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يف وقتنا احلاضر أصبحت ضرورة حتمية خاصة وأن وظيفة القانون  االستعانة ابلقانون املقارن إن 

ولكن تعمل على إدخال تعديالت جذرية مبوجب  ،أضحت ال تقتصر على فرض االحرتام فقط

 إصالحات معينة عن طريق وضع نصوص قانونية جديدة . 

قارنة املنظمة بني نظامني قانونيني أو أكثر،أو بني  هو ذلك اجملال الدراسي املكرس للموالقانون املقارن 

 . عناصر معينة من تلك النظم، من خالل حتليل جمموعة من األفكار املشرتكة و املختلفة بينها

وللقيام ابملقارنة جيب أوال التعرف على املدارس القانونية الكربى وهذا هو مضمون احملور األول من  

 مقرر.هذه املادة حسب ماهو 

 مث دراسة املنهج املقارن وذلك ابلتعرف على أساسيات املقارنة وأنواعها واهلدف منها يف حمور اثن . 
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 احملور األول : املدارس القانونية الكربى 

 ا  أهتالتعريف ابملدارس القانونية ونش أوال : 

اكتسبت دراسة اتريخ القانون أمهية متزايدة منذ القرن التاسع عشر ، والفضل يف ذلك يرجع إىل جهود  

 املدرسة التارخيية اليت ظهرت يف أملانيا يف منتصف ذلك القرن على يد العامل الشهري سافيين .  

 وقد ثبتت أن لدراسة القانون أمهية مزدوجة ، عملية وعلمية .  

فدراسته مفيدة من الناحية العملية ابلنظر إىل بعض النظم القانونية املعاصرة ال ميكن فهمها إال يف ضوء  

دراسة تطورها التارخيي مثل التفرقة بني احلق العيين واحلق الشخصي الذي يعترب عماد الدراسة القانونية  

 الشرائع املأخوذة من القانون الروماين .   يف 

قامت على االنتقام الفري ،  وبعض النظم املعاصرة ما زالت حتمل يف ثناايها آاثر عصور البشرية اليت 

ام الدفاع الشرعي، مصادرة األدوات اليت تستخدم يف ارتكاب جرمية حىت وإن كانت مملوكة لغري  مثل نظ

ه من أموال أو الدفع بعدم التنفيد ... وما زالت  دلمدين حتت ياجلاين، وحق الدائن يف حبس ما ل

حتمل بعض النظم القانونية مثل الزواج حتمل آاثر الدين وتنبع منه رغم انفصال القانون عن الدين يف 

العصر احلديث على خالف ما كان عليه احلال ففي املاضي حيث اختلط القانون ابلدين واألخالق ،  

 ىل أن بعض النظم احلالية هي استمرار لنظم سابقة .  وكل ذلك ابإلضافة إ
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أنه أساسي يف تكوين العقلية القانونية وتنمية امللكة   وتظهر فائدة اتريخ القانون من الناحية العملية يف

القانونية ، فهو يعطينا صورة صادقة عن تطور النظم القانونية يف املاضي ، وأسباب ذلك التطور ،  

مدى أصالة بعض النظم ، والتكهن مبا سيكون عليه مصريها يف املستقبل ،   وبذلك نستطيع معرفة

فضال عن أن دراسة هذا التطور متكننا من اإلفادة من التجارب اليت متت يف املاضي ومن مث حتدد 

السبيل الذي جيب أن يسلكه املشرع يف تطوير النظم القانونية املعاصرة بعدما أصبح عبء تطوير  

 املقام األول على عاتق املشرع يف العصر احلديث.     القانون يقع يف

 الشرائع القدمية القانون الطبيعي   اثنيا:

 عرض النظرية  _1

تعترب هذه النظرية من أهم النظرايت اليت وجدت للبحث يف أساس القانون فقد اعترب قانوننا املدين  

إليه القاضي للحكم مبوجبه حني فقدان املصادر  القانون الطبيعي مصدراً أخرياً للقواعد القانونية يلجأ 

األخرى وابلتايل فإن ملبادئ القانون الطبيعي فائدة عملية خاصة من حيث إمكان تطبيقها مباشرة من 

 قبل القاضي ابإلضافة إىل فائدهتا األصلية كأسس مثالية ترتكز عليها القواعد القانونية الوضعية. 

بعيد فقد عرفها اليوانن والرومان وعرفها القانون الكنسي يف القرون   ويرجع اتريخ هذه النظرية إىل عهد

الوسطى ولكنها اكتسبت شكلها العلمي يف القرن السابع عشر, وقد اندى هبا عدد كبري من الفقهاء  

 والفالسفة وعلى رأسهم اهلولندي غروسيوس. 
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نتها وأخذت هبا يف مبادئها، وتتلخص ومما زاد يف أمهية هذه النظرية وانتشارها أن الثورة الفرنسية قد تب

 هذه النظرية يف النقاط التالية: 

تعتقد هذه النظرية أن هنالك إىل جانب القواعد القانونية الوضعية املطبقة فعالً قواعد مثالية _

عادلة تسمو على القواعد الوضعية وتفرضها طبيعة األشياء نفسها ابلنسبة لعالقة البشر فيما  

 يت النظرية القانون الطبيعي.  بينهم ومن هنا مس

 هذه القواعد اليت تفرضها الطبيعة نفسها إمنا يدلنا عليها ويكتشفها العقل السليم._

هذه القواعد مطلقة اثبتة ال تتغري وال تزول فهي عامة ابلنسبة جلميع الشعوب وواحدة   _

 ابلنسبة جلميع األزمنة. 

إن هذه القواعد هي اليت جيب أن تفرض نفسها وهتيمن على القواعد الوضعية فهي  _

 األساس الذي جيب أن تستند إليه القواعد الوضعية لكي تكون واجبة االحرتام عليها أال

 ختالف مبادئ القانون الطبيعي وحترص على تطبيقها. 

 ونعرض لبعض األمثلة اليت تعترب من مبادئ وقواعد القانون الطبيعي:   

 ـ احرتام احلرية وامللكية والسالمة اإلنسانية. _

 احرتام املواثيق والعهود والوفاء هبا. _

 فرض تعويض عادل عن األضرار اليت يلحقها شخص آبخر بدون حق. _
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ذه األمور تعترب طبيعية ألن العقل يرشدان على صحتها حىت ولو مل تنص عليها القواعد القانونية  وه

 الوضعية. 

 وتؤمن هذه النظرية أبن هناك حقوقاً أساسية فطرية لإلنسان يستمدها من طبيعته ذاهتا كانسان أمهها: 

 وز عليه حىت من قبل الدولة نفسها.احلق يف احلرية الذي تعتربه حقاً مقدساً ال جيوز النيل منه أو التجا

وابلتايل فإن هناك صلة قوية تربط بني مذهب القانون الطبيعي واملذهب الفردي الذي يدعو أيضاً إىل  

 تقديس احلرية. 

 تقدير النظرية  _ 2

 ميزاهتا: أ_ 

غيان إن نظرية القانون الطبيعي نظرية ذات طابع إنساين أو مثايل وقد ساعدت كثرياً على مقاومة الط

 واالستبداد.

إذ تعترب أن هنالك مبادئ وقواعد عادلة تفرضها طبيعة   ،وهي على نقيض املذاهب الشكلية

األشياء ويكتشفها العقل السليم وال تتغري يف الزمان أو املكان حتاول أن جتعل من فكرة العدالة مثالً  

أعلى منفصالً عن إرادة الدولة ال منبعثاً عنها, بل هي حتاول أن حتد من إرادة الدولة نفسها ومن 

ليها أن تستلهم يف قواعدها القانونية اليت تضعها مبادئ القانون الطبيعي  سلطاهنا حني توجب ع

 املثالية العادلة وأال ختالفها يف حال من األحوال.
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 عيوهبا:ب_

إن االعتقاد بوجود مبادئ مثالية مطلقة اثبتة يف الزمان واملكان هو أمر فيه الكثري من اإلغراق يف 

دلنا على أن هذه املبادئ نسبية ال مطلقة, فما نعتربه قانوانً طبيعياً  التفاؤل والبعد عن الواقع. فالواقع ي

يف عصر من العصور أو ابلنسبة لشعب من الشعوب قد ال يعترب كذلك يف عصر غريه أو ابلنسبة  

 لشعب آخر.

الً  فنظام الرق مثالً الذي نعتربه اليوم من أشد األنظمة خمالفة ملبادئ القانون الطبيعي قد ساد زمناً طوي

ابلنسبة ألغلب شعوب العامل دون أن يستنكره العقل البشري آنذاك أو أيابه ويف هذا دليل واضح  

على أن املبادئ اليت نسميها مببادئ القانون الطبيعي هي أقرب ما تكون يف الواقع إىل معتقداتنا 

 وآرائنا الشخصية اليت نؤمن هبا منها إىل مثل عليا اثبتة ال تتغري. 

 رية  تطور النظ_3

 القانون الطبيعي ذو املضمون املتغري واليت يعترب أكرب مؤسسيها الفيلسوف األملاين ستاملر.

حاولت النظرية اجلديدة أن تبقي على فكرة وجود القانون الطبيعي ولكن دون أن تعترب أن املبادئ  

 بل اعرتفت بنسبية هذه املبادئ وإمكانية تطورها.  ،نها مبثابة هي مبادئ اثبتة مطلقةاليت يتضم

لكن هذا التطوير الذي طرأ عليها كاد أن يبعد النظرية عن هدفها األصلي الذي ترمي إليه وأن  

يفقدها الكثري من أمهيتها إذ أن هدف النظرية هو إقامة أسس اثبتة ومبادئ مثلى مطلقة للقواعد 

 فقد اندوا بنسبية األسس وقابليتها للتغيري.  القانونية الوضعية أما أنصار التطوير
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ومهما يكن من أمر هذه االنتقادات فإن نظرية القانون الطبيعي يظل هلا الفضل األكرب يف أهنا نبهت  

األذهان إىل ضرورة التمسك مببادئ مثلى ختضع هلا القواعد القانونية الوضعية وهذه املبادئ واملثل إمنا  

   لة ذاهتا وتنصهر فيها.تدور كلها حول فكرة العدا 

 :  للمزيد يرجى مراجعة  

  .اتريخ النظم القانونية واالجتماعية ، صويف أبوطالب

 أصول القانون ، عبد الرزاق السنهوري . 

 املدخل للعلوم القانونية ، هشام القاسم . 

 املدخل للعلوم القانونية ، أنطوان قسيس .
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 ( Romano_ Germanique,RG )الشريعة الالتينية الرومانية اثنيا :  

دين أو شرائع القانون  شرائع القانون املالشريعة الرومانوجرمانية أو الالتينوجرمانية، وكذا وتسمى 

بلد أي معظم بلدان القارة األوروبية    90وتغطي هذه العائلة عددا كبريا من البلدان حوايل املكتوب، 

القانون يف هذه العائلة  ابلتجريد والعموم ، والتمييز    أمريكا الالتينية ، كما تتميز قواعدإضافة إىل 

   . بني القانون العام واخلاص

  ة يف أورواب وتطورها يظهور الشريعة الرومانوجرمان_1

يف أورواب وبدأت عناصره تتألف منذ القرن الثاين عشر بظهور حركة النهضة اليت  املنهج ا نشأ هذ

دعت إىل إحياء القانون الروماين، وقادت اجلامعات هذه النهضة بدراسة القانون الروماين كنموذج 

لتنظيم اجملتمع مقابل تعدد وتنوع ومهجية أو بربرية األعراف احمللية ويتميز عمل اجلامعات بدراستها  

القانون الروماين ابحملافظة على املعاين األصلية وجمموعاته ومل ستبعد منه إال املؤسسات واألنظمة 

القانونية اليت مل يعد هلا وجود كالرق، أو العالقات اليت حيكمها القانون الكنسي كالزواج ، وانتهجت 

 األصلي للحكم أو النص يف هذه الدراسة طريقة الشرح على املتون اليت تتمثل يف شرح وتفسري املعىن

بوضع حواش هامشية وابعتماد هذه الطريقة متكن الشراح من استخالص قواعد اختذوها أساسا  

لتفسري األعراف اليت كانت منتشرة مع احملافظة على اجملموعات والقواعد الرومانية األصلية ، ويف 

الكربى بفضل الفقيه أكريز  توج عمل هؤالء الشراح على املتون إبصدار احلاشية 13منتصف القرن 

accruse  ستا وتسعني ألف حاشية على جمموعات جوستنيان مضيفا إليها   96000الذي مجع
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حواشي قام هو بكتابتها على هامش النصوص، وقد سبق أن رأينا كيف تبنت الكنيسة بتأثري من 

مطابقة للقانون اإلهلي،  ين القانون الروماين وجعلت مبادئه املؤسسة على العقل يالقديس توماس األكو 

 وبذلك مشلته الدراسات اجلامعية إىل جانب القانون الروماين . 

 les postوعرفت الدراسات املقارنة بعد ذلك ما مسي بواضعي احلواشي الالحقني أو املتأخرين 

glossateurs   ابجتاه جديد يف الدراسات حيث مل يعد البحث عن احللول وفقا  14يف القرن

لرومانية هو األصل، وإمنا تستعمل هذه األخرية لتربير قواعد تتكيف مع اجملتمع ، كما شرع  للنصوص ا

يف ترتيب القانون ترتيبا منهجيا خيتلف مع فكرة فقهاء الرومان، وأضيفت من جهة أخرى دراسات  

 جديدة للقانون املدين املتمثلة يف القانون التجاري، والقانون الدويل اخلاص . 

   donotودونو  cujasظهرت حركة علمية جديدة يف فرنسا على يد كوجاس  16ويف القرن 

اجتهت إىل دراسة القانون دراسة علمية حبتة مل تتقيد فها مبجموعات جستنيان، وقد انتقلت هذه 

  17القانون الطبيعي يف القرنني  ومهدت الطريق لظهور مدرسة  17احلركة إىل هولندا ، يف القرن 

انون الطبيعي ابجتاه جديد يقوم على وضع قانون أساسه العقل وقد مت ظهرت مدرسة الق 18و

نظرها ليس جمموعة معطيات  التفصيل يف أهم مبادئ هذه املدرسة يف العنوان السابق ، فالقانون يف

طبيعية ولكنه مثار عقل اإلنسان الذي هو دليله الوحيد ، وبه يبحث عن قواعد العدالة اليت تكون  

 ملي مشرتك، واثبت لكل األزمنة وكل الشعوب .  أساسا لقانون عا

 وقد نتج عن أفكار هذه املدرسة جتديد علم القانون بصفة كلية وذلك يف جمالني رئيسني. 
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_ متهيد الطرق للتشريع ، وذلك ابلدعوة إىل تقنني أو تدوين النموذجي العقلي للجامعات ابعتبار أنه  

 " وهبا بدأت مرحلة تشريع الشريعة الرومانوجرمانية .  raison écriteعقل مكتوب "

ومن أهم مبادئ هذه املدرسة ترتيب القانون عن طريق العلوم الدقيقة ابستعمال املنطق وحتكيم العقل  

يف وضع واستنباط القوانني، و يف تنظيم العالقات بني الدول، وقد تزامنت هذه الدعوة بقيام املذهب 

لى بناء نظام اجتماعي ميجد فيه اإلنسان أو الفرد ابعتبار أن هلذا األخري  اإلنساين الذي يقوم ع

حقوقا طبيعية تثبت له مبجرد ميالده كاحلق  يف احلياة والزواج والسلطة األبوية، وااللتزام بتعهداته  

دة اليت  وغريها من احلقوق األبدية اليت تعترب من النظام القانوين الطبيعي، ويعرف هذا األخري أبنه القاع

 يوحي هبا العقل . 

وساهم كذلك يف انتشار القانون الروماين النموذجي للجامعات التنظيم القضائي وتبسيط اإلجراءات 

مبحاولة تطوير العرف حيث ختلت الدول عن اإلجراءات اليت سادت العصور الوسطى وتبنت  

عدالة يف يد رجال القانون  ، وهبذه األفكار سالفة الذكر أصبحت العقلإجراءات مكتوبة أساسها ال 

الدين عملوا حتت أتثري تعاليم اجلامعات وهكذا دخلت املفاهيم الرومانية الفكر القانوين الذي ساد يف  

تصنيف احلقوق  –كالتقسيم القانوين إىل عام وخاص _مفهوم القاعدة القانونية    RGبالد شريعة ال

 التقادم إخل ... –فكرة التدليس –إىل عينية وشخصية 

وا دراساهتم يف القانون  ل هذه املفاهيم أصبحت تقود فكر ومنهج عمل احلقوقيني الذين تلقك

، وأدت التعاليم اجلامعية إىل نظرة جديدة  للقانون الذي حيكم اجملتمع اجلديد إذ جيب أن  الروماين
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الظروف   تتوفر فيه صفات الثبات وعمومية التطبيق واملوافقة ملبادئ العدالة والقابلية للتكيف مع

 اجلديدة يف جمتمع يعيش مرحلة التجديد والتغيري ، وهي أخر مرحلة يف تكوين هذه الشريعة  . 

 وتضم هذه العائلة جمموعتني من القوانني: -

(، واألنظمة القانونية  1804: وتتمثل يف القانون املدين الفرنسي ) قانون انبليون اجملموعة الالتينية -

االسباين الربتغايل االيطايل وكذلك كل مستعمرات هذه الدول، كما تشمل هذه  منه: كالقانون 

 اجملموعة القانون الصيين والياابين ودول أمريكا الالتينية.

(، والقوانني املستمدة منه خاصة اليت 1896: وتتمثل يف القانون األملاين ) اجملموعة اجلرمانية -

 وغريها(.  حتملها األعراف اجلرمانية )النمسا واجملر

رغم االختالف والتباين املوجود بني قوانني الشريعة املبادئ القانونية للشريعة الرومانية اجلرمانية: _2

(RG  خاصة يف جمال القانون العام، التصاله ابألنظمة السياسية واإلدارية الذي خيتلف من دولة )

 جماالت: 3يظهر هذا التشابه يف ألخرى، إال أهنا تلتقي يف بنائها القانوين من عناصر متشاهبة، و 

من أهم عوامل متاسك البناء القانوين هلذه العائلة، هو اعتماد جمموعة القوانني  التقسيمات: أ_

( على تقسيم RGالوضعية هلذه الشريعة على تقسيمات ومفاهيم متماثلة، حيث تتفق مجيع بالد ) 

القانون إىل قسمني رئيسيني مها: القانون العام والقانون اخلاص، ويعد هذا التقسيم م املميزات  

 (. RGة لعلم القانون يف جمموعة )األساسي
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( يف بنائها القانوين على صفة RGتتميز القاعدة القانونية يف منهج شريعة ) القاعدة القانونية:ب_

التجريد والعموم، فالقاعدة القانونية يف هذه الشريعة هي قبل كل شيء قاعدة سلوك، إذ توضح  

 مقدما لتطبق على وقائع الحقة.

   مصادر القانون: _3

 / القضاء. 3/ العرف )هو القانون غري املكتوب(.              2التشريع.        /1

 (:RGفلسفة وايديولوجية شريعة الرومانوجرمانية )_4

( على املذهب الفردي ابعتبار الفرد أساس اجملتمع، وابعتبار األسرة  RGلوجية دول بالد )تقوم ايديو 

التعاقد، وحرية الصناعة والتجارة دعائم أساسية يف تنظيم اجملتمع،  وامللكية اخلاصة واحلرية الفردية وحرية 

فهذا املذهب يعترب الفرد هو األساس الذي يقوم عليه النظام السياسي للدولة، وسلطة الدولة وجدت 

خلدمة الفرد ومحاية حريته وممتلكاته، ويرجع أساس هذه الفلسفة إىل القانون الروماين والفلسفة اليواننية  

ا بفكرة القانون الطبيعي اليت كرسها "روسو" يف العقد االجتماعي مث أفكار الثروة الفرنسية وما  مرور 

 أرست من حقوق اإلنسان واملواطن

 .مدخل إىل القانون املقارن لعبد الرزاق بن خروف  _:   يد من املعلومات يرجى مراجعة  للمز 

 _حماضرات يف القانون املقارن،  راجي عبد العزيز .

 حماضرات يف القانون املقارن ، جميدي فتحي . _ 
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 (  Common Law ,clمنلو ) و : شريعة الكلثا اث

منلو القانون املشرتك لكل إجنلرتا مبفهوم القانون العادي أو الشريعة العامة و يقصد مبصطلح الك

(Droit Common  مقارنة ابألعراف احمللية، وتسمى هذه املدرسة كذلك مبدرسة القانون غري )

 املكتوب أو شريعة القانون القضائي.

 منلو يفو من التشريع، وقد نشأت شريعة الك وتتميز هذه الشريعة أبن قواعدها القانونية ال تستمد 

لتصبح نظاما قانونيا عامليا تعتمده   1066مندي سنة ر إجنلرتا على يد احملاكم امللكية منذ الغزو النو 

 اإلجنليزية )األجنلو سكسونية(. أغلب الدول اليت تتكلم اللغة 

منلو تشرتكان يف اإليديولوجية والفلسفة اليت يقوم و الرومانية اجلرمانية وشريعة الك وإذا كانت الشريعة

عليها بناء اجملتمعات اليت قامتا فيها، حيث متجد كلها املذهب الفردي )امللكية اخلاصة النظام  

انون الكنسي فإهنما ختتلفان من حيث التكوين التارخيي، والبنيان  الليبريايل والرأمسايل( وكالمها أتثر ابلق

 القانوين ومصادره.

 منلو: و التكوين التارخيي لشريعة الك_1

غزت قبائل "األجنلو" و "الساكسو"اجلزيرة الربيطانية يف القرن اخلامس امليالدي، وهي من القبائل 

 هناك مدة مخسة قرون. اجلرمانية، وأهنت الوجود الروماين الذي استمر 
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وقد متيز عهد االجنلوسكسون بتطبيق القانون الكنسي بعد اعتناق هذه القبائل للداينة املسيحية، كما  

عرف هذا العهد إىل جانب القانون الكنسي تطبيق األعراف احمللية اليت كانت تطبق من قبل حماكم 

 (.Conntry Courtتسمى حماكم اإلقليم )

اإلقليمية وجدت حماكم خاصة وهي احملاكم اليت كان يعقدها النبالء يف   كموإىل جانب هذه احملا 

   بيوهتم للفصل يف منازعات اتبعيهم، وتسمى هذه األخرية بـ )حماكم النبالء(.

اليت ظهرت بعد الغزو النورماندي إلجنلرتا سنة   مث أتيت على رأس كل هذه احملاكم )حمكمة امللك( 

اعات القائمة بني رجال البالط كما جتدر اإلشارة إىل وجود حماكم اليت كانت تنظر يف النز 1066

 ،  قوم بني التجار حسب أعراف طبقتهمجتارية كانت تفصل يف املنازعات اليت ت

م انبثق عن حمكمة امللك ثالث هيئات قضائية تسمى ابحملاكم امللكية هلا اختصاص   12يف القرن 

متس موارد اخلزينة امللكية، وقضااي التعدي على امللكية العقارية  حمدود يتعلق ابلنظر يف القضااي اليت 

على أساس أن امللك هو املالك األصلي لكل أراضي بريطانيا، ابإلضافة إىل القضااي اليت متس النظام  

 العام على أساس أهنا أمن وسالمة اململكة. 

م األخرى العادية اليت  وقد عملت هذه احملاكم على توسيع اختصاصها على حساب اختصاص احملاك

كانت منتشرة يف أحناء اململكة )احملاكم اإلقطاعية واحملاكم الشعبية واحملاكم الكنائس واحملاكم 

 التجارية(. 
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م ظلت حماكم امللك هذه حماكم استثنائية وكان يشرتط على كل من يريد  12وحىت هناية القرن  

"أمر مكتوب" من مستشار امللك، وللحصول  اللجوء إليها إتباع إجراءات خاصة تتمثل يف استصدار 

على هذا األمر كان على امللتمس أن يؤسس طلبه على سبب مقنع يربر اختصاص احملكمة امللكية  

كالدائن الذي امتنع مدينه عن الوفاء، وابلتايل ال ميكنه الوفاء ابلضريبة، وهذا سبب يربر اختصاص  

 وكذلك يف املسائل األخرى. حمكمة امللك، مدام األمر يتعلق خبزينة التاج

وهكذا راحت حماكم امللك تتوسع على حساب احملاكم األخرى وهذا حبكم عوامل حضارية واترخيية  

 ال جمال للخوض فيها يف هذا اجملال.

وقد كان قضاة احملاكم امللكية )قضاة امللك( يفصلون يف القضااي بتحكيم العقل مع استلهام القانون  

وماين وينسبونه إىل ضمري امللك الذي ال يقبل أن يظلم أحد من رعاايه يف  الكنسي والقانون الر 

 مملكته. 

م توسعت اختصاصات احملاكم امللكية لتشمل كل القضااي اليت كانت من اختصاص   13يف القرن 

احملاكم التقليدية، وأصبح هلا اختصاص عام تنظر يف مجيع املسائل وتطبيق جمموع القواعد اليت قررهتا 

حكامها السابقة على مجيع الرعااي دون استثناء، وهكذا حلت القواعد حمل األعراف احمللية ونظام يف أ

ة، وهي اليت أصبحت   تسمى  القطاع والقانون الكنسي، لتشمل القضاء املتعلقة مبصلحة اململك

 من لو'' ؟و ''ابلك
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هو جمموعة األحكام الصادرة من احملاكم امللكية، واليت   (: Common Lawمنلو )و الك

نظام قانوين حل حمل األعراف احمللية واألنظمة اليت كانت سائدة )نظام اإلقطاع والقانون   حتولت إىل

الكنسي(، وأصبحت هذه القواعد هي القانون العادي الذي يطبق على كل رعااي اململكة ويشرتك  

واليت تعين ابالجنليزية مشرتك ويقابله املصطلح الفرنسي ( Commonبينهم وهلذا يسمى )

(Droit Commun .) 

 منلو: و األسس اليت تقوم عليها قواعد الك _2

 يرتكز القانون الذي أقامه نظام الكامنلو على:

   احرتام السوابق القضائية -

  اعتماد احمللفني يف الفصل -

   مسو القانون -

القاضي أمهية كبرية للحكم الذي أصدره زميله يف قضية مماثلة  فبخصوص النقطة األوىل، يعطي  -

سابقة وحيرتمه وهذا ما ساهم يف استقرار اإلمرباطورية االجنليزية على اعتبار أن األحكام اليت تصدر  

م ويف نفس الوقت دمن احلاكم بريطانية تعرب عن تقاليد ومبادئ موجودة يف الثقافة االجنليزية منذ الق

القانونية تبتعد عن األعراف احمللية واألنظمة اليت كانت مطبقة يف بداية تكوين   جعل القاعدة

 الكامنلو.
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وخبصوص النقطة الثانية، اعتماد نظام احمللفني خالل الفصل يف الدعوى، واحمللفون أفراد منتخبون  -

ضي مبا يقررونه  من الشعب يشرتكون يف الفصل يف الدعاوى إببداء آرائهم يف وقائع الدعوى ويلتزم القا

 يف قضية الوقائع مث يقوم بتثبيت القانون. 

أما خبصوص النقطة الثالثة املتعلقة بسمو القانون، فكانت وال تزال القاعدة القانونية يف هذا النظام -

القانوين هي نفسها املنطقة علي كل شرائح اجملتمع، فرعااي اململكة كلهم متساوون أمام القانون،  

 أن مصدر احلق ومنبع القانون وهو ال يرضى أن يظلم واحد من رعاايه .  انطالقا من مبدأ

 منلو: و قواعد العدالة يف نظام الك_3

منلو يف مجيع أحناء اململكة عن طريق امللك بدأت تظهر عيوبه وحدوده، ومل  و بعد انتشار قواعد الك

احلاالت السابقة إجراءات معقدة يعد يستجيب ملا يتفق مع العدالة وضمري امللك، )مجوده على 

وتكاليف ابهظة( فكثرت االلتماسات على امللك للتدخل حىت أيخذ احلق لرعاايه، ابعتبار منبع احلق 

فكان يستجيب هلذه االلتماسات ويفصل فيها يف جملسه اخلاص حسب ما يراه مناسبا وعادال دون  

 التقيد أبحكام الكامنلو وإجراءاته. 

روف امللوك، خاصة يف أوقات احلرب تسمح هلم ابلنظر فيما كان يرفع إليهم من  ومع الزمن مل تعد ظ

القضااي فأخذ امللوك حييلوهنا على مستشاريهم ليفصلوا فيها وكان مستشار امللك يفصل يف القضااي 

ابلطريقة اليت كان يعتمدها امللك على أساس مبادئ العدالة اليت يستلمها من القانون الكنسي املتأثر  

  إيل ضمري امللك.ابلقانون الروماين وما يستوحية العقل واملنطق منسو اب
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منلو الذي حتكم به حماكم امللك إمنا  و من املستشار ال تتقيد أبحكام الكوكانت األحكام اليت تصدر 

كان املستشار يراعي يف أحكامه ما تقتضيه مبتدئ العدالة و القانون الطبيعي وضمري امللك وهلذا  

 احملكمة ابسم ''حمكمة العدالة ''أو حمكمة الضمري أو حمكمة املستشار . مسيت 

وكان املستشار عند ممارسة وظيفته ال مينع احملاكم من ممارسة اختصاصها )حماكم امللك( وإمنا يصدر  

 أحكامه يف شكل أوامر لتكملة النقص الذي يشوب احلكم إن وجد يف تطبيقه ما خيالف العدالة. 

 منلو: و انون يف شريعة الكتقسيمات الق_4

ال جيد يف القانون االجنليزي تقسيم القانون إىل قانون عام وقانون خاص وإمنا يوجد عندهم خمتص 

( كما ال  equity lawyer( وخمتص بقواعد العدالة )Common Lawyersابلكامن لو )

 يوجد منط آخر للتقسيميوجد تقسيم إىل قانون مدين وقانون جتاري وقانون إداري ؟ إىل غري ذلك بل 

 منلو وقواعد العدالة.و يقوم على التمييز بني قواعد الك

منلو،  و اين اجلرماين ال وجود هلا يف الككما أن فكرة القاعدة القانونية اليت يقوم عليها نظام الروم

ة  منلو هي قاعدو فالسابقة القضائية يف شريعة الك فالسابقة القضائية تقوم مقام القاعدة القانونية

نظام  ال و تتميز عن القاعدة القانونية يف ،قانونية خاصة بواقعة معينة تعطي احلل الفوري لنزاع مطروح

فالقاضي و هو الذي يتوىل  ،عن التجريد  يدةا أقل عمومية و أكثر واقعية بعرماين أبهنج والرومان

بنفسه صنع القاعدة القانونية يف القضية املطروحة عليه فكل واقعة معينة بذاهتا قاعدة قانونية يسوغها  

القاضي و يطبقها على هذه الواقعة و تسري على احلاالت املماثلة هلا فإذا كان القاضي يف النظام  
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لطته فيما حيدده له القانون، فإن القاضي االجنليزي رماين يكتفي بتطبيق القانون وتنحصر سجو الرومان

 ال تقتصر مهمته على تطبيق القانون فحسب بل تتعداه إىل صنع القانون هو بنفسه.

 منلو: و يف نظام الكالسابقة القضائية أ_

السابقة القضائية هي حكم إحدى حماكم العدل العليا يف إحدى الدعاوي وفقا ملبدأ قانوين معني 

 ويصبح هذا املبدأ ملزما للمحكمة ذاهتا يف الدعاوى املماثلة كما تلزم به احملاكم األخرى األدىن منها. 

الذي أصدره فيما يسمى حيثيات  بتقدمي أسباب احلكم والقاضي يف بالد شريعة ال تينوجرمانية ملزم 

ة جرت على أن يقوم احلكم، أما يف اجنلرتا فإن القاضي غري ملزم قانوان بتسبب احلكم لكن العاد

 Ratioحكمة القرار القاضي بعد النطق ابحلكم بتفصيل احلكم وبيان ما يسمى عند اإلجنليز بـ 

Decidandi   أي السبب النطقي الذي استند إليه القاضي يف حكمه وتعترب هذه احلكمة اليت

 بين عليها احلكم قاعدة قانونية ومن جمموعها تتكون السوابق القضائية.

 منلو:و يع يف نظام الكالتشر _4

منلو وغري مرغوب فيه من طرف رجال  و ن التشريعي على أنه جسم غريب الكينظر يف إجنلرتا القانو 

القانون، سواء كان صادرا من الربملان أو من اجلهاز التنفيذي، وكان التشريع انذرا يف التاريخ  

ينقصها أو إصالح بعض جوانبها غري أنه  منلو مما و د كان يوضع فقط إلكمال قواعد الكاإلجنليزي، وق

منلو فإن مكانته قد تعززت يف العصر احلديث خاصة بعد  و لتشريع انذرا يف مرحلة تكوين الكإذا كان ا
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احلرب العاملية األوىل بعد انتشار األفكار االشرتاكية وانتشار مبادئ الدولة املتدخلة وقد تعزز دور  

 .  ق األوربية املشرتكةالتشريع أكثر بعد دخول بريطاين السو 

 يرجى مراجعة الكتب :  من التفاصيل خاصة اهلياكل القضائية يف نطام الكومنلو للمزيد 

 .مدخل إىل القانون املقارن لعبد الرزاق بن خروف  _

 _حماضرات يف القانون املقارن،  راجي عبد العزيز .

 _ حماضرات يف القانون املقارن ، جميدي فتحي .
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 احملور الثاين : القانون املقارن 

حديثة العهد، ترجع إىل ما يقرب من مئة عام، وهي تسمية اصطالحية؛   "القانون املقارن "تسمية 

ألهنا ال تدل على ما توحي إليه، فهي توحي أهنا جمموعة قواعد كسائر فروع القانون الوضعي، يف  

القواعد تنظم نشاطاً معيناً كالقانون املدين  حني أهنا ليست كذلك، فالقانون املقارن ليس جمموعة من

أو القانون التجاري، فكل ما يدل عليه هذا التعبري االصطالحي أنه دراسة قانونية أو حبث قانوين  

 .يقوم على املقارنة بني قانونني أو أكثر

السفة اليوانن،  وبتعّقب تطور الدراسة املقارِنة عرب العصور يلحظ أن هلا جذوراً اترخييًة، فقد اتبعها ف

 .كما فعل أفالطون يف كتابه: »حوار يف القوانني« الذي قارن فيه بني قوانني عصره

ويف القرن السابع عشر ظهرت يف أوراب فكرة القانون العاملي من قبل الفقهاء األملان الذين اندوا  

 .يابلبحث عن األفكار املشرتكة للقوانني ومقارنتها ومن مث استخالص القانون العامل 

ويف النصف الثاين من القرن التاسع عشر نشطت الدراسة املقارنة بسبب عاملني مها: تطور مناهج  

البحث العلمي.و قيام الثورة الصناعية، وتطّلع الدول إىل ما وراء حدودها الستصالح تشريعها،  

بل البد أن يتأثر    واقتناعها أبن قانوهنا الوطين ال ميكن أن يبقى منعزالً أو أن يتخذ شكالً هنائياً،

 .ابلقوانني األخرى وأن يقتبس منها، كما البد أن يتبدل ليجاري التطور العاملي

وتعد املرحلة السابقة مرحلة متهيدية لتأسيس القانون املقارن، أما املرحلة التأسيسية فقد بدأت يف 

م، و  1900ريس عام مطلع القرن العشرين وذلك يف املؤمتر الدويل للقانون املقارن الذي عقد يف اب

الذي يعد اتريخ ميالد للقانون املقارن، إذ زادت أمهيته بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية، فغدا عنصراً 
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 .أساسياً لكل علم قانوين أو ثقافة قانونية

 وتربز أمهية القانون املقارن يف كونه أداة لتطوير التشريعات الداخلية و اإلصالح القانوين وكذا التعرف

على حلول جديدة ملشكالت قدمية وإجياد حلول ملشكالت جديدة وكذلك الوقوف على الثغرات 

وأداة لتقييم   القانونية يف النظام القانوين الوطين ويعترب أداة لفهم القواعد القانونية )للبحث القانوين(

ى املستوى اإلقليمي /  أداء املؤسسات القانونية الوطنية كما يعترب أداة لتوحيد القواعد القانونية عل 

 الدويل وأداة لدراسة الظواهر القانونية علم االجتماع القانوين

 

 اإلطار العام للقانون املقارن :  أوال  

 تعريف القانون املقارن  _ 1

كما يدل عليه هذا التعبري االصطالحي إنه دراسة قانونية أو حبث قانوين يقوم على املقارنة بني  

العلم الذي يبحث عن القواعد "  :ويعرفه كل من األستاذان لومبري وصايل أبنهقانونني أو أكثر 

يعمل على املقارنة بني  "  :أبنه   1937ويعرفه مؤمتر الهاي لسنة   "املشرتكة بني الشرائع والنظم املختلفة

 .    قوانني بلدان خمتلفة واستخالصه من هذه القوانني أوجه الشبه واالختالف

ارن اليت استقر عليها الفقه هي حديثة العهد ترجع إىل طلوع القرن املاضي وهي  تسمية القانون املقو 

تسمية اصطالحية كتسمية القانون الدويل ال تدل على حمتواها فهي توحي أبهنا جمموعة قواعد كسائر 

سلوك وعالقات األشخاص   فروع القانون الوضعي ابعتبار أن القانون هو جمموعة القواعد اليت تنظم
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تمع على وجه ملزم. غري أن حمتوى أو داللة القانون املقارن غري ذلك ألنه ال يوجد ما يسمى  يف اجمل

ابلقانون املقارن ابملعىن املألوف عليه فالقانون املقارن ليس جمموعة من القواعد تنظم حياة اجملتمع وهو  

ليس جمموعة قواعد تنظم وهو كذلك  ،ليس فرعا من فروع القانون كالقانون املدين أو القانون التجاري

 . موضوعا معينا يف نطاق فرع من فروع القانون كنظام امللكية أو األهلية

 صور القانون املقارن _2

 من بينها:  تتخذ الدراسات املقارنة عدة أشكال وهي استعملت من طرف املقارنني يف دراستهم

أو أكثر وإظهار ما مييزها عن بعضها إبظهار   قانونني  ضيقصد منه عر  :املقارن الوصفي القانون أ_

الفروق اليت بينها للتعرف على القوانني األجنبية أو احلصول على معلومات دون غاية أخرى مثال  

 .ل من النظامني الفرنسي واجلزائريظلتمييز بني الكوارث الطبيعية يف ا

يعتمد عليه لتحقيق هدف عملي حمدد يتجاوز التحصيل ومجع : القانون املقارن التطبيقي ب_

املعلومات من القوانني األجنبية فهو ليس جمرد وصف للخالفات القائمة بني املفاهيم والقواعد 

استنباط النتائج من هذا  ودقيق للقوانني موضوع املقارنة مث موضوع املقارنة دائما فهو حتليل جوهري 

 ( . من له يف النظام املغريب والفرنسيالتحليل مثل: )محاية املؤ 

ويهدف إىل تكثيف حتصيل املعلومات يف اجملال القانوين وهذا ما يسميه  : القانون املقارن اجملرد  ج_

ن،  هلذه الطريقة يف القانون املقار  يرتيدج ال وجودڨالفقيه رابل ابملقارنة البحتة ولكن حسب الفقيه 
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يت ال تتعدى حدود  ال ، تعج مبثل هذا النوع من املقارنة اجملردةخاصة بية عر لكن كواقع املكتبات ال

 تائج وال حىت أوجه الشبه واالختالف. جتميع املعلومات دون استخالص الن

 طبيعة القانون املقارن _2

 اختلفت اآلراء حول طبيعة هذا القانون أهو علم أم جمرد طريقة؟

 القانون املقارن علم  _أ

الفقهاء يف تسمية القانون املقارن يرجع إىل اختالفهم يف طبيعته ووظيفته فمنهم من ذهب  اختالف 

إىل أنه علم مستقل قائم بذاته متميز خبصائصه كعلم االجتماع وعلم اللغات وعلم األداين ومنهم من  

أو  ذهب إىل أنه جمرد طريقة من طرق البحث يف اجملال القانوين تستعمل ألغراض متعددة كتوحيد 

تعديل القوانني الوطنية والستعمال الطريقة يف أحباث القانون للتمييز بني النظم القانونية القدمية أو  

استخالص املبادئ العامة يف القانون ويتزعم املذهب األول الذي كان سائدا إىل غاية احلرب العاملية  

ملقارن علم قائم بذاته غايته وضع  الثانية األستاذان لومبري وصايل فريى األستاذ لومبري أن القانون ا

تشريع مشرتك بني الدول ويقسم إىل قسمني: )التشريع املقارن( أو )علم الظواهر القانونية( وهو علم 

 .يستهدف الكشف عن أصل نشأة القواعد القانونية والنظم القانونية وتطورها

ة يف تكملة القوانني الوطنية  التشريع املقارن: وخيص البحث يف الشرائع الوضعية عن األسس املشرتك

ويف تطويرها وال يعترب يف نظره هذا الفرع من القانون علما بل هو جمرد تقنية أما األستاذ صايل فريى  

قواعد القانونية جديدة ومشرتكة  علم غايته الوصول إىل استخالص  أن املغزى من القانون املقارن هو

لإلنسانية املتحضرة وذلك بدراسة الشرائع املختلفة من انحيتها االجتماعية مث دراسة الشرائع املتحدة  
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يف تنظيمها يف طوائف متعددة واستخالص منوذج للنظم القانونية املختلفة ويكون هذا النموذج هو  

الذي يسعى حنوه كل تشريع خاص والقانون املقارن هو   القانون املقارن املشرتك لإلنسانية وهو اهلدف

الذي يكشف لنا هذا القانون املثايل ويؤخذ على هذا الرأي أبن القانون املقارن ال ميكن أن يصل إىل 

قانون مشرتك لإلنسانية املتمدنة بل إنه قانون مشرتك للدول اليت يوجد هبا تشابه أو احتاد يف املدنية  

خاصة تلك   1900ب يبقى متأثرا ابألفكار اليت كانت سائدة قبل مؤمتر ابريس والتحضر فهذا املذه

العلم الذي يبحث عن القواعد " :اليت جتعل من القانون الطبيعي القانون املثايل لذلك يعرفونه أبنه 

مما جعل أن الدراسات املقارنة أتخذ اجتاهات اترخيية متأثرة   "املشرتكة بني الشرائع والنظم املختلفة

 .مبذهب القانون الطبيعي كوسيلة للوصول إىل قانون مشرتك لإلنسانية

 القانون املقارن طريقة _ب

القانون املقارن طريقة سار هذا املذهب بعد احلرب العاملية الثانية نتيجة اخلالفات والنقاش اليت -

ف ووظائف  )وهو املؤمتر األول للقانون املقارن( خالفات حول أهدا 1900أاثرها مؤمتر ابريس 

القانون املقارن وحول الطريقة واملنهج الذي يتعني إتباعه يف دراسته كذلك كان اخلالف حول تعريفه  

بل وحىت على تسميته )استعملت اصطالحات أخرى غري القانون املقارن كمقارنة القوانني، الطريقة 

د املقارن( وجتددت هذه املقارنة للتشريع، التشريع املقارن، ويف إجنلرتا غلبت تسميته ابالجتها

الذي عرف القانون املقارن دون   1937االختالفات واملناقشات يف مؤمتر الهاي للقانون املقارن 

يعمل على املقارنة بني قوانني بلدان خمتلفة واستخالص بني هذه القوانني من  :التطرق إىل طبيعته

وتريدج يف إجنلرتا بنشر مؤلفه )القانون املقارن  ڨأوجه الشبه أو أوجه اخلالف وعلى رأس هذا املذهب 
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وتبعه يف   1953وترجم إىل الفرنسية سنة  1946مدخل إىل الطريقة املقارنة يف البحوث القانونية( 

ويرى أصحاب هذا املذهب أن  1950إيطاليا األستاذ إسكاريلي ويف فرنسا دافيد بنشر مؤلفه سنة  

قة املقارنة يف تطبيقها على الدراسات القانونية وأن األفكار اليت  القانون املقارن هو الطريقة هو الطري

كانت سائدة قبل احلرب العاملية الثانية واليت تعترب القانون املقارن علما مل تكن حسب هذا املذهب 

موفقة وأدت هذه األفكار إىل جدل عقيم ذات القانون املقارن غموضا ولبسا وكان من املمكن جتنب  

اللبس لو تقرر من أول األمر أن القانون املقارن ليس علما وال فرعا من فروع القانون  هذا الغموض و 

وإمنا هو طريقة للمقارنة يف جمال العلوم القانونية أو منهج دراسة وحبث فالقانون املقارن حسب هذا 

 مواضيع الفريق ليس له غرض بذاته كبقية فروع القانون وإمنا هو وسيلة ومنهج وتقنية تتبع للبحث يف

عند   ى ملذهب اجلديد للقانون املقارن صدتتصل بفروع أخرى من فروع القانون ولقد لقي هذا ا 

يف تقاليد خاصة ومتمسكون   وأد القانون كالربيطانيني الذين نش الفقهاء خاصة عند املناهضني لتوحي

جوازية وقانوهنم  بقوانينهم كذلك الدول االشرتاكية الذين يرفضون فكرة التقريب بني القوانني الرب 

 .االشرتاكي

ومهما كان اجلدل واخلالف بني الفقهاء فلم يعد له أي أثر ما دام أن القانون املقارن حسب األستاذ  

 .دافيد يقوم على أسس علمية ويتجلى ذلك من خالل كشف احلقائق

يؤدي القانون املقارن إىل التقارب والتفاهم بني الشعوب من خالل  القانون املقارن علم وطريقةج_

مقارنة قوانينها وإرساء قواعد أو مبادئ مشرتكة بينها جتعله ذو طبيعة مزدوجة فيبدو علما يف نطاق  

املقارنة بني الشرائع بعد تصنيفها إىل طوائف وعائالت كربى تتميز مبناهجها ومركزها اجلغرايف حبيث 
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تألف منها ما يسمى ابجلغرافية القانونية فتناول مركزه اجلغرايف وتطوره التارخيي ويقوم بعد ميكن أن ي

ذلك ابملقارنة ببيان اخلصائص املشرتكة بينهم تؤدي إىل بناء كامل من املعلومات اخلاصة ابلعناصر  

اعتبار القانون  األساسية لقوانني الدول املختلفة كما يالحظ البعض أن املنهج والعلم مرتابطان على 

كذلك القانون املقارن يبدو علما حني يستعمل كوسيلة للمقارنة بني قاعدتني قانونيتني فهذه     املقارن

املقارنة تؤدي إىل حتصيل معلومات علمية جديدة مثل أصل واتريخ القاعدة وبياانهتا القانونية والتعرف  

علم ميهد السبيل " :ن القانون املقارن على مصدرها وال خيتلف عنه العديد من الفقهاء ويقولون أ

أبن القانون املقارن هو علم منهاجي   : وعلى ضوء ما تقدم ميكن القول "الستخدام الطريقة املقارنة

يستهدف دراسة النظم القانونية الستخالص أوجه الشبه واالختالف وحتديد جوهرها االجتماعي  

واملتناقضة يف خمتلف مناذج نظم القانون وترجيح   وشكلها ووظائفها بغية إظهار االجتاهات املتعارضة

 .بعضها على بعض

  : طرق املقارنة اثنيا 

 : توجد طرق عدة للمقارنة تتعدد بتعدد املقارنني وفيما يلي أشهرها

 Juxtapositionاملقابلة _1 

معينا يف القوانني وتسمى أيضا ابجملانية وفيها يضع الباحث النصوص أو األحكام اليت تعاجل موضوعا 

على مواضع التشابه و   خمتلفة جنبا إىل جنب حبيث بعضها ببعض، وبذلك يتعرف الباحث

ق مثل أحكام  اتفا قارهنا مع قانونه الوطين فيتبني بذلك ما بينها من اختالف و ياالختالف بينهما و 

 العقود.زيع املرياث و أحكام التصرف يف العقار وإبطال و الزواج والطالق وت
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   Rapprochementةباملقار _2

على جوانب التقارب بني القوانني املتشاهبة يف   بحثيف هذا النوع من املقارنة يقوم الدارس ابل

كثري هي الدراسات اليت كانت تتناول مواضع التشابه بني القوانني اليت هي أصول فخصائصها 

الطريقة تتبع يف توحيد القوانني الداخلية، خاصة يف التينوجرمانية )القانون األملاين والفرنسي( وهذه 

قوانني خاصة إىل جانب   الدولة االحتادية كأملانيا والوالايت املتحدة وسويسرا إذا يوجد يف هذه الدول

القوانني االحتادية ففي أسبانيا مثال توجد قوانني خاصة ببعض املناطق إىل جانب القانون املدين  

وكذلك يف فرنسا هناك قوانني حملية خاصة )األلزاس و اللوران واملستعمرات( ويف  1889الصادر سنة  

الطريقة يف البحث واملقارنة وقد عمل   الشريعة اإلسالمية جند بعض الفقهاء قد استعمل ما يشبه هذه

 .بعض العلماء على املقارنة بني األحكام اإلسالمية، وقد أصبح هذا علما يسمى علم اخلالف 

 Oppositionأو املعارضة   Confrontationاملضاهاة _3

ين قانو منهجني خمتلفني كاملنهج الرن ببيان أوجه االختالف بني وهي طريقة يقوم فيها الباحث املقا

 .اإلسالمي الفقه منلو ومنهج و الالتينوجرماين ومنهج الك

 Comparison Horizontal/etاملقارنة األفقية واملقارنة العمومية _4

Vertical 
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املقارنة األفقية: وهي اليت تكون بني القوانني املتباعدة يف املكان كمقارنة القوانني الوضعية لبدان خمتلفة  

اختالفا كبريا كاملقارنة بني القانون الصيين والقانون الكندي أو قانون دولة أفريقيا  عن بعضها البعض 

 الوسطى والقانون السويدي.

: عي املقارنة بني القوانني املتباعدة يف الزمان كمقارنة الوضعي لدولة حديثة  املقارنة العموديةأ_

القانون، وهذا بغرض الوقوف على مدى التطور يف  بقوانني أخرى قدمية تكون مصدرا اترخيها هلذا 

اة االجتماعية واالقتصادية أو لبيان مواضيع الشبه واالختالف بني القوانني احلديثة والقوانني ياحل

 القدمية اليت كانت مصدرا اترخييا هلا، وهبذا الغرض فهمها فهما أعمق. 

 : مراحل املقارنة:لثا اث

 Microاملقارنة اجلزيئية   Phase Analytiqueاملرحلة التحليلية _1

Comparison 

تبدأ هذه املرحلة بتجزئة النص األجنيب أي حتليل القاعدة القانونية األجنبية إىل جزئيات ، مث دراسة  

النظام الذي حتتوي عليه هذه القاعدة وبعدها ينتقل الباحث إىل الدراسة املنهج الكامل للقانون 

 األجنيب 

سي أو القانون األملاين أو  نالفر  فلو أراد الباحث اجلزائري أن تقارن بني القانون اجلزائري والقانون

السويسري يف موضوع احلضانة مثال أو توزيع املرياث، فإنه يقوم بداية بدراسة القاعدة القانونية وما  

تمكن من فهم القاعدة املراد لييتفرع عنها من احلاالت،ُ م حاالت مث ينتقل إىل النظام القانوين أبكمله 
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األخرى حمل املقارنة فيتعرف على أحكام الولد غري الشرعي ا مع القواعد هبدراستها، ومدى تقار 

ين وغريها من املراكز القانونية هلذه الوضعية يف القوانني حمل املقارنة ليشمل العالقة بني  بوالولد ابلت

الرجل واملرأة قبل الزواج وبعده، مث العالقة بني الوالدين و األوالد ومدى سلطة األبوين عليهم إىل غري 

ن احلقوق واحلماية اليت يتمتع هبا الطفل يف خمتلف حمل املقارنة ومدى مطابقتها لقواعد حقوق  ذلك م

 اإلنسان العاملية. 

املرحلة تشمل يف هناية املطاف دراسة األنظمة القانونية األجنبية حمل مقارنة أبكملها ومواجهتها   هفهذ

نهج  القانونية والنظام القانوين وامل الشبه و االختالف يف القاعدة فيما بينها والوقوف على أوجه

 أبكمله وبذلك يصبح استخالص النتيجة ميسورا وسهال. 

 ة  يالعناصر اليت تقوم عليها املرحلة التحليل

 هتا، واملتمثلة فيما يلي:  اتقوم هذه املرحلة من املقارنة على عناصر أساسية يتعني على الباحث مراع

: جيب على الباحث أن يطلع على القانون األجنيب إطالعا كافيا، فال   املقارنةمعرفة القوانني حمل أ_

إال إذا تعرف على القانون األجنيب من الناحية  comparatisteميكن للباحث أن يصبح مقاران 

النظرية و التطبيقية، وهذا يتطلب معرفة لغة القانون األجنيب ومعرفة اللغة ال تكفي بل على الباحث  

( هي common lawأن يلم مبصطلحات ومفاهيم القانون األجنيب فالرتمجة اللغوية لـ)املقارن 

القانون املشرتك أو القانون العام لكن هذه الرتمجة التعطى الداللة احلقيقية هلذا القانون، وكذلك كلمة  
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(Batiment الواردة )   ن البناء  نو القامن القانون املدين الفرنسي قد تعين يف مدلول  1386يف املادة

 الكبري أو قد تعين كذلك السفينة.

وعلى الباحث أن يتجنب األخذ بقاعدة قانونية أو مضمون حكم قضائي إال بعد الرجوع إىل نصها  

ر التشابه السطحي ألنه قد يكون هناك  ظاألصلي، و أن يتجنب كذلك الدراسة السطحية وحي

 اختالف إذا ما كانت الدراسة معمقة. 

 : ل املؤثرة يف تكوين القانون األجنيبالبحث عن العوامب_

 كل قانون تؤثر يف تكوينه عوامل اترخيية واجتماعية وسياسية  

: يتعني على الباحث املقارن أن يطلع على العوامل التارخيية اليت سامهت يف  فمن الناحية التارخيية_

ميكن فهمها يشكل واضح إال  تكوين القانون األجنيب حمل املقارنة فالنظم القانونية االجنلوسكسونية ال 

 ابلرجوع إىل أصلها التارخيي.

ولتوضيح أمهية العوامل التارخيية يف فهم القوانني نشري إىل أن االختالف بني القانون الفرنسي و  

ىل أسباب اترخيية، ففي القانون الفرنسي ال يتقرر فسخ إاألملاين فيما يتعلق بفسخ العقد مثال يرجع 

إال حبكم قضائي ذلك أن ق. م ف مستمد من القانون الكنسي الذي يقرر   العقد )كقاعدة عامة(

الفسخ عند امتناع املدين عن الوفاء بوعد قطعه لدائنه، فإذا أخل املدين مبا تعهد به فيكون بذلك قد  

ارتكب خطيئة أخالقية يعقب عليها القضاء فيكون املدين مستحقا للجزاء جراء جنيه، وقد انتقل  
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رادة الدائن الذي  ىل ق م ف عن طريق الكنيسة، أما القانون األملاين فالفسخ قيه يتم إبهذا املبدأ إ

 صورة آلية دون حاجة إىل أتيدها حبكم قضائي.بيريد أن مينح القاعدة القانونية قوة، حبيث يطبقها 

فعلى املقارن أن يدرس البيئة االجتماعية اليت يطبق القانون حمل املقارنة   من الناحية االجتماعية:_

ملانية كمجتمع  ملاين مثال هو املراد مقارنته فعلى الباحث أن يتعرف على احلياة األفإذا كان القانون األ

وإذا كانت الشريعة  عمتقدم يعيش مرحلة ما بعد الثورة الصناعية وحيظى مبستوى معيشة مرتف

أصول الفقه   المية هي املراد دراستها ومقارنتها ابلقانون الوطين، فعلى الباحث أن يدرسساإل

   سالميةسالمي وقيم األسرة اإلسالمي وتقاليد اجملتمع اإلاإل

ينعكس االختالف السياسي على حتديد املفاهيم القانونية السياسية  :  من الناحية السياسة_

واإليديولوجية اليت تقوم عليها النظم االشرتاكية أو الدول النامية حيث تعتمد على مفاهيم وأساليب 

التنظيم والتسيري ختتلف يف مفهومها عن أنظمة الدول الغربية الدميقراطية مثل اختالف القانون األملاين  

نون الفرنسي حول اآلاثر اليت ترتتب على مفهوم احلوادث الطارئة يف تنفيذ العقود وهذا حىت يف والقا

نفس العائلة القانونية وبصفة عامة فإن املقارنة تتطلب معرفة النصوص حمل املقارنة والتشريع وحده هنا  

ل املقارنة كما  ال يكف ألن يكون مصدرا إذ جيب الرجوع إىل الفقه والقضاء وجيب دراسة النص حم

ينظر إليه يف النظام الذي ينتمي إليه أي يف ضوء املصادر القانونية والنظام اخلاص به وعلى القانونيني  

دراسة القوانني األجنبية من املوسوعات والكتب العامة مث التوجه إىل اجملموعات القانونية مث األحكام  

ة واملوسوعات واجملالت القانونية املتخصصة القضائية وعلى العموم ميكن الرجوع إىل الكتب العام

ومراجع البحث تعترب أدوات الباحث للتجوال خالل القانون األجنيب وعليه االتصال مبصادرها سواء  
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كانت يف جماالت عامة أو جماالت القانون املقارن أو جمموعات خاصة به أو معاهد مستقلة معنية 

 .سائل البحثبتدريسه أو مواقع االنرتنت وغري ذلك من و 

  Macro comparison املرحلة االستنتاجية    -2

تبدأ املقارنة املنهجية كما سبق وأشران بفهم النصوص حمل املقارنة كما حيددها النظام الذي ينتمي إليه  

أي بعد الرجوع إىل مصادره املختلفة أي العوامل اليت أدت إىل ميالد هذا النص مث يشرع يف حتصيل 

املتوصل إليها وهنا تبدأ مرحلة التحليل والنتائج أو املقارنة الكلية وهتدف إىل استخالص  النتائج 

العالقات بني النصوص حمل املقارنة ووجود التشابه أو االختالف وأسباهبا من انحية أخرى وتنتهي  

االختالف   الدراسة املقارنة بتقرير هنائي ملا توصل إليه الباحث املقارن من وجود أسباب التشابه أو

وأن يعرض برأيه يف موضوع وقد يكون رأيه متفقا مع أحد األنظمة أو خمالفا هلا أو رأي توفيقي ومن  

األفضل أال يكتف الباحث املقارن هبذا بل عليه أن يقدم تعليال قانونيا موضوعيا سواء تعلق األمر 

ا أو املنهج املعتمد يف  ابلقانون الوطين أو األجنيب هذه بصفة عامة هي مراحل املقارنة وصوره

 .الدراسات القانونية

 

   : أهداف القانون املقارناثلثا 

 أهداف القانون املقارن على املستويني الوطين واحمللي  ميكن حتديد

 _ على املستوى الوطين 1

 يقوم مبهمتني األوىل : أنه يساعد على تفهم أفضل للقانون الوطين 
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 حتسني هذا القانوناملهمة الثانية : يساعد على 

إن االقتصار على شرح نصوص القانون الوطين متكننا من شرح نصوصه غري أهنا  : أ_ املهمة األوىل 

وهذا االقتصار على القانون احمللي من شأنه أن حيد من  ،ال تطلعنا على ما فيه من عيوب وثغرات 

جيعل معرفة رجل القانون راكدة  معرفة رجل القانون الوطين الذي يكتفي ابلقانون الداخلي، كما أنه 

وجزئية حمصورة يف الزمان واملكان على عكس املعرفة ابلقانون املقارن اليت حتول معرفة رجل القانون إىل  

 .معرفة شاملة تنبض ابحلركة واحلياة والتطلع إىل املستقبل

القانون مقتبسا   وتتجلى فائدة القانون املقارن يف تفهم أفضل للقانون الوطين حني يكون هذا       

يف   من قوانني أخرى متقدمة، ففي هذه احلالة يتم الرجوع لتطبيق هذه القوانني فيهتدي هبا القاضي

 . فهم قانونه أو يف تطبيقه وأقرب مثال على ذلك اقتباس البالد العربية قوانينها من البالد الغربية

ه منها من تشريع فالفرنسيون أخذوا من وجند الدول األوروبية ترجع إىل مثيالهتا يف تفهم ما أخذت  

التشريع األملاين نظام الشركات ذات املسؤولية احملدودة، لذا جند الشراح الفرنسيني يرجعون إىل القانون  

األملاين، لتفهم هذه الصورة اجلديدة من صور الشركات، وكذلك يرجع القضاء الفرنسي إىل القانون 

 .ي، اليت أخذت مناذجها عن هذا القانوناالجنليزي، لتفهم عقود النقل البحر 

 ب_ املهمة الثانية  
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إن الدراسة املقارنة تساعد على حتسني القانون الوطين، وهناك استفادة من القانون املقارن يف      

 .جمال الفقه والقضاء أيضا

 يف جمال التشريع :  1ب_

قوانني األمم األخرى فيستفيد من جتارهبا،  يستفيد املشرع من الدراسة املقارنة، فهي تضع أمامه    

 . ويقتبس منها ما يتفق مع حاجاته

واهليئات التشريعية يف الوقت احلاضر ال تقدم على سن تشريع قبل أن حتيط ابلقوانني األجنبية يف مثل 

املسألة اليت تريد أن تضع هلا تشريعا، فالدراسة املقارنة ليست أهم وسيلة إلصالح التشريع فحسب 

 .بل لتجديد القانون وحتديثه وهتذيب األفكار الفنية فيه 

فالربملاانت عرب العامل تستغل هذا اجملال إبنشاء مصاحل خاصة ابلدراسات املقارنة تستعني هبا يف إعداد 

 تشريعاهتا .  

  قانون انبليون كان وال يزال مثال يقتدى به يف مجيع أحناء  1804فالقانون املدين الفرنسي الصادر يف 

العامل حث أثر يف معظم الدول األوروبية كبلجيكا ولوكسمبورغ ، وأتثر بعضها إىل حد االقتباس مثل 

إيطاليا وإسبانيا والربتغال ، وأتثرت به دول أمريكا اجلنوبية والوسطى، كما أتثرت به الوالايت املتحدة  

 والدول اآلسيوية مثل الصني والياابن ، ويف إفريقيا .  

خاصة يف املستعمرات القدمية اليت كانت خاضعة للنفوذ  لفرنسي يف كثري من الدول وطبق القانون ا

 الفرنسي كما هو احلال يف اجلزائر .   
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أعدت   20كما أتثرت مصر بقانون انبليون يف وضعها القانون املدين . ففي الثالثينيات من القرن 

مصر مشروعا لتجديد قانوهنا املدين مستعينة إىل جانب الشريعة اإلسالمية ابلتقنينات الرومانوجرمانية  

مقتبسة أحكامها   مستخلصة منها مزاايها ومستبعدة نقائصها ، وتبعتها يف ذلك معظم الدول العربية

،    1951، العراق  1949، سوراي  1953، ليبيا1975من القانون املصري اجلديد : ) اجلزائر  

مث   1971، اإلمارات العربية   1971، قطر  1976، األردن  1971، السودان   1961الكويت 

    _ راجع املدخل إىل القانون املقارن ، لعبد الرزاق بن خروف –(   1986

يقوم الفقه والقضاء عن طريق الدراسة املقارنة بدور مهم يف       جمال الفقه والقضاءيف _ 2ب

 .إصالح التشريع أو يف حسن تطبيقه

يقوم الفقيه بدراسة القوانني األجنبية ومقارنتها بقانونه الوطين حيث تظهر له عيوب   :ابلنسبة للفقه_

   الوطين وبذلك يكون الفقيه رائدا للمشرع القانون ونواقصه ويقرتح التعديالت اليت تصلح للقانون

 .يزوده مبا يسرتشد به يف إصالح القانون وحتسينه

يتم نقل نصوص قانون أجنيب أو يستعان هبا يف    عندما :عن طريق الدراسة املقارنة دور القضاء -

هذه وضع القانون الوطين تثور أمام القضاء الكثري من املسائل التفصيلية عند تطبيق نص من 

النصوص فيلجأ القاضي إىل البلد اليت استمد منها النص وإىل أحكام قضائه اليت تتوىل تطبيقه للتعرف  

 .على احللول العملية املستمدة من تفسري النص أو شرحه واالستهداء به يف تعليل األحكام املبنية عليه

 أحكامها حيث جند القضاة مثال ذلك يف البالد العربية اليت استعانت ابلقانون الفرنسي يف تقنني

 .يشريون يف أحكامهم إىل أراء الفقهاء الفرنسيني وأحكام احملاكم الفرنسية
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ومن الصعب أن يستوعب التشريع مجيع املسائل اليت تعرض أمام القضاء لذا منح القاضي يف         

ينشئ قاعد    أن  حالة عدم وجود نص تشريعي أو عرف مستقر على مبادئ القانون ومفهوم العدالة

 قواعد العدالة  قانونية من وحى ضمريه بل إذا قصر يف ذلك يعترب مرتكبا جلرمية تسمى إنكار

للقانون املقارن فوائد وهي : التقريب بني الشعوب ، توثيق العالقات بني _ يف اجملال الدويل : 2

 .  القانون الدويل اخلاصالدول عن طريق القانون الدويل ، وتيسري التعاون بني رعااي الدول عن طريق 

   : أ_ يف التقريب بني الشعوب 

يفيد القانون املقارن تقارب الشعوب فال شك أن معرفة قانون شعب اجتىب يساعد على تسهيل 

التعاون معه وهبذه املعرفة نقيم نظاما دوليا أفضل وأن فكرة أتكيد فهم أفضل ومتبادل بني الشعوب 

املقارنة هي اليت أدت إلنشاء الكثري من مجعيات التشريع املقارن وقد اعتمد المبري   بواسطة الدراسات 

هذه الفكرة ودعي جلعل القانون املقارن وسيلة اتصال بني القوانني الوطنية لتكوين ضمري قانون  

 .عاملي

عد احلرب والواقع إن معرفة الشعوب من خالل قوانينها هي الدعوى اليت أخذ املقارنون ينادون هبا ب

العاملية الثانية وقد أصبحت العنصر األساسي للقانون الدويل وهو العنصر الذي جعله اليونسكو  

 . أساسا للتعاون الدويل بني رجال القانون ومؤسسات القانون الدويل

وابلرغم مما للقانون الدويل من أمهية للتقريب بني الشعوب إال أنه مل يستطع حىت اآلن أن ينهى  

 . ت واحلروب بني دول العاملاملنازعا
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 :ب_ مسامهة القانون املقارن يف نطاق القانون الدويل

يقوم القانون املقارن على توثيق العالقات بني الدول عن طريق املفاوضات واملعاهدات وىف املعاهدات 

صوا يقوم القانون املقارن بدور كبري ومهم حيث حني إعدادها تستمد من مناهج قانونية خمتلفة وخيل 

 .منها بقواعد مشرتكة بني الدول املتعاهدة

الدول األخرى حيث أن    وىف املفاوضات البد لرجال الدبلوماسية الذين يتولوها من معرفة قوانني 

والحظ    القوانني تنظم بنية الدول ومن خالهلا ميكن التعرف على اجتاهات وأفكار الدول األخرى

( فأمر بتدريس القانون الروماين يف اجلامعات 1547 – 1491ذلك هنري الثامن ملك اجنلرتا ) 

 . األوروبية    أن يكونوا قد تعرفوا على التكوين القانوين للبالد  االجنليزية بعد

   كما أن حاجة رجال السياسة والدبلوماسيني واملفاوضني التجاريني ماسة ملعرفة القوانني األجنبية

رهم فمثال املفاوضة مع الوالايت املتحدة ختتلف عن املفاوضة  ملعرفة أراء من يفاوضوهم ووجهات نظ

تؤثر يف    مع الصني الختالف الثقافات بني البلدين ومعرفة اخللفية القانونية واالقتصادية واالجتماعية

 .جناح املفاوضات 

ولنجاح املفاوضة البد من اخلروج من شعور التعصب بل جيب أن يكون بديال له شعور التعاطف  

ل األخر وحتويل التنافس القائم بني الدول على سياسة العدالة والقانون املقارن يوثق روابط  وقبو 

 .التعاون وإقامة وحدات إقليمية كما حدث بني الدول األوروبية املنضمة يف االحتاد األورويب

سيق القوانني يف الدولية وىف توحيد وتن  يف املؤمترات   وتبدوا الفائدة يف معرفة القوانني األجنبية واضحة

 املنظمات الدولية وىف تفسري املعاهدات.
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 :مسامهة القانون املقارن يف نطاق القانون الدويل اخلاصج _

مل يتح للقانون املقارن أن يقوم حىت اليوم بدور فعال يف نطاق القانون الدويل اخلاص وكل ما          

العالقات ذات العنصر األجنيب من حيث حتديد  يتعلق هبذا القانون إمنا يتعلق بطريقة الفصل يف 

القانون الواجب التطبيق واملرجع املختص للفصل يف النزاع وسيكون الفصل فيها سهال لو أهنم توصلوا  

 . لقوانني واحدة بدال من القواعد الغامضة اليت تستقل للفصل يف النزاع

 

 للمزيد من املعلومات يرجى مراجعة:  

 مدخل إىل القانون املقارن لعبد الرزاق بن خروف ._ 

 _حماضرات يف القانون املقارن،  راجي عبد العزيز .

 _ حماضرات يف القانون املقارن ، جميدي فتحي . 

 _ األنظمة القانونية املقارنة ، محيد شاوش 


