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  وَ لَقَد کَرَّمنا بَنی آدَمَ ... وَ فَضَّلناهُم عَلی کَثیــرٍ مِمَّن خَلـَقنا تَفضــیالً ...

برتري و فضیلت کامل و فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم .... و بر بسیاري از مخلوقات خود 

  بخشیدیم.

  ) سوره اسراء 70قسمتی از آیه ( 

  

  

  سردار رشید اسالم،  پاك و مطهرروح  تقدیم به

  و همرزمانش.... حاج قاسم سلیمانی شهید

  

  شهید ابومهدي المهندس -1

  جعفريشهید حسین پور -2

  شهید هادي طارمی -3

  شهید شهرود مظفري نیا -4

  شهید وحید زمانی نیا -5
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  فدرباره مؤل

 1346 : تولد خیتار  

 یاستان خراسان جنوب ان،ینگ، بخش قهستان، شهرستان درمرخُسَ  يروستا : تولد محل  

 واقع در خراسان  رجندیب یبهشت دیشه رستانیدب ه،یخش، اسدرُ دُ يهاآموزشگاه : پلمیتا د ییابتدا التیتحص

  یجنوب

 دانشکده ( رازیش ی، دانشگاه دولت) قم یعال یمجتمع آموزش( تهران  یدانشگاه دولت : لیمحل تحص يدانشگاهها

  )حقوق

 1373( حقوق عمومی / )1369( قضایی حقوق : و سال ورود به دانشگاه یلیتحص رشته(  

 و غیره یدانشگاهو پژوهشی  یآموزش سوابق:  

 ،یدولت ان،یفرهنگ ،يو حرفه ا ینور، فن امیپ(مختلف  يدردانشگاهها1375از سال  یدروس حقوق سیتدر الف:

  )یخراسان جنوب يکاربرد یو جامع علم یآزاد اسالم

  : فاتیتألب: 

 مشهد -نیانتشارات تمر -یقیکتاب حقوق تطب -1

 رجندیب-انتشارات قهستان -علم حقوق يو مقدمه اتیکتاب کل -2

  تهران -انتشارات کتاب شهر علم  -کتاب حقوق تجارت  -3

  : نامه انیزوه، مقاله، پاجپ: 

حقوق شهروندي، حقوق تعاون، حقوق تجارت، اخالق  ،یحقوق مال ،یحقوق فرهنگ ،ییحقوق روستا ،یحقوق اساس

حقوق  ،يحقوق ادار ي فرهنگ، اسناد و قوانین آموزش و پرورش،اي در تجارت، قوانین و مقررات در حوزهحرفه

 تیماهآیین دادرسی مدنی، مواد مخدر، حقوق خانواده،  یو داخل یالملل نیمصوبات ب یکار، حقوق کودك، بررس

  ...، نرایاصناف و اصول حاکم بر آن در حقوق ا یحقوق

  هاي مختلف (استانداري،  ...)هاي ضمن خدمت و مراکز آموزشی، پژوهشی دستگاهت: تدریس در دوره

  ها، مقاطع و مراکز مربوط به آموزش و پرورشث: تدریس در دوره
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  فهرست مطالب

  

  اول: کلیات     فصل

  2                         يشهروند میشهروند و مفاه ،يحقوق شهروند فیبخش اول : تعر

  2....................................................................................................   يحقوق شهروند فیتعر الف :

  2.....................................................................................................................  شهروند  فیب : تعر

  2..................................................................................................................   يشهروند میپ : مفاه

  4   يبخش دوم : اخالق شهروند

  5   آن  يو چالش ها يدر خصوص حقوق شهروند یبخش سوم : نکات کل

  5.........................................................................................................................   یالف : نکات کل

  6................................................................................................   يحقوق شهروند يب : چالش ها

  8   يارم : منابع حقوق شهروندبخش چه

  8..................................................................................................................................  الف : قانون 

  10  .......................................................................................................................   ییقضا هیب : رو

  10  .................................................................................................................................  پ : عرف 

  11  ....................................................................................  علم حقوق  يعلما دیعقا ای نیت : دکتر

  11                                با شعبات مختلف علم حقوق  يبخش پنجم : ارتباط حقوق شهروند

  11  ....................................................................................................   یالف : ارتباط با حقوق اساس

  12  .........................................................................................................   یتباط با حقوق مدنب : ار

  13  ...........................................................................................................  پ : ارتباط با حقوق جزا 

  13  ...........................................................................................................  ت : ارتباط با حقوق کار 

  14  ........................................................................................................   يبا حقوق ادار ث : ارتباط

  15                                                                        يحقوق شهروند خچهیبخش ششم : تار

  16  ................................................................................................................   یحموراب الف : قانون

  17  ................................................................................................................................   قایب : آفر

  18  .................................................................................................................................   ونانیپ : 



 ح

 

  20  ....................................................................................................................................  روم ت : 

  22  ...................................................................................................................................   نیث : چ

  23  ...................................................................................................................................   ایتالیج : ا

  23  .............................................................................................................................  چ : انگلستان 

  25  .................................................................................................................   یشمال يکایح : آمر

  27  .................................................................................................................................  خ : فرانسه 

  30  ....................................................................................................................................   رانید : ا

ها و اصول مرتبط با حقوق  یژگیها، اهداف، و ها، شاخص واژه: دوم فصل

  يشهروند

  42                                                                                                        بخش اول : واژه ها 

  42  ..........................................................................................   يحق و انواع حق فرد فیالف : تعر

  44  ................................................................................................................  اصطالحات  ری: ساب 

  51                                                                                                 بخش دوم : شاخص ها 

  51  ..........................................................................................   يمقدار ای یکمّ يالف : شاخص ها

  53  ............................................................................................ یفیک ای یفیتوص يب : شاخص ها

  55                       شهروندمطلوب  جامعه و يها یژگیو و يشهروند اهداف حقوقبخش سوم : 

  55  ..................................................................................................   يالف : اهداف حقوق شهروند

  56  ................................................................................................  جامعه مطلوب  يها یژگیب : و

  57  ..............................................................................................  شهروند مطلوب  يها یژگیپ : و

  60                                                يبخش چهارم : اصول حاکم و مرتبط با حقوق شهروند

  60  .......................................................................   یو کرامت انسان اتیالف : اصل احترام به حق ح

  60  .....................................................................................................................  ب : اصل مساوات 

  61  ..........................................................................................................  قانون  تیپ : اصل حاکم

  63  ..........................................................................  )  یعدالت خواه ای(  يت : اصل عدالت محور

  66  .............................................................  و منصفانه به حقوق فرد و جامعه  یث : اصل توجه منطق

  67  .......................................................................................  )  یآموزش حقوق ای(  ییج : اصل دانا
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  زردشت هود،ی ت،یحیمس در قرآن، يحقوق شهروند: فصل سوم

  70                                                                                                میقرآن کربخش اول : 

  90                                                                                                    تیحیبخش دوم : مس

  96                                                                                                         هودیبخش سوم : 

  100                                                                                               بخش چهارم: زردشت

  یعمل ي رهیو س اتیو روا ثیاز منظر احاد يحقوق شهروند :چهارم فصل

  104                                                                         اتیو روا ثیبخش اول: از منظر احاد

  138                                                                                      یعمل ي رهیبخش دوم : در س

اهللا  تیو حضرت آ ( س ) ینیاز منظر امام خم يحقوق شهروند: فصل پنجم

   رهبر معظم انقالب )( يخامنه ا

  184                                                                     ( ره )  ینیامام خم دگاهیبخش اول : از د

  184  ...............................................................................................  امام  يالف : فرمان هشت ماده ا

  186  .......................................................................  معقول  ریغ يها نشیامام نسبت به گز رادی: اب 

  187  ..............................................................................  در قبال قانون  يپ : احترام به قانون و برابر

  188  .................................................................................................................  و انتقاد  يت : آزاد

  191  .....................................................  و عدم غرور آنان  یستیبودن مسئوالن و ساده ز یث : مردم

  194  ......  احزاب  يو آزاد یعموم يو احترام به آرا تیج : منع سوء استفاده مسئوالن از مقام و موقع

  195  ........................................................................................................   نیئولمس يچ : خدمتگزار

  196  ...............................................................   نیو منع اهانت به متهم ستهیح : قضاوت عادالنه و شا

  199  .......................................................  دستان  ریخ : منع ظلم و هرج و مرج و مراقبت از رفتار با ز

  200  ...............................................................................................  : اهتمام به امور مردم و جامعه  د

  200  ..........................................   گرانید شیذ : احترام به جان و مال و عِرض مردم و منع سلب آسا

  202  ..............................................................................................................   یمذهب يها تیر : اقل

  204  ...................................................................و مطبوعات به عموم مردم  ونیزیتلو ویز : تعلق راد

  205  ....................................   ( ره )ینیامام خم یعمل رهیدر س يحقوق شهروند قیاز مصاد یس : برخ



 ي

 

  212       )یمُدّ ظلّه العال يخامنه ا یاهللا العظم تیحضرت آ(رهبر معظّم انقالب  دگاهیبخش دوم : از د

  212  .....................   یاسیس يهاانیبه جر ییدستگاه قضا یقضاوت عادالنه و منع وابستگ تیالف : اهم

  214  ..............................................................   دهیفکر و عق لیمردم و منع تحم هینظام بر پا انیب : بن

  214  ............................................................................................  ز منکر ا یپ : امر به معروف و نه

  215  ......................................................................... ضیو مبارزه با ظلم و تبع یت : عدالت اجتماع

  216  ....................................................................  مردم  نینسبت به مردم و ب تیمیث : محبت و صم

  217  ..............................................................................................................................   يج : آزاد

  219  ........................................................................................................  ن مسئوال يریچ : انتقاد پذ

  220  ....................................  آنان  يمسئوالن و حل مشکالت مردم و احترام به آرا يح : خدمتگزار

  222  ......................................................................................  همه  يبرا یدر نظام اسالم یخ : زندگ

  222  ...........................................................................................  از زن  یو قانون یاخالق تید : حما

  223  ...................................................................................................  ذ : مبارزه با انحرافات و فساد 

  224  ............................................................................   يگر یمسئوالن و منع اشراف یستیر : ساده ز

  يعاد نیقوان یو برخ یدر قانون اساس يحقوق شهروند: ششم فصل

  226                                                      رانیا یاسالم يجمهور ی: در قانون اساسبخش اول 

  246                                                                                        يعاد نیبخش دوم : در قوان

  246  .........................................   يمشروع و حفظ حقوق شهروند يها يالف : قانون احترام به آزاد

  249  ......................................................................................................................   یب : قانون مدن

  253  ........................................................................................................   یمدن تیپ : قانون مسئول

  254  .......................................   یو انقالب در امور مدن یعموم دادگاه هاي یدادرس نییت : قانون آ

  255  ...........................................................  از منکر  انیاز آمران به معروف و ناه تیث : قانون حما

  255  .......................................................................................................   یج : قانون مجازات اسالم

  265  ...............................................................................................   يفریک یدادرس نیین آچ : قانو

  282  ..............................................................................................  ح : قانون نظارت بر رفتار قضات 

  283  ..................................................................و مقابله با فساد  ي: قانون ارتقاء سالمت نظام ادارخ 

  285  .................................................................................  آزاد به اطالعات ید : قانون انتشار دسترس

  286  ..........................................................................................  از حقوق معلوالن  تیذ : قانون حما



 ك

 

  287  .............................................................  و عرضه مسکن  دیاز تول تیو حما یر : قانون سامانده

  288  ..................................................................................................................  ز : قانون مطبوعات 

  290  ............... يمسلّح در موارد ضرور يروهایسالح توسط مأموران ن يریس : قانون نحوه به کارگ

  291  ........................................................................................................................  ش : قانون کار 

  292  .........................................  درمحاکم  عهیرشیغ انیرانیا هیاحوال شخص تیرعاص : قانون اجاره 

قانون رسیدگی به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی،  : ض

  306.....................................................................................................................کلیمی و مسیحی 

  293  ........................................................................................   يخدمات کشور تیریط : قانون مد

  296  ......   یخارج مردانبا یرانیازدواج زنان افرزندان حاصل از تیتابع فیتکل نییقانون اصالح قانون تع ظ :

  297  .............................................................  وزارت آموزش و پرورش  فیع : قانون اهداف و وظا

  297  ...............................................................................................................  پاك  يغ : قانون هوا

  298  ..................................................................................................  عادالنه آب  عیزف : قانون تو

  298  ..............................................................................   ستیز طیمح يق : قانون حفاظت و بهساز

  299  ....................................................................  توسعه کشور  يبرنامه ها یك : قانون احکام دائم

  300  ................................................................. یاجتماع نیگ : قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأم

  302  ......................................................................   رانیا یاسالم يجمهور یانتظام يرویل : قانون ن

  302  ...........................................................................  از حقوق مصرف کنندگان  تیم : قانون حما

  304  ..................................................................................  و توسعه نظام استاندارد  تین : قانون تقو

  305  ................................................................................................................   یو : قانون نظام صنف

  307  ........................................................   یو بهداشت یشیو آرا یدنیو آشام یقانون مواد خوراک : ه

  308  .......................................................................................................................   نیقوان ری: سا ي

شهروندي در سند چشم انداز، سیاست هاي کلی نظام، بیانیه حقوق  :فصل هفتم

  خی مصوبات مراجع دیگرگام دوم انقالب و بر

  328                                                               ساله کشور ستیبخش اول : سند چشم انداز ب

  328                                                                        نظام  یکل يها استیبخش دوم : در س

  329  .....................................................................................   یقضائ تیامن یکل يها استیالف : س

  330  ...........................................................................................   ينظام ادار یکل يها استیب : س



 ل

 

  331  ................................................................................................  سالمت  یکل يها استیپ : س

  332  ....................................................................................   یاقتصاد مقاومت یکل يها تاسیت : س

  333  ................................................................................................  خانواده  یکل يها استیث : س

  334  ...................................................................................................  اشتغال  یکل يها استیج : س

  334  .................................................................................................   تیجمع یکل يها استیچ : س

  335  ......................................................................................  در امور مسکن  یکل يها استیح : س

  336  ...................................................................................   ينظام قانونگذار یکل يها استیخ : س

  336  .............................................................  تحول در نظام آموزش و پرورش  یکل يها استید: س

  337                                                                         گام دوم انقالب  هیانیبخش سوم : در ب

  339                                                                 هییاز مصوبات قوه قضا یبخش چهارم : برخ

  339  ........................................   هییدر قوه قضا یانسان يالف : دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش ها

  354  .....   يمشروع و حفظ حقوق شهروند يهایقانون احترام به آزاد 15بند  ییب : دستورالعمل اجرا

  358  .................................................................. هییقوه قضا استیر 20/1/1383پ : بخشنامه مورخ 

  361  ........................................................................  حقوق عامّه  يریگیت : دستورالعمل نظارت و پ

  366  ............................................................................   هییمصوبات قوه قضا ریاز سا ییث : نمونه ها

  372                                       یانقالب فرهنگ یعال ياز مصوبات شورا یبخش پنجم : برخ

  372  .................................   رانیا یاسالم يزنان در نظام جمهور يها تیالف : منشور حقوق و مسؤل

  385  ...............................................................................  آموزش و پرورش  نیادیب : سند تحول بن

  387  ................................................................................   یاسالم يجمهور یاساس يپ : ارزش ها

  يشهروند و منشور حقوق يدر نظام ادار يحقوق شهروند: فصل هشتم

  390                                                                    يدر نظام ادار يبخش اول : حقوق شهروند

  390  .....................................................................   يادار یعال يمصوبه شورا رامونیپ یاتیالف : کل

  390  .....................................................   يدر نظام ادار يحقوق شهروندب : فصول و مواد مرتبط با 

  407                                                                            يحقوق شهروندبخش دوم : منشور 

  407  ....................................................................................................  منشور  رامونیپ یاتیالف : کل

  407  .................................................................  وکار اجرا و نظارت  ب : مقدمه و مواد منشور و ساز



 م

 

  يحقوق شهروند مراجع مرتبط بافصل نهم:  

  430                                                                                                     يبخش اول : رهبر

  432                                                   نگهبان  يو شورا یاسالم يبخش دوم : مجلس شورا

  437                                                                                                  هیبخش سوم : قوه مجر

  443                                                                                                     هیبخش چهارم : قوه قضائ

  458                                                                                               یبخش پنجم : مراجع شبه قضائ

  يو ارتباط آن با حقوق شهروند در خصوص حقوق بشر یکات: نفصل دهم

  472                            يحقوق بشر و اشتراك و افتراق آن با حقوق شهروند فیاول : تعربخش 

  474                                                              حقوق بشر  یالملل نیب نیمواز نیبخش دوم : مهم تر

  477   یاسیسو یحقوق مدن یالملل نیب ثاقیمحقوق بشرو یجهان هیاعالماز يبخش سوم : مواد

  485                                                   حقوق بشر  تهیحقوق بشر و کم يبخش چهارم : شورا

  486                                                حقوق بشر  یاسالم هید اعالماز موا یبخش پنجم : برخ

  491                                                                                            منابع و مآخذ
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    مقدمه

شهروندي مفهومی عجین شده با اجتماع و قلمرو سیاسی است. دلیل این مدّعا همان خصیصه مدنی الطّبع 

وي به حیات جمعی و رغبت به نظمی نهادین و پایدار است. مُسلّماً الزمه این حضور  بودنِ انسان و ناگزیريِ

زندگی مدارانه و بقاء شایسته در عرصه یک جامعه سیاسی، بسترسازي و سامان بخشی مناسبات گوناگونی 

عاد ها، حقایق و ضرورت ها به طور منصفانه و منطقی در اباست که می بایست با درك صحیحی از واقعیت

مختلف شکل گرفته و ضمن اینکه موجبات عینیّت یافتن قابلیّت ها، استعدادها و شایستگی هاي شهروندان را 

در چهارچوب ضوابط و به نحو مطلوب و به موقع فراهم می سازد، تجلّی بخش حقوق و تکالیف متقابل 

گذر زمان و عدم تعرّض  عناصر آن نیز به طور شفاف و صریح باشد. بدون شک قوام صحیح این روابط در

طلبد که سازوکارهاي هاي ارزشیِ تعیین شده و اهتمام در تداوم زندگی کرامت گونه آدمی، میبه ساحت

ی گردد که عمدتاً نقش کلیدي عادالنه و نهادینه شده، همراه با تدابیر و ضمانت اجراهاي کافی، تعبیه و عملیّات

ت، اما نباید از تأثیرگذاري و نقش آفرینی مردم نیز غافل شد. در این موارد بر عهده حاکمیّت اس يورو مح

بدین منظور و با لحاظ سایر جهات، مسئله حقوق شهروندي که امروزه تحلیل محتواییِ مقوله هاي متنوّع آن 

در میان بسیاري از صاحب نظران از جذابیت خاصی برخوردار شده است، علیرغم گستردگی، تنوّع و حتی 

نظر بوده، کما اینکه  هم و امید آفرین در این خصوص مطمحمفهومی، به عنوان یک موضوع م برخی ابهامات

  روز به روز بر اهمیت مطالعاتی و نوید بخشی آن افزوده می گردد.

مباحث این اثر نیز که به نوعی پیرامون جنبه هاي مختلف حقوق شهروندي و در چندین فصل تبیین و 

و تدوین شده است تا بتواند در بردارنده اغلب مسائل مرتبط با موضوع بوده نگارش گردیده به نحوي طراحی 

هاي مورد ها و هم افزاییو امید است عالوه بر جلب رضایت مطالعه کنندگان عزیز در ارتقاء سطح آگاهی

تشکر  نیاز و تحقق سایر اهداف مربوط، مفید و مؤثر باشد. پیشاپیش از ارائه نقطه نظرات و انتقادات سازنده

  می شود.

  فریدون افشاري

  1399 ،بیرجند -خراسان جنوبی
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 : تعریف حقوق شهروندي، شهروند و مفاهیم شهروندي : بخش اول

 : 1حقوق شهروندي تعریف	: الف

 2حقوق شهروندي مجموعه قواعد و اصولی است که حاکم بر موقعیت فرد در یک جامعه سیاسی

در ابعاد مختلف   اوها، قابلیت ها و امتیازات قانونی، قراردادي و عرفیِ بوده و موجبات تحقق توانایی

اجتماعی، مدنی، اقتصادي، فرهنگی، سیاسی، قضائی، بهداشتی و غیره را با رعایت حقوق دیگران 

  و جامعه فراهم می سازد.

  : 3تعریف شهروند : ب

کند و ضمن برخورداري از حقوق، شهروند کسی است که در جامعه سیاسی زندگی می 

 . 4دار تکالیفی نیز می باشدعهده

  : 5یم شهرونديمفاه : پ

توانیم داراي دو مفهوم عام و خاص بدانیم. در مفهوم عام منظور از شهروند را می 6شهروندي 

کسانی است که در یک جامعه سیاسی زندگی می کنند و اعم از کسانی است که رابطه تابعیت را 

                                                 
1 Citizenship Law / Right of Citizenship / Citizenship rights 

 …جامعه سیاسی از فرمانروایان و فرمانبران ترکیب شده است. از یک طرف افراد و اشخاص قرار گرفته اند و از طرف دیگر قدرت حاکم  2

پیچیده و  جامعه سیاسی متکامل ترین و پیشرفته ترین جوامع است که وجه مشخصه آن وجود قدرت ناب سیاسی است که به طرق

بغرنجی سازمان یافته باشد و بر همه افراد و اعضاي جامعه و همچنین کلیه جوامع جزء و خاص که در بطن جامعه کل قرار گرفته اند 

 ). 14و  13، صفحات 1375اعمال شود ( کتاب بایسته هاي حقوق اساسی، دکتر ابوالفضل قاضی شریعت پناهی، نشر دادگستر، تهران، 

3 Citizen / ( Citoyen = در فرانسه ) 

 شهروندي در قالب شعر : 4

  شهروندي عهده دار حق و تکلیف همه        شهروندي، زیست انسان فارغ از هر واهــمه

  حق و تکلیــــف، حاصــل هر جـــامعه      نی تو پنداري که داري حق و هیچ تکلیف نه

5 Citizenship 
تازه و نو است به طوري که حتی در فرهنگ هاي عمومی مثل فرهنگ معین و عمید مطرح نشده واژه شهروند در ادبیات ایران واژه اي  6

است ... در ایران تا "  فرهنگ فارسی امروز " است. ظاهراً اولین فرهنگ فارسی به فارسی که کلمه شهروندي را در خود جاي داده است

اده می شود. ( کتاب حقوق شهروندي زنان در ایران، بین دو انقالب، هادي قبل از مشروطیت به جاي این واژه از کلمه رعیت و رعایا استف

با ارجاع به : رضا اسماعیلی، انواع  16و  15، صفحات 1396نوري، صدیقه مسیب نیا فخبی، نشر بنگاه، ترجمه و نشر کتاب پارسه، تهران، 

 ). 106ص  ،22فرهنگ اصفهان، شماره  حقوق شهروندي در قانون اساسی جمهوري اسالمی،
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با دولت محل استقرار خود دارند و یا کسانی که ممکن است تابع کشورهاي دیگر باشند ولی با 

  رعایت قوانین و مقررات در سرزمین متعلق به دولت معینی سکونت دارند. 

شود و بیگانگان را در بر اما در مفهوم خاص منظور از شهروند فقط شامل اتباع یک کشور می

در این مفهوم فقط افرادي که رابطه تابعیت با کشور محل استقرار خود نمی گیرد به عبارت دیگر 

  ن جامعه محسوب می شوند.آ را دارند شهروند

امروزه بسیاري از صاحبنظران بدون لحاظ نمودن مفهوم عام و خاص مذکور، صرفاً شهروندان  

  را شامل اتباع یک کشور می دانند.

شهروندي و صرفنظر از قوانین و اصولی که به دلیل جنبه باید توجه داشت که در مفهوم عام  

گذار، تفاوتی بین اتباع داخله و خارج وجود ندارد ممکن حقوق بشري آن و یا بعضاً نوع نگاه قانون

هایی در این خصوص قائل شود. به عنوان کند تفاوتاست در برخی از قوانینی که مقّنن وضع می

د نی ایران جُز در موارد ذیل اتباع خارجه از حقوق مدنی مُتمتُع خواهقانون مدن 961مثال مطابق ماده 

  : بود

در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتاً از اتباع خارجه  -1

  سلب کرده است.

 قانون دولت متبوعه تبعه خارجه آن را قبول نکرده. که در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی -2

  .ایجاد شده باشد یکه صرفاً از نقطه نظر جامعه ایران در مورد حقوق مخصوصه -3

قانون اساسی ایران، دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و مؤسسات در امور  81یا به عنوان مثال مطابق اصل 

  خارجیان مطلقاً ممنوع است. تجارتی و صنعتی و کشاورزي و معادن و خدمات به
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  : اخالق شهروندي : بخش دوم

د مسئله از جمله مفاهیم دیگري که جا دارد در کنار مفهوم حقوق شهروندي به آن توجه شو 

 اخالق شهروندي است.

اخالق مجموعه قواعدي است  " تعاریف متعددي به عمل آمده است از جمله اینکه 7از اخالق 

قواعد اخالق میزان تشخیص نیکی  نیکوکاري و رسیدن به کمال الزم است،که رعایت آنها براي 

اجباري  و و بدي است و بی آنکه نیاز به دخالت دولت باشد، انسان در وجدان خویش آنها را محترم

  ". 8داندمی

امر و نهی هاي سودمند  اخالق عبارت است از عرف و عاداتی که متضمن " به تعبیر دیگر 

الزم به ذکر است که بین اخالق و حقوق ارتباطاتی وجود دارد. البته علیرغم  ". 9اجتماعی است

ارتباط تنگاتنگ حقوق و اخالق و به خصوص تأثیر گسترده اخالق در قواعد حقوقی، بین آنها 

  . 10تفاوت هایی از جنبه هاي گوناگون نظیر هدف، قلمرو، ضمانت اجرا، منبع وجود دارد

کاربست ضوابط و معیارهاي   ، همان رعایت یا11الق شهرونديبه هر صورت منظور از اخ 

مطلوب اخالقی در مناسبات گوناگون شهروندي اعم از روابط شهروندان با یکدیگر یا با دولتمردان 

  و حاکمیت می باشد.

به عنوان مثال عدم استفاده از  : مصادیق متعددي را می توان براي اخالق شهروندي ذکر کرد 

ارباب رجوع علیرغم اتمام  بوق اتومبیل در جوار بیمارستان ها و اماکن مسکونی، راه انداختن کار

البته باید  …وقت اداري، کمک به عبور نابینا از خیابان، ایثار و از خودگذشتگی در امور گوناگون، 

                                                 
7 Morality 

 .59ص ، 1388مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، دکتر ناصر کاتوزیان، شرکت سهامی انتشار، تهران، 8
 .38ص ، 1376کلیات حقوق، دکتر ارسالن ثابت سعیدي، انتشارات پیام نور، تهران،  9
، صفحات 1395علم حقوق، فریدون افشاري، انتشارات قهستان، بیرجند،  يجهت مطالعه بیشتر رجوع شود به کتاب کلیات و مقدمه 10

  .32تا  28

11 Citizenship Morality / Citizenship Morals 
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ن است در گذر زمان در قالب قواعد اخالق شهروندي ممکمصادیق توجه داشت که بعضی از 

  حقوقی نیز درآیند و به این جهت از منظر حقوق شهروندي هم قابل بررسی باشند.

  :نکات کلی در خصوص حقوق شهروندي و چالش هاي آن : بخش سوم

  : نکات کلی : الف

  : برخی از نکات کلی که در مورد حقوق شهروندي باید مدنظر باشد عبارتند از

ه عبارت دیگر نمی توان به خاطر بروندي به منزله نقض قوانین و مقررات مملکتی نیست. حقوق شه -1

    رعایت حقوق شهروندي مبادرت به زیر پاگذاشتن سایر قوانین و مقررات نمود.

ي ي به منزله تجاوز به حقوق جامعه و یا تضییع حقوق دیگران نیست. چرا که در بسیارحقوق شهروند -2

ه حقوق خود ب نیز الزمه تحقّق حقوق شهروندي در مورد یک شهروند این است که دیگران و جامعه ،موارد

  برسند.

از آنجاییکه حق و تکلیف دو روي یک سکه هستند. بنابراین در قبال حقوق شهروندي، تکالیف و  -3

برابر اجتماع و حکومت همانطور که فرد در  " مسئولیت هایی نیز قابل تصوّر است که باید رعایت گردد. لذا

تکالیفی نیز به عهده دارد که باید انجام دهد این عمل یک عمل یک  ،بهره مند است در مقابل یاز حقوق

  ". 12طرفه نیست

  نیست. ) فرهنگی،... هاي دینی،نظیر ارزش( عهاعتنایی به نظام ارزشی جامشهروندي به منزله بیحقوق -4

از مسائل و روابط در ابعاد مختلف مدنی/ سیاسی/ اجتماعی/ ونه هاي متعددي گحقوق شهروندي  -5

وضوع خاص و گیرد و به عبارت دیگر منحصر به متصادي/ بهداشتی، ... را در بر میفرهنگی/ قضائی/ اق

  واحدي نیست.

  

  

                                                 
 .17ص ، 1370آزادي هاي عمومی و حقوق بشر، دکتر منوچهر طباطبایی مؤتمنی، انتشارات دانشگاه تهران،  12
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  : چالش هاي حقوق شهروندي : ب

   : چالش مفهومی -1

شهروندي یک مفهوم مناقشه بردار است کماکان مفهوم  " علیرغم تالش هاي متعدد انجام شده

  ". 13یعنی اینطور نیست که کامالً ابهامات مفهومی آن برطرف شده باشد

  : چالش سیاسی و اداري -2

ان در برخی از کشورها ممکن است حقوق شهروندي دستخوش سیاست هاي سلیقه اي دولتمرد

لت قبلی را انچه سیاست هاي دوشود. به عبارت دیگر دولت هایی که بعداً بر سر کار می آیند چن

 رچادقبول نداشته باشند در اینصورت حقوق شهروندي در عرصه یا عرصه هاي خاص ممکن است 

کن است وقفه یا مشکالتی شود همچنین گاهی از اوقات مصالح و منافع دستگاه هاي اجرایی مم

  موانع یا محدودیت هایی در این رابطه ایجاد کند. 

  : امکاناتچالش مالی و  -3

ق شهروندي ها را براي تحقّق حقوهاي حاکمه کشورالی، دستگاهابع مگاهی از اوقات کمبود من

  .دربعضی زمینه ها مانند تعمیم بیمه ها، مسکن، اشتغال، ... با مشکل مواجه می کند

  : چالش عدم آگاهی -4

ا با هروندي رآشنا نبودن شهروندان با وظایف و مسئولیت ها و حقوق خود، مسئله حقوق ش

  مشکالتی همراه می سازد.

  : چالش تقنینی -5

ساختار و رویکرد قانونگذاري و نواقص مربوط به آن ممکن است در بعضی از کشورها به عنوان 

یک چالش در خصوص حقوق شهروندي مطرح گردد که می توان به مواردي در این رابطه اشاره 

عدم شفافیت در قوانین و یا تعارض آنها با یکدیگر  و به روز نبودن قوانین، ابهام داشتن : کرد نظیر

                                                 
  .29ص ، 1387شارات سوره مهر ( وابسته به حوزه هنري )، تهران، حقوق شهروندي و عدالت، دکتر عماد افروغ، انت 13
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نها را پدید می آورد، پراکندگی قوانین و ر سلیقه اي و راه فرار از اجراي آکه بعضاً امکان تفاسی

افراطی و در نتیجه  14عدم تجمیع موضوعات واحد تحت یک قالب و عنوان مشخص، جرم انگاري

م قوانین کیفري، کثرت قوانین در موضوع واحد بدون اینکه قانون جدید به نسخ یا عدم نسخ تور

ت و سایر مجریان قانون می شود، شهروندان و قضاقوانین سابق اشاره نماید که نتیجه آن سردرگمی 

نگاه احساسی و مقطعی در وضع قواعد بدون توجه به واقعیت ها و ضرورت ها و اهداف اصولی و 

تبدیل  15عبارت دیگر محمل منطقی نداشتن قوانین که سرانجام در گذر زمان به قوانین متروكبه 

صرار بر ماندگاري اِخواهد شد، تغییر یا جایگزینی زود هنگام قانون جدید با قانون مناسب سابق و 

  دیر هنگام و عدم تغییر قانون نامناسب سابق، ...

  : چالش ضمانت اجرا -6

ر بودن بودن ضمانت اجرا در خصوص مسائل متنوع حقوق شهروندي و هزینه فقدان یا ناکافی ب

حقق حقوق تدستیابی به آن براي شهروندان را می توان به عنوان یکی دیگر از چالش ها در  راه

  شهروندي دانست.

  : چالش جهانی شدن -7

تعامالت جهانی شدن هم یک چالش جدید براي حقوق شهروندي ایجاد کرده است. امروز با  " 

جهانی ... و با پیوندها و اتحادیه هاي جهانی و با مهاجرت گسترده رو به رو هستیم آیا مسئله روي 

تعریف یا هسته اصلی تعریف حقوق شهروندي که محوریت از آنِ دولت سرزمینی و حاکمیت 

   ". 16است اثر نمی گذارد

                                                 
ه تر جرم انگاري فرآیندي است که در آن به موجب قوانین کیفري، رفتارهاي جدیدي مشمول حقوق کیفري می شوند. هر قدر دامنه این قوانین، گسترد 14

نتشارات محراب ساختاري و فرآیند عدالت کیفري، دکتر محمد علی طاهري، ا می شود، مجرمان بیشتري را نیز به وجود می آورد. ( رجوع شود به خشونت

  ).76ص ،1377دبهشتی،انتشارات دانشگاه شهیبه نقل ازنجفی ابراندآبادي،علی حسین و بیگی،حمید هاشم،دانشنامه جرم شناسی،134،ص1385فکر، تهران، 
پرده شده بعضی از مقررات بدون اینکه قانونگذار آنها را به طور صریح یا ضمنی نسخ نماید ممکن است در گذر زمان به طور خود به خود به فراموشی س 15

سب یا به هر علت خواه به علت تدوین نامنا " و قابلیت اجرائی خود را از دست بدهند که به اینها قوانین متروك می گوییم. به عبارت دیگر این قوانین

یی خود را دیگري با واقعیت منطبق نیستند یا بعد از اینکه به طور عادي مدت زمانی به اجرا در آمدند چون پاسخگوي نیازهاي جدید نیستند خصلت اجرا

قسمت اخیر از جامعه شناسی با نقل  52، ص 1393( رجوع شود به حقوق تطبیقی تألیف فریدون افشاري، انتشارات تمرین، مشهد،  ". از کف می دهند 

 ). 44، ص 1370حقوق، هانري لوي برول، ترجمه دکتر ابوالفضل قاضی، انتشارات دانشگاه تهران، 
  .28حقوق شهروندي و عدالت، دکتر عماد افروغ، ص  16



  قوق شهرونديح                                                                                                                                           8 

 

  : منابع حقوق شهروندي : بخش چهارم

و منابع حقوق شهروندي در  " 17ورت هاي ایجاد قواعد حقوق استمقصود از منابع حقوق ص " 

  : حقوق ایران عبارتند از

  : 18قانون : الف

قانون قاعده عام و مدوّنی است که با رعایت تشریفات از سوي مقامات و مراجع صالحیت دار 

. در اینجا منظور 19وضع می شود و تنظیم کننده روابط و رفتارهاي مختلف در یک جامعه می باشد

آن مدنظر می باشد که اعم از قانون مصوّب مجلس و سایر مصوباتی است که عام از قانون، مفهوم 

  : از سوي مراجع ذي صالح وضع می شود و شامل موارد زیر هستند

و برخی اصول دیگر  47، 46، 42تا  19، 14، 13، 12، 10، 8، 7، 6، 3اصول (  : قانون اساسی -1

   ) 20یقانون اساس

که ممکن است همه یا برخی از مواد یک قانون مرتبط با حقوق شهروندي  : قوانین عادي -2

قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي، قانون مدنی، قانون  : باشند نظیر

مجازات اسالمی، قانون آیین دادرسی کیفري، قانون مسئولیت مدنی، قانون انتشار و دسترسی آزاد 

منکر، قانون  از به اطالعات، قانون حمایت از معلوالن، قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان

احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه،  قابله با فساد، قانون رعایت اجازهارتقاء سالمت نظام اداري و م

دتشتی، کلیمی قانون رسیدگی به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زر

ان، قانون مواد و مسیحی، قانون مدیریت خدمات شهري، قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگ

                                                 
 .119ص مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، دکتر ناصر کاتوزیان،  17

١٨ Law/ Rule 
هاي سپیده کاشانی و ابن حسام ي درسی کلیات حقوق، آموزشکدهو نیز جزوه 44ص کلیات و مقدمه علم حقوق، فریدون افشاري،  19

فریدون  -10، ص 1387ي درسی حقوق فرهنگی، دانشگاه علمی کاربردي مرکز جهاد دانشگاهی بیرجند، و جزوه 32ص ، 1383بیرجند، 

 افشاري
قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران چنین آمده است که : بر قراري حکومت نظامی ممنوع است. در حالت  97به عنوان مثال در اصل  20

نماید ولی مدت  جنگ و شرایط اضطراري نظیر آن دولت حق دارد با تصویب مجلس شوراي اسالمی موقتاً محدودیت هاي ضروري بر قرار

  کند.قی باشددولت موظف است مجدداً ازمجلس کسب مجوزکه ضرورت همچنان بادر صورتیش ازسی روز باشدوتواند بیهرحال نمیآن به
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، قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري، و آرایشی و بهداشتی خوراکی و آشامیدنی

و  ن خارجی،قانون اصالح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردا

  قوانین متعدد دیگر ...

که  ) تحت عناوین گوناگون اعم از معاهده، کنوانسیون، میثاق و غیره( موازین بین المللی  -3

یعنی تصویب توسط قوه مقننه و امضاي عالی  21پس از طی روال پیش بینی شده در قانون اساسی

قانون مدنی در حکم قوانین ایران تلّقی  9ده ترین مقام قوه مجریه یا نماینده قانونی وي و به استناد ما

  می شوند.

 112که عمدتاً مصوبات این مجمع به استناد اصل  22مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام -4

در خصوص  24و شوراي نگهبان 23قانون اساسی در مقام حل اختالف بین مجلس شوراي اسالمی

تی براي مقام رهبري نیز مکی و مشورگرچه این مجمع به عنوان بازوي کقوانین، صادر می شود. 

  .) قانون اساسی 110اصل  8و  1بندهاي ( گردد. محسوب می

قانون  138هیئت وزیران و یا تعداد یا احدي از وزراي مربوطه که در راستاي اصل  مصوبات -5

 اساسی صادر می شوند و معموالً به صورت تصویب نامه و یا آیین نامه وزارتی می باشند و نیز

، شوراي عالی انقالب  25مصوبات سایر مراجع قانونی صالحیت دار نظیر مصوبات قوه قضائیه

  فرهنگی، شوراي عالی اداري، ....

                                                 
قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران چنین آمده است که : عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه هاي بین  77در اصل  21

وع امضاي رئیس جمهور یا نماینده قانونی او پس از تصویب نیز به موض 125المللی باید به تصویب مجلس شوراي اسالمی برسد و در اصل 

قانون مدنی نیز چنین مقرر گردیده که : مقررات عهودي که بر طبق قانون اساسی بین  9مجلس در این خصوص اشاره شده است. در ماده 

  دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.
22 Expediency discretion council of the regime 
23 The Islamic consultative assembly 
24 Guardian Council 

رئیس قوه قضائیه نمی تواند براي دستگاه هاي خارج از  " قانون اساسی، 138بر اساس نظر تفسیري شوراي نگهبان در خصوص اصل  25

ن اساسی، آیین نامه تصویب کند. در این صورت، آیین نامه این قوه، آیین نامه وضع کند اما می تواند در حدود اختیارات مذکور در قانو

 ). 1391( رجوع شود به روزنامه رسمی مورخ دهم فروردین  ". مصوبه ایشان براي همه دستگاه ها الزم االتّباع است
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  : 26رویه قضایی : ب

رویه قضایی به معناي خاص شامل آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور است که براي کلیه  " 

که در این خصوص در حال حاضر باید  " 27استتّباع محاکم به عنوان آراء وحدت رویه الزم اال

توجه شود. الزم به ذکر است که بر اساس ماده  1392آیین دادرسی کیفري سال قانون  471به ماه 

مجلس شوراي اسالمی  1390مصوب سال ( قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري  8

لحت نظام موافق با مصلحت نظام توسط مجمع تشخیص مص 1392که بعضی از مواد آن در سال 

 12پیش بینی گردیده که مطابق ماده نیز هیئت عمومی دیوان عدالت اداري  ) تشخیص داده شد

  قانون مذکور یکی از وظایف آن صدور آراء وحدت رویه می باشد.

ذا همانند لبه هر صورت باید توجه داشت از آنجائیکه آراء وحدت رویه ارزش قانون را دارند 

  قوانین در روزنامه رسمی کشور چاپ و منتشر می گردند.

  : 28عرف : پ

رف، رفتار و یا عادتی است که به مدت طوالنی و دراز مدت در گذر زمان بین عموم منظور از عُ

باشد عنوان که از ثبات و پایداري برخودار میمردم و یا یک اجتماع خاص مرسوم بوده و ضمن این

  . 29رابر یک واقعه معین مورد استناد قرار می گیردیک قاعده الزام آور در ب

ال در ماده مث بهره گیري از عرف در قوانین مملکتی مورد توجه قانون گذار بوده است. به عنوان

ه در آن تصریح عقود نه فقط متعاملین را به اجراي چیزي ک " : مده است کهقانون مدنی چنین آ 220

یا به موجب  ین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادتشده است ملزم می نماید بلکه متعامل

عارف بودن مت " همین قانون 225یا به موجب ماده  " قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند

ر عقد دامري در عرف و عادت به طوري که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکر 

  ". است

                                                 
26 Juris Prudence / Judicial Precedent 

 .111ص ، 1368حقوق جزاي عمومی ایران، جلد اول، دکتر ایرج گلدوزیان، انتشارات دانشگاه تهران،  27
٢٨ Usage / Custom 

 .24ص ي علم حقوق، فریدون افشاري، کلیات و مقدمه 29
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  : دکترین یا عقاید علماي علم حقوق : ت

و متخصصین  منظور از دکترین، عقاید و اندیشه هایی است که از طرف اندیشمندان و صاحبنظران

به عنوان  در مسائل حقوقی در راستاي توجیه یا تفسیر قواعد و موضوعات حقوق شهروندي مطرح و

  یک منبع کمکی و غیر مستقیم مورد استفاده قرار می گیرند.

  : 30ارتباط حقوق شهروندي با شعبات مختلف علم حقوق : بخش پنجم

  : 31ارتباط با حقوق اساسی : الف

ي حقوق اساسی مجموعه قواعد و اصولی است که ساختار و تشکیالت دولت و صالحیت قوا

  است. تشکیل دهنده آن و نیز حقوق ملت را معین می کند و مهم ترین منبع آن قانون اساسی

اصول  در قانون اساسی : ط حقوق شهروندي با حقوق اساسی این است که اوالًدالیل ارتبا

حق  : متعددي را می توان یافت که پیرامون موضوعات مختلفه حقوق شهروندي است نظیر

ل در وکی دادخواهی، تساوي در برابر قانون، منع تفتیش عقاید، حق تشکیل خانواده، حق داشتن

کن مناسب، اجتماعی، حق داشتن مس تأمیندادگاه ها، احترام به مالکیت مشروع، بر خورداري از 

ال، آموزش و منع دستگیري غیر قانونی، منع تبعید غیر قانونی، اصل برائت، منع شکنجه، حق اشتغ

گر به رض مپرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه، مصون بودن حیثیت و جان و مال و مسکن از تع

  موجب قانون، .... و موارد دیگري از این قبیل.

 42لغایت  19عالوه بر اینکه فصل سوم قانون جمهوري اسالمی ایران از اصول باید توجه داشت 

ائل مرتبط با به حقوق ملت اختصاص یافته است. در سایر اصول قانون اساسی نیز بعضاً به برخی مس

  حقوق شهروندي اشاره شده است.

نیز مورد بررسی  ) قوه مقننه، مجریه و قضائیه( در حقوق اساسی، صالحیت قواي مملکتی  : ثانیاً

قرار می گیرد که برخی از این صالحیت ها به طور مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط با حقوق شهروندي 

                                                 
فریدون افشاري، ي علم حقوق، جهت آگاهی بیشتر پیرامون تقسیمات علم حقوق و تعاریف مربوطه رجوع شود به کلیات و مقدمه 30

 .23تا  19صفحات 
31 Constitutional Law 
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است. به عنوان مثال در خصوص تظلّم خواهی پیرامون نقض برخی از موضوعات حقوق شهروندي 

دادگاه هاي دادگستري، ( قانون اساسی به قوه قضائیه  173، 159، 156، 61ن به استناد اصول می توا

قانون اساسی هر کس شکایتی از طرز کار مجلس  90رجوع کرد یا طبق اصل  ) دیوان عدالت اداري

رضه مجلس شوراي اسالمی ع شکایت خود را کتباً بهتواند میقوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد  یا

  کند ...

ضمن اینکه مسئله تفکیک قوا و تأثیر گذاري قوا بر یکدیگر که از موضوعات مورد مطالعه در 

یکی  " حقوق اساسی است از آنجائیکه مانع دیکتاتوري می شود و به عبارت دیگر با توجه به اینکه

ّقق و تداوم بسیاي لذا در حفظ و تح " 32از شیوه هاي مبارزه با استبداد اندیشه تفکیک قوا می باشد

  از مسائل حقوق شهروندي اثرگذار می باشد.

  : 33ارتباط با حقوق مدنی : ب

حقوق مدنی عبارت از مجموع قواعد و مقرراتی است که صرف نظر از خصوصیت ها و ویژگی  

هاي مربوط به مشاغل گوناگون، به تنظیم رابطه حقوقی افراد با یکدیگر در داخل یک کشور 

 . 34پردازدمی

صرف نظر از عام و مادر  : دالیل ارتباطی حقوق مدنی با حقوق شهروندي این است که اوالً 

عقود و قراردادها در این قانون  قواعد عمومیِو بودن قواعد حقوق مدنی، از آنجاییکه اصول کلی 

ذکر شده است به این خاطر در بعضی از موضوعات حقوق شهروندي و تنظیم روابط مربوطه نیز 

انون مدنی بعضاً موادي ذکر شده است که به نحوي در ق : د. ثانیاًنیست مورد لحاظ قرار گیرمی با

عدم امکان تملک اموال مورد استفاده (  25مرتبط با حقوق شهروندي می باشند به عنوان مثال ماده 

براي مالک مگر در موارد  به ما الیملک حق هرگونه تصرف و انتفاع نسبت( 30، ماده ) عموم

 960، ماده )منع بیرون کردن مال از تصرف صاحب مگر با حکم قانون( 31، ماده )قانونی استثناییِ 

                                                 
 .106ص ، 72-73جزوه درسی حقوق اساسی یک، دکتر سید محمد هاشمی، انتشارات مجتمع آموزش عالی قم، سال تحصیلی  32

٣٣ Civil Law 
  1ص ، 1398حقوق تجارت، فریدون افشاري، انتشارات کتاب شهر علم، تهران،  34
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 997 ماده، )شوندشخاصی که تبعه ایران محسوب می(ا 976، ماده )ت از خودعدم امکان سلب حریّ(

  و مواردي دیگر. …، ) لزوم داشتن نام خانوادگی براي هر کس( 

  : 35ارتباط با حقوق جزا : پ

  ی کند.محقوق جزا مجموعه قواعد و مقرراتی است که نحوه مجازات اشخاص را از طرف دولت تعیین 

ت دلیل ارتباطی حقوق شهروندي با حقوق جزا این است که نقض حقوق شهروندي ممکن اس

عزیرات سال ت( قانون مجازات اسامی  570با کیفرهاي جزایی همراه باشد به عنوان مثال طبق ماده 

خالف قانون،  هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه هاي حکومتی که بر ) 1375

اسالمی هوري د یا آنان را از حقوق مقرّر در قانون اساسی جمد ملّت را سلب کنشخصی افرا آزادي

ومتی به و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حک خدمتعالوه بر انفصال از  ایران محروم کند

قامات قضایی مهرگاه  : ورقانون مذک 575یا طبق ماده  .حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد

 قرارا یمأمورین ذیصالح بر خالف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی  دیگر یا

لتی به د به انفصال دائم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دونمجرمیت کسی را صادر نمای

  د شد.نمدت پنج سال محکوم خواه

   : 36ارتباط با حقوق کار : ت

بر کلیه روابط و مناسبات حقوقی ناشی از انجام حقوق کار مجموعه قواعد و اصولی است که 

کار براي دیگري حاکم بوده، مشروط بر اینکه اوالً این رابطه با تبعیت کارگر از کارفرما همراه 

. بعضی از 37دیگري بر این رابطه حاکم نباشد باشد. ثانیاً قواعد و مقررات خاص استخدامیِ

کار و منع کار اجباري، مزد مساوي براي کار  آزادي : ضوعات پیش بینی در حقوق کار نظیرمو

کار، ... و مواردي از این قبیل، از  کل هاي کارگري، مراجع حل اختالفمساوي، مرخصی ها، تش

  منظر حقوق شهروندي هم قابل بررسی هستند.

                                                 
٣٥ Criminal Law 
٣٦ Labour Law 

 .21ص حقوق تجارت، فریدون افشاري،  37
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  : 38ارتباط با حقوق اداري : ث

 بررسی اعمالحقوق اداري مجموعه قواعد و اصولی متفاوت از حقوق خصوصی است که به 

ره شوندگان در اداري، ساختار و تشکیالت دستگاه هاي اداري و تنظیم رابطه اداره کنندگان با ادا

  نظام اداري کشور می پردازد.

- رین و دستگاهمقامات و مأمو : اوالًدالیل ارتباطی حقوق اداري با حقوق شهروندي این است که 

از مسائل  ق اداري هستند، مسئول تحقّق بسیاريهاي اداري که از موضوعات مورد مطالعه در حقو

قانون  25ده حقوق شهروندي در روابط خود با شهروندان هستند به عنوان مثال مطابق قسمت اول ما

ند و مدیریت خدمات کشوري، مدیران و کارمندان دستگاه هاي اجرایی خدمتگزاران مردم هست

موده و منشور نق سوگندي که در بدو ورود اداء باید با رعایت موازین اخالق اسالمی و اداري و طب

ردم و با در اخالقی و اداري که امضاء می نمایند وظایف خود را به نحو احسن در راه خدمت به م

  نظر گرفتن حقوق و خواسته هاي قانونی آنان انجام دهند.

جرایی در اهمین قانون، مردم در استفاده از خدمات دستگاه هاي  27یا طبق قسمت اول ماده  

  ق یکسان برخوردارند ...واوي از حقمسشرایط 

مأمورین  حقوق شهروندي توسطمقامات مافوق اداري در صورت اطالع از موارد نقض  : ثانیاً 

  مات پایین تر می بایست اقدامات قانونی مناسب را انجام دهند.و مقا

تواند از  نقض حقوق شهروندي توسط کارکنان با رعایت ترتیبات و شرایط قانونی می : ثالثاً

این ماده  2د قانون رسیدگی به تخلفات اداري و از جمله بن 8موضوع ماده  مصادیق تخلفات اداريِ

ظر در نیعنی نقض قوانین و مقررات مربوط تلقّی شده که در این صورت به تخلف اداري مورد 

یدگی به تخلفات اداري که از موضوعات مورد بحث در حقوق اداري هستند هیأت هاي رس

  رسیدگی خواهند شد.

                                                 
٣٨ Administrative Law 
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  : تاریخچه حقوق شهروندي : بخش ششم

صرف نظر از ادیان حقه الهی و تعالیم انبیاء که در جهت صالح و هدایت بشریت در مسیر صحیح 

یرغم اینکه تاریخ بشر به خصوص زندگی و کمال، حاوي ارشادات و نکات ارزنده اي بوده اند و عل

، 39نظام طبقاتی در ادوار دور حکایت از ظلم و ستم بر پیکره انسانیت داشته به نحوي که وجود

مجازات هاي خشن و غیر انسانی، شکنجه هاي مخوف و زجرآور، قربانی کردن و زنده به گور 

براي رفع  40منطقی نظیر اردالیکردن افراد، فقدان اصل برائت و لزوم تن دادن به ادله اثباتی غیر 

، نظام بردگی و تلقی نمودن برده به عنوان ) تفتیش عقاید(  41اتهام، محاکم هراس آور انکیزیسیون

، ... و موارد متعددي از این قبیل که  42رأیی حکام و پادشاهان و استبداد و خودکامگی خود شیء،

سرزمین هاي گوناگون بعضاً وجود داشته نوعی اعمال ضد حقوق بشر و شهروندي می باشد در  مُبیّن

                                                 
مشترك سرزمین هاي مختلف در گذشته هاي دور بوده است و از جمله اینکه در ایران باستان نیز این پدیده وجود داشته است.  نظام طبقاتی خصیصه عمدتاً ٣٩

 داشت. نه تنها دبیرانبه عنوان مثال آموزش و پرورش در ایران باستان آنچنان بر پایه نظام طبقاتی استوار بود که فرض موارد ضرورت و استثنا براي آن امکان ن

نوشیروان در تجهیزات و کاتبان طبقه خاصی بودند بلکه کتابت و قرائت امتیازات طبقه معینی بود. فردوسی در شاهنامه این مطلب را مورد توجه قرار داده است. ا

به شرطی که شاه اجازه دهد فرزند  فرستاده پادشاه کفش فروشی را پیدا کرد که حاضر شد تنها… هزار دینار نیاز پیدا کرد  300سپاه براي جنگ با رومیان به 

ند تا به اطالع شاه شایسته وي از تعلیم و تربیت برخوردار شود پول الزم را در اختیارشاه قرار دهد. مأمورین وصول پول درخواست کفاش را به بوذرجمهر رساند

ستور داد پول وي را پس دهند. این وضع مخصوص نظام طبقاتی ایران برساند با وجودي که شاه در شرایط فوق العاده قرار داشت پیشنهاد کفاش را نپذیرفت و د

 ). 249و  248، صفحات 1366نبود ( رجوع شود به آموزش و پرورش اسالمی، دکتر ابوالفضل عزتی، ناشر: انتشارات مؤسسه بعثت، 
٤٠ Ordali  و به موجب آن از نیروي ماوراي طبیعت در اثبات مدّعی به که به داوري ایزدي ترجمه شده از ادله اثبات دعوي در بین اقوام قدیم بوده است

اب نظام استمداد می شده است. اردالی به دو نوع اردالی آتش ( گذر از آتش ) و اردالی آب ( گذاشتن دست در داخل آب جوشان ) تقسیم شده است ( کت

، 1378آشوري، دکتر عزت اهللا عراقی، ناشر: مرکز نشر دانشگاهی تهران، دکتر محمد  هاي بزرگ حقوق معاصر، تعریف رنه داوید، ترجمه دکتر حسین صفایی،

). ارادلی نوعی آزمایش قضایی بوده است متهم را مجبور می کردند که از روي آتش یا آهن گداخته بگذرد یا به وسیله آب جوش یا آب سرد  34پاورقی ص 

خداوند مجرم را بشناساند ( حقوق جزاي عمومی، جلد اول، دکتر ایرج گلدوزیان، پاورقی ص وسیله اي است که  شد و معتقد بودند اردالیآزمایش انجام می

میالدي به موجب تصمیم مُتخد در چهارمین شوراي عالی روحانیت مسیح ممنوع اعالم شد ( آیین دادرسی کیفري، جلد اول،  1215). اردالی در سال  5

 ). 30پاورقی ص ، 1388دکتر محمد آشوري، انتشارات سمت، تهران، 
روم به مسیحیت گرایید، قضات رومی براي صیانت از اصول مورد تأیید کلیسا و  میالدي و در دوران سلطنت کنستانتین اول، 311پس از اینکه در سال ٤١

ناگزیر منجر به سلب اعتماد عمومی و انحرافات برخی روحانیون دین مسیح و نیز اجتناب از رسیدگی علنی به جرایم آنان که  جلوگیري از انحطات اخالقی

اي هدایت کردند که چون با روش تحقیقات عادي متفاوت بود آنان را طریق تحقیق شد تحقیقات و رسیدگی به اتهامات روحانیان را به شیوهاز کلیسا می

شد مورد تایید پاپ اینوسان سوم قرار گرفت و در  غیر متداول نامیدند. این روش که در آن به تفتیش عقاید متهم به صورت سري و غیر علنی مبادرت می

انکیزیسیون  اواخر قرون وسطی نه فقط در رسیدگی به اتهامات روحانیون و ملحدان بلکه در مورد محققان و دانشمندان نیز به کار گرفته شد. دادگاه هاي

در آخرین سال سده  " ). بنابراین با توجه به اینکه 36محمد آشوري، ص  یادگار این دوره تاریک از تاریخ اروپاست ( آیین دادرسی کیفري، جلد اول، دکتر

بسیج عمومی بر ضد بد مذهبان آغاز گشت ( و ) محاکم معروف  …دوازدهم میالدي پاپ اینوسان سوم الحاد را بزرگترین خیانت غیر قابل بخشش خواند 

( کتاب در هواي حق و عدالت، از حقوق طبیعی تا حقوق بشر،  " به وجود آمد ...انکیزیسیون ( تفتیش عقاید ) در همین جریان قلع و قمع مبتدعان 

 ). 136و  135، صفحات  1381محمدعلی موحد، انتشارات کارنامه، تهران 
ودش را گفت، همه کرد. عقیده خکریستین سن می نویسد : انوشیروان، عده اي را به عنوان مشورت جمع کرده بود و با آنها درباره مسئله اي مشورت می 42

بگوید گفت گفتند هر چه شما بفرمایید همان درست است، یکی از دبیران بیچاره گول خورد خیال کرد واقعاً جلسه مشورت است و او هم حق دارد رأیش را 

ب! اي جسور! و بالفاصله دستور داد اگر اجازه بفرمایید نظرم را بگویم نظرش را گفت عیب هاي نظر انوشیروان را هم بیان کرد، انوشیروان گفت اي بی اد

آوري و که مجازاتش کنند قلمدان هایی را که آنجا بود در حضور سایرین آن قدر به سرش کوبیدند تا مُرد ( کتاب آزادي انسان، مرتضی مطهري، جمع 

 ). 31، ص 1394چینش طرح مطالعاتی، سید محمد صالح هاشمی گلپایگانی، نشر بینش مطهر، تهران، 
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واجد  و البته برخی از این رفتارها مخصوص ناحیه یا سرزمین خاصی بوده و بعضی با شدت و ضعف

و  زی وسیع تري را شامل می شده است معهذا شاهد برویجغرافیا يهجنبه عمومی بوده و یا گستر

- یه ها و مواردي اینگونه در گذشتهنین، اعالمظهور بعضی اندیشه ها، عقاید، نمایش ها، کردارها، قوا

ستیم که در ادامه رابطه با مسائل مختلف و مرتبط با حقوق انسانی نیز هدر اي دور و بعد از آن ه

  : نها به اختصار ذکر می شودنمونه هایی از آ

  : حمورابیقانون  : الف

.  43است ) حمورابی(  حَمورَبیبه احتمال زیاد قانون  ی ترین قوانینی که بشر تنظیم کردهقدیم " 

گر چه تاریخ تدوین آن دقیقاً معلوم نیست ولی بین دو یا سه هزار سال پیش از میالد مسیح در زمان 

   ". 45بوده است 44امپراطوري بابل

ند که ششمین تن بود 15اهان سلسه اول آموري پادش " مطالعات تاریخی حکایت از این داد که

قبل از میالد به اصالح امور کشور و وضع قوانین  2080تا  2123سال آنان حمورابی بود که از 

پایه ( فرمول  282مُدوّن مزبور عبارت است از  " در خصوص این قانون باید گفت که ". 46پرداخت

. مواد شود ..باگر کسی چنین کند چنان باید  : و تمام این مواد چنین انشاء شده ) اصالح کنونی ماده

قاضی، خریدن شهود، بی  افترا، قسم دروغی، دادن رشوه به : جع استع امور رامزبور به این نو

ات، جنایات بر ضد مالکیت، روابط ارباب و رعیّت، حقوق تجارتی، حقوق خانواده، عدالتی قض

ین، کرایه حیوانات حمه معمار، کشتی سازي، اجاره سفاتعدّي بر شخص، حق الزحمه طبیب، حق الز

بابت وارد می آید، حقوق و تکالیف ارباب نسبت به غالم و کنیز و به عکس.  و خساراتی که از این

 .ها در مقابل قانون مساویند و مزایاي ملّی وجود نداردتمام آزاد ) حمورابی(  بیحَمورَ در قانون

آزاد، آزاد شده، برده ... غالم و کنیز  : یعنی فرقی بین بابلی و غیر بابلی نیست، مردم از سه زمره اند

اي بی محاکمه ممنوع است ... اند ... کُشتن بندهالک باشند و در تحت حمایت قوانینمی توانند م

                                                 
ها وجود داشت ولی از این قوانین عجالتاً مدونی به دست نیامده ( تاریخ ت است که پایه قوانین حمورابی بر قوانین قدیم تري است که از زمان سومريراس 43

 ). 109، ص 1384)، حسن پیرنیا ( مشیرالدوله )، ناشر: مؤسسه انتشارات نگاه، تهران،  1ایران باستان ( 
 کیلومتر ) جنوب بغداد قرار داشته است. 160رات در عراق امروزي ( بابل در کنار رودخانه ف 44
 .10، ص 1369حقوق تجارت، جلد اول، دکتر محمود عرفانی، انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران،  45
  .163، ص 1387، عباس قدیانی، انتشارات آرون، تهران، 1تاریخ کامل ایران زمین، جلد  46
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داد قانونی نیست ... زن ارتجارت و حمل و نقل آزاد است ... مقیاس نرخ هاست ... ازدواج بی قر

دهد ... مال خود را ببخشد، تجارت کند، کسبی می تواند اموالش را خودش اجاره کند، اجاره ب

پیش گیرد، در زمره روحانیون در آید ... زن پس از مرگ شوهر خود می تواند به دیگري شوهر 

کند و اگر اوالد او مانع شوند محکمه دخالت کرده اجازه می دهد ... هرگاه اوالد زن از شوهر اولی 

سپارد بی آنکه از ترکه ترتیب داده به شوهر دوم میصغیر باشند محکمه قّیم معین کرده و صورتی 

او حق فروش داشته باشد ... طلبکار می تواند حبس بدهکار را در صورت عدم تأدیه قرض بخواهد 

ول است ... در قانون حمورابی قضات پادشاهی ولی اگر بدهکار از بد رفتاري طلبکار بمیرد داین مسئ

از حقوق پادشاه ... کالنتران عالی است و محاکمه نهایی د. محکمه بابل دیوان نکنرسیدگی می

ها نیز حق محاکمه دارند ولی با حضور معروفین و ریش سفیدان شهر ... مقصّرین را از این نظر شهر

 باشند. پایه مجازات اساساً قصاص استباعث خسارت افراد و ضرر جامعه میمجازات می کنند که 

قوانین حَمورَبی این است که انتقام  خصایص .. از".  اي دندانچشم در ازاي چشم، دندان در از "

و  " 47و داردد دادخواهی کنند ... پادشاه حق عفکشیدن ممنوع است. مجنی علیه یا کسان او بای

  نکات دیگري که با استناد به این قانون می تواند بیان نمود و از ذکر آنها خودداري می شود.

  : آفریقا : ب

وان از میان عقاید آفریقاي باستانی عباراتی دیده می شود که مطالب زیر را می تدر فرهنگ و 

   : 48نها مورد توجه قرار دادآ

ل الها مانند نابینایان، گوژپشت ها، کرها، و با حتی معلوالن و ناقص الخلقهردر اسطوره اي از مردم یو -1

یک خداوندند  ، چون همه مخلوق و فرزندانها و افلیج ها را مقدّس و در خور ستایش و احترام می شمارد

  .) 65و  64اسطوره هاي شماره ( 

در ونو تأکید می کند که نژاد هاي سفید و سیاه همه برادران یکدیگرند و همه از یک پدر اسطوره ک -2

  .) 26اسطوره شماره ( و مادر 

                                                 
  ( نقل به اختصار ). 112تا  110)، حسن پیرنیا، صفحات  1تاریخ ایران باستان(  47
ر خدمات تحقیق در دو نظام حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسالم و غرب و تطبیق آن دو با یکدیگر، آیت اهللا استاد محمدتقی جعفري تبریزي، ناشر، دفت 48

 در خصوص اسطوره ها ). -299( به نقل از یولی بایر، آفریقا، افسانه هاي آفرینش، ص  16، ص 1370حقوقی بین المللی جمهوري اسالمی ایران، تهران، 
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  : یونان : پ

سوفوکل در نمایشنامه آنتیگون  " در یونان باستان اندیشه حقوق فطري وجود داشته است -1

قوانین الهی را که نوشته نشده و ال یتغیّر و ابدي است در مقابل قوانین دوام ناپذیر  ) ق.م 452(

در این نمایشنامه نام دختري است  50آنتیگون " ". 49جهانیان که از خود ثباتی ندارند قرار می دهد

کرئون در را به خاك می سپارد.  که بر خالف فرمان شاه کرئون، جسد برادرش، پولی نیس

یگون پاسخ می دهد قانونی ز قانون کشور اطاعت باید کرد. آنتد ارهار می دابازخواست از آنتیگون اظ

دیده گیرد، در که جامعه وضع کند اگر بر خالف فرمان هاي آسمانی باشد یا حقوق اساسی فرد را ن

   ".  51و ُمسلّم می باشداطاعت نیست و حق او براي دفن جسد برادرش محرز  خور

احتمال دارد در تاریخ بشریت این اولین مرتبه باشد که یک نفر ادیب  " برخی بر این باورند که

منازعه بین وظیفه آدمی را نسبت به قوانین با وظیفه انسان نسبت به قوانین الهی مورد بحث قرار داده 

یونان در قرن چهار و پنج قبل از میالد ن حقوق اطالیی ترین دور " باید توجه داشت که ".  52است

علماي  " ".  53ر این دیار، سقراط، افالطون و ارسطو بودی مقارن با حیات سه اندیشمند نامدایعن

و کشف  کامل و نافع می شناختند و بر شناساییرا ی قراط، افالطون و ارسطو حقوق طبیعیونان، س

و متفکران  یشه حقوق فطري نخست به وسیله فالسفهاند " ضمناً  ".  54قوانین طبیعت تأکید داشته اند

  ".  55یافتس به روم و مصر وجاهاي دیگر راهه شد و سپیونان باستان عرض

از همان ادوار کهن باور اصلی این بود که حقوقی وجود دارد برتر و  " که الزم به ذکر است

واالتر از کلیه قواعد و مقرراتی که بر حسب نیاز زمان و مکان وضع می شود و سر رشته این حقوق 

برتر، وابسته به فطرت و طبیعت انسان است حقوق فطري همانگونه که از نام آن پیداست ثمره 

                                                 
 .6ص ، دکتر سید محمّد هاشمی، 1جزوه در سی حقوق اساسی  49

50 Antigon 
 ). 110ص ، پاورقی ( با ارجاع به بنیاد فلسفه سیاسی، دکتر حمید عنایت، 158ص آزادي هاي عمومی و حقوق بشر،  51
  .17ص تحقیق در دو نظام حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسالم و غرب ... ،  52
  .114، ص 1391مبانی حقوق شهروندي از منظر فقه اسالمی و حقوق بشر مدرن، دکتر حسین ناصري مقدم، حسن غوث، انتشارات محراب فکر، تهران،  53
 .8حقوق تطبیقی، فریدون افشاري، ص  54
  .158آزادي هاي عمومی و حقوق بشر، ص  55
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سواي قواعد و موازین  فرد انسانی است و لذا سرشت قواعد و الزامات آنطبیعت انسان و همزاد با 

  است. 56حقوق موضوعه

یونانیان در این باب مباحثی مستوفی عنوان کرده مروّج این فکر بودند که جهان هستی از  " 

نظمی مبتنی بر عقل پیروي می کند و عقل خود ناشی از اراده الهی است که سهم بشري آن در نهاد 

 ".  57فرد فرد انسان ها به ودیعت نهاده شده است

   ) : سولون(  58قوانین سُُلن -2

قبل از میالد است. در تاریخ آلبرماله در  558-640وي دولتمرد و حقوقدان آتن در سال هاي 

سولون پس از انتخاب دست به اصالحات زد و نیّتش چنان بود که با  " : مورد او چنین گفته شده

مخالفین میزان را به حال تعادل نگاه دارد و خودش این نکته را  رفتار کند و بینهمه به نصفت 

من چنان که وعده کرده بودم راه خود را تا آخر رفتم  " : اشعاري که از وي مانده چنین می آورد

دهد که حق و یک چشم می بیند و هر یک را آن میو قواعدي گذاشتم که اخیار و اشرار را به 

سولون خود را ناچار دید که بار را از دوش عامه مردم مظلوم بردارد لذا  " می کند ...حقیقت حکم 

به چشم اعاظم بلد وقعی ننهاده بر دیون گذشته یکباره خط بطالن کشید بدهکارانی را که در ازاي 

 دین، بنده طلبکاري شده بودند آزادي داد و این حق را از طلبکار سلب نمود که مدیون را مملوك

بداند... سولون محاکم سابق را از قبیل آرئوپاژ دست نزد ولی چون می خواست مسند قضا  ودخ

منحصر به اعاظم بلد نباشد محکمه اي عمومی ایجاد کرد که اعضاي آن به وسیله قرعه از میان تمام 

  ".  59کسانی انتخاب می شدند که از حقوق احتماعی بهره ور بودند

که سبب تفوق  هایی راسولون کارها و شیوه " گویدچنین می  ویل دورانت نیز در این خصوص

روز افزون اغنیا بر فقرا می شد را منع کرد ... افرادي را که به عنوان برده فروخته و به خارج برده 

قوانین (  يشده بودند باز خرید آزاد کرد و از آن پس اینگونه برده داري را ممنوع کرد ... در مقدمه

                                                 
تاً با پشتوانه منظور از حقوق موضوعه قواعد ومقرراتی هستند که توسط هر دولت ( غالباً قوه مقننه ) در زمان معینی وضع می شوند و اجراي آنها نیز عمد 56

عبارت است از اصول و ضوابطی که به وسیله بشر وضع  ) و حقوق فطري 5ي علم حقوق، فریدون افشاري، ص دولت تضمین می شود ( کلیات و مقدمه

سعیدي،  نگردیده بلکه در طبیعت وجود دارد و بشر باید آنها را از طرق وجدان روشن و حِسّ عدالتخواهی کشف کند ( کلیات حقوق، دکتر ارسالن ثابت

)، مصادیق حقوق فطري  30و  3، صفحات 1352و علوم مالی،  ي عالی حسابداريي محمد علی موحد، مدرسه، به نقل از مختصر حقوق مدنی،نوشته12ص

  مثل وفاي به عهد، حق حیات، منع ظلم، احترام به مالکیت، تساوي در برابر قانون، ...
 .141ص بایست هاي حقوق اساسی،  57

58 Solon 
 ( به اختصار ). 212و  211، صفخات 1384میر، تهران تاریخ آلبرماله، تاریخ ملل شرق و یونان ( جلد اول )، مترجم عبدالحسین هژیر، انتشارات س 59
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عمومی به چشم می خورد مقرر شد زندانیان آزاد شوند و هر کسی که به جرم حکم عفو  ) وي

توانست به محل خود جرم او توطئه علیه حکومت نبود میسیاسی تبعید شده بود به شرط آن که 

بازگردد ... قوانین سولون همه مردم آزاد آن سرزمین را بدون استثنا در بر گرفت. اغنیا و فقرا به 

د به قوانین یکسان شدند و کیفرهاي واحدي درباره همگان معمول شد ... به هر طور مساوي مقیّ

یک از اعضاي جامعه حق داد که بر ضد کسی که به نظر ایشان مرتکب جنایتی شده بود اقامه دعوي 

  ".  1کند ...

  : روم : ت

دوازده مجموعه قانونی با نام الواح  روم 2در دوره جمهوري " : الواح دوازده گانه روم -1

مطالعات تاریخی حکایت از این دارد که تولد حقوق روم به مبارزات  " " 3گانه تهیه و تنظیم شد

 )که از طبقه نجبا و اشراف بودند و قدرت سیاسی را نیز در اختیار داشتند(  4اي بین پاتریسین هاقبیله

گردد و به دلیل گسترش این مبارزات، بر می ) محروم و عوام جامعه بودندکه از طبقه (  5و پلبین ها

قبل از میالد با موافقت پاتریسین ها مبنی بر اینکه براي عموم مردم اعم از  455سرانجام در سال 

سیاستمدار و قانون ( طبقات ممتاز و محروم قوانینی نوشته شود گروهی براي مطالعه قوانین سُُلن 

به آتن عزیمت می کنند و در  ) زیستز میالد میقبل ا 558تا  640لهاي گذار آتن که در خالل سا

مشهور بودند  6نفر از نجبا یا پاتریسین ها که به دِِسم ویر 10پیش از میالد  451نهایت در سال 

اما از  " 7لوح قانونی می کنند که به تأیید مجلس سنا یا نجبا می رسد 10مبادرت به تدوین 

رضایت عوام را که عمدتاً به طبقات کشاورزان،  " ه شده توسط این کمیتهلوح تهی 10آنجاییکه 

لوح دیگر توسط  2متعاقباً نیز  " ، لذا " 8صنعتگران، کسبه و خارجیان تعلق داشتند جلب نکرد

                                                 
شارات علمی و تاریخ تمدن، جلد دوم، یونان باستان، ویل دورانت، مترجمان : امیر حسین آریان پور، فتح اهللا مجتبایی، هوشنگ پیر نظر، ناشر: شرکت انت 1

 ( به اختصار ). 140تا  133، صفحات 1376فرهنگی، تهران، 
پیش از میالد  509تاریخ روم باستان به سه دوره مشخص و ممتاز تقسیم می شود. اول دوره پادشاهی که از سده هشتم قبل از میالد آغاز شده و به سال  2

امپراطوري که حدود پیش از میالد خاتمه می یابد ... سوم دوره  27پیش از میالد شروع و تا سال  509خاتمه می یابد ... دوم دوره جمهوري که از تاریخ 

میالدي ادامه داشته است (کتاب حقوق بین الملل اسالم، حسین میري زاده،  476پیش از میالد آغاز و تا سال  27پانصد سال به طول انجامید و از سال 

 ). 30و  29، صفحات 1380انتشارات پیام نور، 
 .197، ص 5138حقوق تطبیقی، دکتر عبدالحسین شیروي، انتشارات سمت، تهران،  3

٤ Patrician 
٥ Plebeian 
6 Decemvirs 

 .79و  78حقوق تطبیقی، فریدون افشاري، صفحات  7
  .97ص حقوق تطبیقی، دکتر عبدالحسین شیروي،  8
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قبل از میالد مورد تأیید  449هیأتی که پلبین ها هم در آن شرکت داشتند نوشته می شود و در سال 

از ویژگی هاي این  " ، " 1گانه روم مشهور می شوند 12ح سنا قرار می گیرد که مجموعاً به الوا

از آنجا که قسمت هاي زیادي از  " به هر صورت ".  2ردالی بوداُقانون اعالم تساوي عموم و نفی 

ست و یا آنها را تفسیر نموده اند می ااین قوانین توسط نویسندگان و حقوقدانان التینی نقل شده 

قوانین مختلف مربوط به آیین دادرسی، امور کیفري و مسائل توان گفت که این الواح شامل 

در روم قدیم محاکمات در بازار عمومیِ شهر صورت می گرفت  " ضمناً ".  3حقوقی بوده است

و در دوره جمهوري، روزهایی که باید در آن محاکمه انجام می شد بر مبناي محاسبات نجومی و 

 ".  4دید و به اطالع عموم می رسیدبا توجه به ایام سعد و نحس تعیین می گر

اندیشه حقوق فطري به جامعه رم نیز سرایت کرد و در میان متفکران آن دیار هوادارانی  -2

، پل، پلین، فلورانتن در همان راستاي 7، الپین6علماي حقوق و فالسفه اي مثل سیسرون " 5یافت

اینان به  .را جامع و نافع و کامل عنوان نموده اند 8تفکر فالسفه یونان گام برداشته و حقوق طبیعی

  ". 10را بر اساس حقوق طبیعی قرار دهند 9زمامداران وقت توصیه می کرده اند که قوانین موضوعه

 11قوانین ژوستینین -3

میالدي به دستور ژوستینین امپراطور روم شرقی موضوع جمع آوري قوانین و  527در سال 

گانه  12یت و اقتدار روم در دستور کار قرار می گیرد و از الواح مقررات به منظور بازگشت حیث

فرامین ( نیز به نیکی یاد می شود. با جمع آوري مجموعه هاي ژوستینین که ابتدا تحت عنوان کُد 

                                                 
  .79حقوق تطبیقی، فریدون افشاري، ص  1
  .5حقوق جزاي عمومی، جلد اول، دکتر ایرج گلدوزیان، ص  2
( موضوع الواح بدین گونه است لوح اول در مورد احضار طرف در دادگاه،  114، ص 1390حقوق تطبیقی، دکتر محمد تقی رفیعی، انتشارات مجد، تهران،  3

ع به ترکه و لوح دوم راجع به قضاوت و سرقت، لوح سوم راجع به اموالی که قابل قرض دادن هستند، لوح چهارم در مورد والیت و ازدواج، لوح پنجم راج

لوح دهم در امور قیمومت، لوح ششم راجع به مالکیت و تصرف، لوح هفتم راجع به جنایات، لوح هشتم در مورد اموال عینی، لوح نهم درباره حقوق عمومی، 

 همان منبع و ص ). -حقوق مذهبی و دو لوح باقیمانده متمم لوایح پیشین بوده اند
 .28محمد آشوري، ص  آیین دادرسی کیفري، جلد اول، دکتر 4
  .142بایسته هاي حقوق اساسی، ص  5
6 Ciceron  142پیش از میالد مسیح است ( همان منبع، پاورقی، ص  43تا  106ناطق و مرد سیاست و اندیشه رم از سال .( 
7 Ulpien  میالدي در شهر طیر  228حقوقدان رمی، متولد سالTyr  رجوع شود به حقوق اساسی و نهادهاي سیاسی، جلد اول، کلیات و مبانی، دکتر )

  ). 628، پاورقی، ص 1370ابوالفضل قاضی، انتشارات دانشگاه تهران، 
8 Natural Law 
9 Statute Law/Positive Law 

 .14، ص 1385کلیات حقوق اساسی، دکتر سید جالل الدین مدنی، انتشارات پایدار، تهران،  10
11 Justinien 
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گردآوري می  ) کتب تعلیم حقوق( ، انستیتوت ) نظریات حقوقدانان( ، دیژست ) و تصمیمات

تکمیل می شود پایه و  ) مپراطورااحکام و فرامین (  1هاي نوولشوند و سپس به وسیله مجموعه 

اساس حقوق رومی ژرمنی و اروپاي برّي شکل می گیرد که به اینها مجموعه هاي حقوق رومی 

ژوستینین، پایه تدوین حقوق دنیاي جدید اروپاي برّي و حقوق  " بنابراین " 2نیز گفته می شود

اهمیت آن این باشد که این مجموعه قبول کرده که تمامی رومی ژرمنی را گذاشت شاید دلیل 

روابط انسانی را می توان به طور منطقی و در خالل چند اصل اساسی طبقه بندي نمود و آن گاه از 

این اصول کلیه حقوق انسانی را استخرج و استنباط کرد و به کمک همین اصول است که می توان 

 ".  3حقوق را متشکل و منظم نمود

  : چین : ث

اي ست جامعهالگوي جامعه اي که طی قرنها در تحقق و حفظ آن در چین کوشش شده ا " 

چینیان از دیرباز به شوقی فراوان دستورهاي  " " 4آن را عرضه کرد است که مذهب کنفوسیوس

 اند ... نزد ایشان کنفوسیوس نه تنها مردي حکیمالعه کرده و مطابق آن دستور رفتهکنفوسیوس را مط

 5و فرزانه است بلکه انسانی کامل و داراي قلبی سلیم و سرمشق شرافت و بزرگواري شمرده می شود

وي پنج رابطه را  " " 6قبل از میالد و آورنده آئینی جدید براي مردم چین بود 551متولد  " او "

ان پدر مهربانی در رابطه می -1 : مطرح کرد که هرگاه درست برقرار شوند همه چیز درست می شود

 -3لطف برادر بزرگتر به برادر کوچکتر و تواضع برادر کوچکتر در مقابل برادر بزرگتر  -2و پسر 

عالقمندي زبردستان به زیر دستان و اطاعت زیر دستان  -4عدالت شوهر با زن و اطاعت زن از شوهر 

وي درباره انسان  . ...انو وفاداري رعایا به فرمانروای مهربانی فرمانروایان به رعایا -5از زبر دستان 

                                                 
1 Nouvelle 

  .79ص حقوق تطبیقی، فریدون افشاري،  2
  .117ص حقوق تطبیقی، دکتر محمد تقی رفیعی،  3
  ( ترجمه ). 514ص نظام هاي بزرگ حقوق معاصر، رنه داوید،  4
 .368ص ، 1396شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ناشر: تاریخ جامع ادیان، جان بایرناس، مترجم علی اصغر حکمت،  5
  .173ص حقوق تطبیقی، فریدون افشاري،  6
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ت پنجگانه وي را چنین نشان داد. عزت نفس، عُلُوّ همّت، خلوص نّیت، اکامل نیز سخن گفت و صف

   " 1شوق به عمل و خوشرفتاري ...

  : ایتالیا : ج

اولین دانشکده حقوق در بلونیاي ایتالیا تأسیس گردید و تجدید مطالعات  " صرف نظر از اینکه

مجموعه هاي حقوق رومی در این دانشکده آغاز گردید، توسط یک روحانی حقوق بر اساس 

در نیمه اول قرن دوازدهم مجموعه اي از مقررات شریعت کلیسا جمع آوري  2ایتالیایی به نام گراتین

در قوانین  " " 3شد که مبناي استفاده دادگاه هاي دینی یا مذهبی در اروپاي آن زمان قرار گرفت

و منبع  مبنا 1917... کلیسا آن را پذیرفته بود و موضوعات مطرح در آن تا سال  مذهبی گراتین که

حقوق  : نوع بشر زیر سیطره دو حکومت است : فت چنین می خوانیمرحقوق کلیسایی به شمار می

طبیعی و رسوم و عادات. حقوق طبیعی همان محتواي کتب آسمانی یعنی تورات و انجیل است 

  ". 4مورد خودشان انجام شوددارندهمان کاردري کنندکه میلکند کارمیانجیل به مردم سفارش 

  : انگلستان : چ

پادشاه وقت انگلستان در مقابل تمایالت مردم، تسلیم و فرمانی را  " جان " 1215ژوئن  12در 

ماده تنظیم کرده بودند امضا نمود که از آن به فرمان کبیر یا منشور  63که بارون هاي انگلیس در 

این منشور در برگیرنده حقوق اساسی است که مورد مطالبه  " یاد می شود " 5مگنا کارتا " یرکب

بارون ها بود از جمله ممنوعیت زندانی کردن افراد بدون محاکمه، ممنوعیت اخذ مالیات با زور و 

  ".  6لغو حق انحصاري پادشاه درتعیین مالیات و ...

                                                 
آشنایی با ادیان بزرگ، حسین توفیقی ( سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها ( سمت )، مرکز تحقیق و توسعه علوم  1

  .53ص ، 1379، انسانی، مؤسسه فرهنگی طه و جامعه المصطفی العالمیه )
2 Gratien 

 .112ص حقوق تطبیقی، فریدون افشاري،  3
 .144ص بایسته هاي حقوق اساسی،  4

5 Magna Charta 
( با ارجاع  53ص ، پاورقی 1385تاریخ حقوق کیفري در اروپا، رنه مارتینژ، ترجمه محمد رضا گودرزي بروجردي، انتشارات مجد، تهران،  6

 ). 234ص رجمه دکتر اسداهللا مبشري، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، به تامسن پین، حقوق بشر، ت
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  : ی گردددر ذیل برخی از مواد این منشور نقل م 

دشه ناپذیر آن ، جان پادشاه انگلستان، پس از تأیید آزادي کلیسا و حقوق کامل و خ1در ماده " 

زاد قلمرو وم افراد آاز طرف خود الی االبد کلیه حقوقی را که در فرمان تصریح شده است به عم

  کند.خود اعطا می

خارج می  وابسته به دربار ، رسیدگی به دعاوي عمومی را از صالحیت دادگاه هاي17در ماده 

  سازد و در صالحیت مراجع صالح و ثابتی قرار می دهد.

به هر حال  و، مقرر داشته است که مجازات شخص آزاد باید متناسب با جرم او باشد 20در ماده 

  حقوق او باید نسبت به امالك آباء و اجدادي اش محفوظ بماند.

ه د غذایی بگیرند کقعی می توانند از مردم غلّه یا مواامقرر شده که مأموران پادشاه و 28در ماده 

  دهد.ضایتمجاز خواهد بود که فروشنده رصورتی قیمت آن را بی درنگ بپردازندودادوستدنسیه در

واهی گاز این پس هیچ قاضی، متهمی را به صرف اقرار وي و بدون  : دگویمی 39در ماده 

الکیت و تصرف مباید توقیف یا زندانی شود یا از حق گواهان نباید محکوم سازد و هیچ فرد آزادي ن

قضات صالحه و  قرار گیرد مگر بر طبق حکم یا به هر نحوي از انحا مورد آزارمحروم یا تبعید شود 

  طبق قوانین مملکت.

خواهیم حق و عدالت را به کسی نخواهیم فروخت و از کسی مضایقه ن : دگویمی 40در ماده 

  ن را به تأخیر نخواهیم انداخت.کرد و اعمال و اجراي آ

رد که حقوق و یگدشاه انگلستان خداوند را گواه میکه آخرین ماده منشور است، پا 63در ماده 

امتیازات و آزادي هاي مندرج در این فرمان را براي عموم افراد در قلمرو خود به طور کامل بشناسد 

  ". 1مند شوندن بهرهمزایاي آادي کامل ازوآزمحترم شمارد تا همه افراد بتوانندباصلح وآرامشو 

                                                 
( با  33تا  31، صفحات 1380شرکت سهامی انتشار، تهران، ناشر: حقوق بشر از منظر اندیشمندان، پژوهش و تدوین : محمد بسته نگار،  1

 ). 11تا  10ص ارجاع به حقوق اساسی در جمهوري اسالمی ایران، دکتر جالل الدین مدنی، جلد هفتم، 
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، مصوبه 1215ژوئن  12بعد از اعالم منشور کبیر توسط پادشاه انگلیس در  " الزم به ذکر است که

و تصویب نامه حقوق  1679در  ) 1هی پس کورپس( و اعالم اصل حقوقی  1628ژوئن  7حقوق در 

به صورت اعالمیه هاي رسمی در تحول نظام حکومتی انگلیس نقش دست  1689در سیزدهم فوریه 

اوّلی ایفا کرده بودند ولی باید گفته شود که اعالمیه هاي انگلیس داراي مضامینی اختصاصی و 

شوند ل همه حقوق پایه اي نمیدیدتر شامهیچکدام از آنها مانند اعالمیه هاي ج " و " 2جزئی بودند

  ". 3و از کلّیت و جهانشمولی الزم بهره مند نیستند

  : آمریکاي شمالی : ح

نخستین  1776ژوئن  12هنگام استقالل آمریکاي شمالی، نخست مجلس ایالت ویرجینیا در 

هارم اعالمیه حقوق به معناي مدرن کلمه را به تصویب رسانید در اعالمیه استقالل آمریکا مورخ چ

در قسمتی از مقدمه این  ".  4نیز جسته گریخته اشاراتی به حقوق طبیعی افراد شده است 1776ژوئیه 

 " اعالمیه که به اتفاق آراء از طرف نمایندگان سیزده ایالت متحد آمریکا به تصویب کنگره رسید

قابل سلب و ، حق زندگی، حق آزادي و حق طلب خوشبختی را جزء حقوق غیر ) آن( نویسندگان 

 ".  5غیر قابل انتقال همه مردم به طور برابر اعالم و اعتقاد خود را به حقوق فطري ابراز می دارند

می باشد که در ابتداي  1787سپتامبر  17الزم به ذکر است که قانون اساسی فدرال آمریکا مصوب 

 تأمینتر، برقراري عدالت، ما مردم ایالت متحده به منظور ایجاد اتحاد کامل " : آن چنین آمده است

آزادي براي خود آرامش داخلی، تدارك براي دفاع مشترك، گسترش رفاه همگانی و حفظ نعمت 

  ...".  6و اعقابمان، قانون اساسی حاضر را براي ایالت متحده آمریکا مقرر می داریم

                                                 
١ Heapus Corpus 

 .637ص حقوق اساسی و نهادهاي سیاسی، جلد اول، کلیات، دکتر ابوالفضل قاضی،  2
 .148ص بایسته هاي حقوق اساسی،  3
 .148ص همان منبع،  4
 .171ص آزادي هاي عمومی و حقوق بشر،  5
مسایل حقوق اساسی به انضمام ترجمه قوانین اساسی فرانسه، آلمان، انگلستان، آمریکا و شوروي، دکتر جعفر بوشهري، نشر دادگستر،  6

  .283ص ، 1376تهران، 
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د و حقوق و ده اصالحیه به قانون اساسی آمریکا افزوده ش 1791در سال  " باید توجه داشت که

برخی مواد اصالحی  " و البته بعدها نیز " 1آزادي هاي عمومی در ان اصالحیه ها مشروحاً قید گردید

دیگر در قانون اساسی ایاالت متحده امریکاي شمالی که اصول آزادي و حقوق عمومی در کشور 

به ذکر بعضی از ده  که در ادامه فقط به عنوان نمونه " 2آمریکا را بیان می دارد انجام گرفته است

  : 3می پردازیم 1791ماده متمم قانون اساسی مصوب 

جام آزادانه کنگره قانونی تصویب نخواهد کرد که به موجب آن مذهبی دائر شود یا ان : 1ماده 

عات آرام و تکالیف مذهبی ممنوع گردد، یا آزادي بیان و مطبوعات، یا حق مردم در تشکیل اجتما

  فع تظلّم محدود شود.شکایت به دولت براي ر

سی و بازداشت حقوق مردم نسبت به تن و خانه و اوراق و اشیاء آنان محفوظ و از بازر : 4ماده 

با دلیل  بی دلیل مصون است و مورد تجاوز قرار نخواهد گرفت. هیچ حکمی صادر نخواهد شد مگر

اص یا اشیایی موجه یا، تأکید ابراز کننده بر صداقت خود، مخصوصاً محلی که باید بازرسی یا اشخ

  ت شوند، باید توضیح داده شود. بازداش

... هیچ کس را نمی توان براي یک جرم دو بار در معرض محاکمه قرار داد  : 5قسمتی از ماده 

یا مجبور نمود که در محاکمه جزایی علیه خود گواهی دهد، هیچ کس بدون دادرسی قضایی از 

صی براي استفاده عمومی خود محروم نخواهد شد و هیچ دارایی خصو 6یا مال 5، آزادي4حق حیات

  مصادره نخواهد شد مگر با پرداخت قیمت عادله.

در هر تعقیب جزایی، متهم از حق دادرسی سریع و علنی به وسیله هیئت منصفه اي بی  : 6ماده 

طرف در ایالت و شهرستانی که جرم در آن اتفاق افتاده است، بهره مند خواهد شد، جرم باید قبالً 

                                                 
 .148ص بایسته هاي حقوق اساسی،  1
  .38ص ندیشمندان، حقوق بشر از منظر ا 2
  .298تا  296مسایل حقوق اساسی، دکتر جعفر بوشهري، صفحات  3

٤ Right to exit/exit right 
٥ Liberty/Freedom 
٦ Property 
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زبور در حدود قانون، مورد بازپرسی قرار گرفته و متهم از ماهیت و دلیل اتهام به وسیله شهرستان م

آگاهی یافته، با گواهانی که علیه او گواهی داده اند مواجهه داده شده و گواهانی را که گواهی آنان 

را به سود خود می داند به موجب آیین دادرسی جلب کند و در دفاع از خود از کمک وکیل 

  ید.استفاده نما

ل وضع بیش از حد معمول خواسته نخواهد شد، جزاي نقدي بیش از حد معمو ضمانت : 8ماده 

  نخواهد شد و کیفرهاي ستمگرانه و غیر عادي تحمیل نخواهد شد.

تلزم انکار شمارش و ذکر برخی حقوق در قانون اساسی، طوري تفسیر نخواهد شد که مس : 9ماده 

  راي مردم محفوظ است.یا کاهش ارزش سایر حقوقی شود که ب

  : فرانسه : خ

حیث انشاء  از بعد از نمایان شدن طلیعه انقالب در کشور فرانسه، یکی از مهمترین اسنادي که " 

حقوق طبیعی و فردي و شیوه نگارش و بیان و همچنین کلیت و عمومیت شهرت جهانی یافت، 

ان دیباچه قانون اساسی سال که به عنو 1است 1789اوت  26اعالمیه حقوق بشر و شهروند مصوب 

شهروند و یعنی نخستین قانون اساسی انقالبی فرانسه مورد قبول واقع شد ... اعالمیه حقوق بشر  1791

سپس با اندك تغییراتی در اغلب قوانین اساسی و منشورهاي اساسی این کشور در سرلوحه  1789

فت ... مثالً در قانون پایی بکار رقرار گرفت و به عنوان الگویی در قوانین اساسی کشورهاي ارو

 1789 رد که در آن به اعالمیه حقوق سالدیباچه اي وجود دا ) جمهوري چهارم(  1946 اساسی سال

اشاره شده و شماري از اصول جدید نیز که بیشتر در جهت اعالم حقوق اجتماعی است به آن عالوه 

نیز این شیوه مراعات  1958ال گردیده است در قانون اساسی جمهوري پنجم فرانسه مصوب س

 1946گردیده و احکام و قواعد اعالمیه ي حقوق بشر و شهروند و همچنین حقوق اجتماعی سال 

 1958در قسمتی از دیباچه ي قانون اساسی جمهوري پنجم فرانسه مصوب  ".  2بازگو شده است

                                                 
شهروند (  – " را به مثابه شناسنامه شهروند جدید به شمار آورد 1789ظاهراً می توان اعالمیه حقوق بشر و شهروند  " بعضی معتقدند که 1

 ). 5ص ، 1379و دولت، نوشته روبرپللو، ترجمه دکتر ابوالفضل قاضی، انتشارات دانشگاه تهران، 
 .638و  637حقوق اساسی و نهادهاي سیاسی، جلد اول، صفحات  2
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حاکمیت ملی، مصرح مردم فرانسه بستگی خود را به حقوق بشر و اصول  " : چنین آمده است که

مجدداً تأیید شده رسماً اعالم می  1946که در دیباچه قانون اساسی مورخ  1789در اعالمیه مورخ 

  ".  1دارند...

داراي یک مقدمه  1789اوت  26الزم به ذکر است که اعالمیه ي حقوق بشر وشهروند مصوب 

اصل و در اعالمیه حقوق بشر  35به  1793در اعالمیه ي  " است که ) یا اصل یا بند( ماده  17و 

رسیده  39این اصول به شمار  ) دیباچه قانون اساسی جمهوري چهارم(  1946آوریل  19مصوب 

است چرا که نیاز هاي جوامع متحولند و هرچه جامعه پیچیده تر گردند نیازهاي نوینی رخ می نماید 

اساسی خود از آغاز انقالب تا روزگار د و دید ها تغییر می پذیرند فرانسویان با آن که در قوانین متعد

را محترم شمارند لکن اجباراً در شمار حقوق اعالمی و  1789ما کوشیده اند که اصول اعالمیه ي 

  ".  2اندون اعالمیه، تحوالتی ایجاد نمودهمحتوي و مضم

 1789انسه مصوب اعالمیه حقوق بشر و شهروندان فر ) یا اصول یا بندهاي( در ادامه به ذکر مواد 

  : می پردازیم

انند تنها مالك مآیند و بر همان قرار میوق خود، آزاد و مساوي به دنیا میانسان ها به لحاظ حق -1

  مجاز براي امتیاز هاي اجتماعی، مصالح عمومی است.

قوق انسان است. این حسیاسی، حفظ حقوق طبیعی و غیر قابل اسقاط مقصود نهایی هر نهاد -2

 عبارتند از آزادي، مالکیت، امنیت و ایستادگی در برابر ظلم.

ند هیچ ي هر حاکمیتی در اصل بر ملّت استوار است هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی تواپایه -3

 اقتداري را که صریحاً از ملّت ناشی نشده، به مورد اجرا گذارد.

محدودیت هاي  دیگران آزار نرساند. از این روي، تنهاآزادي، توانایی انجام هرکاري است که به  -4

وق شود. افراد در اجراي حقوق طبیعی خود، مواردي است که مانع بهره مند شدن دیگران از همین حق

 حدود مزبور را فقط به موجب قانون می توان تعیین کرد.

                                                 
 .171ص مسایل حقوق اساسی،  1
  .642ص حقوق اساسی و نهادهاي سیاسی، جلد اول،  2
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کرده، نون نهی که قان قانون تنها، حق نهی اعمالی را دارد که براي جامعه زیان بار است آنچه را -5

 است.زه ندادهتوان به انجام کاري مجبورکردکه قانون اجاکس رانمیمی توان ممنوع ساخت وهمچنین هیچن

یندگان خود قانون، بیان اراده عمومی است. همه ي شهروندان حق دارند شخصاً یا به وسیله نما -6

ان یکسان حمایت کند باید براي همگ در طرح و تنظیم آن شرکت جویند. قانون چه مجازات نماید و چه

ي مقامات و مشاغل  برابرند همه ي آنان براي احراز همه ینکه همه ي شهروندان از نظر قانونباشد. نظر به ا

 د.نقرار دار و استخدام در امور عمومی، بدون هیچ امتیازي به جز محسنات و لیاقت خود، در شرایط مساوي

ازه دهد. آن بازداشت یا زندانی کرد، مگر در مواردي که قانون اج، متّهم هیچ کس را نمی توان -7

ا احکام استبدادي تهم مطابق با روشی که قانون مقرر می دارد. آنان که دیگران را فریب دهند یا کمک کنند 

ا فراهم سازند، ربه مورد اجرا گذاشته شود، یا آن که خود چنین احکامی را اجرا یا موجبات اجراي آن ها 

 .ري اطاعت کندازات خواهند شد اما هر شهروندي که برابر با قانون متهم یا بازداشت می شود باید فومج

 ت موجب مجازات خواهد بود.ممقاو

کیفرهایی که به موجب قانون مقرر می گردد، منحصر به مواردي خواهد بود که ضرورت آن  -8

قانونی که پیش از ارتکاب جرم  موجبمی توان مجازات کرد مگر به دقیقاً معلوم باشد. هیچ کس را ن

 شر شده، به نحو قانونی به مورد اجرا گذارده شده باشد.تتصویب و اعالم و من

ه است، قانون ست که هر کس تا وقتی که بزهکار شناخته نشده، بی گناااز آن جا که فرض چنین  -9

توقیف وي ضروري باشد، به به زور را، مازاد بر آنچه که براي بازداشت شخص در مواردي که  باید توسل

 شدت ممنوع سازد.

هیچ کس را نمی توان به خاطر عقاید و همچنین اعتقادات مذهبیش مورد آزار قرار داد، مشروط  -10

 نظمی که به موجب قانون استقرار یافته است. .ده ابراز آنها مخل نظم عمومی نباشبر اینک

تواند هرشهروند می انسان است، از این روي آزادي انتقال اندیشه ها و عقاید از گرانبهاترین حقوق -11

هر چه می خواهد بگوید، بنویسد و چاپ و منتشر کند. در صورت سوء استفاده از این آزادي، مطابق قانون 

 مسئول خواهد بود.

به منظور تضمین حقوق بشر و شهروندان، نیروي پلیس ضروري است، از این روي نیروي مزبور  -12

واهد بود نه براي استفاده خصوصی کسانی که این قانون به دست آنان سپرده براي خیر و رفاه عمومی خ

 شده است.

مالیات بر عامه است که باید به نگهداري نیروي پلیس و هزینه هاي اداره و امور عمومی، محتاج  -13

 یله همه شهروندان به تساوي، مطابق توانایی آنان، پرداخت شود.وس
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الیات نیاز است، ه ماطمینان یابند که ب دنمایندگان خود حق دارنهمه شهروندان شخصاً یا به وسیله  -14

مالیات  و مدت اختصاص و نحوه وصول نه بپذیرند، از نحوه مصرف آن آگاه شوند و پایه و محلآن را آزادا

 معلوم و معین باشد.

 د.ی، حساب اداره او را از او بخواهجامعه حق دارد از هر مستخدم امور عموم -15

حقوق اساسی  برقرار نباشد جامعه اي فاقد که حقوق افراد حفظ نشود و تفکیک قوادر جامعه اي   -16

 خواهد بود.

م حرومقدس، هیچکس را نمی توان از آن ماز آنجا که مالکیت حقی است مصون از تعرض و  -17

د. در این ساخت، بنا به ضرورتی عمومی و صریح که وجود آن با روشی مستند به قانون گواهی شده باش

 ه و جبران قبلی آن خواهد بود.لنیز همواره با تعیین قیمت عادصورت 

 : ایران : د

الزم به ذکر  در این قسمت به ذکر نمونه هایی در بعضی از ادوار تاریخ ایران پرداخته می شود

اي حقوق شهروندي است که ارائه این نمونه ها به منزله این نیست که در آن مقطع زمانی، همه جنبه ه

ان رعایت می شده گوناگون به نحو تمام و کمال و براي همه شهروندان دقیقاً و به طور یکسدر ابعاد 

  : است و یا اینکه هیچ انتقادي بر آن وارد نباشد

قبل از میالد به بابل در دوران پادشاهی بخت نصر  538کوروش در سال  " : منشور کوروش -1

در  ) یعنی پادشاه بابل( لشکرکشی می کند و آن در حالی است که آوازه ظلم و جور این پادشاه 

بدون هیچ گونه نبردي بابل را گرفت ... در بابل با مردم مطابق آیین  " وي که ".  1جهان پیچیده بود

ي شد و به مذهب و معتقدات اهالی احترام گذاشته شد، براي همه شهر آرامش و آنان خوش رفتار

پس از ورود  " او " ... 2صلح اعالم شد در نظام اداري و عزل و نصب کارگزاران تغییري پیش نماید

وجب مبه شهر باستانی بابل ... براي آزادي ملل مختلف از اسارت بابلی ها فرمانی صادر کرد که به 

و  " 3بر چهل هزار نفر از قید اسارت بابلی ها آزاد شدند و به اوطان خود مراجعت کردند آن بالغ

دستور نگارش متنی را بر روي استوانه اي گلین داد که امروز  " همچنین دستورات دیگري از جمله
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