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  تعالي باسمه

  
 

  ....جمع حق، دستمزد و : تعريف لغوي حقوق

آنها           زندگي اجتماعيدر  اشخاص حقوق و تكاليفدانشي است كه به بررسي : علم حقوق تعريف

  .مي پردازد

  :سه مفهومي را كه در اين تعريف زير آنها خط كشيده شده است توضيح مي دهيم

يكديگر داراي رابطه متقابل هستند، به اين گونه كه هر حق و تكليف با : حقوق و تكاليف -١

 .جا حقي هست تكليفي و هر جا تكليفي هست، حقي در برابر آن وجود دارد

به خريدار است و در ) مال موضوع معامله(مكلف به تحويل مبيع) فروشنده(براي مثال بايع 

براين وجود اين دو مفهوم مبيع را فروشنده تحويل دهد؛ بنا) قيمت( مقابل خريدار بايد ثمن

  .بدون يكديگر قابل تصور نيست

 :بر دوسته تقسيم مي شوند اشخاص -٢

  بشر  -افراد انسانها: اشخاص حقيقي -١-٢

  :انسان ها داراي دو نوع از اهليت هستند

  ) توانايي برخورداري از حقوق( اهليت تمتع )الف

  )توانايي اجراي حقوق(اهليت استيفاء )ب

براي همه افراد وجود دارد و همه از آن برخوردارند حتي  زمان تولد تا مرگاهليت تمتع از 

به شرط زنده متولد شدن مي تواند از حقوق خود مانند ارث بهره ) جنين(قبل از تولد حمل

  .مند شود

  .قانون مدني مطالعه شود ٩٦٠تا  ٩٥٦مواد 
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بلوغ در ايجاد مي شود؛ با بلوغ و رشد با يا توانايي اجراي حقوق در جامعه اهليت استيفاء 

قانون  ١٢١٠ماده (. اهليت استفاء تحقق پيدا مي كندامور غيرمالي و با رشد در امور مالي 

  ).مدني به دقت مطالعه شود

  :اشخاص حقوقي -٢-٢

   مجموعه اي از انسانها هستند كه فعاليت گروهي انجام مي دهند و قانون فعاليت آنها را به رسمي 

  .مي شناسد

  : اشخاص حقوقي بر دو دسته هستند

   اشخاص حقوقي حقوق خصوصي)الف

  اشخاص حقوقي حقوق عمومي )ب

  .اشخاص حقوقي حقوق عمومي شامل دولت، ارگان ها، نهادها، سازمانهاي دولتي مي شود

اشخاص حقوقي حقوق خصوصي شركتهاي تجاري هستند كه در قالب هاي مشخص در قانون 

  :تجارت تشكيل مي شوند

شركت هاي  - شركت هاي نسبي -شركت هاي تضامني - )عام و خاص(شركت هاي سهامي

  )سهامي و غيرسهامي(شركت هاي مختلط -شركت هاي تعاوني -با مسئوليت محدود

اشخاص حقوقي داراي شخصيت حقوقي مستقل هستند : حقوق و تكاليف اشخاص حقوقي

ردي بالطبيعه مختص ذات و همان حقوق و تكاليف اشخاص حقيقي را دارند به جز موا

  .)قانون تجارت در اين زمينه مطالعه شود ٥٨٨تا  ٥٨٣ماده .(انسان است

زماني كه از حقوق صحبت مي كنيم جايي مصداق دارد كه زندگي  :زندگي اجتماعي -٣

  .اجتماعي جريان داشته باشد و هدف اوليه حقوق برقراري نظم اجتماعي در جامعه است

  :مفهوم جدا مي كنيمدر اينجا حقوق را از دو 

قواعد حقوقي متأثر از اخالق هستند اما مستقل از اخالق است و تفاوت هايي : اخالق -١-٣

  : با آن دارد
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اما در حقوق  ،هدف در اخالق تعالي انسان و رسيدن او به كمال است: تفاوت در هدف)الف

  .هدف همانطور كه در باال بيان شد، برقراري نظم اجتماعي است

در قلمرو با يكديگر متفاوتند و بعضي از قواعد اخالقي مانند مذموم : در قلمرو تفاوت)ب

  .بودن حسادت از نظر اخالقي در حقوق وارد نشده است

از نظر ضمانت اجرا نيز با هم متفاوت هستند؛ ضمانت اجراي : تفاوت در ضمانت اجرا)ج

نت اجراها بيروني و قواعد اخالقي عذاب وجدان و احساس گناه است، ولي در حقوق ضما

  .مي شود.... مانند بطالن عمل حقوقي و كيفر و مجازات و 

  

  :تفاوت هاي حقوق و مذهب به شرح زير است: حقوق و مذهب -٢-٣

در فقه اماميه از چهار منبع قرآن، سنت، عقل و : منشأ قواعد مذهبي احكام الهي است) الف

ون است كه ممكن است ناقص يا اجماع سرچشمه مي گيرد، ولي منشأ اصلي حقوق، قان

  .مجمل باشد و در اين موارد قاضي مي تواند به قواعد مذهبي استناد كند

قانون با توجه به شرايط جامعه و تحوالت آن تغيير مي كند؛ زيرا منشأ قانون عقل ناقص ) ب

ع و احكام شرمذهبي قواعد بشر است و نمي تواند همه چيز را در آينده پيش بيني كند، ولي 

  .پايدار هستند

  

  :كاربردي مفاهيم

 

 :درآمد -١

 .مي آورند دست به خود خدمات يا محصوالت فروش با توليدكنندگان كه است پولي مقدار »مددرآ«

 :كسب وكار -٢

 ايجاد مشتري، براي دو هر يا و  خدمات كاال، كردن فراهم براي كه است سازمان يك »كسب وكار«

ايجاد  كه شده ايجاد اين براي است، خصوصي بخش آنها مالك كه كسب وكارها بيشتر  است شده

  .و انتفاع مادي داشته باشند منفعت اقتصادي كنند
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 در و شود عرضه بازار به توليدكننده، توسط كه مختلفي مواد و محصوالت اقتصاد، علم اصطالح در

 .دارد نام كاال كند، رفع و تأمين را انسان از نيازهاي يكي پول، دريافت برابر

 و مي شود ارائه ديگر طرف به طرف يك از كه گويند فعاليت هرگونه به ها سرويس يا خدمات

  .ندارد دنبال به را چيزي مالكيت

  :دادوستد يا تجارت -٣

قانون تجارت كه هركس آنها را شغل معمولي خود  ٢مجموعه اي از عمليات تجاري مندرج در ماده 

 قانون تجارت كه به تفصيل از آن صحبت خواهيم كرد ٢كه در ماده  .قرار دهد تاجر شناخته مي شود

  :بند به شرح زير آمده است ١٠در  و

 

 خريد يا تحصيل هر نوع مال منقوض به قصد فروش يا اجاره اعم از اينكه تصرفاتي در -١

 .آن شده يا نشده باشد

 .باشدتصدي به حمل و نقل از راه خشكي يا آب يا هوا به هر نحوي كه  -٢

 و يا عاملي و همچنين تصدي به) كميسيون (كاري  العمل هر قسم عمليات داللي يا حق -٣

 شود از قبيل تسهيل معامالت ملكي مي هر نوع تأسيساتي كه براي انجام بعضي امور ايجاد

 .يا پيدا كردن خدمه يا تهيه و رسانيدن ملزومات و غيره

 مشروط بر اينكه براي رفع حوائج شخصي تأسيس و به كار انداختن هر قسم كارخانه-٤

 .نباشد

 .تصدي به عمليات حراجي -٥

 .هاي عمومي تصدي به هر قسم نمايشگاه-٦

   .هر قسم عمليات صرافي و بانكي -٧

 .معامالت برواتي اعم از اينكه بين تاجر يا غير تاجر باشد -٨

 عمليات بيمه بحري و غير بحري -٩

 شتي و كشتيراني داخلي يا خارجي و معامالت راجعه بهسازي و خريد و فروش ك كشتي -١٠

  .آنها



  احكام كسب و كار

 جلسه اول

 

  : ويژگي هاي اعمال تجاري -٤

يكي از ويژگي هاي اعمال تجاري قصد كسب سود و انتفاع مادي از : قصد كسب سود-١-٤

  .تجارت است

 .اعمال تجاري اعمالي هستند كه موجب گردش محصوالت مي شوند: گردش محصول-٢-٤

لطفا درخصوص آن فكر كنيد تا بعدا در . ويژگي ها داراي مثال نقض استالبته هر دوي اين 

  .مورد آن گفتگو كنيم

عمل تجاري را مثال بزنيد كه در آن سود مادي وجود نداشته باشد و يا عمل تجاري كه در آن 

  .گردش محصول وجود نداشته باشد

 

  :اموال و دارايي - ٥

  منقول و غيرمنقول: بر دو قسم هستند اموال

كه نقل آن از محلي به محل ديگر ممكن  اشيائي: قانون مدني ١٩تعريف در ماده : اموال منقول)الف

  آيد منقول است باشد بدون اينكه به خود يا محل آن خرابي وارد

غيرمنقول آن است كه از محلي به محل  مال: قانون مدني ١٢تعريف در ماده : اموال غيرمنقول )ب

 سطه عمل انسان به نحوي كه نقل آنذاتي باشد يا به وا از اينكه استقرار آنديگر نتوان نقل نمود اعم 

  . يا محل آن شود مستلزم خرابي يا نقص خود مال

  

  

 dr.rima.amiraghdam@gmail.com: فع اشكالآدرس ايميل جهت ر
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