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 مقدمة:

ّبتعد دتتعد ّ ّوتختلف ّالقوانين ّوالل ّّد ّوالثقافات ّوالحضارات، ّوالمجتمعات ّغاتالدول

ّهوّالشأنّبالنسبةّلحتىّداخلّالدولةّالواحدة،ّكواختالفها، ّوالوالياتّالما يةّاألمريكّمتحدةسويسرا

ّ ّوروسياوألمانيا ّالخارجي، ّالعالم ّينعزلّعن ّأن ّالّيمكنّأليّمجتمع ّإذ ّاأل، ّهو ّبامثلما لنسبةّمر

ّ ّفيّالمجتمع، ّأنّلإلنسانّكفرد ّويتأثر،لذلكّنجد ّقانونيّيؤثر ّنظام ّمّ ّكانتّالحاجةفّكل لىّإلحة

ّمةاألنظّوحيدتومحاولةّّ،نسيقّوتبادلّالخبراتاالنفتاحّواالستفادةّمنّتجاربّالغير،ّعنّطريقّالت ّ

ّمّ  ّأو ّاتفاقياتّثنائية ّفيّشكل ّوطالقانونية ّقوانين ّبسن ّوااللتزام ّاألطراف، ّدتعددة ّتننية ظمّاخلية

ّّالمسائلّالمتفقّبشأنها.

ّفهوّّ ّالقانون، ّوباحث ّلطالب ّالمبرمجة ّالقانونية ّالعلوم ّبين ّمن ّالمقارن ّالقانون ويعتبر

ّب ّأهمية احيكتسي ّبعضّالش ر  ّسماه ّحتى ّكان؛ ّّما ّأحد ّي شك ل ّألنه ّالقوانين؛ ّربقانون لعلومّاكائز

نيةّةّالقانواألنظمعنّطريقّمقارنتهاّبّثراءّالمنظومةّالقانونيةّالوطنيةالقانونية،ّبحيثّيساهمّفيّإ
ّباالطّ  ّفيّظلّالتطاألخرى، ّالسيما ّمنها، ّواالستفادة ّوتحليلها ّودراستها ّتكنولوجيورّالالعّعليها

تا يّألّ-انونيهّالقفبماّّ-أدقّجزئياتهّوفيّمختلفّمجاالتهّّعلىّلالط العّاحالذيّأصبحّفيهّالعالمّم 

ّاالتصالّوالبحثّالمعاصرة.ّوّاإلعالمّكانّزماناّومكاناّبواسطةّوسائل

 

ّاألول حورالم

 القانون المقارن مفهوم

كرتّحديثاّفقط،ّفكانّذلكّأولّمرةّسنةّاحّإلىّأنّعبارةّالقانونّالمقارنّذ ّرّ شيرّبعضّالشّ ي ّ

1900ّّ ّدولي ّمؤتمر ّتنظيم ّبمناسبة ّحيثّأن ّبباريس، ّالمقارن ّالقانونّتأسيسيّللقانون اصطالح
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ّ ّالفرنسي ّلالصطالح ّترجمة ّهو ّاإلنجليزيّّ(Droit Comparé)المقارن ولالصطالح

(Comparative Law)عدةّقوانين.نسبةّإلىّالموازنةّبينّّزن،ّكماّس ميّبالقانونّالموا 

ثّلّبحكلّهوّفهوّليسّفرعاّمنّفروعّالقانونّالعامّأوّالخاص،ّأوّقانوناّينظمّمجاالّمعينا،ّب

قارنةّسميتهّبماعتّتالمقارنةّأوّالموازنةّبينّقانونينّاثنينّفأكثر،ّلذلكّشّأوّدراسةّقانونيةّقوامها

متّد ّوقدّق ّ(،La Méthode comparativeّ)المقارنةّّ،ّأوّالطرق(Comparaison des lois)القوانينّ

ّ.كماّيليّعاريفّنتطرقّلهالهّعدةّت

 تعريف القانون المقارن

  ."يهالمبيروسال"تعريف الفقيهان 

فاهّبأنهّذلك:ّّ ،ّختلفةّ"ظمّالمةّبينّالشرائعّوالنالعلمّالذيّيبحثّعنّالقواعدّالمشترك"عر 

ّفهوّتعريفّقامّعلىّأساسّالمضمون.

 1937تعريف مؤتمر الهاي سنة 

ّ ّالمقارنّعلىّأنه: ّالقانون م ّق د ِّ ّالمؤتمر ّهذا ّيعملّعلىّالمقار"خالل ّبينقانون ّقوانينّنة

ّواستخالصّ ّبلدانّمختلفة ّاالختالفّ".ّالقوانينّبينّهذهمن ّوأوجه ّالشبه ّقاّأوجه ّعلوهو ىّئم

ّالهدف.ّأساس

 ّ."دافيد وقوتدريج" انالفقيهتعريف 

ّ ّبأنه: فاه ّعلىّالدراساتّالطريقةّال"وقدّعر  ّّالقانونيةّ".مقارنةّفيّتطبيقها ّعلىوهوّقائم

 الوسيلةّأوّالطريقةّوالمجال.

  ."خليل الجزائريالفقيه" تعريف

ّ"ّوقد ّبأنه: فه ّعر  ّأوجه ّالستخالص ّالقانونية ّالن ظم ّدراسة ّيستهدف ّمنهجي لشبهّاعلم

ّواالختالف ّاالجتماعي، ّوتحديدّجوهرها ّووظائفها، ّإظهارّاالت ّّ،وشكلها رضةّمتعاجاهاتّالبغية

ّفيّمختلفّنماذجّن ّ ّالقانونوالمتناقضة ّعلىّبعضّ"ّ،ظم ّوترجيحّبعضها .ّ علىّّقائمبذلكّوهو

 أساسّالمنهجيةّوالمقارنةّواستخالصّالنتيجة.ّ

  تعريف إبراهيم الخليلي.

فهّبأنهّعبارةّعن:ّ" ةّمجموعّانهلّملميةّالرئيسيةّالتيّتضمّكاالمقارنةّبينّالشرائعّالععر 

صولّأمنّحيثّخصائصهاّاألساسيةّالستخالصّماّبينّهذهّالشرائعّمنّّ،منّالقوانينّالوضعية

ّمشتركة ّاختالفّ،عامة ّمن ّبينها ّواألفّوما ّالمفاهيم ّفي ّالصياغةوتباين ّوأساليب ديدّوتحّكار

ّالمؤثراتّ" ّمشّ. ّقواسم ّإيجاد ّومحاولة ّعلىّأساسّالمقارنة ّقائم ّالتعريفّأيضا ّوهذا ينّبتركة

 واستبعادّأوجهّاالختالفّبينها.ّّمّالقانونيةالن ظ

  تعريف آخر. 

ّالمقارنو ّالقانون ّأن ّإليضاّفيّتعريفّآخر ّالتيّت ستخدم ّالمقارنة ّالطريقة لولّحّالحهو

قانونيةّقواعدّالالّتهابمعنىّاستنتاجّالحلولّاألنجعّواألصلحّالتيّأقرّ ّ؛اردةّفيّالقوانينّالوضعيةالو

ّفيّتنظيمّالعالقاتّالقانونية.
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ّاتفقتّحولّالهدفّوإنّاختلفت لشكلّفيّاّمنّخاللّالت عاريفّالسابقةّالذكر،ّنستنتجّأنها

ّ ّفالغاية ّالمنهجية، ّأو ّالمقدمة ّوالصياغة ّوهي ّواالتفاقواحدة ّاالشتراك ّأوجه ّجهمّتحديد ة،ّن

ةّالمختلفّبعادوأوجهّاالختالفّمنّجهةّثانية،ّومنّثمةّمحاولةّالتوحيدّفيّاألحكامّالمشتركةّواست

تكييفهاّيةّومنهاّحسبّطبيعةّوخصوصيةّكلّنظامّقانوني،ّأوّاالستعانةّبطريقةّتنظيمّمسألةّقانون

 حسبةّالوضعّوالحالةّاألنسب.ّ

 انون المقارنفروع وصور الق

ةّعمجمووأشكالّالقانونّالمقارنّمنّخاللّّالشأنّمختلفّفروعّوصورهذاّنستعرضّفيّ

 عناصر،ّتكونّتباعاّعلىّالنحوّاآلتي.

ّفروع القانون المقارن.

ّالقانون ّوفروع ّتقسيمات ّنفس ّالمقارن ّعامةّللقانون ّالبصفة ّللقانون ّفبالنسبة ّن، ّ:جدعام

ّالقانون ّالمقارن، ّاإلداري ّالقانون ّالمقارن، ّالدستوري ّّالقانون ّالمقارن، ّالجنائيّقانونالالدولي

نونّرن،ّالقايّالمقاالقانونّالمدنّقانونّالخاصّنجدّعلىّسبيلّالمثال:وبالنسبةّللّالخ.ّّ...المقارن،ّ

أنهّبىّالقولّعضّإل...ّالخ.ّوقدّذهبّالبّقانونّاألسرة،ّ،ّقانونّاالستهالكّالمقارن،التجاريّالمقارن

ّ.بعيةّلقانونّآخرالّيمكنّأنّيوجدّالقانونّالمقارنّإالّبالت ّ

لهّو،ّإالّفروعّالقانونّالعامّأوّفروعّالقانونّالخاصفكلّفرعّمنّفروعّالقانونّسواءّفيّ

ّأحكامّقانونيةّمقارنة.ّ

ّصور القانون المقارن.

ّيت ّ ّصور، ّعدة ّالمقارن ّالقانون ّالخذ ّالقانون ّالوصفي، ّالمقارن ّالقانون مقارنّأهمها:

د،ّنتطرقّلهاّبشيءّمنّالت فصيلّالمختصرّعلىّا ّآلتي:ّالنحوّالت طبيقي،ّالقانونّالمقارنّالمجر 

ّالقانون المقارن الوصفي.

ّالوصف ّعلى ّيعتمد ّأكثرأساساّوهو ّأو ّبمعنىّعرضّقانونين ّعّ،، ّيميزها ّما نّوإظهار

لحصولّلنبيةّعرفّعلىّالقوانينّاألجبغيةّالت ّّ،بعضهاّعنّطريقّإبرازّالفروقّواالختالفاتّبينها

ّ.ّمحد دةّومعطياتّومسائلّعلىّجملةّمعلومات

 طبيقي.القانون المقارن الت  

بلّّ،جنبيةمنّخاللّالقوانينّاألّوفقطّالّيستهدفّالحصولّعلىّالمعلوماتوهوّالقانونّالذيّ

ّ.لحقائقواّئجحليلّالدقيقّللقوانينّمحلّالمقارنةّالستخالصّالنتاهدفهّعمليّتقني،ّعنّطريقّالت ّ

ّالقانون المقارن المجرد

عالّجودّفوجودّهذهّالصورةّمنّصورّالقانونّالمقارن،ّإالّأنهّموّبالرغمّمنّإنكارّالبعض

ّ.لبحتةانةّالقانونّبواسطةّالمقارتحصيلّالمعلوماتّبكثافةّفيّمجالّّيستهدفّوواقعا،ّإذّأنه

 ت طور الت اريخي للقانون المقارنال

 ركة العلمية للجامعات األوروبيةمرحلة ازدهار الح -(01

حيثّاعتبرّالقانونّآنذاكّتنظيماّاجتماعياّعادالّيحققّاألمنّواالستقرارّللخروجّمنّفترةّ

ّاإلقطاعّالسّ  ّنظام ّعلمية ّازدهارّحركة ّفعرفتّفرنسا بتدريسّالقانونّالمقارنّفيّالجامعات،ّائد،
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ّالحركةّ ّات سعتّهذه ّوقد ّمشتركا، ّقانونا ّفاستقرت ّاألعرافّالمحلية، ّتدوين ّعلى ّساعد ّما وهو

(،ّفكانت15ّ(ّوالخامسّعشرّ)14العلميةّفيّكلّأرجاءّأوروبا،ّالسيماّخاللّالقرنينّالرابعّعشرّ)

ومختلفّّلقانونّالرومانيّوالقانونّالكنسيمنهاّاهذهّالجامعاتّتقارنّبينّالقوانينّالسائدةّآنذاك،ّو

األعرافّالمحلية،ّوذلكّمنّأجلّالوصولّإلىّقاعدةّقانونيةّعادلةّتتناسبّوالمجتمع،ّفكانتّهذهّ

ّفظهرتّالقواعدّ ّالعدالة، ّيسمىّبالقانونّالطبيعيّوقواعد ّاألولىّلما ّالبذرة ّبمثابة ّالعلمية الحركة

ّالقانونيةّالمكتوبةّعلىّإثرّذلك.

كود وتراجع القانون المقارن مرحلة -(02  الر 

ّقانونّعالميّثابتّي ّعلىّأساسّوجود ّالقانونّالطبيعيّالقائم ّانتشرتّفكرة لىّؤديّإلما

نّيّالقانوأّنينالت قّتراجعتّمكانةّالقانونّالمقارن،ّبسبّظهورّفكرة،ّفاستقرارّالن ظامّاالجتماعي

ّت اريخيةسةّالالمكتوب،ّمماّأدىّإلىّظهورّفكرةّتقسيمّالن صوصّأثناءّتطبيقها،ّوكذلكّظهورّالمدر

ّف ّجنبينونّأقط،ّوالّيمكنّالعملّبقاالتيّتقومّعلىّأساسّأنّقانونّكلّأمةّهوّنابعّمنّضميرها

ب قّطّ ني،ّوقدّلماالشعبّاألّرّعنّأعرافعب ِّّومنّثمّاالعترافّبه،ّباستثناءّالقانونّالروماني؛ّألنهّي ّ

ّفيّألمانياّعدةّقرون،ّوهوّماّتأثرتّبهّالثورةّالفرنسيةّالحقا.

ّمرحلة انتشار القانون المقارن -(03

ّ ّللقانونّالمقارنّسنة ّأولّمؤتمر ّانعقاد ّالح1900ّبعد ّوبعد لعالميةّاربّبباريسّبفرنسا،

(ّ ّالد ّّ(1918ّ-1914األولى ّّراساتبدأت ّالمقارنة ّمحوريالقانونية ّدورا ّفتلعب ّمهما ّحلّا ي

ّآنذاكّلّالنزاعاتّبينّالدول ّالتابعة ّالعدلّالدولية ّمعّتزامنّإنشاءّمحكمة ّاالسيما ّثمعصبة ّألمم،

ّللقانونّالمقارنّسنةّ ّالدولية ّاألكاديمية ّالدوليّللقانونّالم1924ّإنشاء ّالذيّانبثقّوالتجمع قارن،

يّلتوحيدّالقانونّتمّإنشاءّالمعهدّالدول1928ّيّستةّعنهّالمكتبّالدوليّلتوحيدّالقانونّالجنائي،ّوف

ّواالن ّاإليديولوجية ّمختلفة ّقوانين ّعدة ّبين ّمقارنة ّإجراء ّعلى ّساعد ّذلك ّكل تماءّالخاص،

ّالحضاري.

تتوسعّأكثرّّاساتّالمقارنةفقدّأخذتّالد رّ(1945ّ-1939بّالعالميةّالثانيةّ)أماّبعدّالحر

منطقيّيرّالغقانونيةّجديدةّفيّجميعّالمجاالت،ّفأصبحّمنّّتزامناّمعّظهورّمناهجّوأنظمةّوتنتشر

نعزالقانّواستحالةّبقاءّرجلّوالتبادلأنّتبقىّأيّدولةّمنعزلةّفيّالعالمّفيّمجالّالت عاونّ الّونّم 

اإلعالمّوصالّالسيماّفيّمجالّاالت ّّي،ّوقدّساعدتّالثورةّالتكنولوجيةومتقوقعاّحولّقانونهّالوطن

ّطورّالقانونّالمقارنّبشكلّملحوظ.علىّنشرّالقوانينّوت

 وأهميته ون المقارنلقانا وظيفة

ّفي مجال الت كوين الش خصي -أ(

ّلألشخ ّالتكوينية ّوالملكات ّالمواهب ّصقل ّفي ّرائدا ّدورا ّالمقارن ّالقانون اص،ّيؤدي

ّويتجلىّذلكّفيّماّيلي:

وّماّدرجّأينعكسّالقانونّالمقارنّإيجاباّعلىّبرامجّالتدريسّفيّالجامعاتّفيّمرحلةّالتّ-(01

ّبعدّالتدرج،ّفيؤثرّإيجاباّفيّنوعيةّالد راساتّومجاالتّالتكوينّويثريها.ّ
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لكّذيظهرّوّ،القانونّالمقارنّفيّمجالّالدراساتّالمقارنةّالمتخص صةّتتجلىّأهميةّووظيفةّ-(02

ّمنّخاللّإنشاءّالمؤسساتّوالهيئاتّومراكزّالبحثّوالمخابرّوإصدارّالمجالتّوا اتّلدوريجليا

ّكالمؤتمراتّوالملتقياتّواأليامّالدراسية.ّّوتنظيمّالنشاطاتّالعلمية

تها،ّهاّودراسعرفتالعّعلىّالقوانينّاألجنبيةّالمقارنةّومكماّيفيدّالقانونّالمقارنّفيّاالطّ ّّ-(03

اتّلمستجدعلىّكيفيةّتنظيمّاّبالوقوفّعنّكثبّةاعدّذلكّعلىّمواجهةّمشاكلّالفترةّالمعاصرفيس

ّوالنوازل.

ّتطويري مك ِّّّ-(04 ّمن ّالمقارن ّالقانون ّوعصرنتهّن ّالوطني ّالقاّالقانون ّرجل ّمنوتمكين ّنون

ّا ّالمجتمع ّعل ّاّلخارجياالطالع ّالحياة ّلمسائل ّتنظيمه ّواالجتماعيوكيفية ّالمالقتصادية ّختلفة،ة

دّعةّوالقواألنظمستّالكثيرّمنّابِّّقدّظهرتّواقت ّ،ّوقدّيعتبرهاّمصدراّله.ّوفيستأنسّبهاّوينهلّمنها

ّالمقارنة ّالوطنيّمنّاألنظمة ّالرقابةّفيّالتشريع ّالملكية، ّالّ،مثلّنظام اإلفالس،ّّعقود،الحريات،

ّ...ّالخ.ّالتنظيمّالقضائي،ّ

ّالقانونّالقانونّالمقارنباالطالعّعلىّّ-(05 شرائعّنينّوالالقواّالوطنيّلفكرّوفلسفةّتتمّمسايرة

ّالوضعية ّالتشريعات ّفي ّالحديثة ّواالتجاهات ّي ّّ،العالمية ّقد ّمبس ِّّمما ّالكثير ّحل ّالمط شاكلّن

ّالمستعصيةّبسنّقوانينّوطنيةّجديدةّتتماشىّوأحكامّهذهّاألنظمةّالناجعة.

06)-ّّ ّتكوين ّفيّمجال ّأيضا ّالمقارن ّالقانون ّميفيد ّاالستفادة ّفي ّوالباحثين ّالدرالطلبة اساتّن

ّّالمقارنةّكلّفيّمجالّاختصاصه.

ريعّنّتشسّعنّطريقّنّالقانونّالمقارنّالمشرعّالوطنيّمنّاستخالصّالقواعدّالمثلىيمك ِّّّ-(07

ّباالطالعّعلىّالتشريعاتّالمقارنة.ّجديدّيتخذّهذاّالقانونّالمقارنّمصدراّله

 بالنسبة للقاضي

ّفيّحالةّغموضّالنصّاأثناءّإصدارّالقاضيّألحكامهّوقراراتهّالقضائيةّالّ-(01 ونيّلقانسيما

بحثّعنّ؛ّمثلّالانونيةاعتمادّعدةّمناهجّمقارنةّفيّتفسيرّالقاعدةّالقبّفإنهّيلجأّإلىّالتفسيرّوالتأويل

ّن.لقانواالمصدرّالت اريخيّلها،ّأيّمعرفةّالقانونّاألجنبيّالذيّاقتبسّمنهّالمشرعّالوطنيّ

كّفيّيظهرّذلالمطروحةّأمامه،ّوّالقانونّالمقارنّالقاضيّعلىّإيجادّالحلولّللمسائلّيساعدّ-(02

ّالقانوّحالة ّمبادئ ّالسيما ّاالحتياطية، ّالمصادر ّإلى ّالقاضي ّوتوجيهه ّالمشرع ّالطبإحالة يعيّن

إنّالقاضيّملزمّفّالجزائري،(ّمنّالقانونّالمدني01ّوقواعدّالعدالة.ّوبالرجوعّإلىّالمادةّاألولىّ)

ّميره؛ّأياّمنّضأّالقاعدةّالقانونيةّويستمدهنشِّّحيثّي ّّباستخالصّالحلولّولوّمنّالقانونّالمقارن،

صالحّفيّإّيعهدّلنفسهّمهمةّالتشريعّالذيّهوّليسّمنّاختصاصه،ّكماّأنّالقضاءّيلعبّدوراّهاما

ّظ ّوذلكّعند ّالتفسير، ّتحتّغطاء ّنقصه ّإلكمال ّبعيوبّالتشريع ّوهو ّتفصيلية ّمسائل صددّهور

ّأيضا.ّوإلىّالدراساتّالفقهيةّتطبيقّنصّقانوني،ّفيشيرّالقاضيّإلىّأحكامّالقضاءّاألجنبي

للقاضيّحريةّالتفسيرّصفّقواعدّالقانونّبقدرّكبيرّمنّالعموميةّوّالتجريد،ّبحيثّتكونّتت ّّ-(03

ّإ ّعملية ّخالل ّوصفة ّالعامة، ّالصيغ ّهذه ّنطاق ّوفي ّأحكامه، ّموادّصدار ّبها ّتتسم ّالتي التجريد

ّالقاضيّلمناهجّعديدةّفيّالتفسيرّليتمكنّّالقانونّكثيرا ّيلجأ ّتفتقرّإلىّالوضوح،ّومنّأجلّهذا ما

ّ.منّإبعادّالغموضّعنّقواعدّالقانون
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الذيّّتاريخي،تفسيرّالقانونّالرجوعّإلىّالمصدرّالّفيلمناهجّالتيّيستعينّبهاّالقاضيّمنّاّ-(04

لذيّاألجنبيّالرجوعّإلىّالقانونّلمضطراّّاألحيانخذتّمنه،ّوهناّيجدّالقاضيّنفسهّفيّكثيرّمنّأ ّ

ّيق ّوقد ّالتأمينات(، ّقانون ّمثل ّمعينا) ّقانونيا ّنظاما ّالمشرع ّمنه ّاتاقتبس ّاألمر ّإلىّلرجوضي ع

بةّامّبالنسدورّهبيقومّإذّّ،المصدرّالتاريخيّللقانونّاألجنبيّذاته،ّوهناّيأتيّدورّالقانونّالمقارن

القاضيّرّأمامّكثيرّمنّاألحيانّتثوفيّفّ.يمكنهّمنّإيجادّالحلولّللمسألةّالمطروحةّعليهفللقاضيّ

هّتمدّمنلذيّاسالنصّقانونيّمعين،ّولماّكانّالفقهّوالقضاءّفيّالبلدّّمسائلّتفصيلية،ّعندّتطبيقهّ

نجدّّها،اسبةّللحلولّالعمليةّالمناستخالصّاذلكّالنصّأكثرّدرايةّبالمسائلّالتفصيلية،ّوأسبقّفيّ

ّإلىّفقهّالبلدّاألجنبي ّىذيّتولائهّالالنص،ّوإلىّأحكامّقضالذيّاستمدّمنهّّّالقاضيّالوطنيّيلجأ

مبينةّامّالحيثّتعليلّاألحكّالحلولّالعملية،ّمنّحيثّتفسيرّالنصّومنّعتطبيقهّللوصولّإلىّأنج

ونّصبحّ)قاننماّيذلكّأنّالقانونّاألجنبيّحينّينتقلّإلىّبلدّآخرّالّيحتفظّبصفةّالوطنية،ّوإّعليه.

ة،ّوقدّلّالعربيالدوّبينّاألمم(،ّومثالّذلكّالقانونّالفرنسيّالذيّاقتبسهّالكثيرّمنّدولّالعالمّومنها

لقضاياّافيّّنسيةأصبحّمنّالمألوفّأنّيسايرّالقضاءّفيّأحكامهّفيّهذهّالدولّأحكامّالمحاكمّالفر

ّ.المدنيةّوّالتجاريةّوّاإلدارية

  بالنسبة إلى الفقيه.

ّالعّ-(01 ّله ّتظهر ّالوطني ّبقانونه ّومقارنتها ّاألجنبية ّللقوانين ّالفقيه ّدراسة ّومعند كامنّيوب

ّوي ّ ّاالنتقاداتّواإلرشادات، ّبذلك ّفيقدم ّوبالقصور، ّللمشرع، ّوالحلول ّالتوصيات ّيسدي كونّذلك

لمشرعّلّمهّيقدالفقيّللمشرعّوالقضاءّفيّتعديلّوتتمةّالقوانينّوسنهاّأوّإلغائها.ّكماّأنالفقيهّرائداّ

ّلفة.ةّفيّمجالّالقانونّعنّطريقّدراساتهّالفقهيةّالمختخدمةّجليلّعلىّحدّسواءّاضيوالق

وجهّتيّالتيّههذهّالدراساتّف،ّعلىّالدراساتّالتيّيقدمهاّالفقهّالمشرعّوالقاضيّحيثّيعتمدّ-(02

ّحينّوض ّتوالمشرع ّكما ّتعديله ّحين ّأو ّالتشريع، ّجع ّإيجاد ّفي ّالدراساتّالقاضي ّهذه ّلحلولاه

ّ.للمسائلّالتيّتطرحّعليهّحينّيكونّالنصّالقانونيّالذيّيعتمدّعليهّغامضا

ّإالّبقثمِّّتوجيهّالفقهّللقضاةّأوّالمشرعينّالّيكونّمّ ّ-(03 ّيترا تّاالتجاهابةّيرامتعّبهّمنّددرّما

ّالقانو ّعلىّإنية ّيعتمد ّوالفقه ّعلىالعالمية، ّالواسع ّالقانونيّفيّمجاّطالعه ّالفقالفكر ّول ءّالقضاه

لّمعلىّأكّالمهمةّقادرّعلىّأداءّهذههّيمنّمنّتكوينّفقك ِّّراساتّالمقارنةّهيّالتيّت ّوالد ّّاألجنبي.

ّ.وجه

04)-ّّ ّالوطني ّبقانونه ّومقارنتها ّاألجنبية ّللقوانين ّبدراسته ّعيوبفالفقيه ّله ّالّتظهر قانونّهذا

داّورائّائدقيهّقا،ّوبذلكّيكونّالفعيوبهصلحّيالتّالتيّت ّ،ّفينتقدّويقترحّعلىّالمشرعّالتعدونقائصه

ّ.األكثرّتحقيقاّللعدلّالقانونيةيمهدّلهّالطريقّويسهلّلهّصنعّالقاعدةّّللمشرع

ّفي مجال فروع القانون -ب(

ّبالنسبة إلى فلسفة القانون -(01-ب(

كانّالقانونّالمقارنّيتناولّبالد راسةّوالت محيصّالقوانينّالوضعيةّالمختلفة،ّوإجراءّّإذاّّّّّّّّّّّّ

ّالحلولّ ّتقديم ّأجل ّمن ّالن ظرياتّوالمذاهبّالفكرية ّبدراسة ّتقوم ّالقانون ّفلسفة ّفإن ّبينها، مقارنة

تركةّلمشاكلّذاتّبعدّعالميّأوّإقليمي،ّفإذاّكانّالقانونّالمقارنّيستهدفّالكشفّعنّاألصولّالمش
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بينّالشرائعّالعالمية،ّعنّطريقّتحديدّأوجهّالتشابهّواالختالف،ّفإنّنتائجّذلكّتصلحّألنّتكونّ

ّبمكانّ ّدونّالت قي د ّعالمية ّكحقيقة ّعنّطريقّأصلّالقانونّوغايته ّالقانون، ّللبحثّفيّفلسفة بداية

ّمعينّبذاته.

حيثّّقارن،الخالفّالفقهيّحولّوجودّارتباطّبينّفلسفةّالقانونّوالقانونّالمّوبالرغمّمن

رىّينّييرىّ)ساليه(ّأنّالقانونّالمقارنّيؤديّإلىّصياغةّقانونّمشتركّعالميّومثالي،ّفيّح

ونّلىّالقانلوّع)المبير(ّوّ)دافيد(ّأنّالقانونّالمقارنّي ستخدمّفيّإعدادّقانونّمشتركّتشريعيّيع

ّ.فيّإنشاءّقانونّأوروبيّماّهوّاألمرّبالنسبةّلمساهمةّالقانونّالمقارنالوطني،ّمثل

رازّعاتّبإبلمجتماوتقومّالد راساتّالقانونيةّالمقارنةّبتحديدّالمفاهيمّالقانونيةّلدىّمختلفّ

ّ ّالمبادئ ّتأثير ّمدى ّوإدراك ّبفهم ّالمجتمع، ّفي ّالمؤثرة ّالمذاهب ّمختلف ّبين يةّلفلسفاالعالقة

ّ ّ)مندواإليديولوجية ّبفلسفة ّالسوفياتي ّالقانون ّتأثر ّمثل ّالقانون، ّعلى ّو)واألخالقية ماركس(،ّين(

ّية.س ماووتأثرّالقانونّالفرنسيّبفلسفةّ)نابليون(ّوتأثرّالتشريعّالوضعيّببعضّالدياناتّال

 بالنسبة للنظرية العامة للقانون -(02 -ب(

ّالدر ّعلى ّاالعتماد ّيتم ّللقانون؛ ّالعامة ّالن ظرية ّدراسة ّلتوفي ّالمقارنة ّااسات ألصلّضيح

لىّإلضافةّإاص.ّباوخصائصه،ّوالتفرقةّبينّالقانونّالعامّوالقانونّالخّالت اريخيّلتقسيماتّالقانون،

ّالتشابه.الفّوتقسمّالقاعدةّالقانونيةّإلىّقاعدةّآمرةّوقاعدةّم كملة،ّفيتضحّمنّخاللّذلكّاالخت

ّبالنسبة لتاريخ القانون -(03 -ب(

فيّّالحاصلّلت صوربينّالشرائعّالمختلفةّمنذّتكوينهاّإلىّاليوم؛ّيت ضحّلناّذلكّاعندّالمقارنةّ

ّلقانونيةاظمّالقانونّمنّخاللّتعاقبّاألجيالّوالحضاراتّالمختلفة،ّفت كسبّالمعارفّمنّخاللّالن ّ

ّجديدة.ّونيةلمعرفتهاّوتطورها،ّوتحديدّتاريخّالشرائعّالمختلفة،ّواندثارّأخرى،ّوظهورّنظمّقان

ورّلىّتطذلكّت مك نّالدراساتّمنّمعرفةّالماضيّوالحاضرّوالمستقبل،ّوكلّذلكّيؤثرّعوب

ّكبي ّنالتّأهمية ّقد ّالدراساتّالمقارنة ّأن ّيجد ّالقانون ّتاريخ ّوالباحثّفي ّفالقانون، يّالقرنّرة

(ّ ّعشر 19ّالتاسع ّكتاب ّصدور ّبعد ّخاصة ّالقوانين"(، ّّ"روح ّالشرائع"أو لصاحبهّّ"روح

لفهمّوهّتاريخّلانونّبرّاألبّالت اريخيّللقانونّالمقارن؛ّألن هّرأىّبأنّكلّقذيّاعت ّ،ّالّ)مونتسيكيو(

ّاألولّيجبّمعرفةّالثاني.

ّهاتمامإاّحتىّكوينهتفالقانونّالمقارنّبماّيتطلبهّمنّالمقارنةّبينّالشرائعّالمختلفةّمنذّبدايةّ

المهمةّّبهذهّاستقرارّأسسهاّووضوحّمعالمهاّفيّصورتهاّالمعاصرة،ّإنّالقانونّالمقارنّعندّقيامه

لتطورّسةّهذاّالّدراللتطورّالعامّللقانونّعلىّامتدادّاألجيالّالمتعاقبة،ّومنّخالّايعطيناّفهماّأعمق

ّ.العامّللقوانينّيصلّالدارسونّإلىّإحاطةّكاملةّبالنظمّالقانونيةّالمختلفة

ّ ّيقوم ّالمقارن ّعبرّّبإجراءفالقانون ّتطويرها ّعملية ّخالل ّالمختلفة ّالشرائع ّبين المقارنة

ّبغر ّأصولالتاريخ ّاالقانونّضّالكشفّعلى ّوهذا ّومقارنتهاّ، ّالبدائية ّأعرافّالقبائل ّمن بتداء

ّللوقوفّعلىّالمراحلّالتيّقطعهاّالقانونّفيّبلدّمعينّقبلّأنّيأخذّ،بقوانينّالشعوبّالمتحضرة

ّوشك ّاآلن، ّتعرفه ّالذي ّالنهائي ّواستشرافّله ّللقانون ّالجيد ّالفهم ّإلى ّهذا ّخالل ّمن الوصول

ّ.االتجاهاتّالمستقبليةّلتطورّالقانون
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ّفي مجال القانون الدولي -ج(

ّومنغلقة،إذّ-(01 ّمنعزلة ّاألخيرة ّهذه ّكانت ّبعدما ّحيث ّواألمم، ّالشعوب ّبين ّّالتقريب كنّتلم

ّ ّالمجتمع ّوال ّالت نظيم، ّمسألة ّتعرف ّالدولي، ّالنظام ّأو ّالدولي ّأنه ّالحيث ّبالقانون مكنّيمقارن

ّاألجنبية، ّالشعوب ّقانون ّعلى ّهذّومنّاالطالع ّوفهم ّمعرفة ّباإلمكان ّأصبح عاتّالمجتمّهثم

ّواالستفادةّمنّتجاربها.

رّكوينّضميكنّتيعتبرّالقانونّالمقارنّوسيلةّاتصالّبينّالقوانينّالوطنيةّالداخلية،ّفبهّيمّ-(02

ّقانونيّحسبّماّذهبّإليهّالفقيهانّ)الّمبير(ّوّ)دافيد(.ّّّ

ّاتّبينهمامةّعالقفيّالن طاقّالدوليّعلىّتوثيقّالعالقاتّبينّالدولّوإقالمقارنّيعملّالقانونّّ-(03

ّ.يالدوليةّكمصادرّللقانونّالدولّبموجبّآلياتّالمعاهداتّواالتفاقياتّوالبروتوكوالت

يعيّنونّالطبعّالقامفيّتوحيدّالقوانين،ّبحيثّأنهّتاريخياّكانتّالبدايةّّيساهمّالقانونّالمقارنّ-(04

ّ)انجليزا(، ّثم ّالشعوب)روما(، ّقانون ّفكرة ّاليوناني،ثم ّالعهد ّحاتحاداتّعالّفظهورّفي ديثة؛ّمية

انتّكّا...ّالخ.ّكمّكمنظمةّالعملّالدولية،ّاالتحادّالعالميّللبريد،ّحقوقّالمؤلفّوالملكيةّالصناعية،

ّربي.عبيّ،ّهناكّمحاوالتّللتوحيدّالخارجيّثنائيّومتعددّاألطراف،ّوتوحيدّداخلي،ّإقليميّأورو

ّالطبيعة القانونية للقانون المقارن

 ارن علمالقانون المق -(01

ّهمّأقلية:و(،1945ّّ-1939)ّجاهّالذيّسادّقبلّالحربّالعالميةّالثانيةيرىّأصحابّهذاّاالت ّ

ية،ّنّاألجنبلقوانياقائمّبذاته،ّيهدفّلمعرفةّوبأنّالقانونّالمقارنّعلمّمستقلّّ(تراد،ّالمبيرّوسالي)

ّالشرائعّّوتوحيد ّالقانونية ّالمختلفة، ّوالنظم ّمصدرّوتحسينّقواعدها. ّالقويعود ارنّانونّالمقفكرة

الثباتّّعارضهّمعا،ّوتعلمّإلىّالمدرسةّالتاريخيةّالتيّتبن تّنسبيةّالقانون،ّنظراّلتغي رهّزماناّومكان

ّ.ّيلسياساوالثقافيّوحتىّّوالعالمية،ّوخضوعهّلتغيراتّوتفاعالتّالوسطّاالقتصاديّواالجتماعي

ّالقانونّهوّوضعّتشريعّمش (المبير)فقد رأى  ىّس مهّإلتركّبينّالدول،ّوقدّقأنّغايةّهذا

ّوتطّتاريخّمقارن ّالقانونية ّوالنظم ّالقانونية ّالقواعد وإلىّّورها،يبحثّفيّالكشفّعنّأصلّنشأة

ّمقارن ّالشرّتشريع ّفي ّأثناءيختصّبالبحث ّالمشتركة ّاألسس ّعن ّالوضعية ّالقوّائع ّانينتكملة

ّالوطنيةّوالعملّعلىّتطويرها.ّ

ّالهدفّ (سالي)أما  ّأن ّرأى ّفقد ّقانونية ّاستخالصّقواعد ّهو ّالمقارن ّالقانون ديدةّجمن

ّاالجتم ّالناحية ّمن ّالمختلفة ّالشرائع ّدراسة ّطريق ّعن ّالمتحضرة، ّلإلنسانية ثمّّاعية،ومشتركة

ّللن ّ ّاستخالصّنموذج ّثم ّومن ّالمتحدة، ّالشرائع ّلي ّدراسة ّالمختلفة، ّالقانونية ّقشكّ ظم ّمقل ارناّانونا

ّ.كافةّمشتركاّلإلنسانية

ّطريقةمجرد القانون المقارن  -(02

ّالثانية ّالعالمية ّالحرب ّبعد ّالمذهب ّهذا ّساد ّاإلنجليزيّ(1945ّ-1939)ّوقد ّويتزعمه ،

ّ(قوتدريج) ّواإليطالي ّ(إسكاريلي)، ّوالفرنسي ّالن ّ(. دافيداوولر)، ّنتيجة ّوظهر ّوا، لخالفّقاش

حولّالقانونّالمقارن،ّمنّحيثّتسميته،ّوتحديد1900ّّأثناءّمؤتمرّباريسّلسنةّّالفقهيّالذيّأ ثير
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1950ّفتّبشأنهّمؤلفاتّسنةّمفهومه،ّواألهدافّوالوظائفّوالمناهجّالمت بعةّفيّدراسته،ّحتىّأ ل ِّّ

ّ.1953ّسنةّو

ّتطبيقها ّفي ّللمقارنة ّطريقة ّمجرد ّالمقارن ّالقانون ّبأن ّالمذهب علىّّويرىّأصحابّهذا

ّالقانونيةالدراس ّمواضيّ،ات ّفي ّللبحث ّت ت بع ّتقنية ّأو ّقانوني، ّبحث ّدراسة ّمنهج ّذاتأو صلةّّع

ّقانو ّاعتناق ّعلى ّحريصين ّبصفتهم ّالبريطانيون ّالفكر ّهذا ّاعتنق ّوقد ّالقانون. ّوبفروع ّ،فقطنهم

ّلالشتراكية ّالمتبني ّالشرقي ّالمعسكر ّدول ّإلى ّالوّ،باإلضافة ّبين ّللتقريب نينّواقالرافض

ّيةّوقانونهمّاالشتراكيّاألسمىّحسبهم.ّالبورجواز

ّالقانون المقارن علم وطريقة معا -(03

ّفإنّاالتفاقّحاصلالبارزّبينّاالت جاهينّاألولّوالثانيّبالرغمّمنّاالختالف لدورّاحولّّ،

تيجةّاألمم،ّنوتقاربّالشعوبّالعملّعلىّفروعّالقانون،ّومختلفّالرائدّللقانونّالمقارنّفيّتطويرّ

ّ ّمبادئ ّإيجاد ّعلى ّوالعمل ّالقوانين ّمقارنة ّخالل ّمن ّالعلمية ّالحقائق ّبكشف ّقواعدواضطالعه

ّيشتركّفيهاّالجميع.ّ

وعةّىّمجملذلكّفالقانونّالمقارنّذوّطبيعةّمزدوجة،ّكونهّعلماّيضطلعّبتصنيفّالشرائعّإل

ّطوائفّوعا ّمتقاربة، ّمناهج ّذات ّإقليمية ّبيويستئالت ّأيضا ّمقارنة ّوأداة ّكوسيلة ّالقوعمل اعدّن

ّ.يثّمصدرّوتاريخّكلّقاعدةّقانونيةمنّحّ،القانونيةّللوصولّإلىّمعارفّعلميةّجديدة

 ها،ومناهجالمقارنة مراحلو طرق

 طرق المقارنة -(أ

ّأيّ ّبالمقارنة ّاألشخاصّالقائمين ّبتعدد ّتتعد د ّفهي ّالمقارنة، ّوصور ّأنواع ّكل ّبها ونعني

ّ ّالمقابلةّالمقارنين، ّمنها؛ ّللمقارنة، ّخاصة ّفاستقرتّطرقا ّللمقارنة، ّبه ّخاصة ّطريقة ّمنهم فلكل

(Juxtapositionٌ(ّ ّالمقاربة ،)Rapprochement(ّ ّالموازنة ،)Comparaison Méthodiqueّ،)

(ّ ّ)Confrontationالمضاهاة ّالمعارضة ّأو )Opposition(ّ ّاألفقية ّالمقارنة ،)Comparaison 

Horizontaleّوالمقا)(ّرنةّالعموديةComparaison Verticaleّّّ:ّنتطرقّلهاّعلىّالنحوّاآلتي،)ّ

ّالمقابلة -(01

ّالباحثّبوضعّالن ّ ّيقوم عينةّمسألةّمختلفةّوالتيّتنظمّصوصّأوّاألحكامّالقانونيةّالموفيها

اها ّلذلكّسم  ّإلىّجنب، ّبعضا،ّحتىّت ستخرّجنبا ّبحيثّيقابلّبعضها ضعّجّمواالبعضّبالمجانبة،

ّأيضا ّواالختالف ّيقاّ،التشابه ّالزواجلكي ّأحكام ّقواعد ّمثل ّالوطني، ّقانونه ّمع ّالطرنها الق،ّ،

ّالكفالة،ّالوالية.ّ

 المقاربة -(02

كمّحئص،ّبوفيهاّيحاولّالباحثّاستخراجّجوانبّالتقاربّبينّالقوانينّالمتشابهةّفيّالخصا

ّو ّواحدة، ّأوّشريعة ّلعائلة ّهيّانتمائها ّالسيما ّالقوانينّالداخلية، أوّّلفدراليةلدولّااتتبعّفيّتوحيد

ّوهو ّماّاالتحادية، ّإلىّحد ّيشبه ّالعلّما ّيتواله ّالذي ّاإلسالمية، ّالمالمذاهبّالفقهية مّعروفّبعلم

ّالخالف.

 ضاهاة أو المعارضةالمُ  -(03
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منهجّكالّومختلفينّالتيّتعملّعلىّتبيانّأوجهّاالختالفّبينّمنهجينّمتميزينّالطريقةّوهي

ّوالشريعةّاإلسالمية.ّ"الكومنّالو"ّوالمنهجّاالشتراكي،ّومنهجّجرمانيالالتينو

 المقارنة األفقية والعمودية -(04

ّ ّبالمكانّوالزمان، ّفيّالمقارنة ّالطريقة ّفتكونّبينّالقترتبطّهذه ّاألفقية ةّلمتباعداوانينّأما

قانونّأوّالي،ّألمريكاأوّالقانونّالصينيّوالقانونّمكانا،ّمثلّالقانونّاألستراليّوالقانونّالبرازيلي،ّ

ّالبلجيكيّوالجنوبّأفريقي.ّ

ّالق ّمقارنة ّمثل ّزمانا، ّالمتباعدة ّالقوانين ّبين ّفتكون ّالعمودية ّالمقارنة انونّأما

ّالحدالوضعي)الساريّا ّللقوانين ّكانتّمصدرا ّالتي ّالقديمة ّبالقوانين ّحاليا( ّالمفعول لوضعية،ّيثة

مرّهوّاألّمعّالتطورّاالقتصاديّواالجتماعي،ّمثلّمالتوضيحّمدىّتطورهاّفيّالمجتمعّوتفاعلهاّ

ّ ّقانون ّلمقارنة ّرابي"بالنسبة ّّ"حمو ّّ"نابليون"وقانون ّوالهدفّمن ّعصري. ّما لكّهوّذوقانون

ّأو ّعلى ّالوقوف ّالقانونية ّالقواعد ّتنظيم ّفي ّالحاصل ّوالتطور ّواالختالف ّالتشابه اتّلعالقلجه

ّاالقتصاديةّواالجتماعيةّوالثقافيةّوالسياسية.ّّ

 نهجيةالموازنة أو المقارنة الم -(05

حدّخضعّأليتّكذلك،ّوهيّطريقةّتمّ ترتبطّهذهّالطريقةّبمناهجّالبحثّالعلميّالمعروفةّفسّ 

جّي،ّالمنهستقرائكالمنهجّالوصفي،ّالمنهجّالتحليلي،ّالمنهجّاالالبحثّالعلمي،ّبّاهجّالخاصةمنهذهّال

تيّبهاّئجّالساعدّعلىّاستخالصّجملةّالنتاالمقارن.ّومنّالضروريّاإلشارةّإلىّأنّهذهّالطريقةّت

ّوالوقوفّللبحثّوالتطبيقّيمكنّالتعرفّعلىّالقانونّاألفضلّواألنسب ّالمقارنة ّبعد جهّلىّأوع،

ّاالختالف.الت شابهّو

 مراحل المقارنة -ب(

هماّارنة،ّوالمقّهناكّمرحلتينّأساسيتينّتمرّبهماّحتماّعمليةّالمقارنةّبينّاألنظمةّالقانونية

ّّالت حليلّمرحلة ّالجزئية(، ّالمقارنة ّباسم ّبمّومرحلة االستنتاج)المعروفة ّاالمعروفة لمقارنةّرحلة

ّالكلية.ّ

ّلتيّنظمتانونيةّافإنهّي شرعّبدايةّبمقارنةّوبدراسةّالقواعدّالقّ؛ألولىلمرحلة أما بالنسبة ل -(01

ظمتّهذهّكيفّنلقانونيةّوثمّيتمّاالنتقالّإلىّتحديدّمختلفّاألنظمةّامسألةّمعينةّفيّمجالّمعين،ّ

ّالجزائري،ّوفيّقواعدّالشريعةّاإلسالمية،ّومالمسألة؟،ّ ّلتبنيّفيسألةّاكالكفالةّفيّقانونّاألسرة

ملّالتيّنّالعواعلىّسبيلّالمثال،ّحيثّأنّالباحثّالمقارنّيبحثّعّغربيةالوضعيةّالقوانينّقواعدّال

ّأثرتّفيّتكوينّهذهّالقاعدةّالقانونية.

ّالباحثوأما بالنسبة للمرحلة الثانية -(02 ّفإن ّمّ؛ ّكلية ّبصفة ّفيها ّيقارن ّأجلالمقارن ّن

ةّعرضّالرأيّالشخصيّفيّاستخالصّأوجهّالشبهّوأوجهّاالختالف،ّوأسبابّذلك،ّمعّضرور

ّالموضوعّمحلّالمقارنة،ّإماّاتفاقاّأوّاختالفاّوتوفيقاّوتركيباّبينها.

ّالقاعدّتبدأ المرحلة التحليلية ّتحليل ّأي ّاألجنبي ّالنص ّإلىّبتجزئة ّاألجنبية ّالقانونية ة

ّالجزئيات ّهذه ّالذيّتحتويّعليه ّالنظام ّثمّدراسة ّينتقلّالباحثّإلىّ، ّوبعدها المنهجّدراسةّقاعدة

ّاألجنبي ّللقانون ّالكامل ّالب، ّأراد ّفلو ّأن ّالجزائري ّوالقانونّياحث ّالجزائري ّالقانون ّبين قارن
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سيّأوّالقانونّاأللمانيّأوّالسويسريّفيّموضوعّالحضانةّمثالّأوّتوزيعّالميراث،ّفإنهّيقومّالفرن

ّالقانون ّالقاعدة ّبدراسة ّالحاالت،بداية ّمن ّعنها ّيتفرع ّوما ّينّية ّثم ّإلى ّبأكملهّتقل ّالقانوني النظام

ّالل ّالمرادّدراستها،ّومدىّتقاربيتمكنّمنّفهم ّمعّالقواعدّاألخرىّمحلّالمقارنةّفيتعرفّقاعدة ها

ّبالت ّوالولد ّالشرعي ّغير ّالولد ّأحكام ّفيّّ،نيبعلى ّالوضعية ّلهذه ّالقانونية ّالمراكز ّمن وغيرها

الزواجّوبعده،ّثمّالعالقةّبينّالوالدينّّالقوانينّمحلّالمقارنةّليشملّالعالقةّبينّالرجلّوالمرأةّقبل

ّالطفلّفيّ وّاألوالدّومدىّسلطةّاألبوينّعليهمّإلىّغيرّذلكّمنّالحقوقّوالحمايةّالتيّيتمتعّبها

ّ.حلّالمقارنةّومدىّمطابقتهاّلقواعدّحقوقّاإلنسانّالعالميةرامختلفّم

أكملهاّقارنةّبماألجنبيةّمحلّالمرحلةّتشملّفيّنهايةّالمطافّدراسةّاألنظمةّالقانونيةّّفهذه

ّوالوقوفّعلىّأوجه ّبينها ّفيما ّوّومواجهتها ّالالشبه ّوااالختالفّفيّالقاعدة يّالقانونّلنظامقانونية

ّوسهالّ،جّبأكملهوالمنه ّالمرحلةّموّ.وبذلكّيصبحّاستخالصّالنتيجةّميسورا نّالمقارنةّتقومّهذه

ّ:والمتمثلةّفيماّيليتها،ّاعلىّعناصرّأساسيةّيتعينّعلىّالباحثّمراع

فيا،ّعاّكااألجنبيّاطالّناحثّأنّيطلعّعلىّالقانويجبّعلىّالبّ:محلّالمقارنةمعرفةّالقوانينّ°ّ

منّالناحيةّّإالّإذاّتعرفّعلىّالقانونّاألجنبي(comparatisteّ) للباحثّأنّيصبحّمقارناّكنفالّيم

ثّلىّالباحعفيّبلّومعرفةّاللغةّالّتكالنظريةّوّالتطبيقية،ّوهذاّيتطلبّمعرفةّلغةّالقانونّاألجنبيّ

ّلـ ّاللغوية ّفالترجمة ّاألجنبي ّالقانون ّومفاهيم ّبمصطلحات ّيلم ّأن هيّّ)wla common (المقارن

ّال ّالترجمة ّلكنّهذه ّالعام ّالقانون ّالمشتركّأو ّلهّتعطى القانون ّالحقيقية ّالقانون،الداللة وعلىّ ذا

صلي،ّصهاّاألمضمونّحكمّقضائيّإالّبعدّالرجوعّإلىّنالباحثّأنّيتجنبّاألخذّبقاعدةّقانونيةّأوّ

ّماّفّإذألنهّقدّيكونّهناكّاختالّ؛رّالتشابهّالسطحيذيتجنبّكذلكّالدراسةّالسطحيةّويحّوّأن ا

ّ.كانتّالدراسةّمعمقة

ّ ّاألجنبي° ّالقانون ّتكوين ّفي ّالمؤثرة ّالعوامل ّعن ّتكوينفّ؛البحث ّفي ّتؤثر ّقانون ّعوامكل لّه

ّ ّواجتماعية ّالتاريخية ؛وسياسيةتاريخية ّالناحية ّفمن ّأ، ّالمقارن ّالباحث ّعلى ّعيتعين ّيطلع لىّن

ّم ّاألجنبي ّالقانون ّتكوين ّفي ّساهمت ّالتي ّالتاريخية ّالالعوامل ّفالنظم ّالمقارنة يةّقانونحل

ّالتاريخيانجلوساأل ّيشكلّواضحّإالّبالرجوعّإلىّأصلها يحّأهميةّولتوضّ.كسونيةّالّيمكنّفهمها

اّيتعلقّمانيّفيماأللّفيّفهمّالقوانينّنشيرّإلىّأنّاالختالفّبينّالقانونّالفرنسيّوّالعواملّالتاريخية

ة(ّماعدةّعاقدّ)كقأسبابّتاريخية،ّففيّالقانونّالفرنسيّالّيتقررّفسخّالعّإلىبفسخّالعقدّمثالّيرجعّ

خّعندّفسررّالمستمدّمنّالقانونّالكنسيّالذيّيقّالقانونّالمدنيّالفرنسيّإالّبحكمّقضائيّذلكّأن

ّفيكونّ ّبه ّتعهد ّبما ّالمدين ّأخل ّفإذا ّلدائنه، ّقطعه ّبوعد ّالوفاء ّالمدينّعن ّارتكبّذلكّقبامتناع د

انونّالقإلىّّلمبدأانّالمدينّمستحقاّللجزاء،ّوقدّانتقلّهذاّفيكوّ،قبّعليهاّالقضاءاخطيئةّأخالقيةّيع

أنّّلذيّيريدادائنّالّبإرادةتمّيهّية،ّأماّالقانونّاأللمانيّفالفسخّفعنّطريقّالكنيسّالمدنيّالفرنسي

 .ضائيقدهاّبحكمّيصورةّآليةّدونّحاجةّإلىّتأيعدةّالقانونيةّقوة،ّبحيثّيطبقهاّبيمنحّالقا

لىّالمقارنّأنّيدرسّالبيئةّاالجتماعيةّالتيّيطبقّالقانونّمحلّع؛ّمنّالناحيةّاالجتماعيةو

ّكانّالقانونّّ،المقارنة فعلىّالباحثّأنّيتعرفّعلىّالحياةّّ،مثالّهوّالمرادّمقارنتهّاأللمانيفإذا

وإذاّّفعمرتّيويحظىّبمستوىّمعيشّ،لصناعيةكمجتمعّمتقدمّيعيشّمرحلةّماّبعدّالثورةّاّاأللمانية
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ّهيّالمرادّدراستهاّومقارنتهاّبالقانونّالوطني،ّفعلىّالباحثّأنّيدرسّاإلسالميةكانتّالشريعةّ

ّ.ّاإلسالميةقيمّاألسرةّوّاإلسالميوتقاليدّالمجتمعّّاإلسالميأصولّالفقهّ

ّالسياسةو ّالناحية ّال؛ من ّتحديد ّعلى ّينعكس ّالسياسي ّاالختالف ّأن ّفيه ّالشك ّمفاهيممما

ّتخ ّفالدول ّمالقانونية ّتسيير ّأساليب ّفي ّمؤسستلف ّتكوين ّطرق ّفي ّتختلف ّكما ّاتهاؤسساتها،

ّاّ،الدستورية ّلماهية ّفهمها ّفي ّتختلفّحتى ّكما ّيعطي ّهذا ّوكل ّوالحقوق، ةّخاصّمفاهيملعدالة

 .ّالقانونيةّالمختلفةّوالتيّيجبّعلىّالباحثّأنّيأخذهاّبعينّاالعتبارّلألنظمة

حصيلّتّملّعلىيعالباحثّفإنّّ،هجيةلعمليةّالمقارنةّالمن أما المرحلة الثانية )االستنتاجية(

النصوصّّةّبينتهدفّإلىّاستخالصّالعالقوّوتسمىّهذهّالمرحلةّبالمقارنة.ّ،النتائجّالمتوصلّإليها

ّبين ّواالختالف ّالتشابه ّأوجه ّإبراز ّوبالتالي ّالمقارنة ّمّمحل ّالمقارنة ّمحل ّجهةالنصوص ّن

ليهّالباحثّتوصلّإهائي،ّلماّراسةّالمقارنةّبتقريرّنويجبّأنّتنتهيّالدّ.هاّمنّجهةّأخرىوأسباب

ّذاّالرأيهّكونسبابها،ّثمّيقدمّرأيهّفيّالموضوع،ّوقدّيأأوجهّالتشابهّواالختالفّوّحولّن،المقار

ّ.ياّتوفيقياأفاّلها،ّأوّيكونّرلأوّمخاّالقانونيةّمتفقاّمعّأحدّاألنظمة

  مناهج المقارنة -ج(

ّالمقارنةّالقيامّأثناء ّفإنّالباحثّالمقارنبعملية ّيت بعّويستخدّ؛ ّمختلفحتما بحثّالّمناهجّم

ّ ّالمعروفة ّالعلمي ّالقانونية،والمت بعة ّالدراسات ّّفي ّالمقارن، ّالمنهج ّرأسها ّلوصفي،ّاّوعلى

ّ ّالتاريخي.التحليلي، ّاالستداللي، ّبعضّالمختصّ ّاالستقرائي، ّأوجد ّخاصوقد ّونّمنهجا ّارنةّبالمقا

ديدّرطّالت ححيثّاشت،المقارنةّومنهجرنةّالمقاّبينّموضوعقّ،ّالذيّفرّ (انمفرو)نسبّإلىّصاحبهّي ّ

ّ ّمعا؛ ّالمسبقّلهما ّيرىّبأن ّفهو ّيتم ّالمقارنةتحديد لقوانينّاعلىّأساسّتنوعّواختالفّّموضوع

ّ ّكانّاالختالفّّ،المقارنةمحل ّموازفّ،واسعبي نّوفإذا ّبطريقة ّالدراسة ّتكون ّيجبّأن فّللوقوية

نةّلمقارفإنّاّبسيطةّوضيقة،ختالفّ،ّوإذاّكانتّدرجةّاالعلىّأصولّوخصائصّالقاعدةّالقانونية

ّ.القانونيةتقنياتّإعدادّالقواعدّيجبّأنّتقتصرّعلىّ

ّبعينّاالعتبارّالعواملّالتاريخّ،بالنسبةّلمنهجّالمقارنةّأما ّاالفإنهّيجبّاألخذ ة،ّقتصاديية،

ّاالجتماعية،الثقافي ّالقانونيةّ؛السياسيةّالثقافية،ّة، ّالقواعد ّبالماضّألن ّالت ّتتأثر بالوضعّاريخيّوي

ّأيضا.ّّوالثقافاتّاالقتصاديّوالدينّواألعرافّوالتقاليد

 الثاني المحور

 ظم القانونية المقارنة الكبرىالن  
ّي ّ ّالقانونيقصد ّّبالنظام ّالقانونيةمجموعة ّفيّمجّالقواعد ّما ّلمسألة ّما،المنظمة فهيّّتمع

أخذّإنهاّتفّ؛ضيفّلهاّمصطلحّالمقارنهذاّالمجتمع،ّفإذاّماّأ ّّعترضالمشاكلّالتيّتكلّتضمنّحلّ
ّأخرى ّبدولة ّمقارنة ّما ّلدولة ّالعالقاتّالمتميزة ّبمبادئّومصاّ،مجموعة ّتتعلق ّوطوالتي رقّدر

ّواالتفاقات.ّاالختالفاتةّتحديدّغيالتفسيرّب

ّفيّعائالتّمتقاربة،ّ ّالقانونيةّوتشكلها ّالمقارنةّباختالفّاألنظمة ّالقانونية وتختلفّالن ظم
ّوال ّالشرائع ّهذه ّالمختصون ّالمعروفّوي صن ف ّالمكتوب ّغير ّالقانون ّشريعة ّإلى عائالت

ّ ّالالتينية، ّبالشريعة ّالمكتوبّالمعروفة ّالقانون ّوشريعة ّإلىّالشرائعّباألنجلوساكسونية، باإلضافة
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العالميةّاألخرىّالتيّظهرتّفيّالعصرّالقديم،ّوالعصرّالوسيط،ّوكذاّالشريعةّاإلسالمية،ّوعليهّ
ّنتطرقّلهاتينّالشريعتينّالعالميتينّكماّيلي.ّّ

ّونيسالنظام القانوني األنجلوسا ك -أ(
ّ"بّي عرفّأيضا ّالمصطلحي ّو،(commun law)ّ"الكومنّالوـ ّبهذا ّقصد تركّالقانونّالمش:

ّالعامة ّالشريعة ّأو ّالعادي ّالقانون ّمفهوم ّويأخذ ّانجلترا، ّباألعرافّاّ،لكل ّوتعرفّلمحليمقارنة ة
بشكلّّالقضاءوبلّمنّالعرفّّ،قانونيةّالتيّالّتستمدّمصدرهاّمنّالتشريعالبأنهاّمجموعةّالقواعدّ

الغزوّّفيّانجلتراّعلىّيدّالمحاكمّالملكيةّمنذّ(commun law)شريعةّّونشأتّتواسع،ّوقدّتكون

ّمانالنور ّسنة ّقانونيّ،1066دي ّونظاما ّمنهجا ّبذلك ّلتصبح ّالتي ّالدول ّأغلب ّتعتمده ّاللغةتا ّتكلم
ّاالنجليزية.

ّالرومان ّالشريعة ّكانت ّووإذا ّوشريعة ّاإليديوّ"لوّمنوالك"جرمانية ّفي لوجيةّتشتركان

لملكيةّلفرديّ)اهبّااّالمذمهوالفلسفةّالتيّيقومّعليهاّبناءّالمجتمعاتّالتيّقامتاّفيها،ّحيثّتمجدّكال
ّ ّالليبيرالي ّالنظام ّتختالخاصة ّفإنهما ّالكنسي ّبالقانون ّتأثر ّوكالهما ّموالرأسمالي( ّحيثّلفان ن

ّ.القانونيّومصادرهّناءالتكوينّالتاريخي،ّوالب

ّالقضاء كمصدر للقانون

حاديّالّتشكلتّمنتصفّالقرنّ،االنجليزيّعلىّأسسّومبادئّمتميزةّالقضائييقومّالنظامّ

ّميالدي11عشرّ) )ّ ّسنة ّانجليزا ّمعّغزو ّانطالقا)غيونّالغازي(منّطرفّالفاتح1066ّّ، منّّ،
ّالنو ّرمنطقة ّماندي ّفيعتبر ّفرنسا، ّالو"في ّّجزءّ"الكومن ّالنظام اكّفهنّزي.االنجليّالقانونيمن

ّال ّالسفلىّ،العلياّعدالةقضاء ّالعدالة ّّ.وقضاء ّالعليا ّالقضائية ّالهيئات ّأما ّالعّ-فهي: اّيلالمحكمة

ّالهيّ.غرفةّاللورداتّ-محكمةّاالستئناف،ّّ-محكمةّأوّمجلسّالتاج،ّّ-للعدالة،ّ يةّئاتّالقضائوأما
ّ.يةتجاروادّالختصةّفيّالمومحاكمّمّ -،ّةنيالمدالمسائلّمحاكمّمختصةّفيّّ-:تتكونّمنفإنهاّالدنياّ

ّابقة القضائيةالس  
ّ ّإحدىّالمحاكم ّيصدرّمن ّيفصلّهيّحكم ّالعليا، ّوفقا ّقفيّالدعاوىّالقضائية انونيّلمبدإ

ّتلتزمّب ّللمحكمةّذاتهاّفيّالدعاوىّالمماثلة.ّكما لزما ّم  ّالمبدأ خرىّحاكمّاألهّالممعين،ّفيصبحّهذا
ثرّإاعّجد يّحلّنزاألدنىّمنها،ّوتتمي زّالسابقةّالقضائيةّبأنهاّحكمّيفصلّفيّمسألةّقانونيةّكانتّم

ّيصد ّترو  ّوبعد ّالعقل، ّنقاشّوبحثّمستفيضّوتداولّقضائيّبتحكيم ّمت فقا ّالحكم ّهذا ّالعمر قلّع

ّوالمنطقّومبادئّالعدالة.
كمّبهّويلتزمّا ّالت قي دّبماّح  عةّفيّشريّلقاضيومنهّتتلخصّفكرةّالس ابقةّالقضائيةّفيّقاعدة

ّ ّاألنجلوساكسونية ّالشريعة ّأو ّالتيّسبقّوأنّقرّ الكومنّلو ّفيّقاءّمنّالقضّرهابات باعّالقواعد بله

إنماّمطلقاّوّمّليسسمىّبالس ابقةّالقضائية،ّغيرّأنّهذاّااللتزامامه،ّوتقضيةّالمماثلةّالمطروحةّأال
جّفيّالقانونّاإلنجليزيّباالعتمادّعلىّالت شريعّوالعرفّأيضا.ّ هّشارةّإليقتّاإلإضافةّلماّسبيتدر 

مّنّاألحكاصلّبينّاالجتهادّالقضائيّيأتيّلوضعّحدّللتناقضّالحالنسبةّللس ابقةّالقضائية،ّغيرّأبا

ّيكونّهذاني،ّفاراتّالقضائيةّالصادرةّعنّمختلفّّدرجاتّالتقاضيّفيّالنظامّالقانونيّالالتيوالقر
ّالقرارّالصادرّعنّالغرفّالمجتمعةّللمحكمةّالعلياّبمثابةّقرارّمبدئي.ّ

ّشريعالت  
ّوالتنظيميةّهووّ ّالتشريعية ّاألحكام ّمجموع ّأي ّالمكتوب، ّّ،القانون ّإليه ّجسمّوي نظر بأنه

،ّأيّأنهّغيرّمرغوبّفيهّمنّطرفّالقانونينّسواءّصدرّ(comming lawالكومنّلو)ّغريبّعن

ضعّإلكمالّقواعدّالكومنّلوّمماّّالتشريعيةّأوّالسلطةّالتنفيذية،ّمنّالسلطة ينقصهاّأوّإصالحّفقدّو 
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ّالبعضّجوانبها ّبمثابة ّبذلك ّفهي ،ّ ّبأنهّمكملةالقواعد ّللتشريع ّاإلنجليزي ّالقاضي ّينظر ّحيث ،
حّ ّالقضائيةّهيّاألصل.م صح  ّوتبقىّالس ابقة ل، كم  زّوم  ّّغيرّأنّالت شريعّتعز  الحربّالعالميةّبعد

ّالثانية.

ّعرفال
ّ ّالعرفّهو ّالمصادر،ّأقدمإن ّآّهذه ّيحتل ّفيّمصادوأصبحّاليوم ّمرتبة ّةفيّشريعّرخر

ّافرغمّأهميتهّفيّالماضي،ّولكنّفيّالحاضرّصارتّتلكّاألعرّ(comming law)ّ"الكومنّالو"

ّعصريةّأوّاستبعدتّألنهاّلمّتعدّصالحة.ّقواعدّقانونيةّ

 األمريكي انونيظام القالن  
عرفّفقهاّيأيّماّّ،ومنّالتشريعّ"الكومنّلو"ّمن الوالياتّالمتحدةّاألمريكيةيتكونّقانونّ

ّالتشريعي ّوالقانون ّالقضائي ّانجليزّ،بالقانون ّمستعمرات ّنشوء ّبسبب ّحلوذلك ّوقيام ّبيية نهاّف
ّاألنجليزاإلّللتحررّمن ّوهيّبمثابة ّتحوّ ّ،تاريخيةالسسّ، ّثم ّالحلفّوانتقومن ّإللّهذا ىّنظامّاله

ّاتحادي. ّألساسّمشترّدستوري ّيخضع ّواالنجليزي ّاألمريكي ّالنظام ّمن ّكل ّأن ّمالحظة كّمع

ّفالو ّالنظاميين، ّبين ّوالبسيط ّاالختالفّالجزئي ّمن ّاألمريكيةبالرغم ّالمتحدة ّأقدمّيحكمّاليات ها
ّ ّفي ّلسنةّالعالمدستور ّيعود 1787ّّالذي ّكما ّسن، ّلها ّانجلترا ّالستعمار ّتاريخه ّيعود 1607ّة

ّ.1776واستقلتّعنهاّسنةّ

ّشريعالت  
ّ ّاالنتماء ّمن ّاألنجلوساكّإلىبالرغم ّوالتأثرسالنظام ّهناكّ،بمبادئه وني ّأن بعضّّإال

لتاسعّلقرنّاامعّنهايةّالوالياتّالمتحدةّاألمريكية،ّالنصوصّوالتشريعاتّالمختلفةّالتيّصدرتّفيّ

خلّالدولةّنّتدبي ّيّامم اّالتجاري.وخصوصواالقتصادي،ّالسيماّفيّالمجالّاالجتماعيّ(،19ّعشرّ)

ّالنظامّ،عنّطريقّالتشريع ّالتشريعّفيّهذا كنّولّ،نونيالقاّفاعتبرّذلكّبمثابةّالمكانةّالتيّيحتلها
ّبدرجةّأقلّمنّالسابقةّالقضائية.

ّاألمريكي ضائيقظام النال
ّالن ّ ّأيتكون ّقضائيين ّنظاميين ّمن ّاألمريكي ّالقضائي ّبالوحدظام ّمتعلق ّمحلي ّالياتهما

ّحادّالفدرالي.الت ّباّوالثانيّوطنيّمتعلق

 قضاء محلي
والية.ّياّللنيا،ّومحكمةّعليتشكلّالنظامّالقضائيّاألمريكيّعلىّالمستوىّالمحليّمنّمحاكمّد

ّ ّفإنهاأما ّالدنيا، ّّتتشكلّالمحكمة ّالسالم ّقضائية ّومحاكم ّمحترفين ّمن ّباالمنتخبين، لىّإإلضافة
 ئي.ّلوالامحاكمّالمنطقةّوهيّالدرجةّاألولىّفيّالتنظيمّالقضائيّ

 فدراليقضاء 
،ّمحاكمّجهوية،ّهيئاتّقضائيةّمتخصصةقضائيةّّالفدراليّمنّمجالسالقضائيّّن ظاميتشكلّال

 الفيدرالية.فيدراليةّلالستئناف،ّالمحكمةّالعلياّ

 رماني(نوجومار  التيني ) ظام القانوني الال  الن   -ب(
سمىّأيضاّبشريعةّالقانونّالمدنيّباعتبارهاّالشريعةّالعامةّفيّهذاّالنظام،ّوقدّظهرتّيو

ّأوروبا ّقديمّ،في ّالرومان ّإلى ّأصلها ّمجموعتينّ،اويرجع ّّ-:وتضم ّوهيّاألولىالمجموعة ،

ّ ّّالالتينيةالمجموعة ّنابليون ّ)قانون ّالفرنسي ّالمدني ّالقانون ّمن ّالدول1804ّالمستمدة ّوباقي ،)

ّالمجموعةّالثانيةّفهيّالمجموعةّالجرمانية،ّوتضمّ ّأما كإيطالياّواسبانياّوالبرتغالّومستعمراتها.
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ّوالمجر.1896القانونّاأللمانيّ ّكالنمسا ّفيّفلكها ّومختلفّالدولّالس ائرة ّتأث ّوّ، رتّالشريعةّقد
ّالالتي ّعلى ّكعائلة ّتشكيلها ّفي ّساهمت ّعوامل ّبعدة ّالتكوين ّحيث ّمن ّغرنية الشريعةّار

ّديولوجي.يالعاملّاألّ،العاملّالتاريخي،ّعاملّالبناءّالقانونيّاألنجلوساكسونية،ّنذكرّمنها:

 تاريخيللعامل البالنسبة 
ّ ّكانتّالّيخفّعلىّأحد ّوأنّأوروبا فتهاّعرالعلميةّالتيّظهورّحركةّالنهضةّلّمهداسرحا

ّاريخيةّاليقةّتمعّاإلشارةّإلىّسبقّالحضارةّالعربيةّواإلسالميةّكحقّ-مختلفّالجامعاتّاألوروبية،

ّإنكارها ّّّ-يمكن ّعن ّناهيك ّالروماني ّالقانون ّدور ّالمرحلة، ّتلك ّعالقاتفي ّتنظيم األفرادّّفي

ّالمّ،والجماعات ّعلى ّالشرح ّطريقة ّبوظهور ّع رفت ّالتي ّتون، ّتطبيق ّالقانوني اّحرفيالنص
ّوااللتزامّبه.

ّ)الفقهاءالكثيرّمنّوقدّتوصلّ ّنذكرّمنهم: ّتوماسّاألكتس،ّجوسيأكر، ّ،وجاس،ّكينيونيان،

ّالت فق هّ(،غروسيوس ّمن ّوعالية ّمتقدمة ّدرجة ّالرومّإلى ّللقانون ّوالتأصيل لقانونّواّانيالقانوني
ّّالطبيعي، ّبمبادئ ّوالرقي ّعالميّمشتركوقواعد ّكأساسّلقانون ّومنالعدالة ّلظهورالتمهيّثمّ، ّد

ّّّ.عامّوقانونّخاصفكرةّالتقنينّوترتيبّوّتقسيمّالقانونّإلىّقانونّ

ّ بناء القانونيعامل البالنسبة ل
نهاّكلّ،جموعةذهّالمفيّقوانينّهّفاالختالّمنّرغمبالّللعائلةّالالتينيةّالقانونيّتمثلّفيّالبناءي

ّي.مّالقضائلتنظياّالقانونية،ّوكذاّومصدرّالقاعدةّ،يمّالقانونستتفقّمنّحيثّالبناءّالقانونيّفيّتق

 اإليديولوجي لعاملبالنسبة ل
شريعةّالفع،ّتؤثرّوتتأثرّبماّهوّحاصلّفيّالمجتمّالقانونيةمنّالمعروفّتاريخياّأنّالقاعدةّ

ّعلىّالمذهبّالفرديّال ّ،التملكوّ،قدوالتعاّ،ريةّالفردّفيّالتصرفحّىتبنّذيالالتينيةّتقومّأساسا

ّزامنتّالذيّ(،20العشرين)ّالمذهبّتراجعّخاللّالقرنهذاّغيرّأنّّاقتصادي،وممارسةّأيّنشاطّ
ّزمّاألمرالخاصة،ّفاستلنظيرتهاّظهرتّالمصلحةّالعامةّوتراجعتّفّ،معّظهورّالمذهبّاالجتماعي

عةّشريذهّالهفيّّامؤثرّاإليديولوجيالعاملّّ،ّفظلإيجادّتوازنّداخلّالمجتمعّبينّالفردّوالجماعة

ّبشكلّملحوظ.ّّالالتينية
نىّيرّالمعطريقةّالشرحّعلىّالمتونّالتيّتتمثلّفيّشرحّوتفسالعلميةّالدراساتّّوقدّانتهجت

ّالطريق ّهذه ّوباعتماد ّيوضحّحواشيّهامشية ّالقضائي، ّالحكم ّأو ّللنصّالقانوني ّتمكاألصلي نّة

ّالتي ّاألعراف ّلتفسير ّأساسا ّاتخذوها ّاستخالصّقواعد ّمن ّالجامعات ّمنتشرةّشراح معّّكانت
ّ.المحافظةّعلىّالمجموعاتّوالقواعدّالرومانيةّاألصلية

يّالرومانّوبتأثيرّمنّالقديسّ"تومّاألكونتي"،ّتبنتّالكنيسةّالقانون13ّفيّمنتصفّالقرنّو

ّعلىّالعقلّم ّالمؤسسة ّوواعتبرتّمبادئه ّللقانونّاإللهي. نداّوهولّظهرتّفيّكلّمنّفرنساطابقة
ومانيّونّالرمنّأبرزهاّالفقهيانّ"كوجاسّوّدونو"ّاتجهتّإلىّدراسةّالقانحركةّعلميةّجديدةّكانّ

سةّرّمدردراسةّعلميةّبحتة،ّلمّتتقيدّبمجموعةّ)جوستان(ّوهذهّالحركةّهيّالتيّمهدتّعلىّظهو

ّالقر ّانتشرتّخالل ّالتي ّالطبيعي ّالقانون 18ّو17ّنين ّك. ّفلسفية ّلوقاعدة ّالقوانينّإيديولوجية كل
ّ.الالتينوجرمانية

لّةّأنّيصلذاتيفالقانونّفيّنظرّهذهّالمدرسةّهوّثمرةّالعقلّاإلنسانيّالذيّبإمكانهّوبقدرتهّا

ّلوضعياظهورّالتشريعّّك.ّونتجّعنّأفكارّهذهّالمدرسةإلىّإدراكّماّهوّعادلّوماّهوّعكسّذل
ّ.كمصدرّأساسيّللقانون

ّالمبادئ القانونية للشريعة الرومانية الجرمانية
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نونّالعام،ّخاصةّفيّمجالّالقا )RG (ينّالموجودّبينّقوانينّالشريعةرغمّاالختالفّوالتبا
قانونيّنائهاّالفيّبّالتصالهّباألنظمةّالسياسيةّواإلداريةّالذيّيختلفّمنّدولةّألخرى،ّإالّأنهاّتلتقي

ّأمرينمنّعناصرّمتشابهة،ّويظهرّهذاّالتشابهّفيّ

 األول يتعلق بالتقسيماتّّ

لوضعيةّوانينّاالبناءّالقانونيّلهذهّالعائلة،ّهوّاعتمادّمجموعةّالقمنّأهمّعواملّتماسكّحيثّ

لقانونّإلىّعلىّتقسيمّا )RG (لهذهّالشريعةّعلىّتقسيماتّومفاهيمّمتماثلة،ّحيثّتتفقّجميعّبالد
ّالمميزات ّم ّالتقسيم ّهذا ّويعد ّوالقانونّالخاص، ّالقانونّالعام ّلعلاألسّقسمينّرئيسيينّهما: مّاسية

ّ )RG.(موعةالقانونّفيّمج

 نونيةالقاعدة القايتعلق ب الثاني

ّشريعةّتتميز ّمنهج ّفي ّالقانونية ّا )RG (القاعدة ّصفة ّعلى ّالقانوني ّبنائها لتجريدّفي

اّلتطبقّمقدمّوالعموم،ّفالقاعدةّالقانونيةّفيّهذهّالشريعةّهيّقبلّكلّشيءّقاعدةّسلوك،ّإذّتوضح

ّالحقة ّوقائع ّوّ.على ّبالدّإيديولوجيةتقوم ّال )RG (دول ّباعتبار ّالمذهبّالفردي ّأساسّعلى فرد
ّوحري ّالتعاقد، ّوحرية ّالفردية ّوالحرية ّالخاصة ّوالملكية ّاألسرة ّوباعتبار ّالصالمجتمع، ناعةّة

ّهوّاألساسّال ّالمذهبّيعتبرّالفرد ّفهذا ّالمجتمع، ّفيّتنظيم ّأساسية ّدعائم ّعليهّذيّيقوالتجارة وم

ويرجعّأساسّّدتّلخدمةّالفردّوحمايةّحريتهّوممتلكاته،النظامّالسياسيّللدولة،ّوسلطةّالدولةّوج
ّالطب ّالقانون ّبفكرة ّمرورا ّاليونانية ّوالفلسفة ّالروماني ّالقانون ّإلى ّالفلسفة ّاهذه ّكرسهيعي اّلتي

ّ.طنالمواو"روسو"ّفيّالعقدّاالجتماعيّثمّأفكارّالثروةّالفرنسيةّوماّأرستّمنّحقوقّاإلنسانّ

 الثالث حورالم

 التشريعية ضمن الشرائع المعاصرة الكبرىمكانة المنظومة 
ةّلقانونيميةّاإنهّمنّالضروريّمعرفةّمكانةّالنظامّالقانونيّالجزائريّضمنّهذهّالشرائعّالعال

قانونيةّنظومةّالهّالمالكبرىّالسيماّالشريعةّالالتينيةّوالشريعةّاإلنجلوساكسونية،ّمعّالتسليمّسلفاّأن

اء.ّوعليهّنتطرقّبشيءّمنّالتف ستمدةّمنّالشريعةّاإلسالميةّالغر  نّوتطورّتكويصيلّلالجزائريةّم 
ّالمنظومةّالقانونيةّالجزائريةّّ

 تكوين وتطور المنظومة القانونية الجزائرية -أ(

 مرحلة ما قبل االستقالل -(01
ووجودّعدةّأجناسّوحضاراتّتعاقب1830ّّلقدّعرفتّالجزائرّقبلّالغزوّالفرنسيّسنةّّ

ضّعرّ بعدّتّهوالعثماني،ّغيرّأن،ّزنطييالوجودّالرومانيّوالبّنذكرّمنها:نتيجةّموجاتّالغزوات،ّ

ّ ّالفرنسي ّلالستعمار ّتالجزائر ّتم ّيطبفقد ّبعضّاألنظمة ّباستثناء ّالفرنسي ّالقانون كزّالمراوق
 القانونيةّالخاصة.

  مرحلة ما بعد االستقالل -(02
يةّلانتقاّكانتّفيّحاجةّإلىّمرحلةّ،وهيّحديثةّالعهدّبذلك1962ّالجزائرّسنةّّاستقلتّلما

زتنظيمّاقتصادهاّلّاسسّ لهاّأ ّخالضعّوت مرورّاكّالذنفكانّمنّالضروريّآّ،سيادتهاّالوطنيةّوتعز 

قّالقوانينّفأبقتّعلىّتطبيتقريبا،1975ّّإلىّسنة1062ّّسنةّبمرحلةّتعزيزّالسيادةّالوطنيةّمنّ
يةّبالجزائرّديدّالعملّبالقوانينّالفرنسمالذيّعملّعلىّت62/157ّّالقانونّرقم:ّالفرنسيةّبموجب

يّلجزائراوالحريةّوحقوقّاإلنسانّوخصوصياتّالمجتمعّالوطنيةّرضّمنهاّمعّالسيادةّاتعّإالّما

 ّالعربيّالمسلم.
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بعدّصدرّفّ،رّفيّالنظامّالسياسيّواالقتصاديّواالجتماعييوقعّتغي1965ّّسنةّمنّلكنهّبدء
افةّاإلضبّ،ةاإلجراءاتّالمدنيقانونّوّ،قانونّالعقوبات،ّقانونّاإلجراءاتّالجزائيةّ(1066)ّسنة

اّظهورّموّ،االقتصادّالموجهّتبن يّخياروّ،قطاعاتّمختلفةلّالمنظمةصوصّاألخرىّبعضّالن ّإلىّ
منّسنةّّدءبماّيالحظّأنهّّ.(1971)سنةّّالزراعيةّوالصناعيةّوالثقافيةّاتّالثالث؛يسمىّبالثور

دايةّلياّمعّبيةّفعالجزائرسارية،ّفانطلقتّالسيادةّالت شريعيةّالالقوانينّّتمّتبن يّخيارّجزأرة1973ّ

ّ،ريجلّالعقاعامّوتأسيسّالسّ المسحّاألراضيّالمتضمن75/74ّّّبصدورّاألمرّرقم:1975ّسنةّ
75/58ّّّرقم:ّاألمرو ّالقانون ّوكذااالمتضمن ّالقا75/59ّّرقم:ّاألمرّلمدني، نونّالمتضمن

ّالتجاري.

ّو ّالجزعّ قد ّبمرحلة ّالمرحلة ّّرةأرفتّهذه ّمنّكونها ّمبالرغم ّالمقتبسة ّالتشريع ّ،فرنسين

ّلجزائري،ماعيّاالقانونيّواالقتصاديّواالجتوفلسفةّالنظامّّإيديولوجيةفةّومعدلةّحسبّي ّكلكنهاّمّ 

ّمبادئّ ّمع ّالقانونيةاالشتراكيالسيما ّتلكّالمنظومة ّتحتها ّالمنطوية ّآنذاكلجزافيّاّةالمتبعّة ّ،ئر

لّمصدراّبزائرّالتيّتعتبرّالمرجعيةّالدينيةّالسائدةّفيّالجّهمالّمبادئّالشريعةّاإلسالميةإدونّ
ّّ.بعدّالت شريعّالوضعيّأوالّرسمياّاحتياطيا

ديّاالقتصاياسيّوتحوالتّكبرىّفيّالنهجّالسّ،ّوماّعرفتهّمننهايةّالثمانيناتفترةّلكنهّمعّ

ّاألخيرهسهّواالنفتاحّالذيّكرّ ،1989ّالتشريعّاألساسيّللبالدّسنةّإصدارّبّواالجتماعي،ّبدء ،ّذا
صدارّن،ّوإمعظمّالقوانيّعديلّوتتمةتّ،ّوالشروعّفيالحرياتّوحقوقّاإلنسانّباإلضافةّإلىّتكريس

ّوالمواكب ّالتحوالتّالكبرى، ّمع ّتنسجم ّواالت صالأخرىّجديدة ّلتكنولوجياتّاإلعالم لوقتّفيّاّة

اهن.ّ ّالر 

 خصائص القانون الجزائري -ب(
يثّحهناكّعدةّخصائصّللقانونّالجزائريّيمكنّتقسيمهّإلىّصنفينّمنّحيثّالشكلّومنّ

ّالموضوع،ّنتطرقّلهاّكماّيلي.ّ

 من حيث الشكل -(01
ّ ّالجزائرييعتبر ّّالقانون ّيتخذ ّمكتوبا ّاألمروعةتنمّأشكاالقانونا ّتعلق ّسواء يعّالتشربّ،

لكيّّيا،برّنسأنهّقانونّمتغيرّغيرّمستق،ّكماّئحيالالّتشريعال،ّوكذاّيعالتشريعّالفرفّ،األساسي

 ّّ.ّوثقافيةّوسياسيةّةواجتماعيّةاقتصاديّعدةّمستوياتالتحوالتّالحاصلةّعلىّّيواكب

 من حيث الموضوع -(02
ّالجزائريّيتميز ّكلّالقانون ّعلى ّيطبق ّموحد ّقانون ّّأنه ّالجزائريين، علىّوالمواطنين

ّيتميزّبوحدةّالمصدرّّالجزائري،اإلقليمّّمستوىّكل ّيالمتمثلّفيّالتشريّالقانونيكما تفرعّعّوما

ّنه.ّع

 الجزائريةعلى المنظومة التشريعية  انون المقارنقالأثر  -ج(
مؤسساتّلّالمنّخالّجلياّويظهرّذلكّ،بالقانونّالمقارنّالمنظومةّالتشريعيةّالجزائريةرتّتأث ّ
ّلجزائريةاشريعيةّتنتميّالمنظومةّالتلذلكّّ،وسيرهاالموجودةّفيّالجزائرّوكيفيةّتنظيمهاّّالقانونية

ّي عرفّبالشريعةّالالتينية،ّويظهرّذلك ّأوّما تينوجرمانية، ّاللّفروعخّمنّإلىّعائلةّوشريعةّالال 

ةّ،ّمعّمالحظيمقتبسّمنّالقانونّالفرنسالّ،خاصقانونّعامّوقانونّإلىّّهوتقسيمالجزائريّّالقانون
ّ ّيبقى ّالجزائري ّالقانون ّاالنأن ّهذا ّفيّظل ّاإلسالمية ّالدينية ّعلىّمرجعيته لعائليّاّتماءمحافظا

ّالحتمي.ّّالدولياإلقليميّأوّ
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مّ،ّبالرغريعاتطورّألنّالجزائرّالزالتّتقومّبإصالحاتّفيّالتشكماّأنهاّتتميزّبالحركيةّوالت ّ
ّ يا.وإفريقّقوانينّأسياّإلىّمجموعةّيدرجّانتماءهامثلّالفقيهّ)فرومان(ّالذيّمنّأنّبعضّالفقهّ

ّ


