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مقام معظم رهبری:
»اســـاس قـــّوۀ قضایّیـــه برای حفـــظ قانون  اســـت. امروز بحمـــد اهّلل در 
کشـــور مـــا همـــۀ مســـئوالن دم از تبعّیـــت از قانـــون  می زننـــد. ایـــن امر 
بســـیار مثبتی اســـت؛ حفظ قانـــون ، رعایـــت قانون . حفـــظ و رعایت 
قانـــون  چگونـــه تضمین می شـــود؟ یـــك راه تضمین وجـــود دارد و آن، 
کـــه اقتدار قـــّوۀ قضایّیـــه را آماج  قـــدرت قّوۀ قضایّیه اســـت. کســـانی 
که بـــه بی  قانونـــی و هرج  ومرج  حمـــالت خود قـــرار می دهنـــد، بدانند 
و ابطـــال و تضییـــع حقوق ضعفا کمـــك می کنند؛ چون قـــّوۀ قضایّیه 
بـــازو و پنجـــۀ قدرتمنـــد نظـــام اســـت، بـــرای این کـــه گریبـــان متجاوز 
ـــف از قانـــون  را بگیـــرد و او را ســـر جـــای خود بنشـــاند تا مردم 

ّ
و متخل

کننـــد. پس، اقتـــدار قـــّوۀ قضایّیه یك  بتواننـــد در پنـــاه قانـــون  زندگی 
اصـــل اســـت، امـــا درعین حـــال این اقتـــدار باید بـــه نحوی باشـــد که 

اعتمـــاد مردم جلب شـــود.«
بیانات در دیدار مسئوالن دستگاه قضایی، 1382/04/07



       

۱۱

مقدمه

در جوامع بشری، زندگی حول محور قانون و حقوق، باعث نظم و امنیت بوده و عدالت 
را به ارمغان می آورد. از دانش های ضروری و مورد نیاز برای این جوامع، آشنایی با دانش 
موضوعات  از  گاهی  آ دانش ها،  و  انسان ها  پیچیدگی های  به  توجه  با  است.  حقوق 
مختلف )مانند حقوق خانواده، حقوق مدنی، حقوق تجاری و بازرگانی، حقوق اساسی 
کلیات آن ها، الزمه زندگی اجتماعی و شهروندی  و حقوق استخدامی و...( و  یادگیری 
با افراد همراه است و در خانواده،  تا پایان زندگی  از بدو تولد  است. حقوق شهروندی، 
کار و در ارتباطات اجتماعی با شهروندان، حضور و نقش موثری دارد، تا  مدرسه، محل 

جایی که امروزه از وکیل خانواده و حتی وکیل خصوصی سخن گفته می شود.
در ایران اسالمی عزیز، خوشبختانه نهادها و دانشگاه ها اهتمام ویژه ای به آموزش حقوق 
کارشناسی،  کاردانی،  مقاطع  در  را  حقوق  رشته  دانشگاه ها،  کثر  ا تقریبا  و  نموده اند 
یا دکتری ایجاد نموده و به تربیت دانشجو مشغول هستند. عالوه  کارشناسی ارشد و 
بر آن، قوه قضاییه با اهتمام جدی به رصد قوانین و مقررات پرداخته و آموزش حقوق 
و  بدو  آموزش  اینکه  ضمن  دارد.  کار  دستور  در  را  گروهی  و  جمعی  رسانه های  در 
کارشناسان رسمی و مشاوران  کارکنان قضایی و اداری، آموزش وکال،  ضمن خدمت 
ی انتظامی، در راستای ارتقای  خانواده، امضاء تفاهم نامه با سازمان ها و نهادها و نیرو
گاه سازی های عمومی و حقوقی، در دستور کار معاونت های منابع انسانی، اجتماعی  آ



مشاوران  و  رسمی  کارشناسان  وکال،  امور  مرکز  قضاییه،  قوه  جرم  وقوع  از  پیشگیری  و 
گرفته است. کل استانها قرار  خانواده قوه قضاییه و دادگستری های 

کل استان ها از چند سال قبل، آموزش حقوق برای مردم و به ویژه  برخی از دادگستری 
کار خود قرار داده و دانش حقوقی را  نسل پویا و فعال دانش آموزان و جوانان را در دستور 
که حقوق، به عنوان یکی از  مردمی نموده و به خانه ها برده اند. این تالشها باعث شده 

کشور تلقی شود. نیازهای واحدهای درسی در مدارس 
کتاب  تدوین  در  هم  مجتهدی،  یوسف  دکتر  آقای  جناب  تالش های  میان،  این  در 
کاری خود،  یس آن، بسیار مفید و موثر بوده است. ایشان در سوابق  حاضر و هم در تدر
دادگستری  یاست  ر شهرستان،  انقالب  و  عمومی  دادستان  و  بازپرس  دادیار،  عنوان  به 
یاست دادگاه حقوقی و مستشار دادگاه کیفری یک و ... انجام وظیفه نموده  شهرستان، ر
و در طی این سالها، در راستای آموزش حقوق برای دانش آموزان و مردم شهرستان های 
قضایی  محترم  همکاران  مشاور  استاد  ایشان  این،  بر  عالوه  نموده اند.  اقدام  مختلف 
برای  حقوقی  موضوعات  یس  تدر و  مختلف  دانشگاه های  در  حقوق  یس  تدر با  و  بوده 
سطح  ارتقاء  در  موثری  نقش   ،... و  وکال  و  نهادها  و  ادارات  حقوقی  محترم  نمایندگان 
حقوقی داشته اند. اینجانب نیز با توجه به تغییرات قوانین در سالهای اخیر، در تدوین 
کتاب با ایشان همکاری نموده ام و با همفکری همدیگر نسخه جدید  نسخه جدید این 
کاربردی برای  که تحت عنوان "حقوق  کتاب حاضر  کتاب را آماده نموده ایم. امیدوارم 
گردیده، برای قشر جوان، دانشجویان، دانش  یس  جوانان” تدوین و بازنگری و بارها تدر

کلیه عالقمندان مفید باشد. آموزان و مردم عزیز و 


