
 

 

 وقتی ما از دست کسی عصبانی هستیم چه رفتاری را باید از خود نشان دهیم؟ 

 علل گرایش افراد به مواد مخدّر را نام ببرید؟ 

  نشان دهیم؟وقتی دیگران از دست ما عصبانی هستندچه رفتاری باید از خودمان 

 قضائیه(قوه درس ششم )

 افرادی که ازنوجوانان در برابر آسیب ها وتهدیدات اجتماعی ، محافظت می کنند از جمله 

 :هر فرد نسبت به بدن وروح خود مسئول است وباید از اعمال و رفتاری که به سالمتی بدنی و خود

 روانی او لطمه می زند پذهیز کند.

 :مراقبت از فرزندان و فراهم کردن امکانات زندگی برای آنها را دارند  پدر ومادر مسئولیتخانواده

 تهای آن ها نظارت کند.والدین حق دارند تا زمانی که فرزندانشان مستقل نشدند بر فعالی

 :معلمان ومسئوالن مدرسه نیز مانند پدر ومادر مسئولیت مهم وقانونی مراقبت از نوجوانان را در مدرسه

 تماعی را برعهده دارند.برابر آسیب های اج

 نیروی انتظامی )پلیس(برای برقراری امنیت و حفلظت مردم تالش وبا کسانی که قوانین را :قانون

 نقض کنند،بر خورد می کند.

در هر جامعه ای افرادی وجود دارد با زیر پا گذاشتن قانون تخلف می کنند همچنین اختالفاتی در قضائیه:قوه 

اثر آگاه نبودن ونداستن قانون پیش آید بنابراین باید نهادی وجود داشته باشد که  جامعه به وجود می آید در

قوه ی قضائیه را در جامعه برقرار کند وبر اجرای قوانین نظارت کند وبا متخلفان بر خورد کند. در واقع  عدالت

 پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی است.

به منظور انجام مسئولیت های قوه قضائیه در کلیه امور قضایی واداری 

به این  سال1به مدت رهبر جمهوری اسالمی واجرایی یک  نفر  مجتهد عادل وآگاه به امور قضائی از سوی 

 سمت انتخاب می شود.

 کشف جرم ،تعقیب مجازات مجرمان 

 گسترش عدالت وآزادی های مشروع درجامعه 

 اقدامات مناسب برای پیشگیری از وقوع جٌرم 

 رسیدگی به شکایت های مردم وحل اختالفات  در جامعه 

 ، استکردن اختالفات  مردم  حل یکی از مهمترین وظایف قوّه قضائیه 

نکته:شورای عالی قضائی ازپنج عضو تشکیل می شودد:رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور،سه نفر 

 قاضی مجتهد وعادل

 مراحل حل اختالفات مردم:

در خواست کمک از افراد با تجربه وریش سفیدان فامیل و –حل کردن موضوع از راه مسالمت آمیز وگفتگو 

 حل اختالف محله ودر صورتی که نتیجه ای حاصل نشد برای حل اختالف به دادگاه مراجعه نمایند.شورای 

 انواع دَعاوی )اختالف(:



 

 

ی مربوط به اعمالی است که دادگاه برای فردی که مرتکب جرمی شده است مجازات تعیین مدَعاوی کیفری:

 ،جعل مدرکقدرت نماییکندمانند:فحاشی وافترا گفتن ،

مربوط به اعمالی است که دادگاه مجازات تعیین نمی کندبلکه افراد را ملزم می کند که حقوقی:دعاوی 

تکالیفشان را انجام دهند یا حقوق قانونی دیگران را بدهند.مانند تخریب بخشی ازخانه ی همسایه هنگام 

 ساختمان سازی ،تصرف زمین

 نتخاب کنند تا از حقوق آنها دفاع کند.در همه ی دادگاه افراد حق دارندفردی را به عنوان وکیل ا

 کسی است که در رشته حقوق درس خوانده وبه قوانین آشنا باشد و پروانه )اجاره نامه( وکالت دارد. وکیل

 ()  خودآزمایی             

 ر آسیب ها وتهدیدات محافظت می کنند؟چه کسانی از نوجوانان در براب 

 نقش قوه قضائیه در جامعه چیست؟ 

 وظایف قوه قضائیه چیست؟ 

 یکی از مهمترین وظایف قوه قضائیه چیست؟ 

 افراد از چه راه هایی می توانند اختالفات خود راحل کنند؟ 

 به طور کلی دعاویی که در دادگاه مطرح می شوند،به چند دسته تقسیم می شوند نام ببرید؟ 

 منظور از دعاوی کیفری چیست؟ همراه با مثال 

 قی چیست ؟همراه با مثالمنظور از دعاوی حقو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


