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 القانونیة للقاعدة الرسمیةالمصادر  :المطلب الرابع               
 الصیاغةتحدد ف مبهمة،عامه تعرض  المادیةالمصادر  أو القانونیة القاعدةجوهر 

ال  إذ   ،األفرادمن قوه تلزم  انه یظل مجردأغیر . بما یهیئه للتطبیق العملي مضمونه القانونیة
 األفرادعلى  فرضهابیه تایج إلزامقوه  إلىفیحتاج  ،یفرضها العقل أدبیه إلزامقوه  إالتكون له 

 إلىتحتاج  إذا القانونیة ةالقاعدف. المادي اإلجباروتكفل احترامه عن طریق  ،الجماعةفي 
حترام على اهم جبرا لضها على الناس وتحمفتفر  ،في العمل الملزمةها القوه عطیتسلطه 
ة مطبق سائدة قاعدة أي، ةوضعی قاعدة القانونیة القاعدةتصیر  الملزمةوبهذه القوه . أحكامها

  .على كفاله احترامها المادیةتها قو  الدولةفي العمل، ترصد 
، أخرى بعبارة أوفي العمل؟ ة ملزم قوة القانونیة القاعدة إعطاءتملك  فما هي السلطات التي

  ؟الوضعیة القانونیة للقاعدة الرسمیةما هي المصادر 
، ففي بعض الدول أخر إلىمن نظام  الرسمیةي الواقع تختلف حجیة المصادر ف

ترا، بینما یحتل ما هو معمول به في انجلك ،للقانون الرسمیةهرم المصادر  قمةیحتل العرف 
  .القانونیه العرف القیمةیلیه من حیث  المرتبةخرى نفس أالتشریع في دول 

ب المشرع الجزائري رتّ  ،من القانون المدنيولى األ للمادةي الجزائري مثال وطبقا وف
 اإلسالمیة الشریعةولى، مبادئ األ المرتبةالتشریع في : كما یلي للقانون الرسمیةالمصادر 

في  العدالة، ومبادئ القانون الطبیعي وقواعد الثالثة المرتبةفي ، والعرف الثانیة المرتبةفي 
  .واألخیرة الرابعة المرتبة

 التشریع: األولالفرع         
  تعریف التشریع وخصائصه :األولالبند     
  تعریف التشریع: أوال

  .ول عام والثاني خاصأل، اانمعنیصطالح التشریع ال
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 العامة السلطة بواسطةوصیاغتها  القانونیةویقصد به وضع القواعد  :المعنى العام
  .في المجتمع األفرادلحكم عالقات  ،الدولةفي  المختصة

 والمنظمة المدونة القانونیةفهو حین یقصد بالتشریع مجموعه القواعد  :الخاصالمعنى 
لمدني والتجاري والتقنین ا   الدستورك المواد، متسلسلةنه واحده لفرع من فروع القانون في مدو 

  .وقانون العقوبات
  خصائص التشریع: ثانیا    

 وبأنهقانونیه عامه مجرده،  قاعدةیضع  أنهبن التشریع یتمیز إف للتعریف السابق   وفق
  .مختصةیصدر عن سلطه عامه  وبأنه، مكتوبةیصدر في صوره 

 قتم شرحها عند التطر  الخاصیةوهذه  :قانونیه عامه مجرده قاعدةیضع   التشریع   -1
  .القانونیة القاعدةخصائص ل

   مكتوبة قاعدةنه یتضمن أهم ممیزات التشریع أمن : مكتوبةالتشریع یصدر في صوره  - 2
في  أدتهي التي  كثیرةیحقق له مزایا  مكتوبة وثیقةوصدور التشریع في .  رسمیه وثیقةفي 
  :العرف ومن مزایاه ةوخاصقه عن غیره من مصادر القانون تفو  إلى األمر آخر
 كما نشأتهاتاریخ  أو، القانونیة القاعدةوجود  إثباتع مجاال للشك حول دانه ال ی ،

  .الزمنیة الناحیةمن   القانونیةقواعد ال  یحدد نطاق سریان
 عن   االجتماعیةمالحقه التطورات   ومن مزایاه انه یعطي حریة كبیره للمشرع في

وقت، على ، وهو ما یمكن القیام به في اي مكتوبةفي نصوص  إرادته إفراغطریق 
  .العرف بواسطةالشعبیة  اإلرادةخالف التعبیر عن 

 الصیاغة  ناحیةتعبیرا دقیقا من  إرادتهاتعبر عن  أن للدولةمزایاه انه یسمح    ومن
واضطراب في تطبیق القانون   تالفي الكثیر من الغموض إلى، مما یؤدي القانونیة

  .العملیة الحیاةوفي 



 

ن صدور التشریع في وثیقه مكتوبه یحقق قدرا كبیرا من االستقرار وثقه 

وبذلك  ،
لسلوك معین مده طویله من 

على سبیل التدرج حسب درجه او سمو كل نص 

ساسي لتمییزه عن التشریع العادي والتشریع الفرعي، والدستور 
الروابط  

 الدولةبین قوانین 

ن صدور التشریع في وثیقه مكتوبه یحقق قدرا كبیرا من االستقرار وثقه 

،الغالب هي السلطه التشریعیه
لسلوك معین مده طویله من 

على سبیل التدرج حسب درجه او سمو كل نص 

  

ساسي لتمییزه عن التشریع العادي والتشریع الفرعي، والدستور 
  تها وتنسق

بین قوانین  األسمى

ن صدور التشریع في وثیقه مكتوبه یحقق قدرا كبیرا من االستقرار وثقه 

الغالب هي السلطه التشریعیه
لسلوك معین مده طویله من   

على سبیل التدرج حسب درجه او سمو كل نص 

ساسي لتمییزه عن التشریع العادي والتشریع الفرعي، والدستور 
تها وتنسقوتحدد اختصاصا

األسمىویعتبر الدستور القانون 

ن صدور التشریع في وثیقه مكتوبه یحقق قدرا كبیرا من االستقرار وثقه 

الغالب هي السلطه التشریعیه   في
 یختلف عن العرف الذي تنشا قواعده تلقائیا بسبب اتباع الناس

على سبیل التدرج حسب درجه او سمو كل نص 

ساسي لتمییزه عن التشریع العادي والتشریع الفرعي، والدستور 
وتحدد اختصاصا ةواعد قانونیه تنظم السلطات العام

ویعتبر الدستور القانون 
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ن صدور التشریع في وثیقه مكتوبه یحقق قدرا كبیرا من االستقرار وثقه 

في :التشریع یصدر عن سلطه عامه مختصه
یختلف عن العرف الذي تنشا قواعده تلقائیا بسبب اتباع الناس

  .الزمن بحیث یستقر في وجدانهم الشعور بااللتزام

على سبیل التدرج حسب درجه او سمو كل نص 

ساسي لتمییزه عن التشریع العادي والتشریع الفرعي، والدستور 
واعد قانونیه تنظم السلطات العام

ویعتبر الدستور القانون . 

ن صدور التشریع في وثیقه مكتوبه یحقق قدرا كبیرا من االستقرار وثقه 
  .هفي المعامالت، وفي الحیاه االجتماعی

التشریع یصدر عن سلطه عامه مختصه
یختلف عن العرف الذي تنشا قواعده تلقائیا بسبب اتباع الناس

الزمن بحیث یستقر في وجدانهم الشعور بااللتزام
  صور التشریع

على سبیل التدرج حسب درجه او سمو كل نص  ةبصور مرتّ 
  :تيالشكل اآل

ساسي لتمییزه عن التشریع العادي والتشریع الفرعي، والدستور 
واعد قانونیه تنظم السلطات العام

. حقوق  المواطنین وواجباتهم 

ن صدور التشریع في وثیقه مكتوبه یحقق قدرا كبیرا من االستقرار وثقه إوخالصه القول ف
في المعامالت، وفي الحیاه االجتماعی

التشریع یصدر عن سلطه عامه مختصه
یختلف عن العرف الذي تنشا قواعده تلقائیا بسبب اتباع الناس

الزمن بحیث یستقر في وجدانهم الشعور بااللتزام
صور التشریع :البند الثاني

صور مرتّ یتخذ التشریع عدة 
الشكل اآل تشریعي كما یوضحه

  الدستور
ساسي لتمییزه عن التشریع العادي والتشریع الفرعي، والدستور یسمى بالتشریع األ

واعد قانونیه تنظم السلطات العامعبارة عن مجموعة ق
حقوق  المواطنین وواجباتهم 

وخالصه القول ف
في المعامالت، وفي الحیاه االجتماعی

التشریع یصدر عن سلطه عامه مختصه
یختلف عن العرف الذي تنشا قواعده تلقائیا بسبب اتباع الناس

الزمن بحیث یستقر في وجدانهم الشعور بااللتزام
البند الثاني

یتخذ التشریع عدة 
تشریعي كما یوضحه

الدستور :والأ       
یسمى بالتشریع األ

عبارة عن مجموعة ق
حقوق  المواطنین وواجباتهم بینها وتعین 

وخالصه القول ف
في المعامالت، وفي الحیاه االجتماعی

التشریع یصدر عن سلطه عامه مختصه -3
یختلف عن العرف الذي تنشا قواعده تلقائیا بسبب اتباع الناس

الزمن بحیث یستقر في وجدانهم الشعور بااللتزام
البند الثاني       

یتخذ التشریع عدة 
تشریعي كما یوضحه

        
یسمى بالتشریع األ

عبارة عن مجموعة ق
بینها وتعین 
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لبقیة القواعد  بالنسبه األولى  التي یتضمنها المرتبة القانونیةالقواعد  تأتيوبالتالي  جمیعا
  .القانونیه

من قواعد الدستور مع  قاعدةما تعارضت  إذا ،القانونیةالقواعد مبدا تسلسل بوعمال 
ن أل ،الثانیةعلى  األولىنه یفضل في مجال التطبیق إف ،العادیةقانونیه في القوانین  قاعدة

وبالتالي یتوجب على سائر القواعد  ،الهرم القانوني قمةفي  تأتيقواعد القانون الدستوري 
    .أحكامهاتعارض  أوخالفها ت أال األخرىالقانونیه 

یطبق في كل مره تتعارض فیها قواعد المعاهدات الدولیه مع  أیضاوهذا المنطق 
  .الدولیةقوى من قواعد المعاهدات أاذ تعتبر قواعد القانون الدستوري  ،الدستور

  الدولیةثانیا االتفاقیات    
اكثر من  أوكل اتفاق مكتوب بین شخصین  إلى المعاهدةینصرف اصطالح 

 ألحكاموفقا  إبرامهیتم . كانت التسمیه التي تطلق علیه أیاالقانون الدولي العام  أشخاص
  .قانونیه أثار إحداث إلىالقانون الدولي تهدف 

متى تم ، للدوله   واالتفاقیات الدولیه تصبح جزء ال یتجزا من التشریع الداخلي 
ل الدستور خوّ  شأنالوفي هذا  ،التصدیق علیها من قبل السلطه المختصه دستوریا بذلك

الفقره 2016من الدستور الجزائري المعدل في   91لنص الماده    لرئیس الجمهوریه طبقا
وتتم هذه المصادقه بموجب مرسوم  .علیها والمصادقة الدولیةالمعاهدات  إبرامالتاسعه سلطه 

  .رئاسي
  :هما أساسینشرطین  الدولیة االتفاقیةویشترط المؤسس لنفاذ 

 أعضاءموافقه  أيیتمثل في صدور موافقه صریحه من البرلمان بغرفتیه،  شرط قبلي - 1
  .مةاألمجلس  أعضاء وموافقة ،المجلس الشعبي الوطني

. مرسوم رئاسي أورئاسي  أمرالبرلمان في شكل  موافقة إفراغویتمثل في  بعدي شرط - 2
من التشریع الداخلي  أسمى حجیة الدولیةومع توفر هذین الشرطین، تكتسب المعاهدات 
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معاهدات التي یصادق علیها رئیس ال"من الدستور  150العادي، كما تنص على ذلك الماده 
تسمو عن  أي "الجمهوریه حسب الشروط المنصوص علیها في الدستور تسمو على القانون

  .عن البرلمان الصادرةمجموعه النصوص التشریعیة 
  العضویة القوانین :ثالثا            

  تعریفها/ أ
 إجراءاتها البرلمان وفق التي یسنّ  القانونیةمجموعه القواعد  العضویةیقصد بالقوانین 

  .القوانین العادیه سنّ  إجراءاتمختلفه عن   خاصة
  مجاالتها/ب

  :حددتها 141 المادة أنجد نقوانین عضویه   یع التشریع بموجبوفیما یخص مواض
  .وعملها العمومیة السلطةتنظیم  -
  .االنتخابات -
  .السیاسیة باألحزابالقانون المتعلق  -
  .باإلعالمالقانون المتعلق  -
  .للقضاء والتنظیم القضائي األساسيقانون  -
  .المالیةالقانون المتعلق بقوانین  -

  العضویةالقوانین  إلعداد التشریعیة اإلجراءات /ج       
   :المبادرة بالقانون العضوي - 1

 ،مجلس االمه حق المبادره بالقوانین العضویه وأعضاءوالنواب  األوللكل من الوزیر 
  .وهنا ال یوجد تمییز بینها وبین القوانین العادیه
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  :على القانون العضوي والمصادقةمرحله التصویت  - 2   
، مةألامجلس  وألعضاءالمطلقه للنواب  غلبیةباألعلى القانون العضوي  ةتتم المصادق

ولیس من الحاضرین فقط، كما هو  األعضاءمن النصف من  بأكثرتكون  المطلقة هغلبیواال
  .العادیةبالنسبه للقوانین  الشأن
  العضویةرقابه المجلس الدستوري على القوانین  - 3    

النص مع الدستور من طرف المجلس  مطابقةیخضع القانون العضوي لمراقبه 
  .یهمن طرف رئیس الجمهور  إصداره أوالدستوري قبل صدوره 

المفروضه على القوانین  المطابقةلمجلس الدستوري وفق رقابه لالتدخل المسبق  إن
تتمثل في  :همیةاأل غایةنتیجة  في    بیرتّ  ةتشریعی أوامرحتى ولو كانت في شكل  العضویة

ي أل المطلقة المخالفةعدم  وباألخص ،نصوص مخالفه للدستور أيصدور  إمكانیةعدم 
  .للمواطن ةاألساسیمن الحریات  ةنص دستوري یتعلق بحری

  القانون إصدار - 4          
البرلمان وبعد   علیها في المصادق العضویةیصدر رئیس الجمهوریه القوانین 

 30 أقصاهجل أ دستور من طرف المجلس الدستوري فيخضوعها لمراقبه المطابقه مع ال
  .یوما

 )القانون( ةالتشریعات العادی :رابعا            
في حدود  الدولةفي  التشریعیة السلطةالتشریع العادي هو التشریع الذي تسنه 

القانون بمعناه " : اسم طلق على هذا النوع من التشریعیو  .اختصاصها المبین في الدستور
  .مجموعه من القواعد تضعها السلطه التشریعیه أو قاعدةالذي یراد به  "الخاص

ن كانت الدساتیر تنص إ و  السلطة التشریعیة،واألصل أن التشریع العادي تقوم به 
بما تعطیه من حق  ،عاده على اشتراك رئیس الدوله مع السلطه التشریعیه في هذه الوظیفه
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وهذا الذي . ه هذه السلطه منهاما تسنّ ى االعتراض عل حق التصدیق او أواقتراح القوانین 
  .سار علیه الدستور الجزائري

  التشریع العاديمراحل سن               
  :تیةاآللمراحل بایمر التشریع العادي 

  )بالتشریع المبادرة:  (مرحله االقتراح - 1
نواب البرلمان مثال بعرض  أو الجمهوریةرئیس أو  األولیتقدم الوزیر أن ویقصد بها 

لتنظیم  أوتنظیم قانوني لحلها  إلىتهم المجتمع وتحتاج  االجتماعیة المشكلة   عن ةفكر 
  .اقتراحالعالقات فیها على نحو معین في شكل 

والنواب  األوللكل من الوزیر   من الدستور 136وفي الدستور الجزائري طبقا للماده 
  .بالقوانین المبادرةحق  األمةمجلس  وأعضاء

عضوا في  20و أنائبا  20عن  ةواب مقدممن النّ  المقترحةن تكون تلك أبشرط 
لتنظیم بامن الدستور المتعلقه  137 ةالمادمجاالت المنصوص علیها في ال في األمةمجلس 
  .اإلقلیميوالتقسیم  ،اإلقلیموتهیئه  ،المحلي

 ،األولمت من الوزیر قدّ  إذا تشریعمشروع بالتشریع تسمى  المبادرة أن إلىشیر هنا ن
  .قتراح تشریعبافتسمى  األمةمجلس  أعضاء أوكانت من النواب  إذا أما

  الفحصمرحله  - 2
مام لجنه مختصه تابعه للمجلس أفحص محتوى المشروع  ةحلتي مر أبعد االقتراح ت

  .ذا كان هذا المشروع صالحاإا هذه اللجنه تقریرا عمّ  وتقدمّ  ،الشعبي الوطني
  المناقشةمرحله  - 3

 أویكون كل مشروع  أنیجب  2016من الدستور المعدل سنه  138 المادةحسب نص 
على التوالي حتى  األمةاقتراح موضوع مناقشه من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس 

  .علیه المصادقةتتم 
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  الجمهوریةاعتراض رئیس   إمكانیةمرحله   - 4
ه في ثانی مداولة إجراء الجمهوریةیمكن لرئیس  "من الدستور  145تنص الماده 

  تاریخ اقرارهلیوما الموالیه  30ون ضقانون ثم التصویت علیه في غ
المجلس الشعبي الوطني  أعضاءثلثي  بأغلبیة إالالقانون  إقرارال یتم  الحالةوفي هذه 

  ".األمةمجلس  وأعضاء
 ه االعتراض من خالل المده المحددنه یحق لرئیس الجمهوریأمن هذا النص نستنتج 

قراره من طرف إن القانون المعترض علیه یمكن إلكن برغم ذلك ف ،إقرارهمن  ایوم 30
 غلبیةبأیكون  أنلكن بشرط ،  األمةمجلس  وأعضاءالمجلس الشعبي الوطني  أعضاء
  .3/2 أعضائه

  مرحله نفاذ التشریع  - 5
اعترض  أو الجمهوریةالقوانین من طرف البرلمان ولم یعترض رئیس  إقرارتم  إذا

تحقق الوجود  ،أعضائهت بثلثي وصوّ  األمةالوطني ومجلس  يل المجلس الشعبوتدخّ 
  .اصداره أوبعد نشره  إالنافذا    لكن بالرغم من هذا ال یصبح .هذه النصوصلالقانوني 
 :اصدار التشریع  - أ
 ةرئیس الجمهوریإلى ذلك النص  ه البرلمان على نص االقتراح یحالبعد موافق 

تسجیل  باإلصداروالمقصود   بإصداره إالذلك ال یكون هذا القانون نافذا  عوم ،یصادق علیهل
هو عمل تنفیذي  فاإلصدار .التنفیذیة السلطةبتنفیذه من قبل  واألمرالوجود القانوني للتشریع 

  .بعد مرحله صنع القانون یأتي ألنهال تشریعي 
 اإلصدار إجراءشر في كون النشر عملیه الحقه على عن النّ   اإلصدارویختلف 

عن طریق  للحكومةالعام  األمین ىإلله بعد توقیعه للقانون یحوّ  الجمهوریةرئیس  أنحیث 
  .قصد نشره الرسمیة الجریدةمصلحه  إلىحیله یوالذي بدوره  ،للرئاسة العامةاالمانه 
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  نشر التشریع   - ب
 ،لهم للعلم به الفرصة إتاحة أي ،بعد نشره إالال یصبح التشریع ملزما للمكلفین به 

  .الرسمیة الجریدةالنشر تتمثل في  ةووسیل .ال بنشر التشریعإن یتم أوهذا ال یمكن 
  الرئاسیة األوامر: خامسا        

وفي جمیع  بأوامرسلطه التشریع  العادیة في الحاالت الجمهوریةیمكن لرئیس 
  :المجاالت وذلك في الحاالت

  .شهور المجلس الشعبي الوطني - 1      
  .البرلمان عطله  بین دورتي - 2      

 أولالنصوص التي اتخذها على كل غرفه من البرلمان في  الجمهوریةویعرض رئیس 
لرئیس   كما یجوز .التي ال یوافق علیها البرلمان األوامر الغیةوتعد  ،دوره له لیوافق علیها
من الدستور وهي  105ص الماده حسب ن االستثنائیةفي الحاالت  بأوامرالجمهوریه التشریع 

  .الطوارئ والحصار ةحال
  التنظیمیةالنصوص  :سادسا                

وكیفیات تطبیق  إجراءاتلتبیان  )الحكومه( التنفیذیة السلطةهي نصوص تصدر عن 
سلطه  التنفیذیةل الدستور ذاته للسلطه وبناء على ذلك خوّ  .وتنفیذ النصوص التشریعیه

مراسیم " تحت تسمیه  أساسا األعمالوقد وردت هذه  ،طابع تشریعيذات  عمالأ إصدار
لوائح  أواتخاذ مناشیر  لإلدارةقا من هذه المراسیم یمكن وانطال. "ةمراسیم تنفیذی" و "رئاسیة

  ؟نواعكل نوع من هذه األبقرارات فما هو المقصود  أومقررات  أو
  التنظیمیةالنصوص  أنواع           

المناشیر  - د ،المشتركه الوزاریةالمناشیر  -ج ،التنفیذیةالمراسیم  -ب ،الرئاسیةالمراسیم  -أ
  .ةنظمواألاللوائح  -ه ،القطاعیة الوزاریة
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  الرئاسیةالمراسیم  -أ        
اعتباره رئیس ب ةیرئاسمراسیم  إصداراختصاص  الجمهوریةالدستور لرئیس  أجاز 
 رئاسیه فردیهمراسیم تتخذ في شكل  فإما :شكلین الرئاسیة، وتتخذ المراسیم التنفیذیةالسلطه 

طابع   مراسیم رئاسیه ذاتفي شكل  وٕاما، الدولةالتعیینات في مختلف وظائف  ةكحال
وتكون هذه  . معینه لمسالةحاله تنظیم تشریعي  أو ة،كحاله الموافقه على اتفاقیه دولی تشریعي

  .ةالرسمی الجریدةوتنشر في  الجمهوریةعه من قبل رئیس المراسیم موقّ 
 إحداثیتضمن  2020فیفري  04 يمؤرخ ف 36-20رئاسي رقم   مرسوم -   :مثال

  .ةوتسییر وزاره الشباب والریاض ةمیزانی إلىباب وتحویل اعتماد 
مهام مدیرین للموارد  إنهاءیتضمن  2018دیسمبر  02مرسوم رئاسي مؤرخ في  -

  .في والیتین المائیة
  التنفیذیةالمراسیم  -ب

  والذي األولالجزائري قرار الوزیر  اإلداريفي التنظیم  ةیس الجمهوریقد یلي قرار رئ
 إحدىوذلك في  اإلداریةممارسته لمهامه  إطاریصدر في شكل مرسوم تنفیذي في 

  .ةفردی ةمراسیم تنفیذی•  ةتنظیمی ةمراسیم تنفیذی•  :الصورتین
  التنظیمیة التنفیذیةالمراسیم •        

في شكل مرسوم تنفیذي  األولعن الوزیر  الصادرة اإلداریةویقصد بها تلك القرارات 
 اإلدارةالمیادین التي تخص  إحدىوتتضمن قواعد عامه ومجرده في  ،ذو طابع تنظیمي

  .في جمیع جوانبها العامة
یحدد كیفیات تحضیر  2015جانفي  25مؤرخ في  19 15مرسوم تنفیذي رقم  -  مثال

  .عقود التعمیر وتسلیمها
 وٕاصدار إعدادیحدد شروط  2016فیفري  03مؤرخ في  58 16مرسوم تنفیذي رقم  -

  .الستعجالياجواز السفر 
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  الفردیة التنفیذیةالمراسیم •               
ن شخص قانوني معین أالتي تصدر بش ةالذاتی أو ةالفردی اإلداریةهي تلك القرارات 

ومن هذا  ،معینین بذواتهم أشخاص أو ،بشان حاالت أو ،بذاتها ةمعینة ن حالأبش أو ،بذاته
التنفیذیة المراسیم  إصدارمن الدستور سلطه  99طبقا للماده  األولالمنطلق یملك الوزیر 

وجب علیه  الدستوریة السلطةرس هذه ما فإذا .الرئاسیةكالتعیین خارج التعیینات  ة،الفردی
  .ذات الطابع الفردي التنفیذیة المراسیماستعمال 

مركز  إنشاءیتضمن  2016ماي  23مؤرخ في  146 16رقم مرسوم تنفیذي  - مثال
   .ةجامعي ببریك

من القوانین والتنظیمات في  دنيأ ةفي مرتب أنها التنفیذیةومن خصائص المراسیم 
  .تطبیقا لتلك النصوص تأتيفهي  ،ولذلك فهي ملزمه بعدم مخالفتها ،القانونیةتدرج القواعد 

  المشتركة الوزاریةالمناشیر   - ج     
مشتركه لتفسیر  وزاریةمناشیر  إصدارسلطه  الحكومة عضاءألالدستور  أجاز

المنشور الوزاري المشترك بین وزاره ك .نصوص قانون معین یشتركان في مجال تطبیقه
وتكتسب هذه المناشیر  .العامة للمنفعة الملكیةالتعمیر المتعلق بتعویضات نزع  ووزارة المالیة
وال تخضع هذه  .بشرط احترامها لقاعدة تدرج القوانین ةتشریعی ةقیم المشتركة الوزاریة
  .الحكومة أعمالباعتبارها عمال من  اإلداريرقابه القضاء ل رالمناشی

  المنفردة الوزاریةالمناشیر   -د              
 مسالةتفسیر  أووتتناول تنظیم  ،وتصدر هذه المناشیر عن الوزیر المكلف بالقطاع

اإلدارة من    أعوانمن هذه المناشیر تمكین  والغایة ،قانونیه معینه نص علیها قانون معین
وال  ،للقانون ةتطبیقی ةتجسید هذه المناشیر كنصوص تنظیمیفي  ‘حسن فهم القانون رغب

  .اإلداريال تخضع لرقابه القضاء  ولو أنهاالعمل التشریعي  إلىترقى 
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حدد كیفیه تطبیق منع تعاطي تبغ التدخین في ی   2016جوان  20قرار مؤرخ  - مثال
  .قطاع التعلیم العالي والبحث العلميل التابعةالمؤسسات والهیاكل 

  نظمةواأل ه اللوائح            
الوزراء  بإصدارهاما یتكفل  ةوعاد ،اإلداریة األنظمة ةتتخذ هذه القرارات غالبا صف

بطابعها العام والمجرد  األنظمةوتتمیز هذه  ةالرسمی ةوتنشر في الجرید ،المكلفون بالقطاع
  .والملزم
 ةحدد البرنامج البیداغوجي لنیل شهادی 2019فیفري  07مؤرخ في  132قرار رقم  -  مثال

  .لقطاع التعلیم العالي والبحث العلمي التابعة العمومیة اإلدارةماستر في 
الذي یحدد  2019فیفري  12القرار المؤرخ یتمم  2019فیفري  24قرار مؤرخ في  -

  معاییر االنتقاء للقبول في برنامج تحسین المستوى في الخارج
  ةاالسالمی الشریعةالفرع الثاني مبادئ              
 إلیهذلك المصدر الذي یرجع  ، أياحتیاطي يمصدر رسم اإلسالمیة الشریعة

  .وهو التشریع األصليعند عدم وجود المصدر الرسمي  مباشرة القاضي
  ةاإلسالمی الشریعةالمقصود بمبادئ  :أوال           

كمصدر من  ةاالسالمی الشریعةمبادئ  إلىقانون المدني ال من األولى ةمادتشیر ال
تتفق   ود بهذه العباره؟ تكادفما هو المقص،  اإلسالمیة الشریعة إلىمصادر القانون ولیس 

والقواعد  العامة األصول(  : اإلسالمیة الشریعةالمقصود بمبادئ  أنشراح القانون  ةكلم
 الشریعة لمبادئویعللون اختیار المشرع  ،)التفصیلیة أحكامهادون  اإلسالمیة ةللشریع ةالكلی

ن إومن ثم ف ،اإلسالمیةللمذاهب  الفقهیةالقاضي على االختالفات  إحالةتفادي ل اإلسالمیة
ال اختالف فیه    وهو واحد اإلسالمیة الشریعةعلى جوهر  إحالةعلى المبادئ هي  حالةاإل

  .بین الفقهاء
  .المسائل التي ال خالف فیها بین الفقهاء أي ،تفصیلیةالدون  الكلیةبالمبادئ  إذنفالعبرة 
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تضییق غیر مبرر على القاضي  إلسالمیةااالقتصار على مبادئ الشریعة  أنوالواقع 
(  التشریع أنالمفترض ف ،من نصوصها واالستفادة ،اإلسالمیة الشریعة أحكام إلىفي الرجوع 

القاضي قد وجد ثغره  أنجزئیه دقیقه، بمعنى  مسالةقد فاته تنظیم ) الرسمي األولالمصدر 
لسد هذه  اإلسالمیة الشریعة  إلىیتوجب علیه الرجوع  الحالةفي مثل هذه  ،في التشریع

یقتضي الرجوع  األمر أنولكن االقتصار على المبادئ یجعل مهمته معقده جدا ذلك  ،الثغرة
القاضي ممنوع من ذلك  أن، في حین الجزئیةلسد هذه  اإلسالمیة الشریعةتفاصیل  إلى

    .بكل وضوح على المبادئ دون التفاصیل أحالتهقد  األولى فالمادة
  هذه المبادئ حقیقة :ثانیا            

یطرح بشكل جدي بیان حقیقه هذه  اإلسالمیة الشریعةعلى مبادئ  اإلحالة إن
ویكتفون  ،لهذه المبادئ أمثلهجانبا كبیرا من شراح القانون ال یذكرون  أنذلك  ،المبادئ

 ،دون مسائلها الجزئیه وحلولها التفصیلیه اإلسالمیة الشریعةتمثل كلیات  أنهابالتصریح 
، عدم جواز التعسف في استعمال الحق :ه من المبادئ منهاجمل إلىویشیر جانب من الفقه 

 اإلضرارعدم جواز  مبدأ ،تحریم الغش مبدأ ،وجوب الوفاء بالعقود أمبد ،التراضي حریة أمبد
كانت  أیاوهذه المبادئ یخضع لها الناس  ،الناس بالباطل أموال أكلعن    النهي مبدأ ،بالغیر
التشریع ك العامة األصولهذه  ، ألنمن غیر المسلمین أممن المسلمین  أكانوسواء  ،دیانتهم

 أموال أكلفعدم التعسف في استعمال الحق وضمان الضرر وعدم  ع،الذي یخضع له الجمی
  .عامه یخضع لها جمیع الناس أحكامالناس بالباطل مثال هي 

من  اإلسالمیة الشریعةمبادئ  إلىالقاضي  بإحالةاالكتفاء  أن إلیهوالذي یجب التنبیه 
ن في ظل الهیّ  باألمرجل استنباط حكم جزئي لتطبیقه على النزاع المعروض علیه لیس أ

المعامالت  الفقه وفقه أصول قوانین الوضعیه دون مادتيالتدریس باكتفاء كلیات الحقوق 
  .ةوغیرها من المواد الشرعیه الضروری ،الشرعیة
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   اإلسالمياإلسالمیة والفقه  الشریعة :ثالثا       
وهناك  ،اإلسالميولیس الفقه  اإلسالمیة الشریعةاستعمل النص القانوني اصطالح 

 األحكامهي ما شرعه اهللا تعالى من  اإلسالمیة الشریعةن أل. فرقا جوهریا بین االصطالحین
ما أ .األخرى واألدلةوالقیاس  اإلجماعوما تفرع عنها من  والسنةمن الكتاب  باألدلة الثابتة
. التفصیلیةدلتها أمن  العملیة الشرعیة األحكامفهو العلم المتعلق باستنباط  اإلسالميالفقه 

  :التالیة ألسبابلمتمایزان  أوفهما مختلفان 
بالعبادات  المتعلقة العملیةبالقواعد  إال يال یعن ألنه ،الشریعةخص من أالفقه   - 1

 ة،االعتقادی: الشرعیةشامله لمختلف القواعد  الشریعةبینما  ،والمعامالت فقط
  .ةوالعملی واألخالقیة،

 ةسن أون آالشریعة من قر  أصولن الفقه یعتمد على أل ساس بناء الفقهأالشریعة   - 2
كالقیاس  ةالشریعة بالحجیقرت لها أا یعتمد بدوره على المصادر التي كم ،نبویة
  .جتهادیهجماع وغیرهم من المصادر اإلواإل

 ،الشریعة أصول إلىهو وان استند ف الزامیتهقل مرتبه من الشریعة من حیث أالفقه   - 3
ن للراي واالجتهاد مجاال واسعا فیه ولذلك تتفاوت القوه الملزمه لقواعده بتفاوت أ إال

  .واالجتهاد في وضعها لرأيانصیب 
 الفقهیة اآلراءعلى  الشریعةاسم  إطالقفي االصطالح عدم  الدقةهذا وتقتضي 

 ةالشریعة من عند اهللا وهي مستقر  نّ بتسمیه الفقه فقط، أل اآلراءنما یحتفظ لهذه إ و ، المحضة
  .ال یمكن تبدیلها وتغییرها

  العرف : الفرع الثالث                 
  تعریف العرف :أوال       
جیال من ونت على مر الزمان و توارثتها األنه مجموعه القواعد التي تكأف بیعرّ  -

  .عرض للجزاء عند مخالفتهاوالتّ  ،إتباعهاواعتقد الناس وجوب  المتطورةخالل حاجتها 
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 ناجمة ةنت عفویا عبر مراحل زمنیه متعاقبتكوّ  ةقانونی قاعدة (بأنه  فیعرّ  أیضا -
  ).بها الجماعه وسارت على نهجها ارتبطتعن التعود على سلوكیات وعادات 

من العرف حتى دونت  أبد مةالقدی العراقیةالقانون الروماني وقبله الشرائع  أنوال شك 
وكذلك الحال  ،رسمیا للقانون االعرف مصدر  إلى جانبالتشریع  وأصبح العرفیةهذه القواعد 

كما  .ةفلم یلغ دور القواعد العرفی ،اإلسالموحتى بعد انتشار  ،اإلسالمعند العرب قبل ظهور 
حتى صار  ،نیةو نجلوسكسالقانون االنجلیزي كمجموعه من العادات تخضع لها القبائل األ أبد

  .القانونیة القاعدةمن مصادر  القضائیةجانب السوابق  إلىالعرف 
من قبل  ةومدون مكتوبةقواعد قانونیه  نة عر عباكان التشریع  إذابناء على ما سبق 

 وٕانماوال یصدر عن سلطه معینه  ،ن العرف هو قانون لكنه غیر مكتوبإف ،مختصةسلطه 
  .تهااویعبر عن حاج الجماعةینمو في ضمیر  الذي هو السلوك
  العرف أركان :ثانیا      

وهو  الركن المادي :هما أساسیینللعرف ركنین  أنمن التعریف السابق للعرف یتبین 
التي نتجت  القاعدةوهو اعتقاد الناس بان  وركن معنوي ،اعتیاد الناس على نوع من السلوك

  .ةملزم قاعدةعن هذا السلوك 
  االعتیاد: الركن المادي للعرف  - 1      1

حیاتهم  أمورمن  أمربمعنى اعتیاد الناس على نوع من السلوك في خصوص 
 ةفهي عاد. راد العمل بهلسلوك معین واطّ  إتباعهم نتیجة ةحیث تنشا بینهم عاد ،االجتماعیة

معینه كما  جهةوال توحي بها  ،التشریع إلى بالنسبةمعینه كما هو الحال  سلطةال تفرضها 
ه تنشأ مما یختطّ  وٕانما ،الفقه أوالى القواعد التي یستقر علیها القضاء  بالنسبةهو الحال 

عددا قلیال من  أنّ فقد یحصل . بهم المحیطةمن قواعد في ضوء الظروف  ألنفسهم األفراد
وعلى هدى  ،یعنیهم بوحي من عقولهم أمرفي تنظیم  ةمعین ةیسلكون طریق األشخاص
حب التقلید والمیل  غریزةثم یتكرر هذا المسلك من غیرهم بحكم  ،تي تحیط بهمالظروف ال
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 ثابتةوتستقر حتى تصبح  العادةرد وهكذا تطّ  ،على غیر المعروف وٕایثاره مألوفما هو  إلى
 .في النفوس أثرهاویرسخ 

  :وهي أساسیه شروطتتوفر فیها  أن إذایجب  العادةوهذه 
 العادةوقد تكون هذه  ،معینین بذواتهم بأشخاصال تختص  ةعام العادة تكون أن  - أ

  .فقط من الناس طائفةتخص  أو إقلیمیة، أو ،محلیه
 ،استقرارها لتأكید ةكافی ةمضت على ظهورها مد أي ،ةقدیم العادةتكون  أنیجب    - ب

 .البیئةباختالف  المدةوتختلف هذه 
فال  ،منذ ظهورها بغیر انقطاع الصورةتبعت بنفس  أي ،ثابتة العادةتكون  أنیجب    - ج

  .)الغالبیة( أخرى أوقاتویعدلون عنها في  أوقاتبعوها الناس في یتّ 
  اإللزام: الركن المعنوي للعرف  - 2

 أن أیضابل یجب  ،العادة أوبمجرد توافر العنصر المادي  العرفیة القاعدة أال تنش
 ،قانونا أصبحت أي ،هذا االعتیاد قد صار ملزما لهم نّ أالناس ب أذهانیستقر في 

  .ویتعرضون للجزاء في حاله مخالفتهم لها
هن الناس ذفطالما لم یقم في  ،هو الركن المعنوي العادةیمیز العرف عن فالذي 

 اي ال تكون قانونأال تعتبر عرفا،  العادةن هذه إ، فةصبحت ملزمأ ةمعین ةعاد نّ أب االعتقاد
  .ملزما

  االتفاقیة والعادةبین العرف  التفرقة :ثالثا                  
  تعریف العادة االتفاقیة  - أ
 أو صراحةفي معامالتهم  إتباعهسلوك یعتاد الناس على ( هي  االتفاقیة العادة

لیس  إذ ،العمل بها إلىالمتعاقدین  إرادةمن انصراف  الملزمةقوتها  العادةوتستمد  ،)ضمنا
قانونیه لعدم توافر الركن  قاعدة العادةتباعها، وبالتالي ال تعتبر ال األفرادلها قوه ملزمة عن 

  .اإللزامالمعنوي وهو 
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  .ذلك إلى إرادتهمإذا انصرفت  إال األفرادال تسري على  فالعادةوعلیه 
العرف هو  إلزامن كان مصدر إ ، و العادة إلزامواتفاقهم هو مصدر  األفراد ةرادإف
  .القانونیة القاعدة

  االتفاقیة العادة أمثلهومن 
  ةالمائة حبن تعد بأالخضر والفواكه التي تباع بالعدد،  أسواقفي بعض  الجاریة العادة -

  .حبه مثال 130 أو 120
( ةوالمقاهي من قیام عمالء بدفع هب كالفنادق والمطاعم العامةفي بعض المحال  العادة -

 موجودةفي هذا المجال، وهذه  بالخدمةالقائمین  إلىبنسبه معینه من قیمه الحساب ) بقشیش
  .مثال في المغرب ومصر

  .مشاركه الجیران في المناسبات الحزینه -
  االتفاقیة والعادةالفرق بین العرف   - ب            

) العادة( عن العرف كون العرف یتوفر فیه ركنین مادي االتفاقیة العادةتختلف 
الذي یجعلها غیر  األمرتقوم فقط على الركن المادي،  العادةبینما  ،اإللزامومعنوي وهو 

ضمنا على  أو صراحة األطرافتم االتفاق بین  إذا إالالقاضي ال یعمل بها    نأو  ملزمه،
  .تطبیقها

  االتفاقیةبین العرف والعادة  التفرقةنتائج   - ج               
 مكتملةقانونیه  قاعدةالعرف  أن أساسعلى  االتفاقیة والعادةبین العرف  التفرقةتقوم 

 إذا إالالناس في تعامالتهم، فال تكون ملزمه لهم  ألفها قاعدةمجرد  العادةغیر مدونه، بینما 
  :نتائج هامه هي التفرقةویترتب على هذه  ضمنا في التعاقد، أو صراحةاتفقوا علیها 

 االتفاقیة العادةا المتعاقدین، بینم ةرادإ إلىالعرف قانون یطبقه القاضي دون الرجوع   - 1
ن یقیم الدلیل أ   لذلك یجب على من یدعي وجودها، فتعتبر شرطا من شروط العقد،
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ساس االلتزام بالعاده هو االتفاق بین أعلى وجودها، وعلى مضمونها، لكون 
  .عاقدینمتال

 العادة أما، القانونیة القاعدة، فهي في حكم العرفیة القاعدةال یجوز االعتذار بجهل   - 2
  .یمنع تطبیقها المعاملة أطرافحد أفجهل 

 االتفاقیة العادة أمان، قانون غیر مدوّ  ألنهیتثبت من وجود العرف  أنعلى القاضي   - 3
مضمون  إثباتالمتعاقدین  ألحد المصلحة، بل على صاحب إثباتهاال یجب علیه 

  .ن یقیم الدلیل على وجودها ویثبت حكمهاأ، باالتفاقیة ادةالع
 العرف إثبات :رابعا                         

وجودها، لكن  إثباتالتشریع نصوصه مدونه لذلك من السهل على القاضي  أننعلم 
  احد المتخاصمین؟ أمالعرف، القاضي  إثباتللعرف من یقع علیه  بالنسبة

یعلم  أنالعرف قانون فقط هو غیر مكتوب، لذلك قد یكون من العسیر على القاضي 
معین، ومع ذلك ال یقع على  إقلیم أو بجهة الخاصة المحلیة األعراف، خاصة باألعراف

 أوالقاضي الذي یجب علیه العلم به،  مهمةالعرف، بل من هو من  إثباتالمتخاصمین 
  .التحقق من وجوده
  مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العداله :الفرع الرابع                

القانون المدني القاضي بالرجوع  من األولى المادةنص   لزم المشرع الجزائري وفقأ
قانونیه في  قاعدةعندما ال یجد  ،أخیركمصدر  العدالةمبادئ القانون الطبیعي وقواعد  إلى

  .العرف اإلسالمیة الشریعةالتشریع ومبادئ 
  القانون الطبیعي :األولالبند                    

بفعل  متأصلةهي  ةمعین اما وحقوقن قیّ أب الفلسفةالقانون الطبیعي هو  أنقلنا سابقا 
 أن، وهو طبیعي بمعنى اإلنسان، ویمكن مالحظتها عالمیا من خالل عقل اإلنسان طبیعة
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وحدها التي تضع قواعده ولیس  الطبیعة أخرى بعبارة أو ،اإلنسانولیس  الطبیعةمصدره 
  .البشر

هو فوق قوانین البشر، وموجود و عه البشر، ي هو القانون الذي لم یشرّ القانون الطبیعف
  .هذه المبادئ إلى، والعقل البشري هو الذي یتوصل اإلنسان ةوفي فطر  األشیاء طبیعةفي 

القاضي  إلزامهو  :العدالةعلى مبادئ القانون الطبیعي وقواعد  اإلحالةوالهدف من 
في هذا النزاع بحجه  توعدم امتناعه عن الب ،نزاع قد یعرض علیه أيباالجتهاد والحكم في 

  .األخرىعدم وجود الحل في المصادر 
  قواعد العداله : البند الثاني             
تعد مصدرا احتیاطیا للقانون بعد التشریع ومبادئ  العدالةقواعد  أنن ذكرنا أسبق و 

لم یجد الحكم  إذا النهایةفي  العدالةقواعد  إلىوالعرف، فالقاضي یرجع  اإلسالمیة الشریعة
  .السابقةالالزم لحل النزاع المعروض علیه في المصادر 

النفس،  أعماقشعور كامن في  إنهاوال محدده، بل  واضحةفكره غیر  العدالةوقواعد 
. یكشف عنه العقل السلیم وروح العدل الطبیعي بین الناس، ویوحي به الضمیر المستنیر

  .ذي حق حقه كل إلیتاء
في الحاالت التي ال یجد  ،لتحقیق الحق والعدل العادلةتشمل الحلول  العدالةفقواعد 

 المختلفة الرسمیةفیها القاضي الحكم الالزم لحسم النزاع المعروض علیه في المصادر 
  .للقانون

القانون الطبیعي ارتباطا وثیقا، فقد عدها بعض  ةبفكر  العدالةفكره  الرتباطونظرا 
من القانون المدني الجزائري  األولى المادةفمثال نصت علیها . اح والمشرعین متالزمتینشرّ ال

، وجب العدالةیلتزم بقواعد  أنالقاضي  أراد إذا ألنه .العدالةمبادئ القانون الطبیعي وقواعد 
  .العدالةمبادئ القانون الطبیعي لیتعرف ما یتفرع عنها من قواعد  إلى أوالعلیه الرجوع 
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تنشا خارج نطاق التشریع والعرف، وال یوجد ضابط تعییني  العدالةوقواعد 
باالجتهاد حتى یقطع علیه سبیل االمتناع عن   یتلمسها أنالستنباطها، بل على القاضي 

  .القضاء
  

 للقانون التفسیریةالمصادر  :المطلب الخامس                     
 القاعدة   ما في توضیح وتبیینسیري المرجع الذي یساعد على یراد بالمصدر التف

واالسترشاد،  سمصدر لالستئنا ، فهوإبهاموتوضیح ما فیها من  ،من غموض القانونیة
فهي . الرسمیةالقواعد التي یستمدها من مصادرها  حقیقةعلى  لیتعّرفیسترشد به القاضي 

  .هي القضاء والفقه التفسیریةبها، وهذه المصادر  یأخذ أنمصادر غیر ملزمه للقاضي 
في  أمامهفالقاضي یسترشد بالقضاء والفقه عند تطبیقه للقانون على النزاع المعروض 

لتوضیح مضمونها  ،التفسیر إلىكانت بحاجه  إذاالمراد تطبیقها  القانونیة القاعدةتفسیر 
ال تكسب  التفسیریةهذا المصادر ول. تحدید نطاقها و استخالص الحكم منها لحسم النزاعو 

 القاعدة إنشاءصفه رسمیه في  أیةلیس للفقه وللقضاء  أي، اإللزام ةصف القانونیة القاعدة
غلب الدول، باستثناء الدول االنجلوسكسونیة التي یعد القضاء فیها مصدرا أفي  القانونیة
  .إفریقیاللقانون، مثل انجلترا، و استرالیا، وجنوب  أصلیارسمیا 

 تعریف القضاء  :والأ                     

 :من معنى فقد یعني أكثریفید لفظ القضاء   

كم عند الفصل في ما یعرض علیها من قضایا، فیقال القرارات التي تصدرها المحا -
 . القضاء الجنائي أو اإلداريمثال قرارات القضاء 

 . القضائیة السلطة أيفي دوله معینه،  الموجودةوقد یراد به مجموعه المحاكم  -   
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 ةقواعد معین إتباعكم على من استقرار المحا المستخلصة القانونیة وقد یقصد به المبادئ  -
، ةقاطع ةالتي ال توجد فیها نصوص قانونی األمورفي  خاصة ،اراتهااوالحكم بمقتضاها في قر 

قانونیا تسیر  مبدأفیها وتضع  المحكمةفتفصل  ،فیها محل خالف نالقانو یكون حكم  وٕانما
  .هو الذي یعنینا هنا األخیروهذا المعنى علیه، 

 القضاء كمصدر رسمي للقانون في بعض الدول :ثانیا                 
القضاء كمصدر للقانون تختلف باختالف النظام القانوني المتبع في الدول التي  ةمنزل

  .بها تأخذوتلك الدول التي ال  ،القضائیة لسابقةبا تأخذ
على مكانه القضاء كمصدر رسمي  ةالحدیث ةالقانونی األنظمةد حافظت بعض فق

المعمول بهي في بریطانیا  االنجلوسكسونيالنظام القانوني  ةومن بین هذه االنظم ،للقانون
  .دول الكومنولثو  ،األمریكیة المتحدة والوالیاتالعظمى، 

مجموعه «  أنهافها الفقه على والتي عرّ  ،القضائیة السابقة مبدأویقوم هذا النظام على 
في حق  والنافذةللمحاكم الدنیا،  الملزمةعن الجهاز القضائي  صادرةال القضائیة األحكام

 ةال تجوز مخالفته تحت طائل ،اجتهاد قضائي ملزم بمثابة القضائیة السابقةوتعد  .»الجمهور
  .خرق القانون

كمصدر  ةنشاء القواعد القانونیإو أضاء دوره البارز في خلق لقلوفي هذه الدول 
ة في قضی أصدرته أنبالحكم الذي سبق  ةملزم ةقضائی ن كل محكمهأل. رسمي للقانون

التي تصدرها تعد سابقة  األحكام أن أيعندما تعرض علیها قضایا مماثله الحقة،  ةمعین
كما تلتزم بها المحاكم . التي تعرض علیها األخرى المماثلةتلتزم بها في المنازعات  قضائیة
  .الدرجةالتي تماثلها في  أو ة،منها درج  األدنى األخرى

 ،االمتناع عن تطبیقها في القضایا المماثلة أو القضائیة السابقةال یجوز مخالفه  إذا
 لىاألع، ولكن قضاء المحاكم الدنیا ال یلزم المحاكم عةالمشرّ  القانونیة القاعدةن أش شأنها

  .منها درجة
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ویضعها،  القانونیة القاعدةم یخلق  .أ . وو  انجلتراالقاضي في  أنمن هنا یتبین لنا 
ا رسمیا للقانون كالتشریع تماما، وعندما یعرض ي في هذه الدول یكون القضاء مصدر وبالتال

عن الحكم الالزم لحسم  القضائیةیفتش في السوابق  أننزاع على القاضي یتعین علیه  أي
   .النزاع

  القضاء كمصدر تفسیري فقط :ثالثا                 
به  تأثرتفرنسا بلجیكا والذي  رأسهابالنظام الالتیني وعلى  تأخذالتي  الدول إن
هو الحال  مثلما ،ق القضائیة كمصدر رسمي للقانونبالسوا أوالقضاء ، ال تعتبر الجزائر 
 أصليالنظام الالتیني یعتمد على التشریع كمصدر رسمي ف االنجلوسكسونیة، للدول  بالنسبة
یكون له حق  أندون  القانون تطبیقهنا ینحصر فقط في  القاضي، ودور القانونیة للقاعدة
  .االنجلوسكسونیةذلك سابقا في الدول  رأیناكما  ،جدیدةقانونیه  قاعدة إنشاء

التي  المحكمةومنها الجزائر غیر ملزمه لنفس  الالتینیةفي الدول  القضائیةالسوابق ف
یعتبر القضاء  بل ،المماثلةمنازعات في الدنى منها و األأ ةمحاكم التي تماثلها درج أصدرتها

یسترشد به عند و  ،لقانونل عند تطبیقهبه القاضي فقط  یستأنسفي مثل هذه الدول تفسیریا 
  .إلزامن تكون له قوه أدون  ةلرسمیالتي یستخلصها من المصادر اي مفهوم القواعد تقصّ 

  مكانه القضاء في النظام الجزائري :رابعا              
 رسمیا اولذلك ال یعتبر القضاء مصدر  ة،القضاء لیست ملزم أحكامفي الجزائر تعتبر    

وقرارات الهیئات  أحكام أنحیث ، ل عدم قیمه الحكموال یعني ذلك القو  .للقانون الجزائري
عملیه یستهدي بها  أو أدبیهلها قیمه ) المجلس الدستوريو  ،العلیا المحكمة( العلیا القضائیة

  .المماثلةفي الدعاوى  خاصة ،أحكامهالقاضي في 
 ،القانونیةالغموض عن كثیر من القواعد  وٕازالةدور تفسیري للقانون  لألحكام أنكما 

یرتكز  أو عملي، أدبي  إلزامولذلك معظم المحاكم تتبع ما تقرره المحاكم العلیا بناء على 
  .الخبرةللمحاكم الدنیا التي تفتقد لنفس  وخاصة ،على وقار القضاء وخبرته في تطبیق القانون
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التي ال تطبق القانون  األحكامفي هذه المحاكم العلیا سلطه نقض  أخرى ناحیةومن 
  .صحیحعلمي  بشكل

  :من الدستور لتنص على ما یلي 152 المادةوبهذا الصدد جاءت 
. والمحاكم القضائیةالمجالس  عمالأل المقومة الهیئةالعلیا  المحكمةتمثل "            

تضمن . اإلداریة القضائیةالجهات  ألعمالتهیئه مقومه كیؤسس مجلس دوله 
 ،البالد أنحاءجمیع   توحید االجتهاد القضائي في الدولةالعلیا ومجلس  ةالمحكم
تؤسس محكمه تنازع تتولى الفصل في حاالت  .على احترام القانون نویسهرا

  ".العلیا ومجلس الدوله المحكمةتنازع االختصاص بین 
المحاكم العلیا یعمل على توفیر االستقرار في العمل  بأحكاموالتزام المحاكم الدنیا 

 ،المحاكم العلیا أحكامتضم  قضائیةلب الدول تقوم بنشر موسوعات وفي غا. القضائي
حتى یسهل على المشتغلین بالقانون الرجوع  األحكاموتستخرج المبادئ التي تضمنتها تلك 

المجلة " وفي الجزائر تصدر عن المحكمة العلیا  .المماثلةلتطبیقها في الوقائع  إلیها
  ".مجلة مجلس الدولة "، كما تصدر عن مجلس الدولة "القضائیة

لیس و لقانون لالقضاء تعد في الجزائر مصدرا تفسیریا  أحكام أنوخالصه القول 
تتصف بالشمول في المنازعات التي صدرت  أحكامرسمیا وال یجوز للمحاكم وضع  امصدر 

  .فیها
  الفقه :الفرع الثاني                   

والدراسات  واآلراءمجموعه البحوث ( یقصد بمصطلح الفقه كمصدر للقانون 
  :الفقه فیما یلي أهمیهوتظهر لنا  ).في القانون المتخصصة

  .وأبحاثدراسات من یقوم الفقه ببیان ما یعتري التشریع من خلل ونقص بما یجریه  -
 األحكامیتناول فیها هذه و  ،تعلیقاته التي ینشرهاو ه دبنق القضائیة األحكامیتولى تقییم  -
  .أحكامهفیرشد القضاء وینیر له الطریق لتصویب  ،التحلیلب
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  .القضاء على تأصیلها في مجموعات معینه متناسقه ألحكامیعمل الفقه من خالل دراسته  -
 ةي بوضع نظرینتن القضاء ال یعأل ة،العام ةنظریالعلى بناء  ةیسهر بمحاوالته الدؤوب -

 الجزئیةیقوم برد الحلول  أنالفقه  فدورلذا  ،نهأفهذا لیس من ش ة،محدد عبارةفي  ةعام
  .عامة ةمبادئ ونظری إلى أحكامهالقضاء في  تضمنهاالتي  المتناثرة

 اآلراء إلى جوءاللیمكن للقاضي  ،بل هو فقط تفسیري إلزامیامصدرا والفقه لیس 
الفقهاء  بآراءالمشرع  یأخذ األحیانكذلك وفي كثیر من  ،لتفسیر نص قانوني غامض ة،الفقهی

  .تشریع جدید إصدارعند  أو ،في تعدیل التشریع

 ةالقانونی ةتطبیق القاعد: المبحث الخامس  
  )واألشخاصسریان القانون من حیث الزمان والمكان  (           

یصبح ، بالخطوات والمراحل التي سبق بیانها المختصة السلطةعندما یصدر القانون من      
نفاذه، ویستمر التصرفات والوقائع، التي تحدث في ظله بعد  ةكافنافذ المفعول ویسري على 

 أن إلىجلها في تنظیم العالقات أع من التي شرّ  الغایةجل تحقیق أمن  ةتطبیقه بهذه الصور 
ال یسري على التصرفات والوقائع التي حدثت قبل نفاذه، وهذا ما  أنیلغى، ولكن یجب 

سریان "یتم شرحه في هذا المبحث، تحت عنوان عدم رجعیه القوانین، الذي س بمبدأیسمى 
  ."القانون من حیث الزمان

 ةواختصاصات تكاد تكون مطلق إقلیمهاسیادة تامة على  ةمستقل ةولما كان لكل دول
جزاء أیسري على جمیع  ةن القانون الذي تصدره الدولإ، فةالسیادممارسه هذه  ةفي كیفی

، وهذا ما اإلقلیمشخاص الموجودین في وجمیع األكافه التصرفات والوقائع قلیمها وعلى إ
  .سریان القانون من حیث المكان، سیتم شرحه تحت عنوان القانون إقلیمیه بمبدأیسمى 

وعلى كل من  إقلیمهاالوقائع والحوادث التي تقع في  ةیسري على كاف الدولةكان قانون  وٕاذا   
ما یقع  إلىن سلطانها یقف عند حدودها وال یتجاوزها إف ،ةدون تفرق أشخاصیوجد فیه من 

قد یسري في بعض  الدولةقانون  أن إال. أخرىدوله  إقلیمفي  أشخاصعلى  أو ،من حوادث
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وسیتم  ،)شخصیة القانون ( بمبدأ، وهذا ما یسمى إقلیمهاالحاالت على رعایاها في خارج 
  .األشخاصالقانون من حیث  سریانشرحه تحت عنوان 

  :ةتیالمطالب اآل القانونیة القاعدةتطبیق  دراسةنعرض في  أنولذلك یلزم علینا 
  .مدى سریان القانون زمانیا لمعرفه الوقت الذي یسري فیه حكمه :األولالمطلب 

  سریان القانون مكانیا لمعرفه نطاق تطبیقه مدى :المطلب الثاني
 ةسریان قانون الدول مدىلمعرفه  األشخاصسریان القانون على  مدى :المطلب الثالث

  .على رعایاها في الخارج
تقع في الخارج من  التي وقائعال علىمدى امتداد سریان قانون الدوله : المطلب الرابع

  .عایاهار غیر 
  

 )عدم رجعیه القوانین مبدأ( سریان القانون من حیث الزمان  األولالمطلب     
نطاق تطبیق القانون من حیث الزمان بتحدید وقت بدء العمل به وحتى وقت انتهاء  یبدأ     

 ةقانونی ةمحلها قاعد توحل ةقانونی قاعدة ألغیت فإذا، وٕالغائهبین نفاذه  ةبالفتر  أيالعمل به، 
بتداء ا ةالجدید ةعدلتسري مكانها القا إلغائهایقف سریانها من یوم  ةالملغا ةن القاعدإخرى، فأ

  .ثر بالقانون الجدیدأفیه وال تت أاع للقانون الذي تنشحل النز  ةیوم نفاذها، وتبقى مسالمن 
في أ التي تنش المستمرةو المراكز أللوقائع  ةفي هذا النطاق تتمثل بالنسب ةما الصعوبأ

الزماني  التنازع ةمما یثیر مشكل ،ثم تكتمل عناصرها في ظل قانون جدید ،ظل قانون معین
ثم یصدر  ،الزوج المنفرده ةرادإشخص في ظل القانون یبیح الطالق بن یتزوج أك ،لقوانینل

خضاعه لرقابه القاضي، إینظم الطالق ویقیده ب ةزالت قائمما ةالزوجی ةخر والعالقآقانون 
  م القدیم؟أي القانونین ینفذ الجدید أطلب الزوج الطالق  ةمشكله في حالمما یحدث 

  القانون إلغاء :األولالفرع                 
  تعریف :األولالبند     
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سریانها سواء كان ذلك  بإنهاء ،الملزمةنسخها هو رفع قوتها  أو القانونیة القاعدة إلغاء
من وقت  القانونیة القاعدةفیزول عنها وصف  ،ستغناء عنهاباال أو،  أخرى قاعدةباالستبدال 

  .اإللغاءهذا 
التي  ةوتختلف السلط ،كان مصدرها أیا القانونیةعلى جمیع القواعد  اإللغاءویرد 

 ة،نه ال یتم بطریقه واحدأكما  ،القانونیة القاعدةعنه  نشأتتملكه باختالف المصدر الذي 
  .اإللغاء أنواعثم في  اإللغاءالتي تملك  السلطةلذلك سوف نتكلم عن 

       
  القانون إلغاءالتي تملك  السلطة : أوال        

 أو اإلنشاء أو اإلصدارالتي تملك  السلطةهي  اإللغاءالتي تملك  السلطة أنّ  األصل
 إال ةقانونی قاعدة إلغاءومن ذلك ال یتم  ،األقلیملك  األكثرمن یملك  إذ ،منها أعلىسلطه 
عن مصدر  أو ،الملغاة القانونیة للقاعدةنفس المصدر الرسمي   عن ةقانونیه صادر  بقاعدة
  .منه أعلىرسمي 

ن أل تشریعیة، قاعدةتلغیها  أوعرفیة مثلها  قاعدةمثال تلغیها  العرفیة فالقاعدةلذلك 
  .مرتبه من العرف أعلىالتشریع 

 ثالثة إلىالتشریع ینقسم  أنوالمالحظ  ة،تشریعی بقاعدة إالتلغى  التشریعیة والقاعدة
 ةكل درج إلغاءهذا التدرج بصدد  مراعاةولذلك یجب  ،األسفل إلى األعلىمن  متدرجة أنواع

والتشریع العادي یلغى بتشریع  ،أساسيیلغى بتشریع  األساسي التشریعف، من درجات التشریع
  .أساسي أوعادي  أووالتشریع الفرعي یلغى بتشریع فرعي  ،أساسي أوعادي 

ینص علیها الدستور  خاصة بإجراءاتو تعدیله أالغالب یتم الغاؤه في الدستور و 
  .نفسه

  القانونیة القاعدة إلغاء أنواع: ثانیا                  
  الصریح اإللغاء -أ          
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  الصریح یتم غالبا اإللغاء
  .سابق تشریع بإلغاءبصدور تشریع جدید یتضمن نصا خاصا یقضي  -1
فینتهي العمل به  ،زمن معین من وقت صدورهتوقیت التشریع ببالصریح  اإللغاءور دص -2

الطوارئ والحاالت  رةفت   أثناءبمجرد انقضاء الزمن المعین فیه، كالقوانین التي تصدر 
  .یعمل بها مده قیام حاله الطوارئ أنوینص فیها  ،االستثنائیة

             
  

  الضمني اإللغاء -ب             
یلتمس ال الذي ال یخاطب به المشرع القارئ بشكل مباشر، وصریح بحیث  اإللغاءهو 

القانون  أحكاممن خالل استخالص تعارض وتضارب  إالالقانون  أوالنص  إلغاءالقارئ 
 ةمن خالل تنظیم المشرع في التشریع الجدید لحاله معین آو ،القانون القدیم أحكامالجدید مع 

  .التشریع السابق إلغاءینص التشریع الجدید على  أنن نضمها تشریع سابق ودونما أسبق و 

  الضمني اإللغاءالحاالت التي یتحقق بها               
  له حالتان : الضمني اإللغاء: أوال           

  :صدور تشریع جدید یشتمل على نص یتعارض مع نص قدیم األولى الحالة - 1
لم  فإذا ،یتضمن نصا یتعارض مع نص في تشریع سابق قدیمقد یصدر تشریع جدید 

 -النصین معا مستحیل   وتطبیق -ن المفهوم ضمناإالتوفیق بین النصین ف اإلمكانیكن في 
  .األقدمالنص  وألغىمنهما قد نسخ  األحدثالنص  أنّ 

  :والتعارض نوعان
أي كان التعارض كلیا بین قاعدتین قانونیتین ال تثور  إذا :التعارض الكلي :األولالنوع    

  .القدیمةتلغي  الجدیدة فالقاعدة ،الجدیدة القانونیة القاعدةتطبق  ثحی ة،صعوب
  .... مثال   
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 التشریع الجدید والتشریعبین الجزئي  یقصد بالتعارض :التعارض الجزئي :النوع الثاني    
وفي  ،الجدیدة القاعدةیتعارض مع شق في  القدیمة القانونیة القاعدةوجود شق من  :القدیم
 ،الشق محل التعارض وفي حدوده إالال یمس  اإللغاءیتفق الكتاب على كون  اإلطارهذا 

یكون التعارض الجزئي  أنبمعنى  ،تكون القاعدتین من نفس النوع أن اإللغاء لصحةویشترط 
  .بین حكم خاص جدید وحكم خاص قدیم أو ،قائما بین حكم عام جدید وحكم عام قدیم

فیما یتعلق  إالالقانون القدیم ساریا  فقد یكون القانون القدیم عاما والجدید خاصا، فهنا یظلّ  -
ن الخاص یقید العام وال أالتي جاء بتخصیصها القانون الجدید، لذلك یقول الفقهاء ب بالجزئیة
  .هیناقض
  ...مثال      

في هذه  ة،عام الجدیدة القانونیة والقاعدة خاصة القدیمة القانونیة القاعدةكانت  إذا أما -
ن الحكم الخاص ال یلغى ضمنیا ، ألخاصةقانونیه  بقاعدة إال القدیمة القاعدة ىال تلغ الحالة

  .الخاص یقید العام أن القاعدة إذبحكم خاص مثله،  إال
  ....مثال     

  تنظیم الموضوع تنظیم جدید الثانیة الحالة - 2
الضمني  اإللغاءصدور قانون جدید ینظم ذات الموضوع من جدید، یعني وجود  إن

 القاعدة ألغت وأنسخت  الجدیدة القانونیة القاعدة أنّ  أیضا، ویفید القدیمة القانونیة للقاعدة
القانون  أنمع القانون الجدید، رغم  أحكامهان كانت ال تتعارض إ حتى و  القدیمة القانونیة

ن القانون القدیم یعد إعلى ذلك فن لم ینص إالقانون القدیم، ف إلغاءینص على  ةالجدید عاد
  .ملغیا

  .سابقا إلیهاالمشار  الثانیة الفقرةمن القانون المدني في  الثانیة المادةوهذا طبقا لنص 
  لحل مشكله التنازع النظریةالحلول  :الفرع الثاني            

  )الفوري للقانون األثر مبدأعدم رجعیھ القوانین،  مبدأ( 
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 نمبدأیعلى  األصلیقوم تحدید نطاق تطبیق القانون من حیث الزمان بحسب 
وهذا ما یعبر عنه  ،القانون ال یسري على الوقائع التي تحدث قبل نفاذه أنّ  األول: ینأساسی

القانون یسري  أن والثاني ، بعدم سریان القوانین على الماضي أو بعدم رجعیه القوانین
المباشر  باألثر، وهذا ما یعبر عنه إلغائهیوم  إلى نفاذهعلى الوقائع التي تحدث من یوم 

  .للقانون
بعد شهر من الیوم  یبدأنطاق سریان القانون من حیث الزمان  أنوقد ذكرنا سابقا 

 أو بإلغائهلسریانه، وینتهي  آخرنص القانون على میعاد  إذا إال، الرسمیة الجریدةفي الثاني 
في ظل  ثارهاآللعالقات التي تنشئ وتنتج  بالنسبة صعوبةور ثوال ت آخر،قانون باستبداله 

في ظل  أللعالقات التي تنش بالنسبة تثور ةولكن المشكل ،حیاه القانون فهي تخضع لحكمه
 ،یتنازع القانونان في الزمانفهنا  ،في ظل القانون الالحق آثارهامعین وتمتد لتنتج  قانون
  :سابقا المذكوران المبدءانالتنازع هذه یحكمها  ةمشكل

  عدم رجعیه القوانین مبدأ -
  الفوري للقانون أوالمباشر  األثر مبدأ -

  عدم رجعیه القوانین مبدأ :األولالبند                   
  المبدأتعریف  :األولى الفقرة           

على الماضي سواء  أحكامهعدم سریان  أي ،رجعي بأثرالقوانین ال تسري  أن   المبدأ
 أو ،التي تكونت في ظل القانون السابق القانونیةمراكز ال أوللوقائع التي حدثت  بالنسبة
  .التي تترتب عنها في ظل القانون القدیم اآلثار

برم بعض أسنه ثم  18بلغ شخص سن الرشد في ظل القانون یجعل هذا السن  فإذا
 إلىرغم صدور قانون یرفع سن الرشد  صحیحة   لتصرفات تبقىن اإف ،القانونیةالتصرفات 

  ،من تاریخ نفاذ القانون الجدید ابتداءالشخص قاصرا مره ثانیه ولكن  أن أي ة،سن 21
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ما صدر بعد ذلك قانون  إذایظل صحیحا  الرسمیةبرم في ظل قانون ال یشترط أالعقد الذي ف
  .جدید یشترط الشكل الرسمي النعقاده

سبعه  إلى الفائدةثم صدر قانون یخفض سعر %  8  بفائدة آخرقرض شخص أ وٕاذا
على  السابقة المدةعلى  المستحقةال یمس الفوائد  ةبالمئن القانون الجدید سبعه إف ةبالمئ
  .نفاذه

خف في ظل القانون قدیم ثم أم كانت عقوبته یعاقب القانون على فعل مجرّ  أنال یمكن و 
التي كان ینص علیها النص  بالعقوبةیعاقب  الحالةالجاني في هذه ف ،شدأعقوبته  أصبحت

  .السابق القدیم ولیس الجدید
  عدم رجعیه القوانین مبدأ أساس :ةالفقره الثانی         

 الشرعیة لمبدأ ة،والزم ةمكمل قاعدة الرجعیةعدم  مبدأنص الدستور الجزائري على 
مقتضى قانون صادر قبل ارتكاب ب إال إدانةمن الدستور التي نصت ال  58 المادةوذلك في 

  .الفعل المجرم
یسري قانون العقوبات على (من قانون العقوبات الجزائري  الثانیة المادةكما نصت 

  .)ةقل شدأما كان منه  إالالماضي 
  عدم رجعیه القوانین مبدأاالستثناءات التي ترد على  :الثالثة الفقرة           

  ص الصریحالنّ  :األولاالستثناء  :أوال         
 للمصلحة ارجعي كلما في ذلك تحقیق بأثرالقانون  إعمالیجوز للمشرع النص على 

قانون د القاضي ولیس المشرع الذي یرى سریان النقیّ  الرجعیةعدم  مبدأ أنّ ذلك  ،العامة
  .لصالح العاملالجدید على الماضي تحقیقا 

  :شروط ةالبد من توافر عد -االستثناء –سریان التشریع على الماضي  وإلقرار 
بمقتضى قانون صادر عن  إالرجعي  بأثرالقانون  إعمالال یمكن  :األولالشرط  -1 

  .رجعي بأثر الالئحة إعمالال تملك ف التنفیذیة السلطة ، أماالتشریعیة السلطة
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بمقتضى نص تشریعي صریح یجوز االستناد  إالالرجعي  األثرال یتقرر  :الشرط الثاني - 2
  .للمشرع الضمنیة ةراداإل إلى
من المقرر ف ،یقرر سریان التشریع الجزائي على الماضي أنلیس للمشرع  :ط الثالثر الش - 3
ولیس القانون الساري  الجریمةالقانون الواجب التطبیق هو ذلك المعمول به وقت ارتكاب  أنّ 

الجرائم  ةشرعی لمبدأنتیجة منطقیه  الجنائیةالنصوص  ةفیعد عدم رجعی ،وقت محاكمة المتهم
  ).بنص إال عقوبةوال  جریمةال ( والعقوبات 

  ةالقوانین التفسیری :االستثناء الثاني :ثانیا           
 أورفع الغموض و اللبس  إلزالة شریعيتفسیر التالقد یصدر المشرع تفسیر هو 

على الوقائع التي   هذا التفسیر یسري أن، فهل واضحةعن نصوص قانونیه غیر  بهاماإل
یسري على وقائع فصل  أنثر مباشر فوري وال یمكن أللتفسیر  أن أمحصلت في الماضي؟ 

  صدر حكمه؟أفیها القاضي و 
لكن صعب  ،ر قانون سبق صدورهفسّ  وٕانمابجدید  یأتهذا القانون التفسیري لم 

 طبیعةهي فالقانون التفسیري  طبیعةقنا في دقّ  إذاولذلك  ،تطبیقه بسبب الغموض الذي اكتنفه
القانون  حقیقةن القانون المفسر یكشف عن إووفق هذا المفهوم ف ،منشئةولیست  ةكاشف

ق منذ یطبّ  أي ،رجعي على الوقائع التي تخضع للقانون الغامض بأثرلهذا یسري  ،السابق
  .رجعي بأثرصدور القانون السابق 

على الدعاوى التي رفعت قبل صدوره والتي ال زالت  القانون المفسر یسري كذلك
 األمر حقیقةوفي  ،حكم نهائي بشأنهاالقضایا التي صدر  باستثناءالمحاكم  أمام مطروحة

 ،والغامضة المفسرةبهذا المعنى ال تطرح مشكل تنازع القوانین بین  التفسیریةالقوانین  إن
ولهذا یعتبر الكثیر من الفقهاء  ،ال تتضمن حكما جدیدا یتعارض مع الحكم السابق أنهاطالما 

قانون كاشف ولیس منشئ  ألنه ،الرجعیةعدم  مبدأتفسیري لیس استثناء على الالقانون  أن
 إصدار إلىلحكم جدید، فالمشرع عند ما یرى اختالف في تطبیق قانون سبق صدوره یلجا 
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التي تتمتع  الملزمةلها نفس القوه  التفسیریةوهذه النصوص  ،تشریع تفسیري یزیل الغموض
  .األصلیةبها النصوص 

  
  

    للمتهم األصلحالقانون الجنائي  :االستثناء الثالث :ثالثا          
 األفرادلحقوق  حمایةوذلك  ،العقابیةهو عدم رجعیه التشریعات  المبدأ أنصحیح 

في  مباحةكانت  أفعالتشریع یقرر عقوبات على  أيیصدر  أنحریتهم بحیث ال یجوز  ةكفال
 إذاعلى الماضي  الجزائیةتطبق التشریعات  المبدأنه استثناء عن هذا أغیر  ،تاریخ ارتكابها

 العقوبةتخفف  أو الجریمةتمحوا  أي ،الفعل إباحةكأن تنص على  ،للمتهم أصلحكانت 
  .للجریمةمقرره ال

قانون جدید لیحل محل  بإصداررع شّ وقام الم مجّرمارتكاب فعل بفعند قیام الجاني 
وهذا ما  .للمتهم األصلحق القانون القاضي یطبّ  نّ إف الواقعةالقانون القدیم الذي یحكم هذه 

ال یسري قانون (  ةالثانی ةانون العقوبات الجزائري في الفقر من قة الثانیة مادالنصت علیه 
  ).ةقل شدأما كان منه  إالالعقوبات على الماضي 

قبل صدور الحكم المبرم فیها  الجریمةفي  العقوبةصدر قانون جنائي جدید یشدد  وٕاذا
عدم رجعیه القوانین  قاعدةن الهدف من أل ،أفعالنه ال یسري على ما وقع قبله من فإ

 حریةیمس  العقوبةتشدید  أناعتبار ب ،على الماضي هو التشدید عل المتهم الجنائیة
   .الحالةنص قانون جدید على ذلك وال مصلحه للمتهم في هذه  إذاالشخص 

  الفوري للقانون أوالمباشر  األثر مبدأ :البند الثاني            
  الفوري للقانون األثر مبدأمفهوم  :األولى الفقرة     
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 ه،جدید یطبق فورا منذ تاریخ سریان كل تشریع أنالفوري للقانون  األثر بمبدأیقصد 
المخاطبین به على  واألشخاصعلى كل الوقائع  ةمباشر  أثارهوقت نفاذه، فیحدث  أي

  .ةالحاالت التي وقعت عقب نفاذه بصفه فوریه مباشر 
فالقانون الجدید یصدر ویطبق على الحاضر والمستقبل ال على الماضي، ویستخلص 

 ،الحاالت التي تمت في ظله فال یطبق علیها القانون الجدیدالقانون القدیم یحكم  أنمن ذلك 
 ،ما من قبلصار نافذا الیوم ونص على تجریم فعل لم یكن مجرّ  اجدید اقانون أنفلو فرضنا 

وبالتالي ال  ،نه یسري ابتداء من الیوم على كل من یقوم بهذا الفعل المجرمأفمن البدیهي 
  .من قاموا بهذا الفعل في الماضي ةن متابعیمك

  الفوري للقانون األثر مبدأ أساس :الثانیة الفقرة            
الفوري للقانون حیث  األثر مبدأمن القانون المدني الجزائري على  الثانیة المادة تنص
  ).على ما یقع في المستقبل إالال یسري القانون ( جاء فیها 

على ما یقع في  إالیترتب عدم سریان القانون  المادةانطالقا من منطوق نص هذه 
  .الفوري لتطبیق التشریع أوالمباشر  األثر لمبدأ اصریح إعماالالمستقبل 

على شراء  ةدا صدر ونفذ الیوم وهو یفرض ضریبلو فرضنا تشریعا جدی مثال
ابتداء من الیوم ملزما  السیارةیكون مشتري  سیارةدینار عن كل  10000السیارات قیمتها 

الذین اشتروا سیاراتهم  األشخاصكل  الضریبةهذه  بأداءوال یلتزم  االستثنائیة الضریبة بأداء
  .باألمسفي الشهر الماضي وحتى ال یسري على من اشترى سیارته  أوفي العام الماضي 

  المبدأبهذا  األخذ أهمیه :الثالثة الفقرة          
 ،رجعي بأثرعدم سریان القانون  لمبدأمكمل  مبدأالمباشر للقانون هو  األثر مبدأ 

والوقائع  القانونیةللمراكز  بالنسبةعدم الرجعیة یصلح لبیان القانون الواجب التطبیق  مبدأف
 مبدأفیصلح لمواجهتها  المستقبلیة القانونیةالوقائع والمراكز  أما ،التي حدثت في الماضي

ین السابقین یحقق التوفیق بالمبدأ األخذن إذلك ف إلى باإلضافة ،المباشر للقانون األثر
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 ةتقدم المجتمع ووحد وضرورة جهةمن  األفرادفي استقرار المعامالت بین  الرغبةوالتوازن بین 
  .أخرى جهةالتشریع من 

    الفوري للقانون األثر مبدأاالستثناءات الواردة على  :الرابعة الفقرة        
  )المستمر القانون القدیم األثر(                          

المباشر من القانون استثناءا یتعلق بالمراكز  األثر مبدأعلى  الحدیثة النظریةتورد 
بعد نفاذ القانون الجدید حیث یرى  ةالقانون القدیم وال تزال جاری خاللنت التي تكوّ  العقدیة

 ةتظل محكوم  وٕانما ،المباشر للقانون الجدید ثرلألتخضع هذه المراكز  أالمن الفقهاء  اكثیر 
هذا  ، فيوعلى طرق انحاللها إلغائهتلك المراكز التي تترتب بعد  ثارآبالقانون القدیم على 

  .المباشر للقانون الجدید األثرء محل المستمر للقانون القدیم استثنا األثرالنطاق یحل 
  سریان القانون من حیث المكان :المطلب الثاني          

  )القانون إقلیمیة مبدأ(                             
  تمهید

هو تساؤل عن تحدید نطاق سلطان  الشخصیة ومبدأ اإلقلیمیة مبدأالتنازع بین  
  .المكانیة الناحیةالقانون ونطاق تطبیقیه من 

حیث یطبق  ،في نطاق تطبیق القانون من حیث المكان ةنه ال توجد مشكلأ األصلو 
 القریةبحكم  أصبحالعالم  أنلكن من المعلوم  ،فقط إقلیمهافي داخل ن على رعایاها و القانو 

 ،بین الدول واألصول األفرادالنشاط التجاري وتنقل  ةوزیاد الدولیةبانتشار العالقات  الصغیرة
في  األجانبمن  طائفةحیث توجد  ،لذلك یثور التساؤل عن تطبیق القانون من حیث المكان

بینهم وبین  أو إقلیمهاالتي یوجدون على  الدولةعالقات بینهم وبین  أكل دوله فتنش إقلیم
  .الوطنیین

الذي تعتنقه كل  المبدأوذلك بحسب  أساسیین مبدأینعن هذا التساؤل  اإلجابةیتنازع 
  .الشخصیة مبدأوهناك  اإلقلیمیة مبدأهناك  ة،دول
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  القانون إقلیمیه مبدأ :األولالفرع                   
  القانون إقلیمیه بمبدأالمقصود  :األولى الفقرة          

من وقائع وعلى كل  إقلیمهاعلى كل ما یقع داخل حدود  الدولةهو سریان قانون 
بصرف النظر عن جنسیاتهم وطوائفهم  وأجانبوطنیین   الموجودین فیه من األشخاص

 إقلیمهاعلى  المستقلة الدولة سیادةكمظهر من مظاهر  ،وألوانهمهم دومهنهم وعقائ وأدیانهم
  .القانون أمام األفراد سواسیة مبدأعلى  وتأسیسا

 إلى بالنسبةولو  اإلقلیمال یطبق القانون على ما یقع خارج حدود هذا  المبدأوعلى ضوء هذا 
  .نیالوطنی

 القانون في الجزائر إقلیمیه مبدأ أساس :الثانیة الفقرة              
  الدستور :أوال          

لذلك یعتبر  ،إقلیمهاعلى  الدولة سیادة ةفكر  إلىللقانون  اإلقلیمي انالسری مبدأیستند 
 أهمالموجودین فیه من  األشخاصعلى جمیع  إقلیمهافي  بالدولةتطبیق القانون الخاص 

تمارس ( التي تنص  يمن الدستور الجزائر  13 المادةوهذا ما نصت علیه  السیادةمظاهر 
  )....على مجالها البري ومجالها الجوي وعلى میاهها الدولة سیادة

على  وتأسیسا ،السیادةلمظاهر  أساسيالقانون وتطبیقه مظهر  إصدار أنومعلوم 
 (من الدستور 74كما تضیف الماده  .القانون الجزائري إقلیمیة مبدأس هذا النص ذلك یكرّ 

  ).ةیحترم الدستور وقوانین الجمهوری أنیجب على كل شخص 
  القانون المدني :ثانیا          

تطبق ( من القانون المدني  الرابعة المادةلنص  اإلقلیمیة مبدأس المشرع الجزائري كرّ 
 الجریدةشعبیه ابتداء من یوم نشرها في ال راطیةالدیمق الجزائریة الجمهوریةالقوانین في تراب 

  ).الرسمیة
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كل سكان القطر الجزائري لقوانین یخضع ( من القانون المدني  5 المادةكذلك تنص 
  ).واألمن الشرطة

 الفقرةفي  إلیها   نتطرق المبدأعده استثناءات لهذا  أوردالقانون المدني  أنوننوه 
  .الالحقة

  
  
  

  قانون العقوبات :ثالثا          
النص الجنائي وهذا ما هو  إقلیمیة بمبدأقانون العقوبات الجزائري قد اخذ  إن

طبق قانون ی( من قانون العقوبات الجزائري التي تنص  الثالثة المادةمنصوص علیه في 
  ).الجمهوریة أراضيالعقوبات على كافه الجرائم التي ترتكب على 

  لتلك يئالقانون الجنا ألحكاملكل دوله  إقلیموتخضع جمیع الجرائم التي ترتكب على 
 إقلیمیة مبدأوهذا ما یطلق علیه  ،أجانبغیر  أم أجانبسواء كان مقترفي الجرائم  ،الدولة

  .النص الجنائي
مما یجب تطبیق  ،وسالمتها الدولةالتي تمس سیادة  األمور أهمفالتجریم والعقاب من 

مهما  ،الدولة إقلیمالجرائم التي تقع في  وأعلى كل الوقائع  إقلیمیاقانون العقوبات تطبیقا 
  .أجانب أموطنین  واأكانسواء  أيكانت جنسیه المرتكب 

  قوانینال إقلیمیة مبدأعلى  الواردةاالستثناءات  :الثالثة الفقرة             
  الشخصیة األحوالقانون  : أوال      

نه أبمعنى  ،لقانونهم الخاص الشخصیة لألحوال بالنسبة األجانبتخضع عالقات 
الذین یقیمون  األجانبن القانون الجزائري ال یطبق على إوتطبیقا لذلك ف ،شخصي التطبیق

من زواج وطالق ونسب ومیراث  ،الشخصیةالجزائري فیما یتعلق بعالقاتهم  اإلقلیم داخل
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 أن ألماني أراد فإذا ،العالقةالقانون الشخصي لصاحب  الحالةیطبق في هذه  فإنه ،وغیرها
 مبدأوهذا استثناء من  ،ولیس الجزائر ألمانیاه یخضع لقانون بلده نّ إلجزائر فیتزوج في ا

  .قوانینال إقلیمیة
ري قانون الدولة التي ینتمي یس( من القانون المدني الجزائري  12 المادةتنص مثال 

  )....التي یرتكبها عقد الزواج والمالیة الشخصیة اآلثارانعقاد الزواج على   الزوج وقت إلیها
  
  

  في القانون التجاري :ثانیا           
اختار المتعاقدان قانونا  فإذا ،األطراف إرادةلسلطان  أساسایخضع العقد التجاري 

ضمانات تنفیذ العقد التي  إلى بالنسبةكذلك  ،معینا یكون هذا القانون هو الواجب التطبیق
 الشأنوفي هذا  ،تعارضت مع النظام العام في الجزائر إذا إال األطراف ةمشیئ رهینةتبقى 
 ،وكذلك عقود البحث واستغالل المحروقات الشراكةعقود التبادل الخارجي وعقود  أننجد 

 إلىولیس حتما  ،العقد أطراف بشأنهالقانون الذي یتفق    إلى أحكامهاتخضع في الكثیر من 
  .القانون الجزائري

  في قانون العقوبات :ثالثا         
 ةتخضع كاف أنالتطبیق بمعنى  إقلیمينه أفي قانون العقوبات  األصل أنقلنا سابقا 

للقانون الجنائي الجزائري مهما كانت جنسیه  الجزائریة الجمهوریة إقلیمعلى  المرتكبةالجرائم 
 األشخاصیرد علیه بعض االستثناءات على بعض  المبدألكن هذا  ،مجني علیهال أوالجاني 

القانون والعرف أو  للدولةالقانون الداخلي  إماوالتي یكون مصدرها  بالحصانةالذین یتمتعون 
  :الدولیین
  رؤساء الدول  - 1
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 أوملوكها  أو األجنبیةلدول الجرائم التي یرتكبها رؤساء ا نىوفقا للعرف الدولي تستث
یمثلون دول  األجنبیةرؤساء الدول  أنوذلك على اعتبار  األجنبیة الدول إقلیمفي  هاأمراؤ 
یتواجدون على  أجنبیهدوله  لسیادة إخضاعهموقد جرى العرف الدولي على عدم سیادة، ذات 

  .إقلیمها
  البرلمان ألعضاءالحصانة المقیدة  - 2

 عضاءوألمعترف بها للنواب  ةالبرلمانی الحصانة( من الدستور  126 المادةورد في نص 
  ).البرلمانیةنیابتهم ومهمتهم  ةمد ةممجلس األ

  
  السلك الدبلوماسي أعضاء  - 3

 وقضائیة ةوفقا للعرف الدولي بحصانات شخصی الدبلوماسیةالبعثات  أعضاءیتمتع 
  .من القانون الدولي ولذلك تلتزم كل دوله باحترامها أساسهاتستمد 

 ،لضمان تمتع المبعوثین الدبلوماسیین بحصانتهم ةالتي تتبعها كل دول الوسیلةوتختلف 
القانون الدولي في هذا الشأن والبعض  أوردهاالتي  العامةبعض الدول تكتفي بالقواعد ف

  یصدر قوانین داخلیه لتنظیم الحصانات الدبلوماسیة، في حدود ما یقرره القانون الدولي خراآل
ورجال  الدولةمن رؤساء الحكومات والوزراء وكتاب  األجنبيرجال السلك الدبلوماسي و 

والقوانین  الدولیةمستمده من المعاهدات  قضائیةیتمتعون بحصانة  الدولیةالمنظمات 
عن الجرائم التي یرتكبونها  جنائیة مساءلةللمنظمات التي یتبعونها تعقبهم من كل  األساسیة

  .ةالدولي التي هم یقومون فیها بمعان رسمی
  في القانون الدستوري :رابعا         

وحق  الترشیح واالنتخابف ،التطبیق يوهو شخص اإلقلیمیة مبدأهذا القانون مستثنى من 
ممارسه هذه الحقوق فنطاق  األجانب ةالدول احیث ال یجوز لغیر رعای ةتولي الوظائف العام
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فال  األجانب أما الدولة إلقلیمعلى المواطنین المنتمین  إالقواعد القانون الدستوري ال تسري 
  .السیاسیةیتمتعون بنفس حقوق الوطنیین 

   القوانین ةشخصی مبدأ :الفرع الثاني         
الذي یطبق فیه القانون على كل من یتواجد  "اإلقلیمیة مبدأ"السابق  المبدأعلى عكس    

القوانین یعني التطبیق  ةشخصی مبدأن إف ،أجانب أمسواء كان مقیمین  الدولة إقلیمفي 
سواء كانوا داخل  األجانبدون  الدولة اتطبیق القانون على رعای أيالشخصي للقانون 

حینما حدد المجاالت التي  المبدأوقد اعترف المشرع الجزائري بهذا  ،إقلیمهاأو   أراضیها
  :كما یلي الشخصیة مبدأیطبق فیها القانون الجزائري 

 إلیهاالتي ینتمون  الدولةقانون  وأهلیتهم ألشخاصل المدنیةیسري على الحاالت   -1
 ).10 المادة(بجنسیتهم 

نون الوطني لكل من الزواج القا بصحة الخاصة الموضوعیةیسري على الشروط   -2
  ).11 ةالماد( الزوجین 

  ).12 ةالماد( لعقد الزواج  والمالیة الشخصیة اآلثارالزوج على  ةسریان قانون دول  -3
 المادة(  الزوجیة ةعلى فك الرابط ىالوطني للزوج وقت رفع الدعو انون سریان الق  -4

12.(  
له وقت میالد الطفل  اإنكار  أوعلى النسب اعترافا به  األبسریان قانون جنسیه   -5

  ).13 المادة(وقت وفاته  األبجنسیه ، و )13 المادة(
 أثارهالى وقانون جنسیه الكفیل ع ،إجرائهاسریان قانون جنسیه الكفیل والمكفول وقت   -6

  ).13 مادةال(
  ).13 مادةال(المتبني  ةسریان قانون جنسی  -7
 ة،القوامو  ة،الوصای، و  الوالیةالشخص الواجب حمایته بصدد  ةسریان قانون جنسی  -8

  ).13 مادةال(والغائبین  ةهلیاأل ير وعدیمالقصّ  لحمایة المقررةوغیرها من النظم 
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منه التصرف وقت موته مدد   من صدر أوالموصي  أوسریان قانون جنسیه الهالك   -9
16  

 ةمادال(الوقف  أو الهبة إجراءالواقف وقت  أوسریان قانون جنسیه الواهب  - 10
16.(  

كما تقضي بذلك  العامة واآلدابعدم مخالفه النظام العام بتطبیق مرهون ال  هذا أنبید 
  .من القانون المدني الجزائري 24 المادة
      

 
  األشخاصتطبیق القانون على : المطلب الثالث     

المخاطبین ومن أهم األشخاص عند نشاه القاعدة القانونیة تصبح ملزمة لجمیع 
  :المبادئ األساسیة عند تطبیق القانون 

  :  عدم جواز االعتذار بجهل القانون مبدأ           
ال تطبق علیه القاعدة  عدم قبول احتجاج الشخص لجهله القاعدة القانونیة حتىمعناه      

  القانونیة
افتراض علم المكلفین بمقتضى أحكام القانون وأن لم یعلموا بذلك : مقتضى هذا المبدأ

  .فعال 
العلم بالقانون عن طریق نشره في الجریدة الرسمیة واعتبار ذلك  :وسیلة العلم بالقانون

  .وسیلة لتحقیق إمكانیة افتراض بالقاعدة القانونیة
  : هذا المبدأمسوغ وجود 

 أن قبول االدعاء بجهل القانون سیؤدي إلى زعزعة الثقة في المعامالت.  
  سیهدد في الوقت نفسه سیر العدالة حیث یثقل كاهل الجهات القضائیة التي ستتحمل

  .مسؤولیة البحث في القضایا التي تزعم عدم العلم بحكم القانون
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   نیة غیر موجود إال عند ثبوت العلم بها یصبح عنصر االلتزام الموجود في القاعدة القانو
  .األمر الذي ال ینسجم مع خصائص القاعدة القانونیة حیث أن االلتزام منبثق منها بذاتها 

  .االستثناء من مبدأ عدم جواز االعتذار بجهل القانون االعتذار بجهل القانون
التي ستؤدي إلى استحالة  القوة القاهرةاالعتذار بجهل القانون یكون في حالة     

وصول الجریدة الرسمیة إلى بعض أقالیم البالد بسبب وقوع فیضانات أو انهیارات 
  .أرضیة أو زالزل أو أي سبب یمثل كارثة طبیعیة

  
  
  

  تفسیر القاعدة القانونیة: المبحث السادس             
  .معناه ومدلوله  تحدید المضمون الحقیقي له واستجالء: المقصود من تفسیر القانون 

  أنواع التفسیر : المطلب األول          
  :التفسیر التشریعي: أوالً 
التفسیر الذي یصدر من واضع التشریع نفسه ویكون موضوعه بیان المقصود من تشریع      

أي أن یكون صادرا . سابق، وبالتالي فهو متمم ومكمل للقانون المراد توضیحه وكشف معناه
وهذا یعني وجوب صدوره من السلطة . لت سن القانون محل التفسیرمن الجهة التي تو 

التشریعیة أو التنظیمیة ، فال یصح أن تفسر تلك النصوص عن طریق اللوائح أو القرارات 
  .اإلداریة

  التفسیر القضائي: ثانیاً 
فهو وسیلة . وهو التفسیر الذي یقوم به القضاء بمناسبة التصدي لما یعرض علیه من دعاوي

وهو ما یجعل ذلك التفسیر مرتبطا بالواقع . صل بها القضاء للفصل في الخصومة یتو 
  .العملي مما قد یجعله متأثرا بالظروف المحیطة بالنزاع الذي یرفع للمحكمة ألجل حسمه
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لهذا فإن نتیجة التفسیر القضائي لن تتعلق إال بطرفي النزاع وهذه یعني أنه لن یكون      
  .ي أصدرته في مناسبة معینةملزما إال للمحكمة الت

  التفسیر الفقهي: ثالثاً 
وهو التفسیر الذي تتضمنه كتابات وأدبیات الفقه القانوني وما یدونه شراح القانون في      

  .مصنفاتهم عند تصدیهم الستخالص أحكام القانون والتعلیق على مضمونه
ه بعكس التفسیر القضائي والتفسیر الفقهي ال یرتبط بنزاع واقعي فهو غایة في حد ذات     

  .المرتبط بواقعة معینة
ویعد التأصیل والتحلیل للنصوص التشریعیة من قبل الفقهاء ، عامال مساعدا في توضیح      

أحكام القانون وبیان أوجه النقد للقصور فیه، األمر الذي یؤدي إلى تبني تلك التفسیرات 
  .الفقهیة فیما بعد على شكل نصوص قانونیة ملزمة

   حاالت التفسیر وأسبابه:  المطلب الثاني

قد یكون النص القانوني مشوبا بعیب من العیوب التي تجعله في حاجة إلى 
  :التفسیر وهذه العیوب هي

 ـ الخطأ المادي أو المعنوي
 ـ الغموض و اإلبهام

 ـ النقص والسكوت
 ـ التناقض والتعارض

یعتبر النص مشوبا بخطإ مادي أو معنوي عندما  :الخطأ المادي أو المعنوي  : أوال    
تكون صیاغته وردت فیها عبارة تتضمن خطأ مادیا أو معنویا فادحا بحیث الیستقیم معنى 

النص إال بتصحیحها وهذا النوع من العیوب هو أبسط العیوب واقلها شأنا ، ألنه ال یستوجب 
  .تفسیر النص وٕانما تصحیحه فقط

ح بحیث و إذا كانت عبارة النص غیر واضحة كل الوض :اإلبهام الغموض أو   :ثانیا   
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تحتمل التفسیر و التأویل إلى أكثر من معنى ، یكون النص في هذه الحالة مشوبا بعیب 
الغموض واإلبهام ، ومهمة المفسر في هذه الحالة هي أن یختار بین المعاني المختلفة التي 

  .لى الحق والصوابیحتملها النص المعنى األكثر صحة واألقرب إ
یعتبر النص ناقصا فیما إذا جاءت عبارته خالیة من بعض  :النقص والسكوت  :ثالثا   

األلفاظ التي ال یستقیم الحكم إال بها ، أو إذا أغفل بعض الحاالت التي كان یفترض أن 
ینص علیها ، ومن واجب القاضي أو المفسر في هذه الحالة أن یحاول سد النقص في 

  .باستنتاج األحكام للحاالت غیر المنصوص علیها فیه القانون
یكون هنالك تناقض أو تعارض بین نصین إذا كان الحكم  :التناقض والتعارض :رابعا    

الذي یدل علیه أحدهما یخالف تماما الحكم الذي یمكن استنتاجه من اآلخر ، وفي هذه 
الحالة إذا لم یكن من الممكن التوفیق بین النصین وتطبیقهما معا ، اعتبر النص المتأخر 

  .ناسخا للمتقدم
   مدارس التفسیر:  :ثالمطلب الثال                   

تبحث مدارس التفسیر في كیفیة تفسیر القانون وطرقه وتبین المبادئ التي یجب أن       
  :یرتكز علیها ، وأهم مدارس التفسیر هي

 ـ المدرسة التقلیدیة أو مدرسة الشرح على المتون
 ـ المدرسة التاریخیة
 ـ المدرسة العلمیة

  :أو مدرسة الشرح على المتونالمدرسة التقلیدیة  : أوال        
تقوم هذه المدرسة على التقید بنصوص القانون وعدم الخروج عنها مطلقا ، وترى أن     

تفسیر القانون یجب أن یستهدف البحث عن إرادة المشرع الذي صدر عنه وأن یتم وفقا لهذه 
  .اإلرادة مهما مر على ذلك من زمن

  :المدرسة التاریخیة :ثانیا       
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ترى أنه لیس من الواجب دوما أن یفسر القانون وفقا إلرادة المشرع األصلي الذي صدر و    
أن یقوم بتفسیر القانون تفسیرا ) وهو القاضي على األغلب ( عنه ، بل بإمكان المفسر 

جریئا یراعي فیه تطور المجتمع الحالي وحاجاته المتجددة ، ولو خالف في ذلك إرادة المشرع 
  .األصلي

  :المدرسة العلمیة :ثالثا    
تقف موقفا وسطا بین المدرستین السابقتین ، فترى من جهة أن القانون یجب أن یطبق في 

وهذا ما یتوافق مع ما ذهبت ( الحاالت التي سن ألجلها وفقا إلرادة المشرع الذي صدر عنه 
الجدیدة التي لم یتعرض ، ولكنها تعتبر من جهة أخرى أن الحاالت ) إلیه المدرسة التقلیدیة 

لها القانون السابق ال تطبق علیها نصوص هذا القانون عن طریق التوسع في تفسیرها ، 
وٕانما یجب البحث عن حلول مالئمة لها خارج النصوص وفقا لما تقتضیه مصلحة المجتمع 

 ). وفي هذا تتقارب مع المدرسة التاریخیة( وحاجاته المتجددة 

  


