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  8933 -8931 ظال تحفیلی: اٍلترم:  رٍاته ػوَهی رؼتِ: کارؼٌاظیهمىغ تحفیلی:کارداًی

 هذرض: هحوذ جَاد رازلیًام ًٍام خاًَادگی   فرٌّگ ٍ رظاًِحمَق ًام درض:

 09211819376تلفي ّوراُ هذرض:mohamad.j630@yahoo.com هذرض:emailآدرض 

  ظَم      دٍم   هرتَن تِ ّفتِ  :  اٍل  فرٌّگ ٍ رظاًِحمَق  جسٍُ درض:

 textدارد : ًذارد                 voiceدارد: ًذارد           power pointدارد:  ًذارد 

 ............................................تلفي ّوراُ هذیر گرٍُ : 

                                   

 :حمَق هؼاًی هختلفی تِ ؼرح زیر اظت

الف(حمَق جوغ حك اظت ٍ حك ػثارت اظت از اهتیازي کِ در جاهؼِ تر حعة لاًَى، لرارداد یا ػرف ٍ 

 .تِ آى ّعتٌذ ػادت تراي ؼخؿ تِ ٍجَد هی آیذ ٍ دیگراى هَظف تِ احترام

تِ ػثارتی تررظی ، تجسیِ ٍ تحلیل ٍ ؼٌاخت لَاًیي داًؽی  .ب(حمَق ػثارت اظت ػلن ؼٌاخت لَاًیي

  .اظت کِ تِ آى حمَق گفتِ هی ؼَد

  حقوق بر دونوع است:

حمَق خارجی ػثارت اظت از کلیِ لَاًیي ، همررات، لراردادّا ٍ ػرف ٍ ػاداتی کِ  :الف(حقوق خارجی

 .رٍاته خارجی دٍلتْا ٍ اؼخاؾ اظتحاکن تر 

  حمَق تیي الولل ػوَهی )) اگر هَلَع ایي همررات دٍلتْا تاؼٌذ ((-8

  اگر هَلَع ایي همررات اتثاع کؽَرّاي هختلف تاؼٌذ(( ((حمَق تیي الولل خفَـی  -2

ر للورٍ حمَق داخلی تِ کلیِ لَاًیي ، همررات، لراردادّا ٍ ػرف ٍ ػاداتی کِ حاکن ت:ب(حقوق داخلی

  .یک کؽَر هؽخؿ اظت

 .ؼاهل حمَق ػوَهی ٍ حمَق خفَـی اظت:حقوق داخلی

هٌظَر از حمَق ػوَهی آى دظتِ از رؼتِ ّاي حمَلی اظت کِ پاي هٌافغ ػوَهی در هیاى  :حقوق عمومی

 .حمَق اظاظی،حمَق کیفري ، حمَق اداري ٍ آییي دادرظی کیفري :اظت ٍ دٍلت آى را اجرا هی کٌذ،هثل

درتارُ ظیعتن حکَهتی، ارکاى هولکتی ٍ لَاي ظِ گاًِ کؽَر، اختیارات دٍلت ٍ حمَق :اساسیحقوق 

 .هلت تحث هی کٌذ ٍ کلیِ ایي هثاحث در ارتثان تا هعائل ٍ هفالح دٍلت اظت

از جرم، هجازات ٍ هجرم تحث هی کٌذ ٍ ّویؽِ دٍلت در تؼییي ٍ اجراي هجازات ٍ تؼمیة :حقوق کیفري

 .هجرم دخالت دارد

رؼتِ اي از حمَق ػوَهی اظت کِ تِ هىالؼِ ظازهاى،ٍظایف ٍ فؼالیت دظتگاُ اداري ٍ :حقوق اداري
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 .ارتثان آى تا کارهٌذاى هی پردازد

هجوَػِ لَاًیي ٍ همرراتی اظت کِ تراي کؽف ٍ تؼمیة جرم ٍ ترتیة دادرظی ٍ  :آیین دادرسی کیفري

 .اجراي احکام جسایی ٍلغ ؼذُ اظت

 .حمیمت رٍاته خفَـی افراد را تحت ًظن ٍ لاًَى در هی آٍرددر :حقوق خصوصی

رظالت لَُ لماییِ ػثارت اظت رظیذگی تِ ؼکایات ٍ .یکی از ارکاى ظِ گاًِ حکَهتی اظتقوه قضاییه 

 .ـذٍراحکام ػادالًِ تِ هٌظَر حفظ حمَق هردم ٍ تاهیي ػذالت

 :تؽکیالت لَُ لماییِ تِ ؼرح ریل هی تاؼذ

دادگاّْایی کِ ـالحیت رظیذگی تِ توام دػاٍي ٍ ؼکایات را دارًذ هگر آًچِ کِ :هیالف(دادگاّْاي ػوَ

 .وثك لاًَى از ـالحیت آًْا خارج ؼذُ اظت

دادگاّْایی ّعتٌذ کِ ـالحیت رظیذگی تِ ّیچ اهري را ًذارًذ هگر آًچِ را کِ :ب(دادگاّْاي اختفاـی

اّْاي اًمالب،دادگاّْاي ًظاهی ٍ دادگاّْاي ـراحتاً لاًَى در ـالحیت آًْا لرار دادُ اظت هثل دادگ

  رٍحاًیت

 :ازجولِ.ایي دادگاّْا ًِ جس دادگاّْاي ػوَهی ّعتٌذ ٍ ًِ جس دادگاّْاي اختفاـی:ج(دادگاّْاي ػالی

 :دیَاى ػالی -1

 :دیَاى ػالی کؽَر ػْذُ دار دٍ ٍظیفِ اـلی اظت

 .دٍم،ایجاد ٍحذت رٍیِ لمایی .اٍل ، تىثیك احکام ـادرُ از دادگاّْا تا لَاًیي

 :دیَاى ػذالت اداري-2

یکی از اتتکارات لاًَى اظاظی تؼذ از اًمالب تاظیط دیَاى ػذالت اداري اظت کِ تِ دػاٍي ػلیِ دٍلت، یا 

 .هاهَریي دٍلتی در راتىِ تا ٍظایف اداري آًْا رظیذگی هی کٌذ

  :منابع حقوق رسانه

 :هتَى لاًًَی-الف

ایي هتَى تترتیة اّویت .هجوَػِ اي لَاًیي چاج ٍ دراختیار ّوگاى لرار دادُ هی ؼَدهتَى لاًًَی در 

 :هی تاؼذ تؽرح ریل

  لاًَى اظاظی-8

  لَاًیي ػادي)هفَب لَُ همٌٌِ(-2

  آییي ًاهِ ّا-9

  تخؽٌاهِ ّا-4
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  دظتَرالؼول ّا-5

تِ  .لمایی گفتِ هی ؼَداتفاق ًظر دادگاّْا در هَرد یک هعالِ خاؾ حمَلی رٍیِ :رٍیِ ّاي لمایی)ب

ػثارت دیگر اگر در یک هعالِ حمَلی تٌالك لاًَى یا ظکَت لاًَى ، اختالف ًظر ٍجَد داؼتِ تاؼذ ، 

ؼؼة هختلف آراي هتفاٍت ـادر هی کٌٌذ،چٌاًچِ ّیات ػوَهی دیَاى ػالی کؽَر راي ـادر ًوایذ ایي 

  .راي تِ هٌسلِ لاًَى تراي کلیِ دادگاّْا الزهاالجراظت

ػرف ٍ ػادت تىَر کلی ػثارت اظت از هجوَع ػادات ٍ رظَهی کِ در یک جاهؼِ، در :رف ٍ ػادتج(ػ

یک گرٍُ یا در یک هٌىمِ در هَرد خاـی هؼوَل اظت ٍ ترخالف آى ػول کردى تِ ًحَي ظرزًػ یا 

 .ػکط الؼول دیگراى را تر هی اًگیسد

فی تِ ٍجَد تیایذ ٍ لاًَى یا رٍیِ لمایی تٌاترایي اگر در رٍاته حمَلی تیي اؼخاؾ در هَرد خاـی اختال

در ایي هَرد ٍجَد ًذاؼتِ تاؼذ، ػرف ٍ ػادت هی تَاًذ جاًؽیي لاًَى ؼَد ٍ لالی هی تَاًذ تِ آى اظتٌاد 

 .کٌذ

حمَلذاًاى از هتَى لاًًَی ٍ هعائل حمَق ترداؼتْا ، تفعیرّا ٍ تحلیلْاي تِ  :د(ػمیذُ ػلواي حمَق

 .ماالت ٍ ظخٌراًیْاي خَد هٌؼکط هی کٌٌذخفَـی دارًذ کِ در کتة ، ه

یؼٌی در ـَرت اظت؛  اٍلَیتٍ  تمذمهفَْم حمَلی آى اظت کِ هراد از آى « اـالت»یکی از هؼاًی ٍاشُ 

 تؼارق حمَق ٍ هفالح فرد تا جاهؼِ، حك فرد همذّم اظت یا هفالح جاهؼِ اٍلَیت دارد؟

 اـالت فرد

 اـالت اجتواػی

 اصالت فرد:

کٌٌذ ٍ جاهؼِ تِ خَدي خَد ّیچ  اًذیؽٌذ ٍ ػول هی دیذگاُ اـالت فرد هؼتمذ اظت فمه افراد ّعتٌذ کِ هی

اد ٍ اؼکال ارتثاوات ٍ هٌاظثات هیاى افراد ًیعت. جاهؼِ حاـل ٍالؼیتی ًذارد ٍ چیسي جسء هجوَػِ افر

جوغ ّوِ افراد آى اظت ًِ چیسي ٍراي آى ٍ همفَد از تاثیر جاهؼِ تر فرد، چیسي جس تاثیر دیگر افراد 

جاهؼِ تر فرد خاؾ ًیعت. همفَد از حمَق ٍ تکالیف فرد در تراتر جاهؼِ ًیس چیسي جس حمَق ٍ تکالیف 

  ایر افراد جاهؼِ ًیعتفرد در تراتر ظ

 اصالت اجتماعی:

را حمیمت اـیل تذاًٌذ؛  کٌٌذ کِ جاهؼِ را پاؼٌِ آؼیل جْاى فرق کردُ ٍ آى پیرٍاى اـالت جاهؼِ تالغ هی

اي دارد کِ در افراد اًعاًی دیذُ  اي کِ هتوایس از افراد تؽکیل دٌّذُ آى اظت ٍ آثار ٍ خَاؾ ٍیصُ جاهؼِ

  ؼَد. ًوی

http://wikiporsesh.ir/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85
http://wikiporsesh.ir/%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA
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 .تارُ هىالة درظی از وریك تلگرام یا ایویل پاظخ دادُ هی ؼَدظَال در ّرگًَِ 

 درض تلگرام یا ایویل ارظال گردد.آظَاالت ریل تفَرت هختفر تِ 

 اًَاع دادگاُ ّا را ًام تثریذ. -8

 اصالت برچند نوع است. -2

 
 

 

  

 
 

 

 

 


