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 الفصل  األول

 وتحديد نطاقه هالتعريف بالقانون والخصائص المميزة لقواعد
 

 

 المبحث األول

 التعريف بالقانـــــــون
 

 :  القانــونتعريف 
     

 ما المراد بالقانـــــون؟

يراد بالقانون
  

 في المجال القانوني أحد  معنيين.

 

وهذا هو سلطة التشريعية لتنظيم أمر،معين القاعدة او القواعد التي تضعها ال :  هوالمعنى األول -

 ى الخاص.القانون  بالمعن

 

هو مجموعة  القواعد القانونية  التي تحكم  سلوك األفراد في المجتمع والتي  يتعين   :المعنى الثاني -

 هو القانون  بمعناه  العام.ذا ،وهعليهم  الخضوع  لها  ولو جبرا  إن اقتضى  األمر

عبارة  عن ذلك   :والعام فالقاعدة  القانونية هي،وإذا  كان  هذا هو القانون  بمعنييه الخاص 

 .قوة   اإللزام  ومقترنة  بجزاء ة عامة  ومجردة  ولهااب  الموجه   إلى األشخاص  في  صغالخط

 

 ومن خالل  هذا التعريف يمكن  القول بان  الخصائص التي تتميز بها القواعد  القانونية  هي:   

  ؛انها  قاعدة سلوك اجتماعي -1

 ؛انها  قاعدة  عامة  ومجردة-2

 أنها  قاعدة ملزمة .ـ 3
 

 المبحث الثــــاني

 خصائص القاعدة  القانونية
 

 المطلب األول

 القاعدة القانونية  قاعدة  سلوك اجتماعي
 

 
وال تكشف  عن أمر  واقعي كما هو  الشأن  في  القانونية  ال تقر أمرا  واقعيا ،إن القاعدة         

ف  إلى تفسير  الظواهر  المختلفة  تفسيرا  علميا  بحتا والتي تهد ، ةالقوانين  التي  تتعلق  بالطبيع

كالقانون  الخاص بالجاذبية  أو التمدد  أو الغليان, فمثل  هذه القوانين  تضع  قواعد  علمية وهي  قواعد  ،

 تقريرية  ألنها تقرر  الواقع  دون  أن تحاول  إحداث أي  تغير فيه  أو أي  تأثير  عليه.

      

  

تقويمية  فهو ال يكتفي  بتقرير  ما هو   هنما  القانون  بالمعنى الذي  نريده  في دراستنا  قواعدبي        

 كائن  بل  يهدف  إلى تحديد ما ينبغي  أن يكون  عليه سلوك األفراد  في المجتمع.

هو الذي وليس  القانون   هفسلوك  األفراد  هو  الذي  يخضع  للقانون, فيعمل  على مسايرة قواعد       

 يخضع   للواقع فيسايره  بان  يشكل  نفسه  على حسب  ما عليه  سلوك األفراد.
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فالقانون  يفرض   السلوك  الواجب  على األفراد  فرضا  ال على سبيل  النصح او 

     .و التكليف و إنما  على سبيل  األمر  ،رغيب الت

ومثل  هذا   ،جتماعي سلوك اتكليفا  ب  في جوهره  يتضمن :وعليه  يمكن  القول  بان  القانون   

ي  التكليف  يكون  صريحا وواضحا  حيث  ترد  القاعدة القانون  في صورة  األمر  او النهي كما في  نص

 من القانون  المدني  الجزائري. 383 و 143المادتين 

س مستحقا له  كل  من تسلم  على سبيل الوفاء  ما ليعلى انه :) ق م ج(  143فتنص المادة )      

وجب عليه رده  غير انه  ال محل  للرد ان كان  من قام  بالوفاء  يعلم  انه غير ملزم  بما دفعه  إال أن 

 يكون  قد اكره  على هذا  الوفاء(يكون  ناقص  األهلية  او 

 ثمن  البيع  من مكان  تسليم المبيع  ما لم  يوجد   يدفعق م ج( على  انه :) 383ا تنص )م كم   

 اتفاق  او عرف  يقضي  بغير  ذلك.(

فاألولى تأمر من تسلم على سبيل الوفاء  ،صيغة  األمرواضح من المادتين ان كل منهما جاءت ب

 ما ليس مستحقا  له بالرد.

مكان  تسليم  المبيع  إذا لم يوجد اتفاق أو عرف  يقضي  بغير  من والثانية تلزم المشتري بدفع الثمن      

 ذلك.

من قانون  العقوبات   261و  31ومن القواعد التي تتخذ صيغة النهي  ما تنص  عليه  المادتين        

 الجزائري.

 يعاقب  بالسجن المؤقت  من عشرة  إلى عشرين  سنة  كل من: تقضي  بأنه : 31نجد  أن المادة  ف       

 

 الحكومة.  يعرض  الجزائر  العالن  الحرب  بإتيانه  أعماال  عدوانية ال تقرها-1

 

 يعرض  الجزائر  إلى  أعمال  انتقامية بإتيانه  أعماال عدوانية  ال تقرها الحكومة.-2

 

يجري  مع عمالء  دولة أجنبية  مخابرات  من شأنها اإلضرار  بالمركز  العسكري  أو  الدبلوماسي  -3

 للجزائر أو بمصالحها االقتصادية الجوهرية.

 

يعاقب  باإلعدام  كل من  ارتكب  جريمة  ا  تنص  على انه : ) ق ع ج( فنجده 261أما المادة )

 القتل  أو قتل األصول  أو التسميم.

 

ومع  ذلك  تعاقب  األم  سواء  كانت  فاعلة أصلية  أو شريكة في قتل ابنها الحديث  العهد  بالوالدة        

ذا النص  على من  ساهموا  او  بالسجن  المؤقت من عشر  سنوات  إلى عشرين  سنة على ان  ال يطبق ه

 (اشتركوا معها  في ارتكاب الجريمة.

فانه  قد يكون غير ذلك في بعض ، و إذا  كان  التكليف  في مثل  هذه الحاالت  واضح  الصورة 

 النصوص  مما يثير الشك  في أمر توافره.

وهي  التي   ،د المقررة اعفقد  يخفي  الول  وهلة  في  بعض القواعد  القانونية المعروفة  باسم القو

كتلك  التي تقرر أن الحيازة في إنما تقتصر  على بيان  األحكام ، و  ،و  ال تنهي  عن شيء ال تأمر  

ى رئيسي بمقر السكنى الرئيسي وعند عدم وجود سكن الموطن ،  أو كتلك التي تحددالمنقول  سند  الحائز

مع ذلك   كليف فيها  غير صريح اال اتهاالت وان كاننصوص فمثل  هذه الاالقامة المعتاد ،  يحل محله  مقر

تتضمن أمرا إلى  الكافة  باالمتناع  عن  التعرض للحائز  حسن  النية  مثال او توجيه األوراق القضائية 

 مقر السكنى الرئيسي او مقر اإلقامة  المعتاد.إلى محل 
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 المطلب الثاني

 القاعدة  القانونية عامة  ومجردة
 

 
يتكون القانون من مجموعة  من القواعد العامة التي ال تتعلق بشخص معين بالذات أو بحالة معينة        

 بالذات بل تتعلق بأفراد الشعب عامة.

ولكن  هل  معنى  هذا  أن صفة  العموم  تنتفي عن  القاعدة القانونية لو أنها تعلقت بطائفة  معينة من 

 ؟صالشعب  أو بشخص  من األشخا

اقع  انه ال  ينفي عن القاعدة القانونية  صفة  العموم  تعلقها بطائفة من طوائف  الشعب ما دام  الو

أن تعلقها  بهم  كان بحسب صفاتهم  ال بحسب  أشخاصهم  كالقواعد  القانونية  الخاصة  بالتجار  والقواعد 

 القانونية الخاصة  بالمحامين  واألطباء  وغيرهم.

لو أنها  تعلقت بشخص  واحد  مادامت  حددت  والعموم عن القاعدة القانونية  ال تنتفي  صفة   كما 

 هذا الشخص  بصفته  ال باسمه.

ومن القواعد التي ال تتناول وقائع محددة, و إنما هي تتناولها بصورة مجردة قواعد القانون المدني,      

أثرا قانونيا, بحيث  ينطبق حكم القاعدة  فهذه القواعد تكتفي بتحديد شروط معينة في كل واقعة ترتب عليها

 .م ج( ق  124على كل واقعة توافرت فيها هذه الشروط من ذلك مثال نصت عليه المادة)

 بالغير شرط الخطأ الذي يلحق  ضررا فالقاعدة تنطبق على كل واقعة يتوافر فيها      

لى شخص معين أو على واقعة والمراد بان القاعدة مجردة أنها  عند صياغتها لم توضع  لتطبق ع 

 معينة  و إنما بطريقة مجردة عن االعتداء بأي  شخص أو بأي  واقعة.

وخاصية العموم والتجريد  التي تميز  القاعدة  القانونية  تجعلها قابلة  للتطبيقات  غير المتناهية    

لفردية الن هذه األخيرة وفي هذا تختلف القواعد القانونية عن األوامر والقرارات ا، وغير المحصورة  

 وال تمتد  إلى حاالت أخرى  وأشخاص  آخرين. ،تنطبق على حاالت محددة و أشخاص معينين بالذات 

 

 

 

 المطلب الثالث

 القاعدة القانونية  قاعدة ملزمة
 

 
عن طريق  قواعد سلوك  توجه نظام  في المجتمع  الإذا  كان  القانون  يهدف  إلى إقامة 

خالفة  هذه القواعد  ليس  باألمر  المستحيل لما لألفراد  من إرادة  حرة  تمكنهم  فان  م ،ألفرادل

وهو ما يؤدي إلى االضطراب  والفوضى, مما  قد يجعل  ،من سلوك  طريق  الطاعة او المخالفة 

نصائح  يقدمها القانون  لألفراد ان  أرادوا   القاعدة القانونية  تفقد وجودها  لتصبح  مجرد 

 ها  وان شاءوا  خالفوها.امتثلو

   

من هنا  كان  وال بد  أن يوجد  ما يوجب  احترام  القاعدة  القانونية  , وحتى يكفل لها هذا  

االحترام  يجب  أن تكون  مزودة  بجزاء  مادي  يوقع على كل  من سولت  له نفسه  مخالفتها 

 من قوة القهر  واإلجبار. بواسطة  السلطة  العامة التي  تسهر على تطبيقها  بما لديها 

  

وبالرغم  من ضرورة  الجزاء  كعنصر  جوهري  في القاعدة  القانونية  فقد شككت أقلية  

من الفقهاء  في ضرورته مستدلة في ذلك  بتخلف الجزاء في بعض  فروع  القانون  العام 

 وبخاصة  القانون  الولي  والقانون  الدستوري.
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غير  سديد  الن  الجزاء إذا تخلف  في قواعد  القانون الدولي  العام فذلك  والواقع  أن هذا  النظر 

 الن هذا القانون لم تتوافر  له بعد صفة القانون الوضعي  الكامل.

أما   عن القانون  الدستوري  فهو  قانون  بالمعنى  الكامل  غاية  ما في األمر أن الجزاء  فيه  يختلف  عن 

 عروفة  في بقية  القوانين وهو أمر  تقتضيه  طبيعة  القانون  الدستوري نفسه.الجزاءات  العادية  الم

 

فالقانون الدستوري يقيم  عدة سلطات  في الدولة  مستقلة  عن  بعضها في العادة وال يتصور إال 

 إنشاء  نوع  من الرقابة  بين هذه  السلطات جميعا, تكفل  احترام  قواعد  هذا القانون.

ق  هذه  الرقابة  الغاية من وجودها  فللشعب وسائله  السلمية أو الثورية  التي  يفرض  وإذا  لم تحق

 بها  احترام القانون  باعتباره  يقف  وراء  هذه  السلطات  كشاهد  ورقيب.

معظم   وبهذا  انتهى  إلى القول  بان هذا التشكيك  ال محل  له وال يجد  ما يبرره ولهذا يسلم  

وإذا  كنا قد  انتهينا من ضرورة  وجود  الجزاء فقد  بقي لنا  التعرض ة  الجزاء، الفقهاء  بضرور

 لخصائصه.

 

 خصائص  الجــــــزاء
 يتميز الجزاء  بالخصائص التاليـــــة:

 

  ؛ انه  ذو طابع  مادي  ملموس -1

 انه  جزاء حال  ؛ -2

   اء  يوقع بواسطة  السلطة العامة .انه  جز -3

 

 ـــزاءبعض  صور الجـ
 قد يتخذ الجزاء  صورا  متنوعة  منها:

 صورة  الجزاء  الجنائي؛ -1

 صور  الجزاء  المدني؛ -2

  .صورة  اجتماع  الجزاء  الجنائي والمدني  -3

 

 المبحث الثاني

 نطاق  القاعدة  القانونية
 

معنى ذلك أن هذه فهل ،إذا كانت وظيفة القواعدالقانونية تنظيم المجتمع وسلوك األفراد فيه          

 القواعد فقط هي التي تقوم  بهذه الوظيفة أم أن هناك قواعد أخرى؟.

فهل معنى ذلك أنها ال  ،وإذا ثبت أن هناك قواعد أخرى إلى جانب القواعد القانونية تقوم بنفس الوظيفة

 تختلف عنها؟.

ان تدخله يكون مطلقا ام  تنظيم سلوك األفراد, فهل يعني ذلكل كنا قد قلنا بان القانون يتدخل وإذا 

 انه  يكون وفقا للمذهب الذي  تنتهجه  الدولة؟.

لتوضيح هذه التساؤالت ارتأينا أن نخصص المطلب األول للفرق بين القاعدة القانونية والقواعد 

 االجتماعية األخرى.

 والمطلب الثاني الثر المذهب الفردي واالشتراكي  في تحديد  نطاق القانون.
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 األولالمطلب 

 والقواعد االجتماعية األخرى ةالفرق بين القاعدة القانوني

 

 
يجمع الفقهاء على أن هناك فرق بين القاعدة القانونية وقواعد األخالق من جهة والقاعدة القانونية           

 ثالثة.ية  وقواعد الدين من جهة  وقواعد العادات والمجامالت والتقاليد من جهة  ثانية والقاعدة القانون

 

 الفـــــــرع األول

 القواعد القانونية  وقواعد  األخالق
 

مجموعة من المبادئ التي تشارك في تكوين المثل العليا التي يجب أن  : )عبارة عن األخالق         

يكون عليها سلوك األفراد في المجتمع ويعتقد  الناس  أنها ملزمة لهم ويجب  احترامها وإال استحق  من 

 ا   سخط المجتمع أو استنكاره.(لفهيخا

  ، والقاعدة  التي تحثعلى إقامة العدل  واإلحسان   اعد أمثلة كثيرة  منها  التي  تحثولهذه القو      

على مساعدة  الفقراء  والمحتاجين  والقاعدة التي  تنهي  عن الفحشاء  والمنكر  والقاعدة  التي  تدعو إلى 

 إيثار  الغير  على النفس.

ى  نبين الفرق  بين  القاعدة  القانونية  والقاعدة  األخالقية  نتعرض  إلى اوجه  الشبه  واوجه  وحت

 االختالف  بينهما.

 

 أوجه  الشبه  بين القاعدة  القانونية والقاعدة  األخالقية:

 
 ث  اإللزام.ومن حي ، ومن حيث ، تتشابه القاعدة القانونية مع القاعدة األخالقية من حيث العمومية       

نظيم  سلوك  ومن حيث الهدف كالهما تهدف إلى تكالهما تخاطب كل أفراد المجتمع ،  فمن حيث العمومية

 ومن  حيث  اإللزام كالهما  ملزمة ومقترنة  بجزاء   يوقع  على المخالف.األفراد في المجتمع ، 

 

 أوجه االختالف  بين القاعدة  القانونية  وقواعد  األخالق:

 
تختلف القاعدة القانونية عن األخالقية من حيث التحديد والوضوح ومن حيث الغاية ومن حيث      

 النوايا  ومن حيث الجزاء.

 

 

 ؛من حيث التحديد والوضوح -1

 ؛ مــــن حيث الغايـــــــــــــــة -2

 ؛مـــن حيث النوايــــــــــــــا -3

 .مـــن حيث الجـــــــــــــزاء -4
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                                               نـــــون واألخـــــالقالقانطـــــــاق 

 

هناك من المسائل التي يستقل القانون بتنظيمها دون أن يكون له أدنى تأثر بقواعد ومبادئ   

األخالق, كالقاعدة التي تبيح الربا والقاعدة التي  تبيح للمدين االمتناع  عن الوفاء  بالدين إذا سقط  

تقادم والقواعد التي تنظم  المرور في الطرق  العامة والقواعد  التي تحدد  مواعيد للطعن  في بال

 األحكام.

 

نفوذ لها نطقة هناك من المسائل التي تستقل بتنظيمها القواعد األخالقية وحدها وتعتبر م أنكما 

 والعفة  وغيرها. على البر واإلحسان بالفقراء وإغاثة البائسين والصدقة كالقواعد التي  تحث

كتلك التي تحرم  ،كما انه قد يلتقي القانون مع األخالق في دائرة مشتركة في كثير من القواعد

  .الوفاء  بالعهد  ىاالعتداء  على النفس أوالمال أوالعرض أو التي تدعو إل

قواعد   فالصلة إذا بين القانون واألخالق وثيقة وتظهر في أن القانون قد يستقي بعض أحكامه من 

 األخالق.

 

 الفــــــــرع  الثاني

 القاعدة القانونية  وقواعد  العادات والمجامالت والتقاليد
 

و يجري بها  ا في عالقاتهم وصالتهم اليومية ،يتواضع الناس على اتباعه  القواعد التي :  )هي        

   .( بسهمالتقليد في مظهرهم و مل

وثم  ، والمواساة والتهنئة حسن التهذيب  كالسالم  والعزاء،  الت ويحتمهاالمجام فثم قواعد  تقضي بها      

ولم يجعل القانون هذه  القواعد قواعد ملزمة . قواعد تقضي بها العادات والتقاليد في شأن الملبس والمظهر

في مصحوبة بجزاء عند المخالفة ألنها ال تمس مصلحة اجتماعية أساسية فالناس  يتبعونها اختيارا ويك

 لحملهم  على عدم  الخروج عليها انهم  يتعرضون لالستنكار.

 

 

 الفـــــــرع الثالث

 القاعدة القانونية  وقواعد  الدين
 

 
مجموعة األحكام التي أقرتها الشرائع السماوية والتي يلتزم بها الناس حرصا منهم  : )يقصد بالدين         

 . ( من غضب هللا وعقابه 

  اعد القانونية عن القواعد الدينية من عدة اوجه.وتختلف القو      

 ؛نطاق ـ من حيث ال    

 العالقات التي ينظمها كل منهما ؛من ـ     

 من حيث الجزاء.ـ     
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 المطلب  الثاني

 اثر المذهب الفردي والمذهب  االشتراكي  في تحديد  نطاق  القانون

 

 
القواعد القانونية التي تنظم سلوك األفراد في المجتمع,  مجموعة: سبق القول ان القانون هو 

 النه  يتدخل لتوجيه نشاط األفراد وفق معايير وضوابط  محددة.،فوظيفة  القانون إذا تنظيمية 

بل قد يضيق ويتسع على حسب الفردية   ليس على إطالقه، –لتنظيم نشاط األفراد  -لكن هذا التدخل

فان كان فرديا فدور لى حسب المذهب الذي تسلكه الدولة، عبارة أخرى عوب، واالشتراكية في االتجاه 

 ضيق وان كان اشتراكيا فدوره يتسع. القانون ي

 ؛للمذهب الفردي  : خصص الفرع األول ولبيان ذلك ن   

 ؛للمذهب االشتراكي : والفرع الثاني                            

 لمدى  تأثر القانون الجزائري  بالمذهبين. :الث والفرع  الث                          

 

 

 الفرع  األول

 المذهب  الفردي

LA DOCTRINE INDIVIDUALISTE 
 

 
فما يوجد القانون إال لحماية  أن الفرد هو هدف القانون األسمى؛ يقوم هذاالمذهب على أساس

 حقوق  األفراد وتمكينهم  من التمتع بها.

 هي حقوق سابقة على وجود  القانون، وبالتالي ف، عة ال القانون تفرضها له الطبي فحقوق الفرد 

 . فمعنى ذلك أن الفرد ومعه هذه الحقوق  ، وإذا  كانت هذه الحقوق  تفرضها الطبيعة

عمال هذه الحقوق  غير أن إطالق است، مضمون هذه الحقوق هي الحرية  في جميع مظاهرها 

هذا التعارض الذي يستلزم حتما  تدخل القانون للتوفيق  عارض ، لحرية األفراد ، سيؤدي حتما إلى قيام الت

وهذا التوفيق ال يتأتى إال بتقييد حقوق  كل فرد  بالقدر الذي يمكن  االستعمال المتعارض لهذه الحقوق،  بين

 غيره  من استعمال نفس الحق.

على أن ال يتجاوز ،  فالقانون إذن ضرورة اجتماعية دوره يتركز في التوفيق بين الحقوق  الفردية

 تدخله  القدرالضروري لضمان حرية الجميع وحقوقهم.

  

وبهذا ننتهي إلى القول بان األصل في المذهب الفردي هو إطالق العنان لحرية األفراد في 

فدور القانون في هذا المذهب  لحرية وذلك عن طريق تدخل القانون،المجتمع واالستثناء في تقييد هذه ا

 . صر في حدود ضيقة للغاية دور سلبي ينح

 ومن أهم النتائج التي  يؤدي إليها المذهب الفردي  هي:

 

إطالق المنافسة الحرة بين األفراد في مختلف المجاالت االقتصادية أين يسود قانون   انه يؤدي إلى -

 العرض والطلب  فيحول  ذلك دون  تدخل الدولة لتوجيه النشاط االقتصادي.

لفردية في ظل النظام الفردي حقا مقدسا ال يجوز المساس  به ولصاحبه  ان يمارسه كيفما تعتبر الملكية ا -

 شاء وال يقيده  في ذلك إال عدم المساس بحقوق اآلخرين.

 يؤدي إلى إطالق حرية التعاقد, فالعقد  شريعة المتعاقدين  فال سبيل إلى تعديله إال باتفاق طرفيه. -
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ال ظلم  أو االة خالية من العيوب فليس للقانون التدخل بتعديله او رفع فحيث ابرم العقد بإرادة حر

أو تحقيقا للتوازن الذي يكون قد اختل بين التزامات  الدي يكون قد وقع فيه أحد المتعاقدين،ستغالل اال

 األطراف بسبب  حوادث استثنائية  لم يكن في اإلمكان توقعها وقت التعاقد.

 

 يوبه.مزايا المذهب الفردي  وع

 

 أوال: أهم  مزايا  المذهب  الفردي:

 انه يؤدي إلى تشجيع الطموح الفردي  و إطالق العنان  لملكة اإلبداع واالبتكار. -

 انه كفيل بمنع استبداد الحكام الذي قد يدفعهم  إلى تقييد  حريات األفراد باسم القانون. -

 

 ثانيا:أهم  عيوب  المذهب  الفردي

قوياء من استغالل الضعفاء والتحكم فيهم  باسم حرية التعاقد أين تعدو هذه الحرية  يؤدي إلى تمكين األ -

 حرية وهمية في كثير من األحيان. دتحت  ظل الظروف االقتصادية مجر

تعجزالدول عن النهوض  بالكثير من اإلصالحات التي تحقق الصالح العام للمواطنين وبهذا نخلص إلى  -

 القول بأنه:

ذا هو منطق المذهب الفردي فانه كان السبب في ظهورالمذهب االشتراكي والذي لم يعد  إذا كان ه -

األفراد بما  يحقق صبح له دور إيجابي يقوم على التدخل في نشاط أ للقانون في ظله مجرد دور سلبي وإنما

 الصالح العام.

 

 الفرع الثاني

 المذهب  االشتراكي )االجتماعي(

LA DOCTRINE SOCIALISTE 

 
إذا كان المذهب الفردي متطرفا في تقديس الفرد كغاية  في ذاته  واالعتراف بحقوقه إلى حد 

فعلى النقيض من ذلك جاء المذهب  ها، عن حقوق الجماعة وصالح التغاضي

 االشتراكي)االجتماعي(متطرفا في تقديس الجماعة وتغليب صالحها على الصالح الخاص.

اره كائنا اجتماعيا يستمد حقوقه من الجماعة التي هو عضوا فيها  فهذا األخير ينظر إلى الفرد باعتب

 فجهود  األفراد يجب أن تجند لتحقيق مصلحة المجتمع وبتحقيق مصلحة المجتمع تتحقق مصالح  األفراد.

الن ، منهم  ففهذا المذهب يرى بان المجتمع يكون كيانا مستقال على كيان األفراد الذي يتأل

و إنما المجتمع وحدة  واحدة  ، ة من األفراد كل فرد منهم يحتفظ بذاته وشخصيته المجتمع ليس  مجموع

فهدف القانون ليس هو حماية  الغاية هي في المجموع،  تتجه جهود ونشاط أفراده إلى غاية مشتركة هذه

 الفرد و إنما هو حماية الفرد من خالل  حماية المجتمع ككل.

األفراد ومنع التعارض المذهب فهو ال  يقتصر على حماية حقوق  هذا ولهذا نجد أن نطاق القانون يتسع في

األفراد واجبات  يلزمهم بأدائها في سبيل المصلحة  إنما ينشط ليقوم بدورإيجابي فيفرض على و فيما بينها، 

العامة ويتدخل في مجال العالقات االجتماعية المختلفة بوضع القيود التي تحد من الظلم االجتماعي 

 ستغالل في كل صوره.واال

 

 أهم النتائج التي  يؤدي إليها  المذهب االشتراكي
أي  - بان المذهب االشتراكي قام على نقيض من المذهب الفردي لذلك كانت نتائجه كذلك  قلنا

 على نقيض من نتائج المذهب الفردي ـ 

 

 ومن أهم هذه النتائج ما يلي:

 

 واسع تحقيقا لمصلحة  المجتمع ؛المختلفة على نطاق  تدخل  الدولة في المجاالت  االقتصادية   -

 .؛تقييد حرية  التعاقد  حماية  للطرف  الضعيف   -
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 اتخاذ  العقد كأداة  لخدمة االقتصاد  القومي.-

 

 ومن مزايا  المذهب  االشتراكي انه:

 

 ؛يحقق  اكبر قدر  ممكن  من العدل  االجتماعي   -

 ؛ائها  المتزايدة  بصورة  فعالة يمكن  الدولة  من النهوض  بأعب -

 ومن عيوب المذهب االشتراكي انه:

 يخشى في ظله  من تحكم  واستبداد السلطات العامة باسم القانون فتتخذه أداة  لتقييد الحريات الفردية. -

يؤدي إلى إضعاف ملكة اإلبداع واالبتكار لدى األفراد وتخاذل الطموح الفردي الفتقاره إلى الحوافز  -

 لشخصية الكاملة.ا

وبهذا العرض الموجزلكل من المذهبين الفردي  واالجتماعي يمكن القول بان نطاق تدخل القانون 

 شتراكي يتسع ويأخذ القسط الوافر.في ظل المذهب الفردي محدود في حين انه في ظل المذهب اال

اه السائد اليوم في وبعد أن  تعرضنا لعيوب ومزايا كل من المذهبين ننتهي إلى القول بان االتج

حيث توضع مصلحة الجماعة في مكان من الدول هوالجمع بين المذهبين ،  القانون الحديث في الكثير

بحيث  ال يضحى  بالمصلحة  الخاصة  إال إذا  ، األولوية مع المحافظة  على شخصية  الفرد وكيانه 

 تعارضت  مع المصلحة العامة  للجموع.

 

 الفـــــــــرع الثالث

 لقانون  الجزائري ومدى تأثره بالمذهبين الفردي واالشتراكيا
 
الذي  كانت تسيطر عليه  الفرنسي ،   عملت الجزائر بعد االستقالل  بموجب  القانون  المدني        

النزعة  الفردية  حيث  كان  مبدأ  سلطان  اإلرادة هو األساس في تنظيم  معامالت  األفراد  فال يجوز  

ولو كان منطويا  على االستغالل  وال يجوز  إعفاء المدين  من شروط  العقد  التعسفية  كما   نقض  العقد

 االلتزام  مرهقا  للمدين. فيهال يجوز  إعادة النظر في العقد ولو طرأ  ما يجعل 

التي  جمع فيها  المشرع  المجموعة  المدنية  الجزائرية ،  صدرت  26/9/1931ولكن في      

بين المذهبين  فنراه  يحرص  من ناحية  على رعاية حقوق  األفراد ومصالحهم  بالقدر  الذي   الجزائري 

ومن ناحية أخرى يحرص  على تأكيد مصلحة  المجتمع  ووضعها  في  ، ال يتعارض  مع المصلحة العامة

النزعة  االشتراكية   غير أن  هذا الجمع  ال ينفي ، المقام  األول تحقيقا الكبر  قدر من  العدل االجتماعي 

التي تميز  بها القانون المدني  الجزائري ومن ذلك  انه وقف  إلى جانب  الطرف الضعيف  في العقد  كما  

 في عقود  اإلذعان  ونظرية  الظروف  الطارئة.

خير دليل  على نهج وانين  التي  صدرت   في البالد  ، باإلضافة  إلى ذلك  أن  مجموعة  الق       

التي والقوانين  التي تنظم الملكية   فقانون  العمل  وقانون  الثورة  الزراعية  ،زائر  للخط  االشتراكيالج

وفي بداية القرن العشرين ونظرا للتطورات التي  أوجدت  الملكية  العامة  إلى جانب  الملكية  الخاصة.

اء التشرعات المستحدثة ور باعطحدثت على المستوى الدولي ، حاول المشرع الجزائري مواكبة هذا التط

امام القطاع  خصخصة القطاع العام  وفتح االستثمارظهرت بصفة خاصة في مجال  صبغة ليبيرالية 

 ، غير أن هذا لم يمنع من أنها ظلت متأثرة بالمذهب االشتراكي الى حد ما .الخاص 
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 الفصل  الثاني

 أنواع  القاعدة  القانونية
 

 
ينظم نشاط األفراد في المجتمع فان تدخله في توجيه هذا النشاط ال يكون إال بالقدر  إذا كان القانون

الذي  يحقق صالحهم وصالح المجتمع على حد سواء فهو ال يترك  لهم الحرية الكاملة عند مزاولتهم 

 م.لنشاطهم  كما انه ال يسلبهم هذه الحرية و إنما يقيدها  بالقدر الذي  يتحقق  معه الصالح العا

وعلى ذلك نجد القانون في بعض األحيان يفرض سلطانه و إرادته على حرية األفراد, وفي بعض  األحيان 

 األخرى يترك مجاال لهذه الحرية  فيكون لهم الحق في توجيه  نشاطهم على النحو الذي يرونه.

    

آمرة وحيث  وحيث نكون بصدد فرض سلطان إرادة القانون على حرية األفراد نكون أمام قواعد 

 نكون بصدد قواعد قانونية تفسح المجال الرادة األفراد نكون أمام قواعد مكملة فما المراد بالقواعد اآلمرة؟

 وما المراد بالقواعد المكملة؟ وما هو  معيار  التمييز  بينهما؟.

 

 

 

 المبحث  األول

 القاعدة  اآلمرة

 (REGLE IMPERATIVE) 
 

 
مخالفتها أو االتفاق  على تلك القواعد القانونية التي ال يجوز لألفراد  يراد بالقواعد اآلمرة       

 (REGLE ABSOLUES)وتسمى هذه القواعد كذلك بالقواعد  المطلقةعكسها.

ومن أمثلة هذه القواعد:القاعدة التي تنهي عن القتل أوالسرقة أوالرشوة وكذلك القاعدة التي تنهى 

 تنهي عن الزواج  من المحرمات من النساء. ةالحياة والقاعدعن التعامل في تركة إنسان على قيد 

فحيث تكون القاعدة تمثل إرادة المجتمع العليا تكون بصدد قاعدة آمرة وصفة اإللزام فيها واضحة ال تثير  

 أدنى شك النه ال يجوز االتفاق على مخالفتها.

 مكملة.وحيث ال تمثل  القاعدة إرادة المجتمع العليا نكون بصدد قاعدة  

 

 

 

 المبحث  الثاني

 القاعدة  المكملة 

(REGLE SUPPLETIVE) 
 

 
التي تلزم األفراد في حالة عدم انصراف إرادتهم إلى مخالفتها  القواعدالمكملة هي تلك القواعد

( أو المقررة INTERPRETATIVE( أوالمفسرة )RELATIVEوتسمى  كذلك بالقواعد النسبية )

(DISPOSITIVE. ) 

 القواعد بان إرادة األفراد  يمكن  أن تلعب  بالنسبة لها دورا هاما . وتتميز هذه

إذ يجوز لهم االتفاق على استبعادها واألخذ  بحكم آخر غير حكمها ومنطقة  نفوذ هذه القواعد فقط  القانون  

 الخاص .
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 ومن أمثلة  هذه القواعد:

ان وفي الوقت الذي  سلم  فيه المبيع  القاعدة التي تقرر أن يكون الثمن مستحق الوفاء في المك     

والقاعدة القانونية التي تقضي بان نصيب كل من الشركاء في يقض االتفاق أو العرف بغير  ذلك ، ما لم  

 األرباح والخسائر يكون بنسبة حصته  في رأس المال ما لم  يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

أدنى شك في القاعدة اآلمرة كما سبق وان ذكرت وإذا كانت صفة اإللزام  تبدو واضحة ال تثير    

هل معنى ذلك أن القاعدة المكملة تفقد هذه الصفة ز لألفراد االتفاق على مخالفتها ،فعلى اعتبار  انه ال يجو

 النه يجوز  االتفاق على مخالفتها ؟

 

ق على عكسها من تفاالواقع أن القاعدة القانونية المكملة هي األخرى ملزمة ولكن إذا لم يوجد ا    

إذا  فهي قواعد ال يمكن استبعادها إال مع االتفاق على تنظيم آخر غير التنظيم الذي تقضي جانب األفراد، 

غير انه إذا كانت هناك ، الن  معامالت األفراد أيا كان نوعها البد وان تكون خاضعة  لنظام معين  ،به

 تؤثر بشكل أو بخخر على األسس الجوهرية التي بعض  المسائل إلى ترك أمر تنظيمها لألفراد ألنها ال

فليس معنى ذلك انه يجيز لهم تركها دون تنظيم, فان حدث مثل هذا الترك طبقت ، يقوم  عليها  المجتمع 

 القواعد المكملة  وتكون  في انطباقها  ملزمة  كالقواعد  اآلمرة  تماما.

فان وجد هذا الشرط ، ود اتفاق مخالف لحكمها فتطبيق القاعدة المكملة إذن معقود بشرط عدم وج     

 ال ألنها غير  ملزمة ولكن الن شروط  انطباقها لم تكتمل.، امتنع  تطبيقها 

 

 

 المبحث الثالث

 معيار التفرقة  بين القواعد  اآلمرة والقواعد  المكملة

 

 
ال يجوز  االتفاق  على ة قد يرد في  صياغة القاعدة  القانونية  ما يدل  عن كونها  قاعدة  آمر       

 ة  يجوز  االتفاق  على مخالفتها ، وقد  يرد  في صياغتها  ما يدل  عن كونها  قاعدة  مكملمخالفتها ، 

 وهذا  ما يعبر  عنه بالمعيار الجامد  في التفرقة  بين نوعي   القاعدة  القانونية.

وعدم  اتصال القواعد   ،للمجتمع   ونظرا  التصال  القواعد  اآلمرة  بالمقومات  األساسية      

ظهر  معيار  آخر  هو المعيار  المرن أو ما يعبر عنه  بفكرة  النظام  العام   ، المكملة بهذه  المقومات 

 واآلداب.

 والمطلب الثاني  للمعيار  المرن. ،ولبيان  ذلك نخصص المطلب  األول  للمعيار  الجامد 

 

 

 

 المطلب  األول

 ر  الجامــدالمعيــــــــــا
         

 

مستمد  من نص  ، المعيار  الجامد  للتفرقة  بين  القواعد اآلمرة  والمكملة  معيار  لفظي       

 القانون  ذاته.

فنجد أن المشرع يستخدم  في بعض  األحيان  في صياغة  القواعد اآلمرة ألفاظا  تدل  بما ال يدع  

 الخ، أو يقع باطال ، أو يمنع ، أو يعاقب....  زله: ال يجوللشك عن نوع  وطبيعة  هذه  القواعد  كقو

كما  انه   يستخدم في أحيان  أخرى  في صياغة  القواعد  المكملة  ألفاظا تدل  على طبيعتها هي األخرى 

 الخلم يوجد  اتفاق  على خالف  ذلك ، أو ما لم يتفق على غيره  ، أو يجوز  االتفاق.... كقوله: ما

فظي  يعتبر  جامدا  النه  يحدد  نوع  القاعدة  تحديدا  ال يحتاج  الى بذل  أي  مجهود  عقلي  والمعيار الل

 أو مباشرة  أي سلطة تقديرية.
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وعليه يمكن القول بان كل قواعد  قانون  العقوبات التي تعاقب على ارتكاب أفعال معينة  قواعد 

 آمرة.

 .ق م ج(  92من القانون المدني وكذلك )م  41ادة وتعتبر كذلك من القواعد اآلمرة ما تنص عليه الم

 ق م ج(. 388كذلك ما تنص عليه )م  ومن القواعد المكملة وفقا لهذا المعيار

غيرأن الكثيرمن القواعد القانونية ال يحمل بنفسه بيان صيغتها اآلمرة أوالمكملة وحينئذ تتحدد 

  ( les bonnes  Maursواآلداب ) (l’ordre public)لعام بالتفرقة  بالرجوع  إلى معيار معين هو معيار النظام ا

فكل القواعد المتعلقة بالنظام العام واآلداب تعتبر قواعد آمرة ليس لألفراد مخالفتها وكل القواعد التي ال 

 تتصل بالنظام العام واآلداب تعتبر قواعد  مكملة.

 

 

 المطلب  الثاني

 المعيــــار المــــــرن

 

 
القواعد اآلمرة والقواعد بأنه يمكن االستعانة بفكرة النظام العام واآلداب للتمييز بين قلنا         

وقلنا انه حيث تكون القاعدة متعلقة  ،إذا لم  تفصح العبارة التي صيغت بها القاعدة عن نوعها المكملة،

ولتوضيح  ، عد مكملةبالنظام العام واآلداب  تعد آمرة وحيث تكون غير متعلقة  بالنظام العام واآلداب ت

 ذلك نتكلم عن كل من النظام  العام واآلداب.

 

 

 

 الفرع األول

 النظـــــــــام العـــــــــام
 

 
مجموعة المصالح الجوهرية للمجتمع أو مجموعة األسس التي : )يمكن تعريف النظام العام بأنه         

 (ة أواقتصادية أو خلقية.يقوم  عليها  كيان المجتمع  سواء كانت سياسية أو اجتماعي

التي تعد في المجتمعات المعاصرة من مقومات النظام العام قواعد القانون العام  ولعل من القواعد      

 الداخلي.

كل اتفاق   فقواعد قانون العقوبات التي تكرس دعامة األمن في المجتمع تعد من النظام العام ويقع باطال

الجنائية والعقوبة بدل شخص آخر ارتكب   او تحمل شخص المسؤولية ارتكاب جريمة لقاء اجر معلوم على

 جريمة من الجرائم.

 

كما تعتبر من القواعد المتعلقة بالنظام العام القواعد المتعلقة بالحريات العامة كالحرية الشخصية        

 .عد يقع باطالاالنتخاب وحرية الترشيح فكل اتفاق مخالف لهذه القواووحرية  العقيدة وحرية الرأي 

فرض سعر لقة باألسس االقتصادية للجماعة  ككما تعتبرمن القواعد بالنظام العام القواعد المتع        

 إلزامي  للعملة الورقية.

التي هي األخرى ال تخلو من  فكرة النظام  ن هناك بعض قواعد القانون الخاص كما يمكن القول با    

 مرة.العام  وبالتالي تعتبر قواعدها آ

 

وقواعد الوالية فال يجوز  لنزول عن أهليته أوالتعديل منها ، فال يجوزالحد ا ومن أمثلتها قواعد األهلية، 

 83من حقوقه المنصوص عليها  في القانون ) المواد للولي أو الوصي أو القيم  تعديل اختصاصه و

 قانون أسرة جزائري.(111الى
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 الفرع  الثاني

 ــامةاآلداب العــــــــــ

 
 

لجماعة  في بيئة معينة وعصر مجموعة القواعد  الخلقية التي  تدين  بها  ا: )اآلداب  هي       

 معين.(

و إنما  نقصد بها  الحد  األدنى  ، وال نعني  بذلك  أن  قواعد  اآلداب  هي كل  قواعد  األخالق  

فرض  على الجميع  وكيانها، بحيث ي  ة الزما  لوجودهامن القواعد  األخالقية  الذي  تعتبره  كل جماع

وعليه  ال يمكن  أن . احترامه وعدم المساس به  حتى  ال يصيب  المجتمع  التصدع واالنهيار الخلقي 

 تتصور  هذه  القواعد  إال  آمرة  يمتنع على األفراد  مخالفتها  أو  االتفاق  على عكسها  بإرادتهم.

بتفاوت  الجماعات  الن  العبرة  في مضمونها  بما تعتبره  كل  و اآلداب  فكرة  نسبية  تتفاوت      

وهي  تخضع في ذلك  لما يحبط  بها  من  من األصول  األساسية لالخالق فيها،جماعة  في زمان  معين  

 ظروف  خاصة بالعادات  والتقاليد  والدين.

كان على األفراد التقيد باحترامها ،  ولما كانت القواعد المتعلقة بالنظام العام واآلداب قواعد آمرة      

وهذا ما ذهب إليه المشرع الجزائري  في . بحيث يترتب على كل مخالفة لها البطالن ، وعدم  مخالفتها 

  .من القانون المدني 93والمادة  91نصي المادة  

 

 

 

 الفصل  الثالث

 أقسام  القانون  وفروعه

 
 

موضوعي   قبل الفقهاء وأهمها  تقسيم القانون إلى قانون لقد عرف القانون تقسيمات مختلفة من      

 وقانون  عام وقانون خاص وقانون إجرائي أو شكلي ، 

ال يزال مستقرا  ومسلما  به في الفقه الحديث  ، وهو التقسيم الذي  تقسيم تقليديوالتقسيم الثاني تقسيم     

 حتى  من قبل الخصوم الذين  يهاجمونه.

 سمنا هذا الفصل إلى ثالثة مباحثولبيان ذلك ق     

 .ر التفرقة  بين القانون  العام  والقانون الخاصونخصصه لمعاييالمبــحث األول: 

 .ونخصصه لفروع  القانون  العام المبحث الثانـي:

 .ونخصصه لفروع  القانون الخاصالمبحث الثالث: 

 

 المبحث األول

 ام  والقانون الخاصالتفرقة بين القانون العام والقانون الع معايير

 
       

بذل الفقهاء محاوالت عدة لوضع معيار دقيق للتفرقة بين القانون العام  والقانون الخاص وقد أدى         

 ذلك  إلى وجود  حوالي سبعة  عشر معيار نورد أهمها  فيما يلي:

 االشخاص أطراف العالقة القانونية . معيار* 

 الخاص قانون حرية .القانون  طرة  ومعيارالقانون  العام قانون سي* 
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 .ى تحقيقها أو حمايتها كل قانونطبيعة المصلحة التي يهدف إل * معيار

 صفة  األشخاص  أطراف العالقة القانونية * معيار

 معيار طبيعة العالقة القانونية.وأخيرا  
 

 

 

 المبحث  الثاني

 فروع  القانون  العام
 

 
تقسيمين للقانون العام أولهما القانون العام الخارجي وثانيهما القانون العام جرى الفقه على جعل              

 .الداخلي 

 

 

 المطلب األول

 القانون  العام  الخارجي
 

 
 :القانون العام الخارجي ويعرف باسم القانون الدولي العام هو        

   اص القانون الدولي .(د القانونية التي تنظم العالقات فيما بين أشخ) مجموعة القواع       

ومن خالل هذا التعريف يمكن القول بان القانون الدولي العام  يختص بتنظيم المسائل ذات الطابع          

كما يوضح حقوق ، انه يعنى بتحديد أشخاص المجتمع الدولي  :الدولي ونذكر منها على سبيل المثال 

 كما انه ينظم ، الكيفية التي يتم بها التمثيل الدبلوماسيكما يبين ، وواجبات الدول في اتجاه بعضها البعض 

ويبين الوسائل التي يجب اتباعها في فض المنازعات بين الدول بالطرق المعاهدات التي تبرم بين الدول، 

  الودية كالمفاوضات والوساطات والتحكم والقضاء الدولي.

ية التي  تتم  بها والكيف، لحة التي يرخص استعمالها واألس، يتم بها إعالن الحرب  كما يحددالكيفية التي     

كما يبين الطريقة التي تتم بها المفاوضات إبان  الحرب  ووسائل إنهاء هذه  ، والجرحىمعاملة األسرى 

 الحرب كالهدنة والصلح.

 

ي شملها  والتلدولي العام قد اتسع نطاقه بظهور المنظمات الدولية، كما يمكن القول بان القانون ا       

وذلك ببيان كيفية تشكيلها وبيان اختصاصاتها واإلجراءات التي  تتبعها في أداء وظيفتها واصبح ،بالتنظيم 

 يطلق على هذه القواعد قانون المنظمات الدولية.

 

 من النظام االساسي لمحكمة العدل الدولية (83) المادة  مصادر القانون الدولي العام
 :ولي العام أحكامه وقواعده من يستمد القانون الد       

 المعاهدات الدولية .  ـ1

 العرف الدولي . ـ 2

 المباديء العامة للقانون . ـ 3

 .والفقهالقضاءـ  4 
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 المطلب الثاني

 القانون  العام  الداخلي
 

 
 : يقصد بالقانون العام الداخلي    

 .( االقات المتصلة بحق السيادة في الجماعة داخليا ال خارجيمجموعة القواعد القانونية التي تحكم الع)      

:القانون الدستوري ، القانون اإلداري  ، ويدرج الفقهاء تحت القانون العام الداخلي فروعا مختلفة هي 

 وفيما يلي إليك بيان ذلك.، القانون المالي والقانون الجنائي 

 

 

 

 الفــــــــــرع األول

 القانون  الدستوري 

(le droit constitutionnel) 
 

 
   فروع القانون العام الداخلي فهو: يوجد القانون الدستوري على راس باقي           

وتوزع ، وتبين السلطات العامة فيها  ، مجموعة القواعد التي تحدد نظام الحكم في الدولة)      

وتنص على ما لألفراد  بعضها البعض، تعاون اوالرقابة بينوتحدد عالقات  ال ، االختصاصات فيما بينها

 التي تلتزم بكفالتها واحترامها.( من حريات عامة وحقوق قبل الدولة

 

 من خالل هذا التعريف يمكن إجمال المسائل التي ينظمها القانون الدستوري فيما يلي:        

 بسيطة أم اتحادية.اتورية ، ياسي كأن تكون جمهورية أم ملكية ، ديمقراطية ام دكتيبين نظام الدولة الس  -

 يحدد السلطات العامة في الدولة واختصاصاتها وعالقاتها مع بعضها البعض.  -

 . يحدد حقوق األفراد في الدولة ويقرر الحريات التي يتمتع بها كل فرد   -

عنى الكامل  وقد سبق إن أشرنا الى تشكيك البعض من الفقهاء في اعتبار القانون الدستوري قانونا بالم      

بحجة ان قواعده تفقد صفة الجبر واإللزام النه من غير المتصور ان توقع الدولة عند مخالفتها لهذه  

 القواعد الجزاء على نفسها  وهي التي تمتلك وتحتكر سلطة الجزاء واإلجبار.

 

بالمعنى وانما هو   فضال عن هذا فان التزام الدولة باحترام القواعد الدستورية ليس بالتزام قانوني      

 جزاء ادبيا او اخالقيا كذلك. مجرد التزام ادبي او اخالقي محض ال يجد جزاء على خرقه  اال

 

والواقع ان هذا النظر كان موضع  انتقاد من  قبل الفقهاء  وذلك  النه يتجاهل  الطبيعة  الخاصة       

جبار  في فروع  فيه  على خالف  الجزاء  واال لقواعد  القانون  الدستوري  والتي جعلت  الجزاء واالجبار 

 القانون  االخرى.

فالقانون الدستوري  يفترض  وجود  سلطات مختلفة  في الدولة  ولما كانت  مخالفة  قواعده قد تقع من      

كأن   قابة  متبادلة  بين  هذه السلطات ،احداها  فالجزاء  او االجبار  ال يتصور  اذا  اال في صورة  ر

الحق  في اسقاط    ةاالخير و يكون  لهذه، أ الحق  في  حل  السلطة التشريعية كون  للسلطة  التنفيذية ي

للدستور  او الحق في  الحق في الغاء  التشريعات  المخالفة   كومة ،  أو يكون للهيئات الدستوريةالح
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رها  فان  االمر  يرجع  الى الشعب  واذا لم   تستطع  هذه الرقابة  ان  تقوم  بدو، ن تطبيقها االمتناع  م

 ورية  في تأكيد  مثل هذا االحترام  و السيادة .تتوافر  لديه  من وسائل سلمية وث بما 

 

 

 

 

 الفرع الثاني

 القانون اإلداري

 (LE DROI ADMINISTRATIF) 
 

 
 :القانون االداري هو      

 .ذية في اداء وظيفتها االدارية مجموعة القواعد التي تبين وتنظم السلطة التنفي )        

 والقانون االداري  يقوم  على تنظيم  المسائل  التالية

 والمرافق  التي تقوم بتلك المهام؛يبين  المهام  التي تقوم  بها  السلطة  التنفيذية  في المجتمع   -1

 سات  العامة؛ت  والبلديات  والمؤسيبين  العالقة  بين الحكومة وجميع  االدارات في الواليا -2

 بموظفيها  ؛ يبين  عالقة  الدولة  -3

 يبين  االموال  العامة  والنظام  القانوني  لها ويبين  كيفية  ادارة  هذه  االموال واالنتفاع  بها. -4

 

 

 

 الفرع  الثالث

 القانون المالي

 LE DROIT FINAUCIER 
 

 
ث تحديد وجوه المصروفات المختلفة وبيان  مجموعة القواعد التي تنظم مالية الدولة من حي: ) وهو    

 (مصادر االيرادات وكيفية تحصيلها واعداد الميزانية وتنفيذها واسس الرقابة على هذا التنفيذ.

 ومن هذا التعريف  يتضح  بان القانون المالي يعنى بدراسة المسائل التالية:

 ؛النفقات  العامة -1

 ؛االرادات  العامة -2

 ؛القروض العامة -3

 .الميزانية -4

 

 

 الفرع الرابع

 القانون الجنائي

 LE DROIT CRIMINEL 
 

 
  القانون الجنائـــي:
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مجموعة القواعد التي تحدد الجرائم والعقوبات المقررة لها كما يحدد االجراءات  الواجب  :)هو       

 (اتباعها من وقت وقوع الجريمة الى حين توقيع العقوبة.

عقوبات وقانون االجراءات قانون ال: تبين لنا ان القانون الجنائي ينقسم الى قسمين ومن هذا التعريف ي     

 .الجزائية 

 

 DROIT PENALقانــــون العقوبات  -1

        

 :هو        

مجموعة القواعد التي تبين الجرائم المختلفة والعقوبات المقررة لها كما تبين شروط المسؤولية  )       

 (ف المشددة والمخففة لها واحوال االعفاء منها.الجنائية والظرو

 اذ ال جريمة وال عقوبة بغير نص في القانون.     

تضمن االحكام العامة التي تسري على الجريمة : ويقسم عام ، وينقسم قانون العقوبات الى قسمين        

لظروف التي  تعفي او تخفف او كما يبين مسؤولية المجرم وا، فيبين انواع الجرائم واركانها ، بوجه  عام 

 سباب انقضائها.انواع العقوبات وحاالت  تعددها وأويبين  ،تشدد منها  

كجريمة القتل والسرقة والرشوة واالختالس وغيرها   ،ويتضمن االحكام الخاصة بكل جريمة :وقسم خاص

 من الجرائم.

 

وع القانون العام الداخلي اال ان هناك من ويذهب غالبية الفقهاء الى ان قانون العقوبات يعتبر من فر     

 . يرى بانه يعتبر قانونا مختلطا يدخل في القانون العام والخاص على حد سواء 

 قانون  االجراءات  الجنائية -2

مجموعة القواعد التي تبين االجراءات الواجب اتباعها من وقت وقوع الجريمة الى حين )  : هو       

اني فيبين كيف يتم ضبط المتهم والقبض عليه والتحقيق معه ومحاكمته وكيفية تنفيذ  توقيع  العقاب على الج

 (العقوبة التي يحكم  بها .

 فقانون االجراءات الجنائية يلزم وجوده العمال وتطبيق قانون العقوبات .

 

 

 المبحث الثالث

 فروع القانون  الخاص
 

 
 :القانون الخاص هو       

التي تحكم عالقات االفراد بعضهم مع بعض وعالقاتهم مع  الدولة عندما تكون مجموعة القواعد  )     

 (طرفا فيها باعتبارها شخصا معنويا عاديا ال باعتبارها صاحبة السلطان والسيادة.

ويعتبر القانون المدني هو اساس القانون الخاص ثم تليه الفروع االخرى وهي القانون التجاري      

 نون االجراءات المدنية ثم القانون الدولي الخاص.والبحري  والجوي وقا

 

 

 

 المطلب االول

 القانون  المدني

 LE DROIT CIVIL 
 

 
 القانـــــون المدني:
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 (.ة التي تقوم بين افراد المجتمع  مجموعة القواعد التي تنظم العالقات الخاص )       

 لك في:فهو الشريعة العامة في عالقات القانون الخاص ويبرز ذ      

ن قواعده تحكم العالقات التي تقوم  بين جميع االشخاص على اختالف طوائفهم ومهنهم وهذا بخالف  أ -

  .ما تقضي به الفروع االخرى 

نه اذا تعذر وجود حكم لمسألة ما في فروع القانون الخاص االخرى فالبحث عن هذا الحكم يكون في أ -

 القانون المدني.

 

اضيع التي تناولتها القوانين المدنية في البالد العربية تختلف عن المواضيع التي  ويالحظ ان المو       

 تتناولها القوانين المدنية في البالد االوروبية.

 أماحيث نجد ان القانون المدني في البالد العربية يقتصر على تنظيم القواعد المتعلقة باالحوال العينية      

 .االحوال العينية  ائل االحوال الشخصية الى جانب مسائلينظم مسففي البالد االوروبية 

 

 

 

 المطلب الثاني

  القانون التجاري

LE DROIT COMMERCIAL 
 

 
 القانـــــون التجاري: 

مجموعة القواعد التي تحكم العالقات التجارية أي العالقات بين التجار بوصفهم  تجارا او  )          

 (ارية.العالقات المتعلقة  باعمال  تج

ولكن مؤخرا  ، ويمكن القول انه الى عهد قريب كانت قواعد القانون التجاري ضمن القانون المدني       

ولذلك ال يزال هذا االخير هو الشريعة العامة حيث يرجع ، استقل  القانون التجاري عن القانون المدني 

 قانون التجاري.اليه عند عدم وجود حكم  من االحكام  لمسألة من المسائل  في ال

 ويورد الفقهاء اسبابا كثيرة ادت الى استقالل القانون  التجاري  عن القانون المدني نذكر  منها ما يلي:     

 والحاجة  الى تنميتها ؛ ازدياد  التجارة  وانتشارها  - 

 ؛وم  على االئتمان  )أي  الثقة  المتبادلة  بين االفراد( قان الحياة  التجارية  ت - 

  وجود  معامالت  في نطاق التجارة لم يكن  لها مثيل  في المعامالت غير التجارية  كالبنوك - 

 االمر الذي دعا  الى  وضع  قواعد  تنظم  هذه المعامالت. والبورصات  واالوراق  التجارية،

 

 

 

 المطلب  الثاث

 القانون  البحري

 LE DROIT MARITINE 
 

 
 :رة  البحري وهوويطلق عليه  قانون  التجا       

 .( مجموعة القواعد  القانونية التي تنظم العالقات  التجارية  الناشئة عن  المالحة   البحرية  )    

فيبين  القواعد  التي ، وقواعد القانون  البحري  تتركز  حول  السفينة باعتبارها وسيلة هذه المالحة    

كما يبين  هذا القانون  قواعد  ،وعلى ما تحمله  من بضائع وقواعد التأمين  عليها ،تتعلق  ببيعها  وشرائها 
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كما ينظم احكام  مسؤولية  صاحب  السفينة   ،العمل  البحري  وصلة ربان  السفينة  ومالحيها  بمالكها 

 تجاه  العاملين  بها  وينظم كذلك  القروض البحرية.

   

التجارة  وهي  التجارة البحرية اال انه  قد  استقل   وبالرغم  من ان  القانون  البحري  ينظم  نوعا من        

عن القانون  التجاري  لما تتميز  به  السفينة  من كبر  في قيمتها وتعرض  الخطار  من طبيعة  خاصة  

فضال  عن ذلك فهي  في غالب االحوال  ال تخضع  لرقابة  صاحبها  كما هو  الشأن في مشروعات  

يفوتني  ان  اشير الى  ان اغلب قواعد  هذا القانون  يستمدها من  االتفاقات  كما ال ، التجارة  البرية 

 الدولية.

 

 المطلب  الرابع
 القانون الجوي

 LE DROIT AERIEN 

 
 :القانون  الجوي  هو        

 (مجموعة  القواعد  التي تنظم  العالقات  الناشئة عن المالحة  الجوية. )  

وهو يشتمل على  تنظيم  الطائرة   فروع القانون الخاص ، ي من احدث  ويعتبر  القانون  الجو      

كما ينظم  عقد النقل  الجوي والمسؤولية  عن  االضرار  التي تقع  ، وتحديد  جنسيتها  وكيفية  تسجيلها 

علما  بان اغلب  رة أم لمن يقيمون  على سطح االرض، بسبب  المالحة  الجوية  سواء  لركاب الطائ

 القانون الجوي يستمدها  من االتفاقات  والمعاهدات الدولية. قواعد 

 

 

 

 المطلب  الخامس
 قانون  العمل 

LE DROIT DU TRAVAIL 

 

 
 : هو قانون العمل

 (مجموعة  القواعد القانونية  التي تنظم  العالقات  بين العمال  واصحاب االعمال.)

العمل    يا, حيث  كانت العالقة بين  العامل  وصاحبوقانون العمل  يعد من  القوانين الحديثة  العهد نسب

ولم يكن  الي  وفقا  لما يتم  عليه االتفاق ،  فكانت  شروط  عقد العمل  تتحدد يحكمهما سلطان  االرادة، 

 كان  التدخل  لتعديلها حتى ولو كانت   جائرة ومنطوية  على استغالل  للعامل.

 

شط  العمال  تحت  ظروف القهر  واالستغالل  الذي كانت  حيث  ن، ال ان هذا الوضع لم يستمر إ

 تفرضه الشركات واصحاب االعمال في كنف الثورة  الصناعية  والمذهب  الفردي.

الفكار  وظهرت مع هذه  الطبقة ا -النقابات–طبقة جديدة  لها  وزنها  واعتبارها  فظهرت منهم   

حماية  الطرف  الضعيف  في العقد حتى ال تبقى  حرية تدخل  الدولة لاالشتراكية التي تنادي  بضرورة 

 التعاقد هي الوسيلة واالداة  الفعالة  في يد االقوياء  للتحكم  في الضعفاء.

 

كل هذا  ادى الى  ان نشطت حركة التشريع في معظم بالد  العالم  ومن  بين  هذه  الدول  

وهو القانون المعدل والمتمم  1938اغسطس  1الجزائر  التي اصدرت  القانون  العام للعامل  بتاريخ 

, رغبة في تنظيم  العالقة  بين العامل وصاحب  العمل  على نحو  يكفل  الحماية الالزمة 11ـ91بالقانون 

بذاته عن مستقال  الى  ان اصبح  قانون العمل فرعاللطبقة  العاملة  ويحد من االستغالل  وهو ما  ادى 

 فروع القانون الخاص.
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 المطلب السادس
 قانون  االجراءات  المدنية

LE DROIT PROCEDURE CIVILE  

 

 
 : هو انون االجراءات المدنيةق

مجموعة القواعد التي تبين  االجراءات الواجب اتباعها  امام  المحاكم  للوصول  الى حماية الحقوق   )  

 (عند قيام  نزاع عليها من قبل  االفراد.

 ، تضح لنا  االختالف بين  احكام  القانون  المدني  وقانون  االجراءات المدنيةومن هذا التعريف ي     

نجد ان  قانون  االجراءات  المدنية   ، فبينما  يهتم  القانون  المدني  بتحديد  حقوق  االفراد  وواجباتهم 

 اتباعها  امام المحاكم. يهتم بتحديد  الوسائل  الناجعة  لحماية هذه  الحقوق أي  بتحديد االجراءات  الالزم 

تتركز  موضوعات  قانون  االجراءات  المدنية  حول  توضيح  كيفية  اللجوء الى القضاء والكيفية  و   

التي يتم  بها الفصل  في النزاع  واصدار  االحكام وتنفيذها  وتحديد طرق الطعن في الحكم  الصادر  في 

 الدعوى.

 

 

 المطلب السابع

 الخاص القانون  الدولي   

 LE DROIT INTERNATIONAL PRIVE   

 
 :هو القانون الدولي الخاص

مجموعة القواعد  التي  تنظم  العالقات  ذات  العنصر االجنبي  وذلك  بتحديد  المحكمة  المختصة   )  

 (والقانون  الواجب التطبيق  عليها  عند التنازع.

دولي الخاص يفترض وجود  عالقات او روابط  ومن خالل  هذا التعريف  نالحظ ان  القانون ال      

أي    ة  في  كل عناصرها  ال يثورذلك ان العالقات  والروابط الوطني ، قانونية  ذات  عنصر اجنبي 

 شأنها.الختصاص  القضائي او التشريعي بخالف حول  ا

 

لتطبيق هو القانون الوطني  فالوالية القضائية هنا ال تكون اال للمحاكم الوطنية والقانون الواجب ا        

انما الخالف يثور بصدد العالقات والروابط التي يصطبغ احد عناصرها بصبغة اجنبية اذ يقوم . وحده 

التنازع  حينئذ بين المحاكم الوطنية واالجنبية على الوالية القضائية في المنازعات الناشئة عنها ويقوم  

 ن او القوانين االجنبية على ايها احق بالتطبيق في شأنها.التنازع كذلك  بين القانون الوطني والقانو

ويالحظان القانون الدولي الخاص ال ينظم العالقات ذات العنصر االجنبي مباشرة وانما ينظمها      

 بطريقة  غير مباشرة.

 

 الالتي.وتتحدد موضوعات القانون  الدولي  الخاص على النحو 

عنصر  االجنبيتحديد المحكمة  المختصة  ذات ال -1
(1 )

. 

 يحدد القانون  الواجب التطبيق. -2

 ويضيف الفقهاء الى موضوعات القانون  الدولي الخاص القواعد االتية. -3

 



 

22 

 القواعد التي تنظم  الجنسية -أ      

 

 القواعد التي تنظم  الموطن وهي القواعد التي  تحدد عالقة  الفرد بالدولة نتيجة االقامة. -ب      

 

القواعد التي تنظم مركز االجانب في الدولة وهي تتكفل ببيان الحقوق التي يتمتع بها االجانب  -جـ       

 والتكاليف التي يتحملونها  في الدولة التي يوجدون  على ارضها.

  

    

 الفصل الرابع

 مصـــــادر القانون
 

 
ن  على جميع  المسائل  التي  يسري القانو( الولى  من القانون  المدني على أنه:  ا ت المادة نص

تتناولها  نصوصه  في لفظها  او في  فحواها  واذا لم يوجد  نص تشريعي  حكم القاضي  بمقتضى  

القانون مباديء  الشريعة  االسالمية فاذا لم يوجد  فبمقتضى  العرف  فاذا لم  يوجد بمقتضى مباديء  

 (.الطبيعي وقواعد العدالة

   

لنص  ان  المشرع الجزائري قد  عدد مصادر القاعدة  القانونية ورتبها  حسب  ا ويتبين جليا  من  

فجعل  في المرتبة  االولى  التشريع ثم قواعد الشريعة  االسالمية  ثم العرف  ثم ، اهميتها  في نظره 

ن وهذا  على خالف  بعض  الدول العربية  التي تجعل  م لقانون  الطبيعي  وقواعد العدالة، مباديء ا

 العرف هو المصدر الثاني  بعد التشريع.

  

وعلى ذلك يمكن القول ان المشرع الجزائري قد قسم مصادر القانون الى مصادر رسمية اصلية 

وهي التشريع ومصادر رسمية احتياطية وهي الشريعة االسالمية والعرف ومباديء القانون الطبيعي 

معروضة وقواعد العدالة ويلجأ اليها القاضي فقط عند خلو التشريع من االحكام التي تتالءم والحالة ال

 امامه.

 

والمبحث  للتشريع  فنخصص المبحث االول، وعليه ستكون دراستنا لمصادرالقانون وفق هذا الترتيب 

الثاني لمباديء الشريعة االسالمية والمبحث الثالث للعرف والمبحث الرابع لمباديء القانون الطبيعي 

 وقواعد  العدالة.

 

 المبحث االول

 التشريــــع

 
التشريع كمصدر من مصادر القانون التعريف به وبيان انواعه والكيفية التي  تقتضي منا دراسة 

 يتم بها اصداره ونشره والرقابة القضائية على صحته لننتهي الى ضرورة التقنين وحاجة المجتمع اليه.
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 المطلب  االول

 التعريف  بالتشريع

 
رسمية مكتوبة عن سلطة عامة مختصة في الدولةكل قاعدة قانونية تصدر في وثيقة يراد بالتشريع : ) 

( ).1)
 

 

 ويصدر في صورة مكتوبة  عن سلطة عامة  مختصة. التشريع اذا  يضع قاعدة  قانونية،ف

 

 المطلب  الثاني

 انواع  التشريع
 

ى  علجب اال يخالف التشريع الذي يعلوه ، وأدناها درجة يثالثة انواع متفاوتة في درجاتها ، فأللتشريع      

 ( ثم التشريع الفرعي.يالتشريعات التشريع االساسي)الدستور( ثم التشريع العادي)الرئيس

 

 الفــــرع  االول

 التشريع االساســــــي

 )الدستـــــــور(
 

دولة وتحدد السلطات العامة فيها، يشتمل الدستور على مجموعة القواعد التي تبين نظام الحكم في ال       

 االفراد السياسية وحرياتهم العامة وواجباتهم العامة.كما تتناول حقوق 

معية تأسيسية والتشريع االساسي اما ان  يصدر كمنحة من الملك او الرئيس وقد يعهد به الى ج        

غير انه تحقيقا الكبر قدر من .واما ان يسند الشعب مباشرة عن طريق االستفتاء  ينتخبها  الشعب، 

وذلك بان تتولى ، ع بين طريقة الجمعية التأسيسية المنتخبة واالستفتاء الشعبي الديمقراطية  يمكن الجم

الجمعية سن  قواعد الدستور ثم  يؤخذ رأي الشعب فيه بطريق االستفتاء ومتى نال الموافقة الشعبية اصبح 

 دستورا.

      

ن او تشريع عادي عن ا صدور قانونا يكفي لتعديل احكامه او الغائهوالدستوراما ان يكون مر        

واما ان يكون جامدا  يجب لتعديله او ، السلطة التشريعية كما هو الشأن  في تعديل او الغاء القوانين العادية 

 غائه اتباع اجراءات وشروط  خاصة.ال

 

 الفــــــرع الثاني

 التشريع العـــــــــادي
 

مجموعة   القواعد  القانونية  ) :وهوالرئيسي  عض الفقهاء  بالتشريع التشريع العادي ويسمى عند ب        

 (.اختصاصها  الذي يرسمه الدستور التي تقوم  السلطة  التشريعية  بوضعها في حدود 

، ولكن وتعتبر  السلطة التشريعية  هي صاحبة  االختصاص  االصيل  في وضع  التشريع  العادي      

الختصاص  وذلك  باعطائه حق التشريع  او دولة هذا  انجد ان  بعض  الدساتير  تخول رئيس  ال  استثناء

 .حق  االعتراض  عليه كما هو الحال عندنا في الدستور الجزائري 

 هذا النوع  من التشريع  بمراحل  معينة ويمر
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 .مرحلة  اقتراح  التشريع  -1

 .مرحلــة الفحـص  -9

 .مرحلة  موافقة الهيئة  التشريعية -8

 

احل  التي يمر  بها  وضع  التشريع  العادي  بواسطة  السلطة التشريعية  واذا كانت  هذه هي  المر     

 فان  القانون  يخول  السلطة  التنفيذية  استثناءا حق التشريع في حالتي الضرورة  والتفويض.

 .تشريع  الضرورة -أ

 .تشريع التفويض -ب

      

 الفرع الثالث

 التشريع  الفرعـــــي
 

 
 الفرعي:يقصد بالتشريع         

اللوائح  التي تخص  السلطة  التنفيذية  بوضعها بمقتضى  االختصاص  المخول  لما ينص  )     

 .(الدستور

 فاختصاصها  بهذا  النوع  من التشريع  اختصاص  اصلي  ال استثنائي  وهذه اللوائح  على ثالثة  انواع.

 

 .اللوائح  التنفيذية -1     

 وائح التنظيمية.الل -9

 بط  .لوائح الض -8

 

 

 المطلب  الثالث

 اصدار  التشريع ونشره  والرقابة  القضائية  على صحته
 

ولكن هذا الوجود القانوني للتشريع  ال لسلطة المختصة فانه يوجد قانونا ، اذا تم سن التشريع من ا          

ريع  ممن يملك  االمر  يعني دخوله مرحلة النفاذ اذ ينبغي تسجيل هذا الوجود القانوني  واالمر بتنفيذ  التش

 بالتنفيذ أي من السلطة التنفيذية عن طريق االصدار ثم  النشر.

 

 اصدار  التشريع -1

تسجيل سن  التشريع  ووضعه  موضع  التنفيذ وذلك  بتكليف رجال   التشريع : )ويراد  باصدار      

 ة  التنفيذية  بتنفيذه. (السلط

وهذا  العمل يعتبر  عمال تنفيذيا   ، نفيذية  ممثلة  برئيس  الدولةواالصدار  من اختصاص السلطة  الت     

 السلطة التشريعية  الذي  تقوم  به على وجه العادة   وهو عمل   يلي  عملية  سن  التشريع . ال تشريعيا 

في أما في الحالة التي  تقوم السلطة  التنفيذية بالتشريع  فان عمليتي  سن  التشريع  واصداره  تكون  ،

 وقت  واحد.

وقد حدد  المشرع  الجزائري ميعاد  القوانين  من قبل  رئيس  الجمهورية في اجل اقصاه  ثالثين  يوما 

 ابتداءا  من تاريخ  تسليمها له.

 

 نشر  التشريع -9

  .(اعالن التشريع  للناس وتحديد  ميعاد  العمل  به  :)ويقصد  بالنشر       

 

 التشريعالرقابة القضائية  على صحة 
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فوق بعض فثمة ثالث درجات بعضها  ، أي التفاوت في القوة  ، يتميز التشريع بظاهرة التدرج        

وهذا التدرج يستلزم حتما خضوع ،ثم يليه التشريع العادي ثم التشريع الفرعي اقواها واعالها الدستور، 

حته من مطابقته لقواعد التشريع  فكل تشريع يستمد  قوته وص، التشريع  االدنى للتشريع  االعلى منه 

ع االعلى واغفال التشريع فاذا تعارض تشريعان من درجة  متفاوتة وجب  تغليب التشري، الذي يعلوه 

ي ان هذا ال يتأتى اال باقامة رقابة  قضائية للتأكد من مطابقة التشريع االدنى للتشريع االعلى منه االدنى عل

من حيث  كالم  عن الرقابة القضائية ضوع وهذا يقودنا الى السواء من حيث الشكل او من حيث المو

 الشكل ومن حيث  الموضوع  في كل من التشريع  الفرعي والتشريع  العادي.

 

 الرقابة على صحة التشريع  الفرعي

 

 من ناحية  الشكل: - أ

 من ناحية  الموضوع:  - ب
 

 على صحة  التشريع  العادي الرقابة

 

 من ناحية الشكـــــــل: -أ

  من ناحية الموضوع: -ب

 

 رقابة  دستورية  القوانين  في القانون الحديث
االتجاه الغالب في القانون الحديث  اليوم  هو اعطاء  المحاكم  حق  رقابة  دستورية القوانين  دون       

وفي  مثل  هذه الطريقة  ال يتوجه  احد  الى ل  بين السلطات  عن طريق  الدفع. مساس  بمبدأ  الفص

وانما   .القضاء ابتداء  ومباشرة بدعوى  يطلب  فيها الحكم  باعتبار قانون  من القوانين  غير دستوري 

فيكون له  في هذه  الحالة  على صاحب  المصلحة  ان ينتظر الى ان  تقام عليه  دعوى  من الخصم  االخر

دفع  بذلك فليس للمحكمة  اال  ان  فاذا  ، الحق في رفع  الدعوى بعدم دستورية  القانون  المطلوب  تطبيقه

فاذا  وجدت المطابقة  للدستور  فعليها  رفض   ، تبحث  في مدى  مطابقة  القانون  الحكام  الدستور  

واذا  وجدت عدم  مطابقة  القانون  للدستور فعليها  االمتناع  عن تطبيق   ن الدفع  المقدم  وتطبيق  القانون 

 م  دستورية القانون.القانون  وذلك بالقضاء  بعد

 

 المطلب  الرابع

 ضـــــرورة التقنيــــــــــــن
 

. م فرعا باكمله من فروع  القانون(تشريع عام يتضمن اغلب النصوص القانونية التي تنظ)   التقنيــــن:

 من ذلك التقنين المدني والتجاري والجنائي....الخ.

يع خصائص التشريع كتضمنه لقواعد قانونية والتقنين من حيث هو تشريع عام فيجب ان يتضمن جم

مكتوبة صادرة  في وثيقة رسمية عن السلطة  التشريعية المختصة  باالضافة  الى كونه  متضمنا   للقواعد 

 التس تشمل فرعا باكمله من فروع القانون..

الح التقنين على والتقنين تجميع رسمي ال تقوم به اال السلطة التشريعية المختصة وبالتالي فال يطلق اصط

تجميع القواعد القانونية المتعلقة بفرع معين من فروع القانون اذا قام  به احد الفقهاء او قامت  به احدى 

 الهيئات العلمية.

 

 

 وللتقنين مزايا  متعددة  نذكر  منها:
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سهولة  ان تجميع اغلب القواعد التي تنتمي الى فرع  من فروع القانون في مدونة واحدة يؤدي الى -1

 التعرف على هذه القواعد من قبل الباحث او الفقيه او القاضي متى ارادها.

 

ان تجميع القواعد القانونية لفرع من فروع القانون يؤدي الى تالقي ما قد يقع من تعارض بين القواعد   -2

 القانونية المختلفة .

 

 المبحث  الثاني

 مباديء الشريعة االسالمية
 

قوانين ومنها  القانون  الجزائري  والسوري  الى اعتبار مباديء  الشريعة االسالمية تذهب بعض ال       

وال يلجأ اليه  القاضي  اال اذا  تعذر عليه  ، مصدرا  من مصادر القانون  يحتل المرتبة الثانية بعد التشريع 

ها القانون  في حين  تذهب  قوانين اخرى  في البالد العربية  وعلى رأس ، وجود  نص  تشريعي 

 المصري الى اعتبار  مباديء الشريعة االسالمية مصدرا  يحتل  المرتبة الثالثة بعد التشريع والعرف.

في الجزائر والبالد العربية  واالسالمية تخضع  لألحكام المستمدة   عروف  ان مسائل  االسرة ومن الم     

 االصلي لها. من الشريعة االسالمية  فتعتبر  هذه  االخيرة هي المصدر

االسالمية  اما المسائل  التي  ال تتعلق باالحوال الشخصية  فتخضع  للتشريع وتعتبر  مباديء  الشريعة 

 بعد ان  يكون  قد استنفذ  النصوص  التشريعية. يرجع  اليه القاضي  فقط مصدرا احتياطيا  لها، 

 ثم كمصدر  احتياطي. عليه  سنتعرض  لمباديء الشريعة االسالمية  كمصدر  اصلي وبناء

 

 المطلب االول
 مباديء الشريعة  االسالمية  كمصدر  اصلي

 
 تعتبر  الشريعة االسالمية  هي المصدر  االصلي  لمسائل  االحوال  الشخصية في القانون الجزائري.     

  منالمتض( 11ـ84ل  فيما اسماه  بقانون  االسرة ) _المشرع  الجزائري قد نظم  هذه المسائ ونجد 

خطبة والزواج وحقوق الزوجين  وواجباتهما المتبادلة  والمهر  للمسائل  المتعلقة باالسرة  ونظامها  كاا

 4وقد  نظمت  هذه المسائل  المواد من  .الخ والنسب  والطالق والتطليق....ونظام االموال بين الزوجين 

ق م ج(  334على  ذلك نص  المادة )كما تضمن  االحكام  الخاصة  بالميراث والوصية  ويدل  ، 81الى 

تسري  احكام قانون  االحوال الشخصية  على تعيين  الورثة وتحديد  انصبتهم والذي ينص  على انه  : )

 يراث  على انتقال  اموال التركة.(في الم

منتها ما الوصية فتض،  أ183الى  126فجاء قانون  االسرة منظما  لمسائل الميراث  في المواد من          

يسري على الوصية بقوله: ) 331ون  المدني في المادة التي  اشار اليها القان 211الى  184ن المواد م

 الشخصية والنصوص المتعلقة بها.(قانون االحوال 

 

أما بالنسبة للهبة والوقف  فنجد ان المشرع  قد تعرض لهما كذلك  فالهبة  تضمنتها  المواد  من  

 )ق أ(.212الى  212

 .221الى  213والوقف تضمنته  المواد  من      

وبهذا  يمكن القول  بأن  الشريعة  اإلسالمية تعتبر  هي المصدر التاريخي لمعظم األحكام  الواردة  

 في قانون األسرة  الجزائري.

 

 المطلب الثاني
 مباديء  الشريعة  االسالمية كمصدر احتياطي

 
تعتبر  مصدرا احتياطيا يلجأ اليه القاضي  عند كل  نزاع  ال يجد  يمكن  القول ان  الشريعة االسالمية     

 كالمعامالت  المالية. غير المتعلقة  باالسرة وباالخص في المسائل   اتشريعي  اله  نص



 

27 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثالث
 العــــــرف

 
  العـــرف: 

مية  مكتوبة  كما هو الشأن  الن  قواعده لم توضع  في وثيقة رس ،ويسمى بالقانون  غير المكتوب       

 بالنسبة  للتشريع.

هذا   واطراد  ان تكرار  سلوك  الناس في مسألة  ما  بطريقة  معينة مع االعتقاد  بانوهو : )        

 السلوك ملزم  لهم قانونا.(

 وي.ومن خالل هذا التعريف يمكن  القول  بان العرف  يقوم  على ركنين  احدهما مادي  واالخر  معن    

 

 

 المطلب االول
 اركان  العرف

 
 الشعور بااللزام. :وركن معنوي  وهو ، االعتياد  :ركن  مادي وهويقوم العرف  على ركنين ،    

 

 الفرع االول
 الركن المادي

 

 
وهو اعتبياد  الناس على سلوك معين في  ، االعتياد المستمر  طويل االجل : يقصد بالركن المادي        

ويكون  هذا  االعتياد منطويا  على تكرار مستمر  غير منقطع  بما يؤكد   ،هم االجتماعي توجيه  نشاط

 قوته واستقراره.

ومن امثلته  حقوق االرتفاق   القانونية  بانواعها )كحق المجرى  وحق الميل وحق  الشرب وحق      

 المرور(.

لحاكمة  واتباعه يعني اتباع االفراد  لسنة فالعرف اذا ينشأ في الجماعة بمعزل  عن توجيه  السلطة ا      

 معينة.عرفا  اال اذا توافرت  لها شروطا  معينة باطراد وهذه  السنة  ال تعتبر

 .ان تكون عامة ومجردة-1

 ان تكون ثابتة.-9

 ان تكون  قديمة.-8
 .اال تخالف النظام  العام واالداب -4

 

 الفرع  الثاني
 الركن  المعني

 
الناس  بان القاعدة  التي نشأت  عن اتباعهم سلوك معين  قاعدة  ملزمة  يجب   ويتمثل في اعتقاد 

كن  جوهري  في تكوين  العرف  وتخلفه  يعني تخلف  ر، فالركن المعنوياحترامها  وال يجوز  مخالفتها
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يوقع   الزامية السلوك  الذي  نشأ  واستقر في الجماعة  فال يكون  عرفا وال يلزم  االفراد باتباعه  وال

 عليهم  جزاء  عند مخالفته.

مؤداها  ضرورة   ،فالركن  المعنوي  هو الذي  يحول  واقعة  السلوك  المعتاد  الى قاعدة قانونية        

واذا كان  الركن  المادي  ينطوي  على افعال  ووقائع   . اتباع  هذا السلوك  المعتاد الذي  يتضمن  االمر

فان الركن المعنوي  هو الذي  يعطي  االمر باتباع  ذات ، لقاعدة القانونية ال تكفي  بمفردها لتكوين  ا

 السلوك  الذي اعتاده  االخرون.

 وهو الذي  يميز  بين العرف  من ناحية  والعادات  الالتفاقية  من ناحية  اخرى.

 

 الفرق  بين العرف  والعادات االتفاقية
االتفاقية  يكمن  في ان  العرف يجمع  بين الركنين    دة رق  االساسي  بين العرف  والعاالفا ان      

وهذه العادة  وان كانت ملزمة  لألفراد  ، المادي  والمعنوي  بينما  العادة  تتكون  من الركن  المادي  فقط 

ن يرجع الى ارادة م  وانما، الذين اتبعوها  في معامالتهم فان ذلك  ال يرجع  الى اعتبارها  قاعدة  قانونية 

  اتفق  عليها.

ومن هنا يظهر  واضحا  الفرق بينها وبين  العرف  المكمل  فهذا  االخير  ملزم لألفراد  اذا لم يتفقوا        

 ال تلزم  احدا  اال اذا  وجد اتفاق  على  االلتزام  بها. -العادة االتفاقية–بينما هي  ،على ما يخالفه 

 بين  العادة  االتفاقية  والعرف  فيما يلي: على ما تقدم  يمكن  ان نجمل الفرق وبناء

 

 ثبات.من حيث اال-1

 .من حيث افتراض  عدم  افتراض العلم-9

 .من حيث  سلطة  القاضي  في تطبيق  العرف والعادة-8

 .من حيث  رقابة  محكمة  النقض-4
 

 نواع  العرف:أ
ويمكن  ، رف  عام  وعرف  خاص يمكن  تقسيم  العرف من  ناحية  النشاط  الذي  يحكمه  الى ع       

 تقسيمه  من ناحية  نطاق   تطبيقه  الى عرف  شامل  وعرف  طائفي وعرف مهني وعرف  اقليمي:

 

 العرف العام.-1

 العرف الخاص.-9

  العرف  الشامل.-8

 العرف  الطائفي والمهني واالقليمي .-4

 

 المطلب الثاني
 اساس  قوة  العرف  الملزمة

 

عددت  االراء  في تحديد  اساس  قوة  العرف  الملزمة  ولعل ان اقدمها  هو ذلك  الذي  لقد  ت          

 يعتبر  العرف  تشريعا  ضمنيا صادرا عن  االرادة  الضمنية  للمشرع.

وهذا  الرأي  يعتمد  على فكرة  اولية  مفادها ان ارادة  المشرع هي المصدر  الوحيد  للقانون           

ن  اعتبار  العرف  قانونا اال اذا  سبغت عليه  صفة التشريع  فهو تشريع  غير  صريح  النه ولذلك  ال يمك

 غير صادر  عن االرادة  الصريحة للمشرع   فهو تشريع  ضمني يوافق عليه المشرع  ضمنا.

مفادها   فهي  تنكر  حقيقة  تاريخية  ثابتة ت اعتراضا  كبيرا من جانب الفقه ، وهذه  النظرية  صادف      

وهو ما  يؤكد بان  العرف  مصدر مستقل  عن التشريع  ، ان العرف اسبق في الوجود من التشريع 

اضافة  الى ذلك  فان  هذا  الرأي  يعجز عن ، وبالتالي  يمكن  تصور  وجوده  دون  اقرار من المشرع 

 عرفت التشريع.تبرير القوة الملزمة  للعرف  في المجتمعات  البدائية  التي لم  تكن قد 

كما ان هذه النظرية  تخلط  بين  مصدرين  أساسيين للقانون  هما التشريع  والعرف فاألول  أمر         

مكتوب  صادر  في عبارات  معينة من أحد  أجهزة  الدولة  والثاني  يتكون ببطء  وبالتدريج من اعتياد 

 .الناس على سلوك معين واالعتقاد  بإلزامية  هذا  السلوك
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ويذهب  رأي  آخر  إلى القول  بان  العرف  يستمد قوته الملزمة من الضمير  الجماعي  على           

أساس  ان القانون  ينشأ  ويتطور آليا  نتيجة  ما يتفاعل  في ضمير الجماعة  من عوامل  مختلفة  دون  ان 

 .تتدخل  في خلقه  وتطوره  سلطة خارجية 

ذا الرأي  يفصلون  العرف  عن التشريع  الن العرف  هو وسيلة  التعبير  وواضح  أن أصحاب  ه      

أما التشريع  فهو وسيلة هذا    ،  المباشرة  والتلقائية  عن الضمير  الجماعي  الذي يخرج منه القانون

 الجماعي.وبذلك انتهى  هذا  االتجاه  الى  اسناد  قوة  الزام  العرف  الى الضمير . التعبير  غير المباشرة 

والواقع  ان هذا  الرأي  وان كان  قد ابرز اهمية العرف كمصدر  للقانون   وكمصدر  سابق  في       

يقدم كثيرا  في تأصيل  رة  الضمير  الجماعي  ال يفيد  وال الوجود على التشريع  اال ان  االسناد الى فك

الجماعي  من غموض وابهام  مما يجعل   وذلك  لما يحيط  فكرة  الضمير ،اساس القوة  الملزمة للعرف 

 وجود  هذا  الضمير محال للشك.

 

الى ان اساس  القوة  الملزمة  للعرف  هو قضاء المحاكم  ما يذهب  رأي  ثالث   ويتزعمه  )المبير( ك     

  ، زعاتوانما   ينشئه  القضاء ويطبقه  فيما  يرفع اليه من منا ، فالزام  العرف ال ينشأ من تلقاء  نفسه 

فالقضاء  هو الذي  يكونه  ويخلقه  بما  يسبغ  تكون  اال بعد  حكم المحاكم  به ، ومعنى ذلك ان العرف  ال ي

 عليه من قوة  الزامية.  

 

ونقول  هنا  انه  اذا كانت  النظرية  االولى  قد  اخلطت بين مصدرين  اساسيين  هما التشريع       

ي االخرى  قد اخلطت  بين  مصدرين  اساسيين  احدهما  العرف وثانيهما فان  هذه  النظرية ه ، والعرف 

 القضاء.

فالقضاء  وظيفته تطبيق  القانون  الخلقه وان كان في  بعض  االحيان  يخلق قاعدة  قانونية  فهذه       

 القاعدة توصف بانها  قاعدة  قضائية  ال قاعدة  عرفية.

 

ه  االنتباه  ان القاضي  عند  تطبيقه للقانون يطبقه  ايا كان  مصدره هم  ما يجب  ان يلفت  اليفأ       

 . وانه اذا طبق العرف فان  ذلك يكون  بعد ان  يتأكد  من وجوده  كقانون  وضعي ، ريعا ام عرفا شت

وليس من  باب   ، وهو من باب العلم  به وتطبيقه  ، فالقاضي  عليه البحث عن وجودالعرف  قبل  تطبيقه 

اضف الى  . من قبيل التسليم  بوجوده  ، بل ان بحثه  عن العرف  والتأكد  من  وجوده . قاعدة قانونية  خلق

تتناقض  مع الواقع االجتماعي  الذي  يؤكد  وجود   -نظرية  العرف القضائي–ذلك  ان هذه  النظرية 

 غيره.عادات  وتقاليد نشأت داخل المجتمع  ومن صنعه  دون ان  يتدخل  القضاء او 

 

ويتجلى   ، وبالرغم  من هذا  فال احد  ينكر  ما للقضاء  من دور  في الكشف  عن وجود  العرف        

فاذا   ، ذلك  عندما يكون  العرف  قد قارب  على التكوين ولم تحدث  بشأنه  منازعات امام  القضاء 

فان  هذه  االخيرة  تعد ، رف  رفعت  منازعات  بعد ذلك  وصدرت من القضاء  احكاما  تؤكد  وجود الع

 بمثابة الدليل  الذي  يكشف  عن وجود  قاعدة  قانونية سبق  تكوينها  ونفاذها  وهي  العرف.

كما يساهم  القضاء  كذلك  في اثبات  العرف  والذي ينشأ  بالتدرج  بين الناس  في المجتمع  وكثيرا       

صدور  حكم  من    با  غير ان هذا الشك  يزول بمجردما يقوم الشك  حول  وجوده  لعدم صدوره  مكتو

 مما يؤدي  الى  التثبت  من وجود  العرف  ومن نفاذه.القضاء بموجبه ، 

 

فالعرف   ، والراجح  ان قوة العرف  الملزمة تستمد  من ارادة  الجماعة المباشرة  في المجتمع     

تقاد  بالزامية القاعدة  التي نشأت عن اتباع سلوك  االع :له ركن معنوي  وهو ، باالضافة  لركنه المادي 

  ، القوة  الملزمة  للعرف  الى المشرع  او القاضي  ،  وبالتالي فال  تعزىمعين  بصفة  متكررة ومستمرة 

 في خلق  هذا العرف.  اوانما الى الجماعة التي كان  لها دور  اساسي
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 الفصل الخامس
 تطبيق  القانون

 

فان اختصاص  السلطة القضائية  هو  ن سلطات  الدولة  اختصاصا  محددا،كان  لكل  سلطة  م  اذا      

ولتحقيق ذلك  نجد ان  الكثير  من  الدساتير  في العالم  وفي مقدمتها  الدستور   ،تطبيق   القواعد  القانونية 

في ذلك   اة ، دون سلطان عليهممن  توفير  حرية التقدير  للقضالجزائري تؤكد استقاللية  القضاء بما يض

 لغير القانون  وضمائرهم.

وتمارس في اطار  السلطة  القضائية مستقلة .) بان من الدستور الجزائري   116فتقضي  المادة     

 (ال يخضع  القاضي  اال للقانون.  ) بان القاضي اليخضع اال للقانون 161القانون .( كما  تقضي المادة  

أي ، يقوم  على اساس مبدأ  وحدة القضاء    بعد أن كان لى ان  النظام القضائي  الجزائريونشير هنا ا     

، أصبح انه  ال توجد  اال جهة  قضائية  واحدة  مهمتها  الفصل  في جميع الدعاوى  ايا كانت  طبيعتها 

ة تختص بنظر يعتمد مبدأ االزدواجة ، أي هناك جهتي قضاء ، جهة تختص بنظر القضايا العادية ، وجه

وعلى  ذلك  فلو حدث  وان وقعت  أي مخالفة  لحكم من احكام  القانون  او ثار نزاع  القضايا االدارية  . 

 حول  مضمون  هذا الحكم  فان  تطبيقه من قبل  السلطة  القضائية  يثير احد  امرين.

 اولهما: تحديد  نطاق  تطبيق  القاعدة القانونية.

 دة  القانونية.ثانيهما: تفسير  القاع

 تي:كون  دراستنا  لهذا  الفصل  كاالولذلك  ست

 نطاق تطبيق  القاعدة  القانونية المبحث االول:

 تفسير  القاعدة  القانونية. المبحث الثاني:

 

 المبحث االول
 نطاق  تطبيق  القاعدة  القانونية

 

 ور  ثالث.يتحدد نطاق  تطبيق  القاعدة  القانونية  بالنظر  الى احد  ام     

 

وذلك  حتى  يمكن معرفة  ما اذا كان  حكم القاعدة  اطبين  بحكم القاعدة  القانونية، االشخاص المخـ  1

 .القانونية  يشمل  كل  االشخاص  ام  يشمل  جزءا  منهم  فقط

 

هذه القاعدة  وذلك  بالتساؤل  عما  اذا كان  مكان سريان   ي سترى  فيه  القاعدة  القانونية ، المكان  الذ- 2

 قواعد.هذه الاالشخاص الموضوعة  من اجلهم  هو االقليم  الصادرة  او النافذة  فيه  ام  محل  وجود

 

وذلك  بالتساؤل  عن كيفية  وتاريخ انتهاء  سريانها   ،الزمان الذي تسري فيه  القاعدة  القانونية -3

 ة في الزمان.وطريقة   حل التنازع الناشيء عن  تعاقب  القواعد القانوني

 وعلى  ضوء  النقاط  الثالث  سنتناول هذا المبحث كالتالي:     

 

 .نطاق تطبيق القواعد القانونية  من حيث  االشخــــــــاص المطلب االول:

 .................................................  المكـــــــــــــانالمطلب الثاني:

 ...................................  الزمـــــــــــــان..............المطلب الثالث:
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 المطلب  االول
 نطاق تطبيق القاعدة القانونية  من حيث  األشخاص

 

 

 قاعدة  عدم جواز االعتذار  بجهل  القانون
بها دون    ا  فإنها سترى  في حق  األشخاص  المخاطبيندة  القانونية  وأيا  كان  مصدرهإذا تكونت  القاع     

فال  ،أي  ال يعذر  بجهل  القانون  يفترض  في أحد  الجهل  بالقانون ( ال ، ويعبر عن هذا المبدأ بالقول بأنه: ) استثناء 

 تطبيقها في حقه . يقبل من أحد  االحتجاج  بجهله  لحكم  قاعدة  من القواعد  القانونية  ليفلت من

 

 جواز االعتذار  بجهل  القانونالقوة القاهرة  كاستثناء من مبدأ عدم  

بجهل د  على مبدأ  عدم جواز االعتذار تعتبر القوة القاهرة  في نظر فقهاء القانون  استثناء  ير     

به  ان يعتذر  بجهله    وعليه  يكون  لمن  كان وقت  وقوع  القوة  القاهرة  في المكان الذي وقعت .القانون

وع  زلزال  او فيضان او حرب  اهلية  او احتالل  اجنبي  يجعل   احدى  حقق هذه القوة   بوقتوتللقانون ، 

 مناطق   البالد  في عزلة  تامة  يستحيل  معها  وصول  الجريدة الرسمية   الى عين  المكان.

 

 

 

 الغلط في القانون  ال يعتبر استثناء من قاعدة عدم  جواز  االعتذار

 بجهل القانون

 

 

الذي  يتحقق  في حالة  ما اذا  تصور احد هاء  الى ان  الغلط في القانون ، لفقيذهب  فريق  من ا      

استثناء يرد على  مبدأ  عدم  جواز  االعتذار  بجهل ،االشخاص  حكم  القانون  على غير   حقيقته  

ون  وذلك  على اساس  ان  اجازة  ابطال  العقد  لما  وقع  فيه  الشخص  من غلط  في القان  ،  القانون

 يعتبر  خروجا  على مبدأ  عدم  جواز االعتذار  بجهل  القانون.

 

، فاذا  أعطى  حق ابطال  العقد  والواقع  ان هذا  الرأي  ال يمكن  التسليم  به لسبب  بسيط       

ا   وانم ،لمتعاقد  الذي  وقع  في غلط   في القانون  فان  ذلك ال يقصد  به جواز  االعتذار  بجهل  القانون ل

المقصود به  هو تمكين المتعاقد من تطبيق  حكم القانون  تطبيقا  صحيحا وسليما  ال استبعاد  تطبيقه 

ولذلك يمكن  القول   .كما  هو االمر  بالنسبة  لقاعدة  عدم جواز االعتذار  بجهل القانون استبعادا  كامال 

 جواز االعتذار  بجهل  القانون.على قاعدة عدم  القانون  ال يعتبر  استثناء  بان  الغلط  في

 

 

 

 مدى  مبدأ عدم جواز  االعتذار  بجهل  القانون.

يمتد  مبدأ  عدم  جواز  االعتذار  بجهل  القانون  الى جميع  القواعد  القانونية على اختالف       

يذهب  بعض  غير انه   ، فال  فرق  بين  قاعدة  قانونية  وقاعدة  قانونية اخرى  وانواعها،  مصادرها 

االمرة دون    الفقهاء  الى ان نطاق  مبدأ  عدم  جواز  االعتذار  بجهل  القانون  يقتصر فقط  على القواعد

بل واكثر  من ذلك  يذهب  البعض الى قصر العمل  به  فقط على بعض  القواعد   القواعد  المكملة ، 

عد  االمرة  وكل ما ما عداها من بقية  القوا، أالجنائية القانونية المتعلقة بالنظام  العام  واالداب كالقوانين  

 فيجوز  االعتذار  بجهلها.القواعد المكملة 

 

 والواقع  ان اعتماد  هذا الرأي  فيه مجانبة للصواب لألسباب  االتية:
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فالت من فكال  القاعدتين  ملزمة  وال يجوز االحتجاج بجهلها  لإل ،ال يوجد ما يبرر هذه  التفرقة          

فالعلم بهما  يكون   ، ومنه المكملة  على  السواء وفصفة  االلزام اذا متوفرة  للقاعدتين  االمرة ،  حكمها 

 لنسبة  اليهما  جميعا  .واجبا  ال يمكن  التحلل منه  با

 

  لو قيل  بامكان  االعتذار بجهل  القواعد  المكملة  لما وجدت  هذه  القواعد  مجاال كبيرا       

السكوت على هذا  االساس  ويفسر  ،فيستطيع  صاحب المصلحة  ان يدفع بجهله  باحكامها  ، للتطبيق 

 سده.لال إ فراغ  ما وجدت  القواعد المكملة كون امام  وعندئذ ن

 

 المطلب الثاني
 نطاق تطبيق القاعدة  القانونية من حيث المكان

 

 ية  صعوبة اذا  كناثير  أنية  من حيث  المكان  ال يتطبيق القواعد القانو نطاق ن تحديد إ         

و التي  ستقوم  بين ، فالعالقات  القائمة  أال من  يحمل   جنسيتها  بصدد  دولة ال تضم في اقليمها  إ

غير ان  هذه  الفرضية   ،ال تثور  بشأنها مشكلة  القانون  الواجب  التطبيق ، افرادها ذات طبيعة وطنية  

وتيت  من قوة  ال يمكنها  ،  فالدولة  مهما أفرضية  وهمية  يستحيل  تحققها من الناحية العملية  ما هي  اال 

الن الواقع  يفرض عليها توافد    ، ة حال  من االحوال ان تعيش  منعزلة عن الدولة  التي  تجاورها  يبا

يثور  التساؤل  عما اذا  كان قانون    وهنا . وتوافد  مواطنيها الى الدول  االخرى ، االجانب   الى اقليمها  

النظر  عن جنسية  كل واحد  الدولة  يسري  في كل  اقليمها  على كل   االشخاص الموجودين  بها  بغض  

 لون خاضعين  لقوانين  دولهم.الوطنيين دون االجانب  الذين  يظ صر سريانه فقط  علىتم يقمنهم، أ

 

كان  قانون  الدولة  يسري  في حق  الوطنيين المقيمين  خارج   كما يثور التساؤل  حول  ما اذا     

اقليمها قيتبعهم  اينما  كانوا  ام يقف  بسلطانه  عند  حدود  اقليمها ويسري  عليهم  قانون  الدولة  المقيمين 

 بها او الموجودين  فيها.

 

مبدأ  اقليمية القوانين ،  االول: عن هذه  التساؤالت  مبدآن ، ان الذي يتحكم  في االجابة        

 .الثاني: مبدأ  شخصية القوانين

 

 الفـــرع االول
 مبدأ اقليمية  القوانين

 

القانونية  تسري  على كل  ما يقع  داخل  االقليم  وعلى    دويراد بهذا  المبدأ  ان القواع      

واعد  على  ما يقع خارج  حدود عدم  سريان  هذه  الق به،كما  يراد به  كذلك  ،االشخاص الموجودين  فيه 

 هذا االقليم

 

 الفرع  الثاني
 مبدأ شخصية  القوانين

 

 

يراد  بهذا  المبدأ سريان  القواعد  القانونية في دولة معينة  على كل  االشخاص الذين           

و حتى  وليحملون  جنسيتها  حتى ولو  كانوا  خارج حدودها  االقليمية  وعدم  سريانها  على االجانب  

 كانوا  مقيمين  داخل  االقليم.

 

نجد ان  بعضها فضل االخذ  بمبدأ االقليمية      ،ول   على مر دوبالنظر  الى قوانين  مختلف  ال      

غير ان   الدول   المعاصرة  جعلت  من مبدأ  اقليمية   ،والبعض  االخر فضل  االخذ  بشخصية القوانين 
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تطبيق  ومبدأ  شخصية القوانين هو االستثناء وهو النهج الذي  نهجه القانون القوانين  هو االصل  في ال

 الجزائري.

وفيما  بيان   لمبدأ  اقليمية  القوانين ومبدأ شخصية القوانين  في كل  من القانون  العام  والقانون      

 الخاص.

 

 ارجي  والقانون العام الداخلي:لخونتكلم فيه  عن كل  من القانون  العام  اأوال:القانون العام:      

 

 القانون  العام  الخارجي  والقانون  الدولي  العام:-1     

 

،  حيث  جرى  يستثني  من نطاق  مبدأ اقليمية  القوانين  ما يرفضه  القانون  الدولي  العام           

متيازات وحصانات  تعتبر  على  ان يتمتع  رؤساء  الدول  االجنبية وممثلوها  الدبلوماسيين با  العرف

 .جا  على مبدأ  اقليمية القوانينخرو

 

 القانون  العام الداخلــــي:-9     

اذا كان  القانون العام  الداخلي  هو الذي  ينظم  العالقات  التي  تتعلق  بحق  السيادة  وامن الدولة            

ن مبدأ  اقليمية  القانون  هو السائد  فيه  واليك بيان ،  ومن ثم  فإفان كل  قواعده  تتعلق  بنظام ، وسالمتها 

 ذلك.

 

وهو الذي يتعلق  بتحديد  نظام  الحكم في الدولة  وبيان  السلطات العامة فيها  القانون الدستوري: -أ     

فهو  ال يسري  اال داخل  اقليم  الدولة  دون  ان يتعدى الى  ،واختصاص  كل منها  وعالقاتها مع بعض 

اما فيها يتعلق  بالحقوق والواجبات  فللمواطنين  حقوقهم  وواجباتهم   ولألجانب   حقوقا   ، ة  اخرى دول

 وواجبات يحددها  قانون  الدولة التي  يوجدون بها.

 

وهو القانون  الذي ينظم  نشاط  السلطة  التنفيذية  في قيامها  بوظائفها االدارية  القانون  االداري:-ب     

اما  اموظفين االجانب  فهناك   . فهو اذا  يطبق  اقليميا ، لوظيفة العامة  والمرافق  العامة  بالدولة وينظم  ا

بغض النظر عن قانون   ، ها  قانون  الدولة  التي  يباشرون بها  وظائقهمدقواعد خاصة  تحكمهم  يحد

 دولتهم.

 

يطبق  هو االخر  تطبيقا  اقليميا فاذا  مارس  وهو الذي ينظم مالية  الدولة  و القانون المالــــي:-ب     

 النشاط.هذا فانه يخضع  لضرائب  الدولة التي  باشر  بها  مثالاالجنبي  عمال تجاريا 

 

يطبق  هو االخر  اقليميا  عمال بنص  المادة  الثالثة من قانون  العقوبات القانون  الجنائي: -د     

قانون  العقوبات  على كافة  الجرائم  التي ترتكب  في اراضي  "يطبق  :الجزائري والتي  تنص  على انه

 " .الجمهورية

وعليه فكل  من ارتكب  فعال مجرما في نظر  القانون  الجزائري  في اراضي  الجزائر  يطبق عليه       

وال يسري  القانون   ، يستوي  في ذلك ان يكون المخالف  مواطنا او اجنبيا  ، القانون  الجزائري 

 الجزائري على مرتكب الجريمة  خارج  اراضي  الجزائر حتى ولو كان جزائري الجنسية.

 

يسري  القانون  الجزائري  على اساس  مبدأ   ،اال انه  استثناء من مبدأ  اقليمية  قانون العقوبات       

ثالثة  من قانون وفقا لنص  المادة  ال ، على بعض الجرائم  التي ترتكب في الخارج  ،شخصية القوانين  

"كما  يطبق  على الجرائم  التي ترتكب في الخارج  اذا  : العقوبات  الجزائري  والتي تنص  على انه 

كانت تدخل  في اختصاص المحاكم الجزائرية  طبقا الحكام القانون   االجراءات  الجزائية" ومن هذه  

 الجرائم:

 

ستوي  في ذلك ان يكون  من  صدر منه  الفعل  جزائريا ام ما يعتبرمخال  بامن  الجزائر وكيانها ي -1     

 اجنبيا  او ما يعتبر   تزويرا  في اوراقها  الرسمية  او تزييفا  في نقودها.
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اذا عاد  الى الجزائر وكان الفعل  معاقبا  عليه بمقتضى قانون  كل من ارتكب  جريمة  في الخارج -9     

 يعتبر  الفعل  الذي ارتكبه هذا الشخص جريمة وفقا  للقانون الجزائري.البلد  الذي ارتكب  فيه بشرط  ان 

 

لى كل  من ارتكب  جريمة في الخارج  جزائريا  كان ام  يمتد قانون العقوبات  الجزائري  اكما -8     

اجنبيا  واذا كان  الفعل الذي  ارتكب  في الخارج يجعل  من صدر  منه  فاعال او شريكا  في جريمة 

 كلها او بعضها  في الجزائر. وقعت

 

 ثانيـــــا: القانون الخـــــــــاص:

روعه  يطبق  تطبيقا  اقليميا وال يمتد  خارج  الجزائر  حتى  صل  ان القانون  الخاص  بجميع  فاال      

على  وجه  يمكن اعماله  وفقا لمبدأ  شخصية  القوانين  ءغير انه استثنا،ولو تعلق  االمر بجزائري  

 .التي  ينظمها  القانون  الدولي  الخاص العالقات ذات  العنصر  االجنبي  الخصوص  في  

 

 المطلب  الثالث
 نطاق تطبيق  القاعدة  القانونية من حيث  الزمان

 

 

 يثير  تحديد  نطاق  تطبيق  القاعدة  القانونية  من حيث  الزمان  مسألتان:     

 ان قاعدة  قانونية من حيث الزمان وذلك بالغائها  ان المشروع  قد  يوقف  سري اوالهما:

احالل قاعدة  قانونية  جديدة محل   القاعدة القانونية  القديمة وهذا  من شأنه  ان يثير التنازع   وثانيهما:

دأت في ظل  القانون  القديم وال زالت  ضاع  واالثار  القانونية التي ببين القاعدتين  على حكم  االو

كل  من القاعدتين    وكيف  تتحدد  والية ؟فكيف يحل هذا التنازع ، ظل القانون الجديد مستمرة في 

 المتعاقبتين؟

 ولذلك ستكون  دراستنا  لهذا  الموضوع على فرعين.     

 الغاء  القاعدة  القانونيةالفرع االول: 

 واعد  القانونية من حيث  الزمان.التنازع  بين  الق الفرع الثاني:

 

 االولالفرع  
 الغاء  القاعدة القانونية

 

االنهاء ، واالصل  ان  من  تاريخ وقوع  هذاونية  انهاء العمل  بها  ابتداء يقصد  بالغاء القاعدة القان       

ل  سارية  ومعموال نشرها  في الجريدة  الرسمية  وتظ اعدة تصدر  صحيحة  تصبح نافذة بمجرد كل  ق

ما  ، وإحالل قاعدة  جديدة محلها ،  إما  إوهو  ما يستتبع  حتما  ،نا بها  حتى  يحصل  الغاؤها  قانو

 وذلك  بعدم استبدالها  بغيرها  . االستغناء عنها

، إما أن يكون الغاء  حد  االمرينفان هذا  االلغاء  ال يخرج عن أ  واذا الغيت  القاعدة  القانونية     

ارت  اليه  المادة الثانية من القانون المدني  الجزائري واما ان  يكون الغاء  ضمنيا وهو ما اش  اريحص

بقولها : "ال يجوز  الغاء  القانون  اال بقانون  الحق  ينص صراحة  على هذا  االلغاء وقد يكون   االلغاء  

ضمنيا  اذا تضمن  القانون  الجديد نصا   يتعارض  مع  نص  القانون  القديم  او نظم من  جديد  موضوعا  

 .ان قرر  قواعده  ذلك  القانون  القديم" سبق 

 

 لغاء  الصريح للقاعدة القانونيةاوال: اال    

يتحقق  االلغاء  الصريح  للقاعدة  القانونية  بصدور  قاعدة  او قواعد  قانونية  جديدة تفصح عن        

 الغاء  قاعدة او قواعد  قانونية  قديمة.

 

ح بفوات  المدة المحددة  لسريان  القاعدة  القانونية  فقد يرى المشرع  كما  يتحقق  االلغاء الصري        

تقييد  العمل  بقاعدة  قانونية  بمدة او فترة  معينة  نظرا  لظروف  واحوال  معنية فاذا  انتهت تلك  الفترة 

 تصبح القاعدة  القانونية  ملغاة  حيث  يوقف  العمل بها.
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 اعدة القانونيةثانيا: االلغاء  الضمني  للق    

يقصد  بااللغاء  الضمني  ذلك االلغاء  الذي  يقع  الحد  القواعد  القانونية  دون  التصريح  به  صراحة 

ظروف الحال كما  اذا   تعرضت  قاعدة  قانونية  جديدة  او اعيد  تنظيم  الموضوع  من وانما  يستخلص 

  .من جديد 

 

 الفـرع  الثانــي
 القانونية من حيث الزمانبين القواعد التنازع 

 

ان مسألة تحديد  النطاق  الزمني  لسريان  كل من  القاعدة  القديمة والقاعدة  الجديدة  تثور في حالة ما      

فالقاعدة  القديمة  يقف سريانها  ابتداء  لت  محلها  قاعدة  قانونية  اخرى، اذا  الغيت  قاعدة  قانونية   وح

تحديد  هذا  النطاق  يكون   واالمر في ، الجديدة  يبدأسريانها  ابتداء  من يوم  نفاذها من  الغائها  والقاعدة  

اذ ال يتصور  في مثل  هذه ، رتبت اثارها  في لحظة  واحدة تعلق  بمراكز  قانونية  تكونت و اذا يسيرا 

ز  التي  تكونت ورتبت  اثارا   فالمراك ، الحالة  قيام  تنازع  بشأن  حكمها  بين القاعدتين  القديمة  والجديدة

في ظل القاعدة  القديمة تكون  محكومة بداية بهذه القاعدة  , وما يحدث  في ظل القاعدة  الجديدة  يحكم  

 بهذه  القاعدة دون غيرها.

 غير  ان االشكالية تقوم بشأن  المراكز  او االثار  القانونية التي  تتكون  خالل فترة طويلة من الزمان      

, حيث  يثور التنازع  بين القاعدة القديمة  والقاعدة  الجديدة  حول  من يحكم  هذه المراكز  وتلك االثار  

 باعتباراتها  ممتدة في ظلهما معا.

واذا  امكن  حل هذا  التنازع  فعلى  أي  اساس  يكون؟ وكيف  يمكن  التوصل  الى  المدى  الزمني       

 لكل من القاعدتين؟

مبدأ عدم  رجعية  القوانين  أي عدم  ،قول  في هذا انها  مجموعة من االسئلة   يحكمها  مبدآن  ون     

 سريان  القوانين  الجديدة  على الماضي  ومبدأ  االثر المباشر  للقانون.

 

 المبحث الثاني
 تفسير  القاعدة  القانونية

 

ث االشخاص  والمكان  والزمان  بقي  ان بعد ان عرفنا  نطاق تطبيق  القاعدة  القانونية  من حي     

نا  لتفسير  وذلك من خالل   تعرض ، نعرف بعد ذلك  الحكم  الذي  تضمنته   هذه القاعدة  وتحديد  معناه 

 الذي سنتناوله  في مطلبين.القاعدة  القانونية 

 المطلب  االول: انواع  التفسير-     

 المطلب  الثاني: مذاهب  التفسير-     

 

 طلب  االولالم
 انواع التفسيـــــر

 

 للتفسير  ثالثة  انواع   تفسير  تشريعي  وتفسير قضائي وتفسير  فقهي.     

 والتفسير  الذي نريده  في مطلبنا  هذا  هو تفسير  القاعدة  المكتوبة )التشريع(

 

 التفسير التشريـــــــعي

 
دف  توضيح  قصده  وحقيقة  الحكم الذي تضمنته  يقصد به التفسير  الذي يقوم  به المشرع  نفسه  به     

  .القاعدة  القانونية التي سبق  له  وان وضعها
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 الفرع الثاني

 التفسيــــر القضــــائي

 
هو التفسير  الذي يضعه  القضاة  اثناء  نظرهم  الدعاوى  حتى  يتوصلوا  الى معرفة حكم القانون       

 . فيها  

 

 الفرع الثالث

 ير  الفقهــــــيالتفس
 

 يقوم  به رجال  القانون  في مؤلفاتهم  وابحاثهم لبيان  حكم القانون  ووضع  ضوابط  ونطاق تطبيقه.     

 به المحاكم  من احكام  قد تساعده  في رفع  الغموض  وادراك  حكم  القانون.

 
 

 المطلب  الثاني
 مذاهب  التفسير

 

القانون مدرسة  الشرح على المتون  والمدرسة التاريخية   توجد ثالث مدارس رئيسية في تفسير     

 ومدرسة  البحث  العلمي.

 

 الفــــرع االول

 مدرسة الشرح على المتون )مدرسة  التزام  النص(

 

 الفـرع الثاني

 المدرسة التاريخية  )المدرسة االجتماعية(
 

 الفرع الثالث

 المدرسة العلمية  )مدرسة  البحث العلمي الحر(

 
 

 

 

 

مالحظة جد هامة : هذه المطبوعة ال تغني عن 

 حضور المحاضرة بأي حال من األحوال .
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 المدخــــل  للعلـوم  القانونيـــــة

 النظرية  العامة  للقانون

 الفصل االول

 التعريف بالقانون والخصائص المميزة  لقواعده

 واعدوتحديد نطاق هذه  الق

 

 التعريف بالقــــــانون                 المبحث االول:

 الخصائص المميزة  لقواعد  القانون                المبحث الثانــي:

 

 ق ق قاعدة سلوك اجتماعي  المطلب االول:           

 :  ق ق  عامة ومجـردةالمطلب الثانــي           

 دة  ملزمـــــة:  ق ق قاعالمطلب  الثالث           

 

 نطاق القاعدة القانونية                  المبحث الثالث: 
 

  الفرق بين القواعد القانونية والقواعد االجتماعية  االخرىالمطلب االول:           

 

 القواعد القانونية  وقواعد االخالقالفرع االول:           

 واعد العادات والمجامالت والتقاليدالقواعد القانونية وق الفرع الثاني:          

 القواعد القانونية وقواعد الدين الفرع الثالث:          

 

 اثر المذهب الفردي واالشتراكي في تحديد نطاق القانون: المطلب الثاني          

 

 القاعــــــدة اآلمــــــــرة   الفرع االول:          

 ــدة المكملـــــــةالقـــــــ  الفرع الثاني:          

 معيار التفرقة بين القواعد اآلمرة  والقواعد المكملة الفرع الثالث:           

 

 :           المعيـــار الجــــــامدالمطلب االول          

 :         المعيـــــار المــــرنالمطلب  الثاني         

 

 فكرة  النظام العام  الفرع االول:          

 فكرة االداب الفرع الثاني:           
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 الفصــــــل الثالــث
 اقسام القانون  و فروعــــــه

 

 معيار التفرقة بين القانون  العام  والقانون  الخاص:   المبحث االول

 فــــــــروع القانــــــــون:            المبحث الثاني

 

 ارجــــــي: القانون  العام الخالمطلب  االول          

 : القانون  العام  الداخلــــــيالمطلب الثانــي          

 

 القانون  الدستــــــــوري الفرع االول:                    

 : القانون االداريالفرع الثاني                   

 القانون المـــــــــاليالفرع الثالث:                    

 القانون الجنائــــــــي رع الرابع:الف                   

 

 فـــروع القانون  الخــــاص:    لمبحث  الثالثا

 القـــــــانون المدني  المطلب االول:          

 :  القـــانون التجـــــاريالمطلب  الثاني          

 القــــــــانون  البحــــري  المطلب الثالث:          

 القــــــــانون  الجـــــــوي   بع:المطلب  الرا          

 قــــــانون العمـــــــــل  المطلب  الخامس:          

 قـــــانون االجراءات  المدنيــة  المطلب السادس:          

 القــــــانون  الدولي الخــــــاص  المطلب  السابع:          

 

 

 الفصــــــل  الرابــــــــع
 ــــــــونمصــــــادر القان

 

 التشريـــــــــع                   المبحــث االول:

 

 التعريـــــف بالتشريع:  المطلب االول          

 انـــــــواع  التشريــــع: المطلب الثاني          

 

 الفرع االول: التشريع  االساسي )الدستور(                

 العادي)القوانين  العادية(  الفرع الثاني: التشريع                

 الفرع الثالث: التشريع الفرعي) قرارات  ادارية وتنظيمية ولوائح(                

 

 اصدار التشريع ونشره والرقابة القضائية على صحته: المطلب الثالث           
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 الفرع االول:  اصـــــدار  التشريــــــع               

 الثاني:  نشــــــر التشريــــــع الفرع               

 الفرع  الثالث: الرقابة  القضائية  على صحة  التشريع               

 

 ضرورة التقنين     المطلب الرابع:          

 

 مباديء الشريعة االسالمية          المبحث الثاني: 

 
 يالمطلب االول:  الشريـــــعة  االسالمية  كمصدر  اصل          

 المطلب الثاني:  الشريعة  االسالمية  كمصدر  احتياطي           

 

 :   العــــــــرفالمبحث الثالث

 

 اركــــــان  العـــــرف: المطلب االول          

 

 :  الركـــــن المـــــــاديالفرع االول               

 : الركن  المعنــــــويالفرع  الثاني               

 

     

 اساس  قوة  العرف  الملزمةالمطلب الثاني:        

 مكانة  العرف  بين  المصادر الرسمية  للقانون: المطلب  الثالث         

 نصيب  العرف في فروع  القانون  المختلفةالمطلب الرابع:          

 

 : القانـــــون  الدستوريالفرع االول               

 : القانـــــــون  المدنــــــيلثانيالفرع  ا               

 :  القـــــانون التجـــــــاريالفرع  الثالث               

 : قانـــــون  العقـــــــوباتالفرع الرابع               

 

 مباديء القانون الطبيعي وقواعد العدالة  المبحث  الرابع: 

 

 الفصل  السادس

 تفسير القانون

 ـــــواع  التفسيـــــــرانـ المبحث االول: 

 

 تفسيـــــر تشريعــــيالمطلب االول:           

 تفسيــــــر قضائــــيالمطلب الثاني:           

 تفسيــــر فقهــــــيالمطلب الثالث:           
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 مدارس  التفسيـــــــر   المبحث  الثاني: 

 

 مدرسة  الشرح على المتون المطلب االول:          

 المدرسة التاريخيــــــــةالمطلب الثاني:           

 مدرسة البحث العلمي  الحرالمطلب الثالث:           

 مذهب  القانون  الجزائري  في تفسير  القانونالمطلب الرابع:           

 

 

اذا اورد في النص لفظ مشترك  فان كان مشتركا بين معنى لغوي  القاعدة  الرابعة: 

الحي قانوني   وجب  حمله  على المعنى  االصطالحي وان كان  مشتركا  بين  ومعنى اصط

معنيين  او اكثر  من المعاني  اللغوية  وجب  حمله  على معنى  واحد  منهما بدليل بعينه  

 وال يصح  ان يراد  به معنيان  او معانيه معا.

 

تخصيصه وجب  حمله    اذا ورد في النص لفظ عام  لم يقم دليل  علىالقاعدة الخامسة: 

على عمومه  واثبات  الحكم  لجميع  افراده قطعا  فان  دل  دليل على  تخصيصه  وجب  

حمله  على ما بقي من افراده  بعد التخصيص  واثبات  الحكم  لهذه  االفراد  ظنا  ال قطعا  

 جة.وال يخصص العام  اال بدليل  مساويا  او اعلى منه  في القطيعة والظنية  والدر

 

 

 الفصل  الخامس
 تطبيق القانون

 

 نطاق تطبيق  ق ق من حيث االشخاص    المبحث االول:

 قاعدة عدم  جواز االعتداد  بالجهل بالقانون()                             

 

 : اساس قاعدة  عدم جواز  االعتذار بالجهل بالقانونالمطلب االول          

 ستثناءات على عدم جواز االعتذار  بالجهل بالقانون: االالمطلب الثاني          

 : امتداد  قاعدة عدم جواز االعتذار  بالجهل بالقانونالمطلب الثالث          

 الى مصادر القانون المختلفة                                   

 

 :  نطاق تطبيق القانون  من حيث  المكانالمبحث الثاني

 تطبيق القانون  من حيث الزمان : نطاق المبحث الثالث

 تنازع القوانين في الزمان()                         
 

 الغاء القاعدة القانونية: المطلب االول          

 التنازع بين ق ق من حيث الزمان: المطلب الثاني          

 : مبدأ عدم  رجعية  القوانين الفرع االول               

 : الحلول  التشريعية  لعض  صور التنازعالفرع الثاني               



 

41 

 

 الفصــــــل الخامس

 تفسيـــــر القانــون
 انـــــواع التفسيـــــر         المبحث االول:

 

 ـــــــــيتفسيــــــر تشريعالمطلب االول:           

 تفسيــــــرقضائــــــــي المطلب  الثاني:         

 تفسيـــــر فقهــــــــــي المطلب  الثالث:         

 

 مـــــدارس التفسيــــــــر:         المبحـث الثاني

 
 

 : مدرسة  الشرح  على المتونالمطلب االول          

 ة: المدرسة التاريخيالمطلب  الثاني         

 : مدرسة  البحث العلمي  الحرالمطلب الثالث         

 ون  الجزائري  في تفسير  القانونمذهب  القان المطلب  الرابع:         
 انتهــــى البرنامـــــج                                                                          

 
 

 

 قائمة ببعض  المراجع  الخاصـــــــة

 بالمدخل  للعلوم  القانونية )النظرية العامة للقانون(

 

 
 *النظرية العامة للقانون: سميـــر عبد السيد

 *المدخل الى  القانون: حســـــــن كيـــــرة

 *المدخل للعلوم القانونية,النظرية العامة للقانون: توفيق حسن فرج

 *المدخل للعلوم  القانونية: سليمـــــــان مرقــــــص

 اصـول القانون: عبد المنعــم فرج  الصــــــدة*

 *المدخل للعلوم القانونية)ن ع ق(: حبيب  ابراهيم الخليلــــي

 *شرح النظرية ع للقانون  في القانون  المدني الجزائري: خليل  احمد حسن قدادة

 *الوجيز في نظرية  القانون  في ق الوضعي الجزائري: محمد حسنين

 لحق  بوجه عام: محمــــد حسنيــــــن*الوجيز في نظرية ا
 

 

 


