئ دهگددرال آ افددراده دده ا اددراع
مبل ا ال را آ وهین ه مقدسا آ ارزشهداه ا ندی را در دی گرفتدها دد ،دیدا دد آ دا ا دال ر دورد دا
ض ا ت ادراهاه دایح می اید.
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-

آزادی بیققا  :ازاده یددال آ دقیددده زک آملدد آک یودددیگر هبددتند دده در اشددواا آ اا دد هدداه

ملتل دح ددود یدددا مددی نددد .از د لدده اا د هدداه ال فعا یددت ازاد اح د اب ،شددریا  ،انددناع ،ا ج ددنهددا آ
ا ته ا ردایت انوا آحد ملی آ موازین اسممی.

مبحث سوم :آزادی اطالعا و مطبوعا
اگداهی از مود ددا رشدد آ ار قدداه فودره آ شددووفایی ا بدال اسددت ایدن حددح ادت دنددوال حدح دسترسددی
ازاد ه ا مدا آ مط ودا در انل  22اا ول اساسی ه رس یت شنا ته شده است.

مبحث چهارم :آزادیهای سیاسی
 +ودی از ازاده گرآهی است ه در ال رآ ادت ادی موضودیت دارد.
نوع شیوه هاه ازاده سیاسی:
 -9ازاده ا تلاب آ عیین سر وشت  -2حح رأه  -3حح ا دیدا شدل  -2اار ه گا ی

گفتار دوم :حقوق و آزادی های اجتماعی اقت:ادی و فخهتگی
ا بددال داراه دآ یدداز فددرده آ د عددی اسددت آ ایددن دآ یدداز در نددار یودددیگر دده ز دددگی معنددا آ مفنددوک
میدهند .موارد مد ور در حقدوق مدد ی آ سیاسدی ادت دندوال حقدوق فدرده یداد مدیشدود آ از حقدوق آ
ازاده ادت ادی ،ااتصداده آ فرهنگدی ادت دندوال حقدوق د عدی یداد مدی داییم ده ده اشدواا ملتلدح
ود دارد.

3

https://zil.ink/amiramani

-

آزادی انتخققاش ل ق ح و حققح بققه ققار :ایددن موضددوع دنددت دلددوگیره از اد ددار آ ا ددل ددار

اد اره است آ هر شلم ازادا ه ایبدتی شد ل آ بد آ دار دود را ا تلداب ایدد آ ا تده ایدن موضدوع
در نار حح ر درامد داد ده ،معندایی متفداآ میا دد آ ده شدول آید هاه ده ال ودده مدیشود(اندل ،22
ند  2انل  23اا ول اساسی).
-

آزادی سققتدصکاصی :دده مناددور ح ایددت از حددح ش د ل آ ب د درامددد داد دده آ ن ددود آضددعیت

ز دددگی ،افددراد د عددی را در اا دد شددول ،ا اادیدده آ انددناع شددویل میدهنددد دده از ح ایددت یشددتره
ر وردار اشند(انل  22اا ول اساسی).
-

حققح بققه رفققام و تققممیی اجتمققاعی :سددممت دبدد ی آ رآا ددی ،فددرده آ ادت ددادی در گددرآ

ر ددورداره افددراد آ نرهمنددده از اموا ددا ادت دداع اسددت ،د ا ااددداما
فعا یت در حوزه ااتصاده نا شود( انل  21اا ول اساسی).
-

زک ایبددتی از سددوه دآ ددت دنددت

حح آموزش و پخورش :ازاده امدو تن آ حدح بد ت ده یدادگیره ده نندا ادد

رشدد آ عدا ی

فرده میشود لوه سدن نداه سدا ت دامعدهاه ایددهاا اسدت آ ده دودی ضد ا ت لیده حقدوق شدنا ته
شده می اشد( انل 33اا ول اساسی).
-

حقققوق و آزادی هققای بخابققخ اجتمققاعی :ا بددال ازاد افریددده شددده آ در نرهمنددده از م ایدداه

ادت ددادی هیوگو دده عیضددی ایبددتی بدد ت دده ا نددا آدددود داشددته اشددد( ند  1انددل 3آ انددل 929
اا ول اساسی).
-

حح به یانوادم لاصسته ( :انل 93آ انل  29اا ول اساسی)

-

آزادی تشققکح هققا و اجتماعققا  :یوددی از دلددوه هدداه دینددی ازاده دقیددده آ یددال ،ازادههدداه

گرآهی از ریح شویل ادت ادا آ شدولهدا اسدت د ا دندت یشد رد اهدداع ز ددگی فدرده آ ادت دادی
آ ایجاد ا بجاک گدرآههداه ملتلفدی شدول مدیگیر دد ،چدرا ده تیجده فعا یدت گرآهدی آ د عدی ده دلدت
ادددر اراده د عددی مطلددوب ددر اسددت .ادت ادددا دده دآ نددور سددازما دهی شددده آ یرسددازما دهی شددده
ا ته ا ردایت مادآدیت هایی ه رس یت شنا ته شده است(انل  22آ  22اا ول اساسی).
-

حققح تابعیقق  :امددرآزه هددر فددرده دنددت نرهمنددده از م ایددا آ دسددتاآردهاه ادت ددادی ایددد در

یو د دا ملدت آ دآ دت اشدد .افدراد ید ملدت اندا ت یشدتره در اسدداره از مندافع دود دار دد .ا عیدت
ید را طدده سیاسددی معنددوه آ حقددوای اسددت دده فددرد ددا دآ ددت دارا می اشددد( انددل  29آ انددل  22اددا ول
اساسی)

4

https://zil.ink/amiramani

گفتار سوم :حقوق قضاصی
نرع ه رس یت شدنا تن آ ک در در ادا ول ،اداک شایبدته آ مطلدوب را دافی دیدا دد ،چدرا ده عدار
در منددافع آ دددداا ددر ب د منفعددت یشددتر چددا هددایی را ددراه افددراد ،گددرآههددا آ دسددتهدددا ایجدداد
می اید آ راه مددیریت رفدع عارضدا آ ت دا دامعده سیاسدی در اداک فوید ادوا ،دسدتگاه اضدا مقداک
حددل ا ددتمع شددنا ته شددده آ حقددوق آ ازادههدداه ملددت ددر اسدداس انددوا دادرسددی ازادا دده آ منصددفا ه
رسیم میگردد.
-

حققح دادیققواهی :دددآل عقی د آ یگیددره حددحهددا آ ازادههددا نرهمنددده شایبددتهاه از ز دددگی

مطلوب لواهیم داشت(انل  32آ انل  922اا ول اساسی).
-

حح دادرسقی مت:قفانه :رسدیدگی ده ددداآه در مراددع اضدایی ایبدتی از اندوا آ هنجارهدایی

عیددت ایددد ،ایددن انددوا دنددت دلددوگیره از اد دداا سددلیقه آ اسددداره از حقددوق شددنرآ دال آ ددرفین
دداآه است.
 +انل رائت( :انل  32اا ول اساسی).
 +انل اا و ی ودل درک آ مجازا ( :انل  921اا ول اساسی).
 +انل منع عقی  ( :انل  32اا ول اساسی).
 +حح داشتن آ یل :بدیاره از افدراد از حقدوق دود دی ا دمع دوده آ در دندت دفداع ده نندا دلدم ال را
دار د لوه وال ردا دت ده موضدودا دندت حدل آ فصدل ا دتمع را داشدته د ا منطدح حودم مدی ندد
ه افراد از آ یل نره گیر د(انل  32اا ول اساسی).
 +انددل دلنددی ددودل ماا دده :ایددن انددل ددر م ندداه دلددوگیره از ودسددره اضددا آ دلددوگیره از ضددییع
حقوق افراد می اشد آ از مود ا شفافیت ص یم اضایی ه ش ار میاید( انل  922اا ول اساسی).
 +انددل مبددتند ددودل احودداک :لیدده صد ی ا اضددایی ایبددتی مبددتدا آ مبددتند اشددد آ مود ددا ااندداع
فوره رفین را فراهم اید(انل  922اا ول اساسی).
 +حح مندع شدونجه :در راسدتاه حفدو رامدت ا بدا ی افدراد ایبدتی از اداو رآحدی آ دبد ی مصدول از
هرگو ه ازار آ اکیت آ شونجه اشند (انل  32اا ول اساسی)
 +انددل منددع هتد حرمددت متن ددین :لیدده مجددرمین در راسددتاه حفددو رامددت ا بددا ی ایبددتی از هرگو دده
وهین آ ازار آ اکیت ده دآر اشدند آ متن دین را دا زمدا ی ده مجدرک شدنا ته شددها دد یتدوال مجدازا
ددود آ رفتددار ددمع اددا ول ددا ا نددا داشددت هرچنددد مجددرمین ید از حددح آ حقددوای ر وردار ددد آ مجددازا
ا نا ح انل اا و ی ودل درک آ مجازا عیین میگردد( انل  931اا ول اساسی).
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