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 چکیده

. در ندا دهکر دستنامقررات حقوق سیاسی ا به موضوعه نقانو یکاستیها فعر جهتاداری  سیدر دادر دیمتما نسالیا لطودر  تقضا

 ایبر تصمیم ذتخاا مهنگادر  هاآن عایتر که میشوند دهشمر آوری املزا یهارهنجا انعنو بهمقررات حقوقی  ینا حقوق سیاسی ئتاقر

 نقانو یمدرآکاو  یماهو حاکمیت به سو یکمقررات از  ین. استا وریضر ،ریختیاا صالحیت لعمااِ زهحودر  هیژوبه ،اداری تمقاما کلیه

 نچو مشابهی مفاهیماز  قحقومقررات  ممفهو. میکنند حمایت لتیدو لعماا برابردر  انندوشهر قحقواز  ،یگرد یسوو از  میکنند کمک

 تأثرو  تأثیر به درقا ،دخو شناختیارزش تهیما رکنامقررات حقوقی در  که معتقدند ،آن مانندارزش و  ،نقانوروح  ،خطمشی ،حقوقی هقاعد

 نظم ارقتدو ا منسجاا زهموآ تحت عمدتاً نیااگرتثباا یجد داتنتقاا با نظریه ینا که ستا حالیدر  ینو ا هستند قحقو ریهنجا نظمدر 

 نمایندگیاز  حاصل مشخصهدو  با عیانتزا رطو بهمقررات حقوق سیاسی  که شد یافتهدرمقاله  ین. در استا هشد جهامو ،قحقو ریهنجا

 تمایز ینا ماا ؛نددمیگر متمایزمقررات حقوقی  مقساا سایراز  ،اداری سیدر دادر گرفتن ارقر شناسایی ردموو  بخواداره  مختص یهاارزش

ات حقوقی قرر. مندرا دار قحقو صخا یهازهحواز  یک هردر  تعریفیزبا قابلیت دخو گفتمانی ماهیت با تاًو مقررات حقوقی ذا دهنبو مطلق

 یماهو رساختا ماا ؛هستند پایبند انبد تاًذا حقوقی عداقو که ستا تبعیت نقانو تابع دخو شکلی رساختاو در  دهبو متمایز حقوقی هقاعداز 

 تعمیمی منصهاز  ،حکمی تعدیلو  زیبهینهسا نهمچو دیبفر منحصر خصایص با که مینماید عمل دلتعا نقانو زهحومقررات حقوقی در 

 لتاعد انیود قضاییآرای  نمیااز مقررات حقوق سیاسی  دیمتعد یقدمصا ای دهگستر رطو به تحقیق ین. در ادمیشو رجخا حقوقی دعاقو

از: تندرعبا هااز آن بعضی که شد یافتهرد پاارو یهدتحاوا نسهافر ،همتحد تیاالا ،ننگلستاا ،نلماآ یهارکشواداری  یسیهادادر نیزاداری و 

 دهستفاءاسو منعمقررات  ،شفافیتمقررات  ،تناسبمقررات  ،وعمشر راتنتظامقررات ا ،فنصامقررات ا ،هشتباا منعررات قم ،قانونیتمقررات 

 .هغیرو  تقیّد منعمقررات  ،رتقداز 

 رویه قضایی. ،مقررات حقوق سیاسی ،اداری لتاعد انیود ،مقررات ،حقوق سیاسیهای كلیدی:  واژه
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 مقدمه -1

در  دیمتما نسالیا لطودر  تقضا که ستا هشد موجب [رنمد پست یا ب]مطلو نیاحکمر نوین عرصهدر  قحقو تتحوال

 بستردر  که نچهو آ حقوق سیاسی ئتاقر. در کنند دستنامقررات حقوقی ا به موضوعه نقانو یکاستیها فعر جهت سیهادادر

 املزا یهارهنجا انعنو بهیاسی حقوق س مقررات رمستعا منا با بعضاًمقررات حقوقی  ینا ،دمیشو دثحااداری  یسیهادادر

 صالحیت لعمااِ زهحودر  هیژوبه ،اداری تمقاما کلیه ایبر تصمیم ذتخاا مهنگادر  هاآن عایتر که میشوند دهشمر آوری

 ینظر مبانیمقررات حقوقی و  زهموآ تا شد موجب حقوقی یهامنظامقررات حقوقی در  نگرپر رحضو. ستا وریضر ،ریختیاا

 . 1دشو حمطر کیندور یسواز  ربا تیننخسای برآن 

در نظام حقوقی ایران عالوه بر نهادهای قضایی که برای برقراری نظم و مقررات در کشور انجام وظیفه می کنند. دیوان عدالت 

ازد. م و عدالت در ادارات و سازمان ها به شکایات و اعتراضات مردم از سازمان ها و ادارات می پرداداری در جهت برقراری نظ

ف از طریق نظارت بر مقررات مصوب دیوان عدالت اداری یکی از ارکان اصلی قوه قضاییه بر اساس وظیفه دارد تا به انحا مختل

المللی را تقویت کند.  شوند. تضمین رعایت تعهدات بین می حقوقصالح و اقدامات اجرایی دولت که منجر به نقض  نهادهای ذی

ای ضو ناظر بر اجرای چگونگی قواعد حقوق بشر در کشور نظارت نماید. به طور کلی برخی از آرعنوان ع بایست به بنابراین می

که دیوان تنها  ا توجه به ایناند را حقوق مندرج در نسل اول حقوق یشر ارتباط دارد. ب که توسط قضات دیوان صادرشده دیوان

قوانین را دارد و نه رسیدگی به شکایات مبنی در تعارض یک های دولتی متعارض با  نامه ها و آیین نامه اختیار بررسی تصویب

المللی دولت باشد دیوان با  لذا مواردی که قانون مخالف با تعهدات بین ،ی و سیاسی را قانون مصوب مجلس با میثاق حقوق مدن

ن نهاد تأثیرگذار باشد. المللی ای تواند براثر بخشی نقش دیوان در ضمانت تعهدات بین شود می حدودیت صالحیتی مواجه میم

 است. بررسی رویه قضایی دیوان عدالت اداری در تحقق مقررات حقوق سیاسیهدف ما در این مقاله 

 

 مبانی نظری

 حقوق سیاسی: 

حقوق سیاسی یکی از نسل های اعالمیه جهانی حقوق بشر است که دارای قواعد و مقررات ی در زمینه اجرای عدالت است. 

حفاظت کرده و  های سهامی خاص شرکتو  ها تدولابر نقض غیر موجه توسط ستند که آزادی انسان را در برای از حقوق ه گونه

حقوق سیاسی از  .کنند تضمین می سرکوب سیاسییا  تبعیضبدون  ،حکومتتوانایی فرد را برای مشارکت در زندگی سیاسی 

قوق مشارکت ح ،خواهی فرجامحق  ،تشریفات الزم ،از جمله حق دادرسی منصفانه ،مانند حقوق متهم ،در حقوق عدالت طبیعی

  .حق رایو  ،حق دفاع از خود ،حق دادخواست ،حق تجمع ،آزادی انجمندر جامعه و سیاست نظیر 

 

 دیوان عدالت اداری: 

دیوان عدالت  ،قانون اساسی 1۷4به موجب اصل شکایات مردم از نهادهای دولتی می پردازد. نهادی است که به اعتراضات و 

و  دولتیهای  نامه نسبت به مأموران یا واحدها یا آیین مردمها و اعتراضات  دادخواهی ،اداری به منظور رسیدگی به شکایات

از سوی رئیس قوه قضائیه به این سمت منصوب  ریدیوان عدالت اداتأسیس شد. رئیس  قوه قضائیهزیر نظر  ،احقاق حقوق آنها

  .گردد می

                                                           
 1483 ،انتهر ،سالمیا بنقالا دسناا مرکز ،مریکاو آ نسهافر ،انیرا رکشو سهدر  ساسیا نقانو سرگذشت ،محمد ،نگزر 1

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%B6
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%A8_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82_%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%82_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82_%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D8%B2_%D8%AE%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82_%D8%B1%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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 پیشنه تحقیق

الزم و ضروری است.چراکه ، که در ارتباط با موضوع انجام شده  هایی در هر تحقیق علمی مطالعه و بررسی تحقیقات و پژوهش

وتحلیل بهتر میسر  مناسب و تجزیهامکان رسیدن به پاسخ ، ها  توسعه و تکامل آن بدون دستیابی به نتایج پژوهشی دیگران

طور مستقل  ه موضوع حاضر بهگونه اثر فارسی یا التین که ب هیچ  ،که ام ها به این نتیجه رسیده . اما بنده در طی بررسینیست

 ای نشده است. اما آثاری که به موضوع حاضر نزدیک هستند در ادامه بیان می شود.  اشاره بپردازد

با عنوان بررسی حدود صالحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی به چاپ رساندند. در این  ای مقاله، (1411مرادی)

مراتب قواعد حقوقی دو عنصر  مراتب قواعد حقوقی و لزوم نظارت بر رعایت سلسله لسلهمقاله نویسنده بیان کرده است که س

های مهم و اساسی است که باید در هر سازمانی  نظارترت قضایی ازجمله ها نظا اصلی حاکمیت قانون است . در این نظارت

 انجام شود. 

با  ،از منظر استانداردهای خاص دادرسی منصفانه اداری ای با عنوان تحلیل قانون دیوان عدالت اداری مقاله ،(1411همتی )

دادرسی اداری یکی از است نگاهی به رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر به چاپ رساندند. در این مقاله نویسنده بیان کرده 

دهای عام و فراگیر کنند: استاندار های مهم و جدید دادرسی است. استانداردهای دادرسی منصفانه را به دودسته تقسیم می حوزه

 ،دعوی گانه دادرسی/ دعاوی اداری )طرح دادرسی منصفانه و استانداردهای خاص دادرسی منصفانه که ناظر بر مراحل سه

عنوان عمل تقنینی از منظر  قانون دیوان عدالت اداری به ،ا و اتخاذ تصمیم راجع به دعوی( است. در این نوشتاررسیدگی به دعو

آسیب شناسانه قرار گانه دادرسی اداری است بررسی و تحلیل  ادرسی منصفانه که حاکم بر مراحل سهاصول و ضوابط خاص د

تا چه حد این  ،گیرد قانون اساسی صورت می 1۷4مبنای ذیل اصل گذاری که بر  گیرد تا مشخص شود در فرایند قانون می

حقق در اثر اداری اشاره ای نکرده است در حالی که م . در این ایر به رویه قضایی دیوان عدالتشده است استانداردها تأمین

 پردازد. حاضر به صورت مستقل و مفصل به رعایت حقوق مدنی و سیاسی و رویه قضایی دیوان عدالت اداری می 

اپ های اداری در نظام حقوقی ایران به چ مراتبی در دستگاه نظارت درونی سلسله ای با عنوان مقاله ،(1413امامی و همکاران )

شده است.  ای اداری در نظام حقوقی ایران پرداختهه مراتب بر دستگاه رساندند. در این مقاله به بررسی نظارت درونی سلسله

بایست از  می های محوله اند که جهت جلوگیری از فساد اداری و کنترل کیفیت انجام وظایف و مسئولیت نویسندگان بیان کرده

که عملیات کارمند دولت را از جهت  وه بر اینمراتب عال هایی وجود داشته باشد. سلسله نترلمراتب و ک ها سلسله درون سازمان

در این ایر به رویه  کند. ارتقا عملکرد مدیران و کارمندان نیز کمک می کند به ارزیابی و تطبیق با قوانین و مقررات کنترل می

حقق در اثر حاضر به صورت مستقل و مفصل به رعایت حقوق قضایی دیوان عدالت اداری اشاره ای نکرده است در حالی که م

 یی دیوان عدالت اداری می پردازد.مدنی و سیاسی و رویه قضا
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 روش انجام تحقیق

 نوع روش تحقیق: 

اف هدا ،هاال ها به سؤآنتحلیل و نهایت تجزیه و در ساماندهی  ،زنیارد مور مات و آطالعاگردآوری اهشگر با وپژتحقیقی هر در 

ت و طالعاآوری ایند جمعآنتیجه فردر  ،میکندرد یا و تائید ه را شدح مطری فرضیههاو هد دپاسخ میتحقیق  یفرضیههاو 

تجلی  ،علمیم قار و ارماآقالب در که نظریهها است چرردار اباالیی برخور همیت بسیااز اها آنتحلیل و  همچنین تجزیهو ها داده

به خوبی ان میتودد. محاسبه میگرو هش قابل سنجش وپژی نظرل مده و دگر شهکمی جلورت به صوآن حاصل و مییابند 

ی هاروش ند که با ارزش انسبت حائز ن هما هش علمی بهوهر پژی هاآوردستو دنیست روش پذیرفت که هیچ علمی فاقد 

 بسته به یکدیگر هستند.و وایک دگر یک چیز نباشند کامالً نزاعلمی تحقیق و روش باشند. ه خذ شداستی در

با تحلیلی است و  -کاربردی می باشد و از نظر ماهیت و روش انجام این تحقیق به صورت توصیفی ،تحقیق حاضر از لحاظ هدف

 ست. ه اخته شدداپرت طالعاو اها دآوری دادهکتابخانه به گرد در ع موجوبه منابد ستناا

 

 روش تجزیه و تحلیل اطالعات :

گیرد. در این روش  با هدف تشریح و توصیف یک قضیه انجام می ،باشد ژوهش میدر این روش که برای تنظیم و سازماندهی پ

پردازد. به این ترتیب در  بر اساس آن به توصیف موضوع می شود و بندی می های اصلی طبقه های تحقیق بر اساس سرفصل داده

به روش تشریحی و توصیفی  ،یفی استها به دلیل اینکه بصورت آماری نیست و بر مبنای ک تجزیه و تحلیل داده ،این تحقیق 

 باشد.  می

 

 حقوق سیاسیمبحث اول: 

قواعد مطروحه در این نسل ازجمله حقوقی بودند که برای نخستین بار در نظام های حقوق بشر است.  حقوق سیاسی از نسل

از برگرفته . این حقوق حقوق موضوعه به شکل و صورت حقوقی مورد شناسایی قرارگرفته و از جایگاه حقوقی برخوردار شدند

حقّ  ،زندگی بودند. حقوقی مانند: حق حیات و« Libery»عنوان آزادی تحت  1۷81نخستین شعار انقالب فرانسه در سال 

حق آزادی و امنیت شخصی و...  ،حق ممنوعیت از بردگی ،حق ممنوعیت از شکنجه ،حق ازدواج ،عقیده و مذهب ،آزادی بیان

حقوق مدنی و سیاسی  1111شد و میثاق ها پرداخته می شند که قبل از جنگ جهانی دوّم به آنابازجمله حقوق این نسل می

دارد که در نظام حقوقی داخلی خود  این نسل از حقوق بشر کشورهای عضو را ملزم می االجرا کرد.این حقوق را مدون و الزم

حقوقی هستند که می بایست در همه زمان ها و مکان ها تعهداتی را در حمایت از افراد رعایت نمایند . این حقوق از جمله 

امروزه در برخی ادارات و سازمان ها در استخدام افراد و نحوه کار افراد تبعیض ها و شکنجه های فراوانی وجود  رعایت شوند. اما

هند. در نظام حقوقی ایران از ان دارد که برای مقابله با این اقدامات باید نهادهای ملی و بین المللی اقدامات موثری را انجام د

یا ازادی بیان یا حتی برخورد نامناسب ادارات و ... موجب تضییح  ،یض بین زنان و مردادنجایی که نظام سازمانی و ادارات تبع

 حقوق مندرج در میثاق سیاسی شده که برای رفع این مشکالت می بایست نهادی وجود داشته باشد. 
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 یاسیمقررات حقوق سمبحث دوم: 

 فبرخالدارد:  یمتمایز یتدجوو ماا ؛میباشد ههمتنیددر حقوقی هقاعد با که ستا حقوقی ریهنجا ،مقررات حقوق سیاسی

 انبد که ستا بخواداره  یغایتها به نیل پیو در  دهبو مانیآر حقوقی ضعیتو به ناظرمقررات حقوق سیاسی  ،حقوقی هقاعد

دارد.  لیدتعا حکمی دعملکرو  اردندراه  حکمی شکست ،سیحقوق سیامقررات  ماهیت. در میدهد شناختیارزش مشخصه

 یپیوند بر مبتنیو  گرفتهاداری  سیدر دادر نشد سمیتشناختهربهرا از  دخو دیجوو رعتبامقررات حقوق سیاسی ا

 . 3دمیگیر ارقرآن  عملی و حقوق سیاسی ینظر منصه تباطیار پل ،قحقو عینیت با ناگسستنی

و  رستود یک ،حق. نیست نیکساآن  با مفهومی حیثاز  ماا ،دمیشو حقاز  حمایتو  تضمین موجب ،مقررات حقوق سیاسی

از  منتج محکاا کلی لشمو عایتر که ستآن ا متضمن حقوقی رهنجا لیلد به حقاز  ناشی املزا بلکه ،نیست رتکلیفمحو حکم

 فقه ،حقوق سیاسی عملی موضوعهررات مق از متمایز مفهومیمقررات حقوق سیاسی  ،همچنین. میکند تکلیفرا  حقآن 

مقررات حقوق سیاسی  ایبر یبستر نندامیتو ،شیعه فقه عملیهمقررات  نهمچو ،موضوعه. مقررات ستا معلو یگرو د سالمیا

 . 4نمیشوند تلقیمقررات حقوق سیاسی  ،نیابد سمیتاداری ر یسیهاآن در دادر یقدمصا که مانیز تا ماا ؛باشند

 مقررات حقوقی كلی ییهایژگومبحث سوم: 

و  مشابه مفاهیممقررات حقوقی از  هکنند متمایز یهارمعیا هااز آن ریبسیا که نددار دیمتعد ییژگیهاو ،مقررات حقوقی

در  طبیعتاً کهمقررات حقوقی را  یصاخص مهمترین انمیتو ،حاضر هشوپژ تحلیلی یهاوردستااز د برگرفته. ستآن ا به یکدنز

 : ردبرشما یلذ ارقر بهرا  نددار دجوو هممقررات حقوق سیاسی 

 .3پایایی (ز زی؛بهینهسا (و د؛عملکر نسبیت (ه دن؛بو وننامد (د دن؛بو عیانتزا (ج ؛کلیت (ب ؛لف(جامعیتا

 

 مقررات حقوق سیاسی  صخا ییژگیهاومبحث چهارم: 

 قحقومقررات  بهمقررات حقوقی  یدستهبند قعاداری دارد. در وا ماهیت که ستمقررات حقوقی ا نهمامقررات حقوق سیاسی 

از  ستهد هر صخا مفهومی ماهیت سساا بر که ستا عیانتزا یتقسیمبند یک تنها ،مثالهمو ا ساسیا ،اداری ،مدنی ،یکیفر

 قحقو تفکیک به قائل که ،لیسمدوآ یفکر مکتب نفعاامد. ستا دخو به مختص یسیهادر دادر هاآن اریپدیدمقررات و 

از  گرفتهتنشأ ،عداقوآن  که ننددامی حقوق سیاسی عداقو یمبنامقررات حقوق سیاسی را  ،هستند عمومی قحقوو  خصوصی

مقررات حقوق  صخا مفهومی ماهیت به یتقسیمبند یندر ا نلبرتو ،نمونه انبه عنو .هستند عمومی قحقو کلیمقررات 

مقررات  نیزو  نشوندگاو اداره نکنندگاهادار به طمربومقررات  ماهیتاًو مقررات حقوق سیاسی را  میکند رهشاسیاسی ا

مقررات حقوق  یپارد  ،منیژرمیرو حقوقی یهامنظا لیستیدوآ ندیشه. در امیکند تعریف یبرابرآزادی و  هتضمینکنند

 خصوصیو  عمومی قحقو كمشترمقررات  یاو  صالحیت( معدمقررات  )مثل عمومی قحقو کلیدر مقررات  انمیتوسیاسی را 

. 4هلیت(مقررات ا )مانند متمایزند ،خصوصی قحقو ویقلمر به مختص کلیمقررات  با که یافت (نقانو یتکمحامقررات  )مانند

و در  نقانو تفسیر به کمک جهتدر  که 1هستند نیوغیرمد یبایدها ،مقررات حقوق سیاسی ،ندیشها یندر ا نظر یک مطابق

                                                           
 1484 ،چ اول ،هگاآ نشر ،انتهر ،نکالنتریا مرتضی ترجمه ،حقوقی یندیشههاا ،فیلیپ ،ریمالو 3
 148۷، سمت ،انتهر ،تطبیقیاداری  سیو دادر نقانو حاکمیت: تطبیقی حقوق سیاسی ،منوچهر ،مؤتمنی طباطبایی 4
 134-113صص  ،1414 ،مسو رهشما ،دوم لسا ،جتماعیا-فرهنگی معرفت مجله ،کیفی« تحقیق: روش فوکو نگفتما تحلیل بر یمددر آ» ،دیلهااعبد ،زادهصالحی 3
 1414 ،نهوداجا ،انتهر ،انیرا قحقو به نگاهی با مریکاو آ نسهافر حقوقی یهامنظا تطبیقی مطالعه: ساسیا یگسترداد ،مجتبی ،عظیوا 4
 . 441ص ،1481 ،شهید بهشتی هنشگادا قحقو هنشکددا ،عمومی قحقو یکترد سالهر ،بخو نیاحکمر منظراداری از  لعماا بر قضایی رتنظا ،یمهد ،نداوهد 1
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 دنپرکر بر وهعالمقررات  ینا ؛میگیرند ارقر شناسایی ردمو قضایی یهدر رو ،تقضا توسط انندوشهر قحقواز  عفاد یستارا

 . ۷میشوند بمحسو لتیدو لعمااَ یابیارز ایبر مناسبی رمعیا ،قانونی ءخال

 

   قضایی یها یهآن در رو یقدمصا هممقررات حقوق سیاسی و ا رظهو مبحث پنجم:

در  که هددمی تشکیلحقوق سیاسی رات مقر یقدمصارا  وزمرا حقوق سیاسی مباحث صلیترینو ا مهمتریناز  یکی شک ونبد

 بهآن و  شناسی هستی ،لصوا ینا یقدمصا به ختنداپراز  پیش که ستا بدیهی. هستند یافتدر قابلاداری  یسیهادادر

 سیدر دادر هاآن شناختن سمیتربه هشیو متعاقباًمقررات حقوقی و  مقساا یگرمقررات از د ینا تمیز نمکاا یافتدر تیرعبا

مقررات حقوق  رظهو مسئلهرا  بخش ینا نخست مگا ،قع. در وا8دمیشو تلقی هشوپژاز  بخش یندر ا ساسیا یمرا ،اداری

مقررات » متعیّن ماهیت بامقررات حقوقی  یک ساساًا یاآ ینکه: اول استا ساسیا مردو ا بر مشتمل که هددمی تشکیلسیاسی 

 الذدارد؟  دجومقررات حقوق سیاسی و یک یافتن سمیتر یابر ریکازوسا چه ینکهدارد؟ و دوم ا رظهو نمکاا «حقوق سیاسی

 تعمق رهگذراز  «مقررات حقوق سیاسی» ممفهو هستیشناسی با طتبادر ار ینیدبنیا بحث بر ینظر قهامد ابتددر ا تا ستا زمال

 که رتصو بدین. یدآ عمل به ،عفاد قابلو  لگوا نمونه یک یافتدر ایبراز مقررات حقوقی  دموجو یهایستهبندد بر

 بردال  ندامیتو «مقررات حقوق سیاسی» ستهد تحتمقررات حقوقی  یقدمصااز  بعضی قطالو ا یتقسیمبند سنجینمکاا

 چنانچه ماا ؛باشداز مقررات حقوق سیاسی  یمتمایزو  مشخص فهرست ئهو ارا یکدیگرمقررات حقوقی از  یقدمصا تمایز نمکاا

 جهو یک تنها یکدیگرمقررات حقوقی از  یقدمصا تمیز که گرفت نتیجه انمیتو ،دنشو یافت عفاد قابل ،یتقسیمبند ینا

از  حقوق سیاسی ئتاقر نوعاًو  اردند دجوو «مقررات حقوق سیاسی» انعنو تحت یچیز ،مرا ماهیتدارد و در  اههمر به ریعتباا

  .1دگیر بردر  نیزمقررات حقوقی را  یگردیق دمصااز  یک هر ندامیتو که ستمقررات حقوقی ا یک

 

 مقررات حقوق سیاسی انبه عنو قانون بینی یک پیشو  سنجش یهارمعیامبحث ششم: 

 حسب یاو  ایسلیقه نحو به نیستند درقا تقضا ،باشند رعتبادارای ا ریهنجا نظممقررات حقوق سیاسی در  باید که نجااز آ

 ؛هندد ارقر دخورای  لمستد یا مستنداداری  سیو در دادر دهنمومقررات  یک ئهارا به امقدا دخو علم بر فصر یتکاا با ردمو

 نقانو )مانند یندبنیا نیناقو یا ساسیا نقانو صخصو به موضوعه نیناقو تعریفی محکادر ا یشهر ،لصوا ینگونها باید بلکه

 اردمودر  ندهاشد شناخته سمیتر به قضایی یهدر رو که صولیا گرفتن هیددنا طرفی. از باشند شتهدا (ریکشو تخدما مدیریت

در  رمقر حقوقی عداقو ایجرا ضمانت نهما حائز حقوقی رهنجا رتبصومقررات ین ا کهاچر ؛نیست پذیرنمکاا ،حکمی لشمو

 . 14هستند رمزبو نیناقو

 

 قضایی نوین شتاپند پرتودر  سنتی سیاسی مقررات حقوق

مقررات در  یقدمصا زانپیشتا نوعی به و دهبو ممرسو حقوقی سنتدر  زیربااز د که نددار دجواز مقررات حقوق سیاسی و هیوگر

در  یشهر که ندا هشد پیشبینی نقانو یهااجرا ضمانتو  قانونیتاز  حمایت جهتدر  قویاًمقررات  ین. امیباشند قحقو وقلمر

                                                           
 1414 ،جنگل نشر ،انتهر ،حقوقی لتدو رساختاو  ینظر مبانی ،ضارمحمد ،هیژو ۷
 1314 ،نجفی هللا یتآ عمومی کتابخانه ،قم ،إلمامیۀا مذهب علی لفقهیۀا بألقطاا ،بن محمد ،رجمهو بیا بنا ،لدینا ینز 8
 11۷-141صص  ،1483 ،33 ش ،حقوقی تمجله تحقیقا ،«همتحد تیاالا حقوقی منظا بر تأکید با قضایی لکنتر مبانیو  م»مفهو ،حمدا ،یمرکز مالمیرو  محمدحسین ،عیزار 1

 133-114 ص ،1484 ،ش اول ،تژیکاسترا تتحقیقا مرکز ،فقهی یسیهاربرو  قحقو نتومعا هشنامهوپژ ،«اداری لتاعد انیود دستناا ردمو یماهومقررات » فضلی حسین ،دیمقصو 14
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 نقانو حاکمیتمقررات را مقررات  ینا اقمصد مهمترین. نددار ساسین اقانو حقوقی عداقو صخصو به قحقو مبنایی محکاا

 مهمترین قسمت ینا. در هددمی ارقر دخو ریستود ایلو تحترا  یگرد حقوقی عداقومقررات و  کلیه که هددمی تشکیل

 کرذ به زمال چیز هراز  پیش. میشوند تبیینو  هشد ردهبرشما هستند ممرسواداری  یسیهادر دادر که سنتیمقررات حقوقی 

 تعریفیزباو  زیبهینهسا مشخصه به توجه با ،ماا میگیرند ارقر قحقو سنتیمقررات  همردر ز چه گرمقررات ا ینا که ستا

از  نوینی ممفهوو  هشد مفهومی تتحوال رچاد نماز ورمر بهمقررات  ینا ،دارد دجومقررات حقوقی و تمامیدر ذات  که مفهومی

قررات حقوقی م نپیشکسوتااز  گرچهاز مقررات  ستهد ینا قع. در وا11ستا هشد تعریف وزمرا قحقو رنمد یهامنظادر  هاآن

 صخصو به قحقوروز  مسائلو  هاهپدید با مطابق نناآ صفیو یهاارهگزو  یماهو یهانگفتما ماا ،میباشند حقوقی یهامنظادر 

 تتحوال رچاد نیز (قحقو توسعهو  زی)نوسا قحقو رنمد به سنتی عرصهاز  ارگذو در  هشد تعریفزبا بمطلواداره  زهموآ

 .13ندا هشد مفهمی ییاگردتجد

 

 توقفو  اربرقر رثاآمنی ژر یهرو نیزو  كامنال گانهرچها یضعیتهاو زهموآ هگستردر ع ومشر راتنتظااات مقرر

 زمتیاا

 به ای هشیو به لتیدو ممقا امقدا بر یردا قانونیو  وعمشر راتنتظاا برخیاز  صشخاا ستا ممکن عمومی قحقو وقلمردر 

 توسط ثابت اییهرو ذتخاا یا رمزبو مرجع یسواز  خاصی سیاست معالااز  ناشی ندامیتو راتنتظاا ین. اباشند رداربرخو صخصو

 هردر  لتیدو تمقاما. مینماید عفاد ندوشهر قحقواز  ،وعمشر رنتظامقررات ا دستناا به معموالً هگاداد اردمو ین. در اباشدآن 

 ستا تیرانتظاا تأمین به مکلفاداری  ممقا. هندد ارقر نظر مدرا  انندوشهر وعمشر راتنتظاا باید ،ریختیاا صالحیت لعمااِ گونه

 به که باشد هاییهعدو حتیو  هارفتار ،یههارو ،راتمقر ،تعالماا نتیجهدر  ندامیتو مرا ینو ا هشد هاآن اریبرقر مسبب دخو که

 نظیمت را دخو ریتجاو  شخصی ندگیز ،آن یمبنا برو  دهکر تکاو ا دعتماآن ا به دممر که ینحو به ستداده ا ئهارا انندوشهر

 . 14ندا دهنمو

 

 اداری لتاعد انیود قضایی یهدر رو هشد شناخته سمیتربهمقررات حقوقی 

 با حقوقی یهامنظا کثریتدر ا حیث ینو از ا میگیرند دخو به عمومی قحقومقررات  صبغه غالباً ،حقوق سیاسی کلیمقررات 

 حتابهصر نیزو  هنشد رمقر سالمیا فقهی نمتور د شنیروبه حقوق سیاسی کلیمقررات  چه گر. امیشوند نبیا مشابهی تبیااد

 یینآ نقانو 4 دهماو  ساسیا نقانو 1۷4و  111مقررات  تجویز یمبنا بر ماا ،ندا هنشد شناخته سمیتر به انیرا حقوقی منظادر 

 انیتوم ،مدآ هشوپژ یندر ا که هاییلستدالا سساا بر نیزو  حقوقی کلیمقررات  به تقضا دستناا بر مبتنی مدنی سیدادر

 قحقومقررات حقوقی را از  ،اداری لتاعد انیود تقضا. 13دکر اجستخراداری ا لتاعد انیود تقضاآرای  بطنرا از  هاآن

موضوعه(  نینا)قو حقوقی عداقو بر یتکاا با صرفاًمقررات  ینا به هاآن دستناو ا میشناسند سمیتربهو  دهکر کشف موضوعه

 سالمیا قحقو عداقو حاکمیت یمعنا به نقانو حاکمیت ،انیرا سالمیا ریهوجم حقوقی منظا. در ستا پذیرنمکاا مشخص

                                                           
 ،34 ش ،همدشانز لسا ،عمومی قحقو هشوپژ « فصلنامهاداری لتاعد انیوآن در آرای د سنعکاو ا حقوق سیاسیی در  دنبو غیرعقالییمقررات » عیزار حسین محمدو  خدیجه ،نشجاعیا 11

 131-144صص  ،1414
 148۷، سمت ،انتهر ،تطبیقیاداری  سیو دادر نقانو میتحاک: تطبیقی حقوق سیاسی ،منوچهر ،مؤتمنی طباطبایی 13
 34 ص ،11 رهشما ، 1434 ،کالو نکانو حقوقی مجله ،«ننگلستادر ا لتا»عد علی ،ملعموا دمخا 14
 1483 ،انتهر ،سالمیا بنقالا دسناا مرکز ،مریکاو آ نسهافر ،انیرا رکشو سهدر  ساسیا نقانو سرگذشت ،محمد ،نگزر 13
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 یبرتر هجایگا عد حقوقیاقو ،انیرا حقوقی منظادر  ساساًا ،شنتررو رتبهعبا. ستا هشد متجلی موضوعه نیناقودر  که ستا

 . 14نددار حقوقی یهارهنجا تبامر سلسلهمقررات حقوقی در  به نسبت

 

 مسئولیت مثبِت یددتر ینتفاا و لذمهافی  ما دنبو ثباتیا ؛ئتابرمقررات 

 تصریح ساسیا نقانو 4۷در مقررات  رمزبومقررات  به. دشو ثابتآن  فخال مگر ستا ادفرا ئتابر برمقررات  ،انیود یهرو مطابق

 حقوقی تمسئولی گونه هراز  یمبر ادفرا که ستا صشخاا یکیفرو  مدنی یمسئولیتها کلیه بر ناظر ئتابر. مقررات ستا هشد

 داردمی نبیا قاضی ،شاکی درویخودر  کاال کشف عموضو با هندوپردر  مثالً. باشد هاآن مهذ بر نقانو موجب به مگر ،میباشند

 الذ ،ستا سیربرو  تحقیق مندزنیاو  دهنبواو  به کاالها تعلق مبیّن ،شاکی سمینیبودر  انیگرد به متعلق یکاال کشف فصر که

 بنا نیز ،ممجر هنندرا رکنادر  شاکی رحضو عموضو با هندوپردر  ،مشابه ربهطو. ستا هشد نقض تیحکوم اتتعزیر نمازسا نامهداد

 رجخا سوخت عرضه هبز بتکاوی در ار نتومعا یا تمباشر بر لیلید ،نفتکش هنندرا معیتدر  شاکی رحضو فصر ،انیورأی د به

 داردمی نبیا قاضی ،ققاچا یکاال ویحا رنباا مالکیت عوضوم با هندوپردر  یاو  ستا سیربرو  تحقیق مندزنیاو  دهنبو شبکهاز 

. 11دارد ورتضر بیشتر تتحقیقا منجاا ،صخصو ینو در ا اردند ققاچا یکاالدر ورود  تمباشر بر اللتد ،رنباا مالکیت فصر که

 ارقر انیورأی د مستند ،گزینش یمرکز تهیأ توسط شاکی تخلف ازحرا معد عموضو با هندوپردر  حتاصر به ئتابرمقررات 

را از  شاکی تخلف که یمحکمهپسند ركمدو  لیلد ،شاکی گزینشی هندوپر... سیربر »با ،قاضی نظر مطابق که ستا گرفته

عنه ... ضمعتررأی  نقض به حکم... ئتابرمقررات  به عنایت باو  یددنگر مالحظه... نماید ازحرو ا تثباا قانونیو  شرعی ینازمو

 . 1۷«ددمیگر معالو ا درصا

 

 رتخسا انجبر وملزو  غیر به ارضرا منع ر؛الضررات مقر

 تمااقدو ا تتصمیما که تیرصودر » ،1414 بمصواداری  لتاعد انیود سیدادر یینو آ تتشکیال نقانو 11 دهما مطابق

 امقدو ا تصمیماز  ثرا لغو یارأی  نقض بر حکم ،هسیدگیکنندر شعبه ،باشد هشد صشخاا قحقو تضییع موجب ،شکایت عموضو

 نقانو 34مقررات  کلی لشمو همچنین. می نماید« درصا ،هشد تضییع قحقو دهعاا به شکایت فطر املزا یا شکایت درمو

را  لتدو ،ساسیا نقانو 4مقررات  13 بند ،شد نبیا پیشتر نچهآ مطابق نیزو  مینماید حکم غیر« به ارضرا »منع به ساسیا

مقررات  حکم مطابقاز آن  اریپاسدو  دبگیر رکا به ادفرا همهجانبه قوحق تأمین ایبررا  دخو تمکاناا همه تا نددامی موظف

 مسالدر ا ارضرو ا رضر گونه هر عیتومشر نفی یمعنا به رالضر ،سالمیا فقهدر  ،ینا بر وهعال. ستاداری ا لتاعد انیود با 1۷4

 انیود قضایی یهدر رو که ستا مسالا عشرو  نقانودر  رمقراز مقررات  رالضرمقررات  الذ. ستا هشد پذیرفته یندبنیااز مقررات 

 ارخدمتگزو  دهکر عمل عمومی منافع سساا بر باید صرفاً لتیدو ممقا ،مقررات  ینا سساا بر. ستا هشد شناخته سمیتر به

 ینا برمقررات  ساساًا الذ. باشد رکادر جمعی منافعو  عمومی مصلحت مگر ،دشو ادفرا قحقو به رتضر موجب ینکها نهو  باشد

 . 18دنشو ادفرا قتضییع حقو موجبو  نرساند رضر انندوشهر به لتیدو ممقا امقدا هک ستا

 

                                                           
 141ص  ،1414 ،11 رهشما دهبررا ،«اداری لتاعد انیودر د وعمشر رنتظاامقررات  لعمااِ نمکاا بر »تأملی ،بهنیا مسیحو  محمدحسین ،عیزار 14
 ۷4ص  ،1413 ،33س  ،1۷ ش ،دهبررا مجله ،«ریکشو تخدما مدیریت نقانودر  حقوق سیاسی رنمدمقررات  بر »تأملی ،کاظمیو داود  یمهد ،نداوهد 11
 14 ص ،1484  ،3 ش ،عمومی قحقو فصلنامه ،«اداری دفسا با رزهمبا ایبرراه  مناسبترین بشر قحقو ینازمو ایجرا» ریفش نیلوفر ،بجستانی 1۷
 14-31صص  ،1488 ،3شماره پیش  ،اول لسا ،سیاسی تمطالعا فصلنامه ،فوکو« میشل تنظریادر  رتقد ممفهو ویکاوا» ،کریمی روقفا ،دادمهر ،بخشانو 18
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 یگیر نتیجهبحث و 

 به یک هر که مینماید عمل (دلتعا نقانوو  تبعیت ن)قانو ریهنجا نظم صلیا نقانودر دو  کلی رطو بهمقررات حقوق سیاسی 

 یماهو تیو ذا ،شکلی عَرَضی رتصووق سیاسی را دو مقررات حق رساختا. دمیشو حاکم ،مقررات حقوقی رساختا سطهوا

 نهمچو که زدمیسا اربرقرآن  صفیو حقوقی یهاارهگزمقررات حقوق سیاسی را  شکلی رساختا ،سو یک. از هددمی تشکیل

 سلسلهدارای  ،حقوقی ریهنجا نظم ،تبعیت نقانو سساا بر. میکنند ویپیر ،تبعیت نقانواز  حقوقی هقاعد شکلی تیذا رتصو

 هقاعد وپیرو  تابع دخو راتستوو د محکادر ا تالی حقوقی هقاعد هررو  یناز ا ؛ستا چگیریکپاو  منسجاا ،ریستود تبامر

 ریستود نظم ینا با که میدامامقررات حقوق سیاسی  صفیو یهاارهگز الذو  ستا ریهنجا تبامر سلسلهدر  عالی حقوقی

مقررات  تیذا رتصو ،یگرد یسو. از میشوند شناخته معتبر ،گیرند اررقآن  محکاا سلسلهو  بطاضو تحتو  شتهاند مغایرتی

 رساختا به تکاا باو  غیرمستقیم ،مقررات حقوق سیاسی ریهنجا پیامد. میکند عمل دلتعا نقانو محکاا قالبحقوق سیاسی در 

و  ینظر یمؤلفهها نوهمچ دیمتعد دبعاا که ستا مفهومی نگفتما بر مشتمل ،مقررات  یماهو رساختا. ستا دخو عَرَضی

در  ،دخو یماهو رساختا بر مبتنی شیارز ربا پایه بر. مقررات حقوق سیاسی هستند خیلدر آن د حقوقیافرو  حقوقی عینی

 . میکنند ویپیر دلتعا نقانواز  ،یکدیگر با تعاملو  تقابل

 نقص یا تسکو نمادر ز نندایتوم انیود تقضا ،11۷و  111در مقررات  انیرا سالمیا ریجمهو ساسیا نقانو حکم پایه بر

و  نقانو ادمو به مستندو  لمستد باید هاهگاداد محکاا»: نمایند دستنامقررات حقوقی ا به اعود هر حکم تعیین ایبر ،نقانو

 بیابد نهومد نیناقورا در  اعود هر حکم کند کوشش ستا موظف »قاضیو  ست«ا هشد درصا حکمآن  سساا بر که باشد صولیا

 نمیا سقیااز  منتج قضایی یهدر رو ممرسومقررات  ارقتد. ا«...نماید درصارا  قضیه حکم. معتبر منابع به دستناا با دنیاب گرو ا

 انبدو  ساخته میسررا  قضایی داتستنامقررات در ا رحضو ارتکر که ستا مشابه یهاهندوپر نمیان یکسا تقریباً یضعیتهاو

 باشدمقررات حقوق سیاسی  یک رعتبامقررات ا یمبنا ندامیتو اییهرو حقوقی یهامنظادر  مرا ین. امیبخشد ریعتباا حیثیت

 لیلد همین به. ستا ریهنجا نظمآن در  رعتباا ایبر وریضر یمرا نقانو به رمزبومقررات  یتکاا ،موضوعه قحقو منظادر  ماا

 بمحسو مستقلی منبع ماا ،نددار ارقر حقوقی عداقو ضعردر  نمارکشو حقوقی منظامقررات حقوقی در  گرچها که ستا

 منظامقررات حقوق سیاسی در  یک قانونی رعتباا الذ. ستا میالزا قاضی یسوآن از  قانونی رعتباا تبیین ارههموو  نمیشوند

 . ستا دیعا نیناقو یا ساسیا نقانواز  مشخصی حکم بهآن  قطعی یتکاا یبهمعنا نمارکشو حقوقی

 دسنادر روح ا هاآن محکاا سنعکاو ا نمارکشو کنونی حقوق سیاسی منظاقوقی در مقررات ح نگرپر ربسیا نقش به عنایت با

 یندوشهر قحقو رمنشو ن)هچو منرو  (اداری سالمت نقانوو  ریکشو تخدما مدیریت نقانو ن)همچو سختاز  عما حقوقی

و  امجز یهشهاوژپدر  کهدارد  دپیشنها یجا (صخصو هیمناداری در  عالی رایشو مصوبه نیزو  ریجمهو یاستر بمصو

حقوق  ینظاهادر  ممرسومقررات حقوقی  تعریفزباو  زیبومیساو  هشد ختهداپرمقررات  ینا یقدمصااز  یک هر به دهایگستر

 به مباحث همه توسعه لمجا ،عموضو گیدگستر لیلد به. نماییم سنجینمکاا نمارکشو حقوقی منظارا در  پیشرفته سیاسی

 انهشگروپژ تیآ یهشهاوپژدر  ،سالهر ینا بستهوا تموضوعااز  یک هر دمیشو دنهاپیش الذ ؛شتاند دجوو تفصیلی رطو

 نشدا نمارکشو حقوق سیاسیدر  مهم ربسیا هپدید ینا به نسبت تا دگیر ارقر یبیشتر تعمقو  تحقیق ردمو نمارکشو شمندارز

 .یدآ ستد به نناقداحقو رقشاا سایرو  تقضا یسواز  کامل گاهیو آ
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