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  2است پیشگفتار ویر
  

منتشر شد، امیـدوار بـودم کـه کتـاب مزبـور       1384در بهار سال  حقوق تطبیقیزمانی که اولین چاپ کتاب 
مدت زیادي طول نکشید که معلوم گردید کتـاب  . گیرد بتواند مورد استقبال اساتید و دانشجویان حقوق قرار
به تعداد اساتیدي که این کتاب را بـه عنـوان منبـع    روز  هب مورد توجه مجامع دانشگاهی قرارگرفته است و روز

هزار فراتـر رفتـه    15ه شده است، به نحوي که تعداد نسخ کتاب در یک چاپ از دکنند افزو درسی معرفی می
  . روزرسانی کتاب را دوچندان کرده است این استقبال وظیفه سنگین بازبینی و به. است

وجود آمده است کـه برخـی از مطالـب    ه ذرد، تحوالتی بگ در طول هفت سالی که از چاپ اول کتاب می
اساسی اتحادیه اروپاسـت کـه    ترین این تحوالت، عدم تصویب قانون مهم. شعاع قرار داده استال کتاب را تحت

شد با اجماع کشورهاي عضو نهایی شود که با رأي منفی مـردم در کشـورهاي فرانسـه و هلنـد      بینی می پیش
ون اساسی اتحادیه اروپا، معاهده لیسبون تصویب شد که تغییراتی را در ساختار اتحادیه جاي قانه ب. ناکام ماند
  . داد وجود آورد که بخش مربوط به اتحادیه اروپا در کتاب را تحت تأثیر قراره اروپا ب

قـوا  عالوه بر آن، به دلیل الزامات اتحادیه اروپا، قوه قضائیه در انگلستان به سمت استقالل کامل از سایر 
در فصـل  . حرکت کرد و براي اولین بار دیوان عالی کشور انگلستان تشکیل شد و جایگزین مجلس اعیان شد

چهارم نیز به معاهدات و کنوانسیونهاي متعددي اشاره شده است که در این سالها تعداد کشورهاي عضو آنها 
نگارشی و مفهومی نیز وجود داشت کـه   برخی از اشکاالت. افزایش یافته بود و الزم بود این ارقام اصالح شود

  .در این ویرایش رفع شده است
  
  

  پیشگفتار
  

آن ملت شکل سیاسی، فرهنگی و مذهبی اقتصادي، وضعیت  و متناسب با سابقه تاریخیحقوق ملی هر کشور 
 بـراي حـل  تخاذ شده کارهاي اراهجوامع انسانی، بسیاري از مشکالت ل و ئمشابهت در مسابا وجود . گیرد می

 دارد وطـوالنی  بسی سابقه ق رَمطالعه حقوق سایر ملل و ف. هاي حقوقی یکسان نیستسیستم ل درئاین مسا
 وآوري عرفهاي گوناگون در اطراف و اکنـاف و پیـرایش آنهـا تنظـیم شـده       قوانین در نتیجه جمعبسیاري از 

در قـرن  . اسـت برداري شده  گوو الاقتباس سایر مناطق یا ملل از سوي یک منطقه  برو مقررات حاکم قوانین 
. تأسـیس شـد  مطالعات تطبیقی به منظور سازمانها و مراکزي و اي یافت  حیات تازهمطالعات تطبیقی  نوزدهم

در  به نحوي که تقریبًا ،اي بخشید فرایند جهانی شدن در نیمه دوم قرن بیستم به این گرایش سرعت فزاینده
  .گردیدایر همه کشورها مراکز و مؤسسات حقوق تطبیقی د

در جهـت معرفـی،   را نیـز تالشـهاي ارزشـمند و قابـل تقـدیري       مانو دانشمندان حقوقی سرزمین تاداناس
اندازي مؤسسه حقوق تطبیقی، چاپ و  ترین آنها راه اند که از مهم آموزش و گسترش مطالعات تطبیقی انجام داده

بررسـیها و مطالعـات   زمینـۀ  مـی بـا ارزش در   و تألیف و ترجمه کتابها و مقاالت علحقوق تطبیقی  ۀمجلانتشار 
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  .استتطبیقی 
به قصد تنوع بخشیدن به منابع حقوق تطبیقی و پاسخ به عالقه و نیاز نسل جدیـد  حاضر کتاب بنابراین 

عالقه ل حقوقی سایر ملل ئنسلی که به اطالع از مسا. این سرزمین به مباحث حقوق تطبیقی تهیه شده است
ایـن کتـاب   در . کنـد  را براي توسعه آگاهیهاي تطبیقی خود جستجو میمنابع جدیدي و دارد و اشتیاق وافري 

او در اختیار  دانشجوي ایرانی به زبان ساده و به اختصارمورد نیاز ل مهم حقوق تطبیقی ئمسا است شدهسعی 
  .شده استقرار گیرد و از پرداختن به جزئیات و ذکر پانوشتهاي زیاد خودداري 

عادله کتاب سرکار خانم محترم، ویراستار داوران و به خصوص از  >سمت<ت از سازمان در اینجا الزم اس
سایر همکاران محترم در آن سازمان که با جدیت موجبات چـاپ و انتشـار ایـن کتـاب را فـراهم      مشایخی و 

  .اري نمایدزساختند صمیمانه سپاسگ
  
  دکتر عبدالحسین شیروي                       
  دانشگاه تهران استاد                                    
  
  

  مقدمه
  

اي از   مجموعـه هاي حقوقی مثل حقوق خانواده یـا حقـوق تعهـدات     بر خالف بسیاري از رشتهحقوق تطبیقی 
ل و مشـکالت حقـوقی را از نگـاه    ئیست، بلکه علمی است که مساقوانین و مقررات ناظر به یک رابطه معین ن

روي اندیشـمندان حقـوقی قـرار داده بـه      را فراجدیدي و طرز فکر کند  میتطبیقی تجزیه و تحلیل و بررسی 
حقـوقی مسـتقل جایگـاه      شتهامروزه حقوق تطبیقی به عنوان یک ر. نماید میاي اعطا  حقوقدان دید گسترده

و یافتـه  شناسـی حقـوق    مثل فلسفه حقـوق، تـاریخ حقـوق و جامعـه    هاي حقوقی  خود را در بین سایر رشته
رفع نیازهاي موجـود  براي در سالهاي اخیر توجه به حقوق تطبیقی . استکرده ایجاد خاص خود را  يروشها

در سطح . در سطح جهانی به خصوص در زمینه فعالیتهاي اقتصادي و تجاري افزایش چشمگیري داشته است
طالعـات  المللـی، قـوانین نمونـه و قراردادهـاي اسـتاندارد م       تهیه و تنظیم کنوانسیونهاي بـین براي المللی   بین

شـدن  المللی انجام شده یـا در حـال انجـام      بیناي و  منطقهمؤسسات و سازمانها از سوي اي   تطبیقی گسترده
اصالح مقررات موجود و تصویب قـوانین جدیـد بـه مطالعـات تطبیقـی      براي در سطح ملی نیز کشورها . است

   .ي استنه تنها سودمند بلکه ضرور حقوق تطبیقیامروزه . اند کردهتوجه زیادي 
در گروه اول، کلیـات حقـوق    :شود بندي کلی به دو گروه تقسیم می مباحث حقوق تطبیقی در یک طبقه

حقوق تطبیقی چیست، چه جایگاهی در بین سایر درباره اینکه به حقوقدان در آن شود که  تطبیقی مطرح می
مطالعات شناسی  روشچیست و  هاي حقوقی دارد، فواید و کارکرد آن کدام است، تنگناها و مشکالت آن رشته

بـزرگ حقـوقی معاصـر     هاي کلـی نظامهـاي   در گروه دوم، مشخصه. شود آگاهی داده می تطبیقی کدام است
نسبت کند تا به طور اجمالی  میکمک حقوقی  این مباحث کلی به دانشجویان و پژوهشگران . گردد مطرح می
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هـاي بـزرگ    خـانواده سلسله مراتـب منـابع   و  حقوقیمفاهیم حقوقی، منابع  ،به ساختار، اصول حاکم، نهادها
تر  بتوانند به نحو مؤثرتر و دقیقکند تا  مینوبه خود به افراد کمک به کلی  هاياین آگاهی. یابندگاهی حقوقی آ

  .کنندها را مطالعه و بررسی  حقوق کشورهاي عضو آن خانواده
ل عمـومی و  ئدر بخـش اول مسـا  . تبندي شده اسـ  در دو بخش طبقهحاضر بر این اساس، مطالب کتاب 

این مباحث شامل . استگردیده در هشت فصل مطرح » کلیات حقوق تطبیقی« عنوانبا کلی حقوق تطبیقی 
هاي حقـوقی، کـارکرد و    تعریف حقوق تطبیقی، تاریخچه حقوق تطبیقی، ارتباط حقوق تطبیقی با سایر رشته

هاي حقـوقی   حقوقی در خانوادهنظامهاي بندي  قهشناسی مطالعات تطبیقی و طب اهداف حقوق تطبیقی، روش
  .استتر  بزرگ
هدف از این بخش آشنایی کلی با نظامهاي . بخش دوم به نظامهاي بزرگ حقوقی معاصر اختصاص دارد 

لـو اختصـاص    فصل اول به حقوق کامن. مطالب این بخش به سه فصل تقسیم شده است. بزرگ حقوقی است
لو و در مبحث دوم و سوم حقوق انگلستان و حقوق ایاالت متحـده   قوق کامندارد که در مبحث اول کلیات ح

ـ ـل دوم کلیـدر فص. استگردیده امریکا به عنوان دو کشور عمده این نظام حقوقی مطرح  قوق ـظام حـ ـات ن
در فصـل  . حقوقی دو کشور عمده آن یعنی فرانسه و آلمان بیان شده اسـت نظام و  )ژرمنیـ   یـروم(ه ـنوشت
  .استآمده عنوان سایر نظامهاي حقوقی، حقوق اتحادیه اروپا و حقوق سوسیالیستی به اختصار ا بسوم 


	حقوق تطبیقی.docx
	حقوق تطبیقی.docx

