
  !!!!!؟؟؟حقوق جزا بهتراست يا حقوق خصوصي 
  مهرداد بوستانچي دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا وجرم شناسي : نويسنده 

  )حق گستر(منتشر شده در پايگاه نشر مقاالت حقوقي

از دوران دانشجويي اين سوال ذهن من ودوستانم را مشغول كرده بود كه حقوق خصوصي بهتر است يا حقوق جزا به همين 
اماهركسي داليل خاص  اساتيد ومشاوران زيادي را جويا شديم  دليل تحقيق هاي زيادي دراين زمينه كرديم ونظرات

خودش راداشت عده اي مي گفتندعالقه تاثيرداردوبه هركدام عالقه منديد به آن رشته برويد عده اي مي گفتند 
ه ازنظربازاركارخصوصي بهتراز جزاست وگروهي هم مي گفتند جزا بهتر است چون بحث مجازاتها بيشتر طرفدار دارد وهم

به دنبال تعقيب جزايي طرف خود مي باشند اساتيدي مي گفتند شما استاد دانشگاه هم بشويد دروس بيشتري را ميتوانيد 
 در حقوق خصوصي تدريس كنيد ولي فكر جمعيت وطرفداران زياد اين رشته را نمي كردند

دارد شما جزا را بلد نباشيد انگار هيچ چيز وآبروي مردم سر وكار   يا بعضي از اساتيد ميگفتند جزا بهتر است چون با جان 
بلد نيستيد اما هيچكس نمي گفت به طور قطع كدام بهتر است من در ميان دوستان خود اشخاص زيادي را مشاهده 
نمودم كه چون خصوصي خوانده اند از جزا سر در نميĤورند وچون جزا خوانده اند از خصوصي چيزي نميدانند يا مثال از 

يد حقوق خصوصي سوال نمودم كه ديه نوزاد چقدر است گفت نميدانم از استاد جزا بپرسيد واين نشان دهنده يكي از اسات
ضعف يك استاد بخصوص يك استاد وكيل مي باشد بعد از مطالعات زيادي كه دراين زمينه انجام داده ام من رشته حقوق 

راانتخاب كنيم مطالب  رروز براي خودشان ميگويند كدامجزا را نتخاب نمودم در اينجا براي كساني كه سردرگم هستنند ه
  تصميم گيري آينده شما نقش مهمي دارد تا بهتر وبا چشمي باز تر انتخاب كنيد  درجالبي خواهم نوشت كه 

   

  :حقوق خصوصي وخصوصيات آن 

ساله در مراكز دولتي رشته حقوق خصوصي يكي از رشته هاي پرطرفدار حقوقي در دوره تحصيالت تكميلي مي باشد كه هر
دانشجومي پذيرد دروس اين رشته دردوره كارشناسي ارشد عبارتند ازمدني پيشرفته يك كه در مورد قواعد 900حدود 

 6مدني (كه درمورد يكي از عقود صحبت ميكند  2ومدني پيشرفته ) كارشناسي 3مدني (عمومي قرار دادها صحبت ميكند 
  ) كارشناسي

قراردادها،شركتها،عقود دارند بهتراست اين حتمااين رشته راانتخاب كنند اگر روي سايت چتر  كساني كه عالقه به بحث
نفر خصوصي هستند آيا اين نشان دهنده 80نفر پذيرفته شده حداقل 100دانش يادورانديشان سري بزنيد ميبينيد از 

خواند علمشان زياد شود چون فكرميكنند اين عالقه اين افراد به اين رشته مي باشديا فقط بازار كار ا سنجيده اند يا مي
رشته بيشتر به دردشان ميخود؟اضافه كنم درمقطع كارشناسي ارشد چيز جديدي به شما نمي آموزند بلكه دانستنيهاي 
قبلي شما را تكميل ميكنند مثال از تعدادي از دانشجويان حقوق خصوصي دانشگاه خوراسگان دراين زمينه سوال كردم آنها 



نظريات متفاوت بحث فقهي وسابقه تاريخي اين مبحث را بيان ميكنند كه قبال هم دردوره  د كه مبحث بيع ميگفتن
ليسانس در جاهاي مختلف گفته شده پس ميتوان گفت كساني كه فكر ميكنند اگر حقوق خصوصي را انتخاب كردند وكيل 

ناسي است اگر آنجا را بتوانيد بيشتر وبهتر ياد خوبي ميشويد سخت در اشتباهيد چون عمده اطالعات شما از دوره كارش
بگيريد ديگر هيچ نيازي به فوق ليسانس نداريد نه جزا ونه خصوصي در دوره ارشد چيز جديدي به شما ياد نمي دهند ودر 

چگونه بوده  52حقوق جزا هم سابقه تاريخي يك ماده بحث ميشود مثال بحث تعددد وتكرار جرم بررسي ميشدو كه سال 
  ال چگونه استوح

البته در حقوق جزا اين مباحث از نظر اليحه اصالحي در حال تصويب حائزاهميت است چون مسبوق به احيا مي باشد 
درقانون جزا رعايت شده اليحه نيز براساس آن در نحوه تشديد وتخفيف مجازات را مشخص  52يعني قواعدي كه در سال 

ر كرده يا تعدد جرم داشته بايستي يك ونيم برابر بيش از حداكثر مجازات نموده است وميگويد مجرمي كه جرمي را تكرا
  .قانوني به او داده شود تا عدالت نسبت به مجرمي كه يك بار مرتكب جرم شده رعايت شود 

در بسياري از رشته ها حقوق خصوصي داراي مزاياي زيادي است مثال حقوق مدني كه در حقوق خصوصي مطالعه ميشود 
يباشد وحقوق تجارت نيز همين طور است درسي مهم وكليدي بخصوص براي وكالت دادگستري به همين دليل كارآمد م

كانون وكال موفق تر هستند چون دروس عمده كانون  است كه اصوال كساني كه حقوق خصوصي ميخوانند در قبولي براي
آن بچه هاي حقوق جزا در امتحان قضاوت وضريب هاي باالي كانون وكال مدني وآييين دادرسي مدني ميباشد به جاي 

موفقتر هستند چون ضريب آيين دادرشسي كيفري وجزا باالتر است خب حاال با توجه به اين موارد انتخاب شما ساده تر 
يز ميشود البته ممكن است يك دانشجوي عاقل دانا وسخت كوش در خصوصي در كانون هم موفق باشد وبالعكس آن ن

امكان دارد بيشتر ادارات دولتي وشهرداري ها  وبانك هابه دنبال استخدام كارشناسان ارشد حقوق خصوصي هستند به 
جاي آن دادسرا ديوان عدالت اداري سازمان بازرسي وسازمان زندانها كه استخدامي زياد هم دارند كارشناسان ارشد جزا را 

  خب حال بهتر انتخاب كنيدميپذيرد 

  حقوق جزا عايب و ممزايا

تا اينجا درباره حقوق خصوصي صحبت كرديم ومزاياي آن را بيان نموديم ولي آيا ميدانيد كه حقوق جزا ضمانت اجراي 
حقوق خصوصي است؟ يعني حقوق خصوصي براي الزام به اجراي مقررات خود در بعضي از موارد متوسل به حقوق جزا مي 

حقوقي مطرح كنيم دراين مواقع هنگامي كه  را به صورت يك دعواي دعوا هگردد مثال دردعواي ترك نفقه درصورتي ك
دعوا درصورتي كه به عنوان يك شكايت كيفري  اما اگرابن .م هيچ كاري انجام دهيم شخص در دادگاه حاضر نشود نميتواني

دله مي باشند حتي اگر مطرح شود حتي اگر داليل كافي وجود نداشته باشد مقام قضائي يا ضابطين موظف به جمع آوري ا
طرف مقابل در دادسرا جهت بازجويي حاضر نشود حكم جلب او صار ميشود ودراينجا مجبور به حضور در دادسرا وپاسخ 

  دادن به سواالت بازپرس وداديار است 

 اي ساليان درحقوق جزااصل بر رسيدگي سريع وبدون اطاله دادرسي مي باشداما در حقوق خصوصي ممكن است پرونده
قاضي از سال طول بكشد و حتي دعوا به دليل نبود ادله از دور خارج شود وحق كسي ضايع شود چون دردعاوي حقوقي 



ادله موجود در پرونده استدالل كند حتي نميتواند به طرفين تلقين تحصيل  دليل منع شده است وفقط مي بايست به 
م است چه هبه نفع متكه داليلي چه كسب دليل مي باشد سرا دنبال ددليل نمايد در حالي كه در حقوق جزا قاضي دا

  و حق افرادي كه ادله كافي ندارند كمتر ضايع ميشودداليلي كه به ضرر متهم است 

يكي از شوراهاي حل اختالف بودم خانم مسني به همراه دخترش براي مطالبه  كارآموز چند وقت پيش هنگامي كه
ميليون طالي خودش ودخترش را به صورت 3وان كردند كه عروسشان حدود مراجعه نمودن وعنطالهاي خود از عروسش 

قرص گرفته كه بعد از تمام شدن عروسي برادرش برگرداند ولي به دليل اختالفي كه با پسرمان پيدا كرده از پس دادن آنها 
دفعه هم ابالغيه فرستاده ايم  2استنكاف ميكند و ميگويد به جاي نفقه و مهريه ام آنها را برميدارم داليل كافي هم نداريم 

؟ من با توجه به نوع دعوا ونبود  حاضر نميشود چكار كنيم ؟ ريس شورا از من سوال كرد كه به نظر شما بايد چكار كرد 
اگربه اين دعوا جنبه كيفري بدهند بهتر است چون عروسشان مال را به صورت امانت ادله اظهار نمودم كه از نظر من 

پس او هم به نفع خودش استعمال كرده است مال را سپرده اند وگفته اند كه بعدا از تو ميگيريم  اينهاهدگرفته وپس نميد
اينجا هم از نظر وجود داليل مشكلشان كمتر ميشود هم ميتوانند اورادرداسرا شد شكايت خيانت در امانت كار ساز ميبا

كردند وعورسشان از ترس اينكه شامل جنبه عمومي  اين مادر و دختر هم هنيمن كار راجهت اخذ توضيح حاضر كنند 
جرم خيانت در امنت نشود طال را با عذر خواهي بسيا پس داده يود پس در اينجاست كه اهميت حقوق جزا مشخص 
ميشود و معلوم ميشود كه ضمانت اجراي كه حقوق جزا از باب اجراي مجازات والزام افراد به انجام تعهدات دارد هيچ رشته 

  دارداي ن

اما در حقوق جزا در دوره كارشناسي ارشد بحث هاي آكادميك وتئوري بيشتري مطرح است تا بحث هاي عملي وكارآمد 
قط از نظر تئوري حايز مثال در درس جرم شناسي درمورد پيش گيري از وقوع جرم صحبت ميشود كه به نظر مكن ف

  اهميت است

مد تري مطرح ميشود مثل معامالت اوراق بهادار در بورس در حالي كه در حقوق خصوصي بحث هاي عملي وكارآ
وصي بخواند چه بسا توان گفت كه هركس ميخواهد وكيل خوبي باشد حتما بايد خصيكشوردردرس حقوق تجارت پس نم

گرايش او هستند ولي با اين كه وكيل بسيار خوبي استاد دانشگاه خوراسگان اصفهان كتر محمود مالمير اساتيدي مثل د
تخاب كرد ننسان دنبال عالقه خود برود اگر جزا را اس در پايان بايد بگويم بهتر است اق جزا وجرم شناسي مي باشد پحقو

د حتما بخواند واگر جزا را انتخاب ميكن از خصوصي هم غافل نباشد ودروس تجارت ،مدني، آيين دادرسي مدني را هم
حال با توجه خواند  چون براي دفاع از موكلش خيلي مهم است وآيين دادرسي كيفري را ب) عمومي واختصاصي(حقوق جزا

د لطفا نظر خود را دررابطه با اين مقاله حتما برايم يبه اين توصيفات ميتوانيد بهتر اتخاب رشته كنيد اميدوارم كه موفق باش
  بنويسيد 

  .هركدام وكيل خوبي نميشوديل هم بايد جزا بداند هم خصوصي وبدون پس يك وك

  .ي ميباشداي حقوق خصوصي در بسياري از دعاونت اجرجزا ضما

  باتوجه به هدفي كه درآينده براي اشتغال داريد رشته خودرا انتخاب كيند تا بعدا پشيمان نشويد اين امر بسيار مهمي است


