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 نکات کلیدی فصل چهارم
 ماده ۵ قانون مدنی: »کلیه سکنه ایران اعم از اتباع خارجی و 
داخلی مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون 

استثناء کرده باشد«.
جامعه  و  خانواده  در  را  شخص  وضع  که  اوصافی  مجموعه   
اصطالح  در  نیست  جداشدنی  او  شخصیت  از  و  می کند  معین 
»احوال شخصیه« گویند مانند: نکاحـ  طالقـ  نسبـ  جنسـ  سن 
 ماده ۸ قانون مدنی: »اموال غیرمنقول که اتباع خارجی در 
ایران مطابق عهود تملک کرده یا می کنند از هر جهت تابع قوانین 

ایران خواهند بود«.
 اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند.

 اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود 
اثر ندارد مگر این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این 

موضوع اتخاذ شده باشد.

 نکات کلیدی فصل سوم:
 در هر کشور، حقوق ناشی از مقام و قدرتی است که حق وضع 

قواعد و تسهیل رعایت آن را دارد.
 منابع حقوق عبارتند از: ۱- قانون ۲- عرف ۳- رویه قضایی 

و اندیشه های حقوقی
 طبقه بندی قوانین براساس اعتبار و ترتیب اولویت در پیروی 
عبارتند از: ۱- قانون اساسی ۲- قانون مادی ۳- مصوبات قوه مجریه

دخالت  همان  که  است  آراء  عمومی  به  مراجعه  همه پرسی   
مستقیم مردم در وضع قوانین می باشد.

حکم  در  که  کشورهاست  میان  قرارداد  بین المللی  عهدنامه   
قانون بوده و کشورها ملزم به رعایت آن می باشند.

 قوانین توسط قوه مقننه وضع می شوند و تشریفات وضع آن 
در قانون اساسی مقرر گردیده است 

 تغییر آیین نامه ها و تصویب نامه ها با قوه مجریه است.
 وظایف قوۀ قضاییه در برابر قانون عبارت است از: ۱- ارزیابی 

قوانین ۲ـ اجرای قانون در دادگاه ها 

 نکات کلیدی فصل دوم
 روش قانون گذاری:

۱- یافتن بهترین و عادالنه ترین قواعد در تنظیم روابط اجتماعی 
۲- تدوین قوانین به زبان ساده و صریح و قابل فهم برای عموم.

 ماهیت حقوق هم علم است و هم هنر.
 حقوق هم علم است و هم فن.
 روش های تحقیق در علم حقوق:

۱- روش قانون گذاری ۲- روش دادرسی ۳- روش تعلیم
 علوم فلسفی و اخالقی مبانی علم حقوق هستند.

 روند ایجاد و اساس قواعد حقوقی،  ارتباط مستقیم با بررسی 
قدرت حاکم در جامعه دارد.

 حقوق  و علوم طبیعی و ریاضی رابطه مستقیم ندارند.
 تقسیمات اساسی علم حقوق:

۱- حقوق عمومی و حقوق خصوصی )بر مبنای موضوع( ۲- حقوق 
قلمرو  مبنای  )بر  خارجی  یا  بین المللی  حقوق  و  داخلی  یا  ملی 

حقوق(.

 نکات کلیدی فصل اول
 اوصاف قاعدۀ حقوقی:

۱- الزام آور است ۲- رعایت آن از طرف دولت تضمین شده است. 
۳- کلی و عمومی است ۴- هدف آن تنظیم روابط اجتماعی است. 
منظور  به  که  است  الزام آور  قاعده ای  قاعدۀ حقوقی:  تعریف   
انسان حکومت  اجتماعی  زندگی  بر  استقرار عدالت  و  نظم  ایجاد 

می  کند و اجرای آن از طرف دولت تضمین می شود. 
 وسایل اجبار اجرای قواعد حقوقی:

۱- تعیین مجازات۲- اجرای مستقیم قاعده ۳- بطالن اعمال حقوقی 
۴- مسئولیت مدنی

 مفهوم اخالق: مجموعه بایدها و نبایدها و قواعدی است که هر 
فردی با مراجعه به وجدان خود رعایت و اجرای آن ها را الزامی می داند.

 رابطه ی اخالق با حقوق: جهت برقراری نظم و عدالت و اجرای 
درست قوانین، قوانین باید مطابق با قواعد اخالقی وضع شوند.

 تفاوت اخالق و حقوق:
۱- تفاوت در هدف ۲- تفاوت در قلمرو ۳- تفاوت در ضمانت اجراها

 مذهب از مهم ترین نیروهای سازنده حقوق است. 
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 تعارض قوانین یک کشور با هم زمانی  است که قانون جدید، 
قانون سابق را در مورد تعارض نسخ می نماید. 

 تعارض زمان: مرجع هر دو قانون یکی است.
از دو قانون به کشوری تعلق دارد و   تعارض مکان: هر یک 

تعارض بین قدرت عالی دولت ها است. 
اجرا  کشور  سیاسی  مرزهای  داخل  در  اصوالً  ایران  قوانین   
می شود و برتمامی اشخاص و اموال موجود در آن حکومت می کند 

این قاعده را اصل محلی یا درون مرزی بودن قانون گویند.
 بحث درباره ی محلی یا شخصی بودن قوانین در زمره مسائل 

ویژه حقوق بین الملل خصوصی است.
 دسته بندی قوانین هر کشور به لحاظ قلمرو حکومت عبارتند 
از: الف( قوانین مربوط به اموال شخصی ب( قوانین راجع به اموال 
و قراردادها ج( قوانین مربوط به طرز تنظیم اسناد قوانین مربوط 

به نظم عمومی و امنیت.

مهم  قانون گذار  برای  قدری  به  آمره(  )قواعد  امری  قوانین   
هستند که افراد نمی توانند برخالف آن تراضی نمایند و این قواعد 

به طور مطلق الزام آور هستند و با نظم عمومی ارتباط دارند. 
 نسخ قانون توسط مراجع تصویب کننده یا مراجع باالتر انجام 

می شود.
 اصول کلی حقوق از مهم ترین منابع حقوق خصوصاَ حقوق 

بین الملل است. 
 رویۀ قضایی طرز کار و نحوه عمل و نهایتاَ درک و استنباط 
توسط قضات صورت  تفسیر آن  و  قوانین است  از  قضات محاکم 

می گیرد.
 زبان حقوقی هر کشور ساخته عالمان حقوق است.

 اقسام تفسیر قانون بر مبنای مرجع تفسیرکننده: الف( تفسیر 
قانونی: شرح و تفسیر قوانین عادی در صالحیت مجلس است و 
تفسیر قانون اساسی بر عهدۀ شورای نگهبان می باشد. ب( تفسیر 
قضایی: توسط دادرسان در مقام رسیدگی به دعوی صورت می گیرد. 
ج( تفسیر شخصی: که توسط نویسندگان حقوقی صورت می گیرد. 

و  است  منافع جامعه  تأمین  دنبال  به  قواعد حقوق عمومی   
حقوق خصوصی در راستای تأمین منافع فردی  می باشد.

اعمال  خصوصی،  حقوق  و  عمومی  حقوق  تشخیص  مالک   
حاکمیت عمومی است.

 علت جدایی قواعد حقوق عمومی از خصوصی در این است 
که دولت با افراد مردم در یک وضع قرار ندارند. 

 شعبات حقوق عمومی:
۱- حقوق اساسی ۲- حقوق اداری ۳- حقوق مالیه ۴- حقوق کار 

۵- حقوق جزا
 حقوق بین الملل عمومی را گاه حقوق بشر می نامند.

 حقوق تطبیقی که به آن حقوق مقایسه هم گفته می شود.
 حقوق کشورها بر اساس منابع و مبانی قواعد:

۱- حقوق رومیـ  ژرمنی ۲- حقوق کامن الو ۳- حقوق کشورهای 
کمونیستی ۴- حقوق اسالمی ۵- حقوق خاور دور )هند و چین(.

)فقه  جعفری  مذهب  و  اسالم  دین  از  برگرفته  ما  قوانین   
امامیه( هستند. 

 مهم ترین منبع اخالق، مذهب است اما منبع منحصر نیست.
 قواعد مذهبی در مقایسه با قواعد اخالقی به حقوق نزدیک تر است.

که  می باشد  مصوب  مقررات  و  قوانین  حقوقی،  قواعد  منشأ   
ساخته عقل انسان است.

نیازهای  تابع ضرورت ها و   قواعد حقوقی دنباله رو اجتماع و 
اجتماعی می باشند. 

 عدالت معاوضی: اقتضای عدالت تساوی نسبی میان ارزش  کار 
و یا کاالهای مورد مبادله است.

تناسب  به  تمام مردم  بین  ملی  ثروت   تمام  توزیعی:   عدالت 
تقسیم می شود.
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