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  تمهيد وتقسيم
  

إن احلمد هللا حنمده ونستغفره، ونستعينه، ونتوكل عليه، والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله   
  :وصحبه، أما بعد

أن أقدم له ما تقتضيه حاجته فإين أضع بني يدي الطالب الكرمي، هذه املذكرة اليت حاولت فيها جهدي 
ا على النظرية العامة للقانون، كما  التكوينية، وهو خيطو أوىل خطواته ليلج مدخل العلوم القانونية، وقد قصر
جتنبت اخلوض يف التفصيالت املذهبية واخللفيات الفلسفية، نظرا لطبيعة التخصص وحجم وقت الدراسة، ومراعاة 

  :إىل مخسة فصول، على النحو اآليت ملفردات املادة قسمت الدراسة
  

  .التعريف بالقانون وبيان خصائصه ونطاقه: الفصل األول

  .تقسيم القانون: الفصل الثاين

  .مصادر القانون: الفصل الثالث

  .تطبيق القانوننطاق : الفصل الرابع

  .تفسري القانون: الفصل اخلامس
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  الفصل األول
  ونطاقه وبيان خصائصه القانونعريف ت

  تمهيد
فهو ال يستطيع العيش إال يف كنف اجلماعة، فغريزته  -مدين بطبعه –اإلنسان كائن اجتماعي بفطرته   

بيد أن هذا . تدفعه إىل حتصيل حاجاته ليضمن استمرار وجوده، وهذا ال يتأتى إال بالتعامل مع بين جلدته
سلوك آخر معاكس يدفعه لتفضيل مصاحله على  لدى اإلنسان يقابله -ضرورة االنتماء إىل اجلماعة - اإلحساس

رغباته ولو حاجاته و مصاحل اآلخرين، وجتاذب هاتني النزعتني داخل الفرد الواحد جتعله يف الغالب مييل إىل حتقيق 
م بأنفسهم وفق  على حساب الغري، حىت وإن كان هذا الغري هو اجلماعة، ولو ترك الناس أحرارا يف تصريف شؤو

احلاجة ماسة لوجود قواعد حتكم وتنظم لذلك بدت  ،1تضاربت املصاحل وكثر الشجار وعمت الفوضىما أرادوا، ل
سلوك الفرد واجلماعة على السواء، وتضبط هوى األفراد وتكبح مجاح أنانيتهم، وهذه القواعد اصطلح على 

  .2امن: تسميتها بـ 
  القواعد السلوكية األخرى؟وماذا مييز قواعده عن غريها من فما املقصود بالقانون؟   

  تعريف القانون وصلته بالحق: المبحث األول
حلماية احلقوق، وتنظيم حياة الناس، لذلك يلزم حتديد املراد  اضرورة ال غىن عنه -كما أسلفت  -القانون 

  ).املطلب الثاين( ، مث بيان صلته باحلق )املطلب األول(بالقانون 

  تعريف القانون: المطلب األول
  القانون لغة: األول الفرع

القانون يف اللغة مقياس كل شيء، وعليه فهو يستعمل للداللة على املعيار يف معرفة مدى استقامة سلوك   
  .3األفراد من عدمه، وهو كذلك آلة من آالت الطرب ذات أوتار

  ومعناها العصا "KANUN" 4وكلمة قانون كلمة دخيلة على اللغة العربية، فهي يونانية األصل  
 .املستقيمة، وتستعمل جمازا للداللة على االستقامة يف القواعد واملبادئ، سواء كانت قانونية أو يف العلوم األخرى

                                                 
  ".فعل ما يشاؤون، ال ميلك أحد فعل ما يشاء، فالكل سيد، وحيث الكل سيد فالكل عبيد حيث ميلك الكل" :" BOSSUET"يقول الفيلسوف بسوت  1
تمع وحفظ مصاحلهقد تكون هذه القواعد شريعة مساوية أو من وضع البشر، املهم أن غايتها تنظيم العالقات يف  2  .ا
3  
ا انتقلت إىل العربية عن طريق الفارسية  4 ا عربت مباشرة، وقيل أ  ".كانون"قيل أ
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، وكل ... ، وقانون العرض والطلب "دافعة أرمخيدس" ، وقانون الكثافة "التجاذب العام" قانون اجلاذبية : فيقال
ا على و    .ترية واحدةذلك للداللة على استقامة القاعدة وثبا

وقد استعملت بعض اللغات هذا املعىن للتعبري على القانون دون األخذ باجلذر اللغوي للكلمة اليونانية   
"KANUN" فقد عربت عنه اللغة الفرنسية بكلمة ،"DROIT" وتقابلها يف اإليطالية ،"DIRITTO" ويف ،

    ، وكلها تدل على "NPABO"، ويف الروسية "RECHT"، ويف األملانية "DERECHO"االسبانية 
  .1مبعىن مستقيم" RECTUS"وهي من " DIRECTUS"االستقامة، وبالالتنية 

  القانون في االصطالح: الفرع الثاني
   مل يتفق الفقهاء على تعريف موحد للقانون، فمنهم من عرفه استنادا إىل الغاية اليت يصبو إىل 

لقواعده       الغالب بالنظر إىل اخلصائص املميزة الفقه وعرفه، 3من عرفه على أساس اجلزاء، ومنهم 2حتقيقها
تمعجمموعة القواعد العامة :" بأنه ردة وامللزمة اليت تنظم سلوك األفراد يف ا   .4"ا

  عالقة التعريف اللغوي بالتعريف االصطالحي: الفرع الثالث
لقد استعمل نفس املعىن اللغوي لكلمة القانون يف االصطالح، حيث يراد بالقانون قياس مدى احرتام   

الفردملا تأمر به القاعدة القانونية أو تنهى عنه، فإذا هو امتثل ذلك كان سلوكه سويا مستقيما كالعصا، وإن هو 
  .ووجب تقوميهخالف ذلك فقد اعوج سلوكه 

  المختلفة لكلمة قانون االستعماالت: الفرع الرابع
يراد بالقانون مبعناه املوسع، القواعد اليت حتكم سلوك  :"DROIT" لكلمة قانون) الواسع( المعنى العام  -أوال

تمع على حنو ملزم، سواء كانت القواعد مكتوبة أو غري مكتوبة، ودون اعتبار ملصدر هذه القواعد  األفراد يف ا
 .سواء كان وضعيا أو مساويا

  :وينصرف القانون هنا للداللة على أحد معنيني :لكلمة قانون) الضيق (المعنى الخاص  –يا ثان

وهو القواعد القانونية املكتوبة، اليت تضعها السلطة املخولة يف البلد لتنظيم أمر " LOI"معىن التشريع  .1
 .معني

فقد يراد بكلمة القانون فرع معني من فروعه، ويف هذه احلالة يأيت  :"CODE" معىن التقنني أو املدونة .2
 ...أو القسم، كالقانون املدين، والقانون التجاري وقانون العقوباتمصطلح القانون مضافا إليه هذا الفرع 

                                                 
1  
 .50مبادئ القانون، ص : مدكور، حممد سامي 2
 . 14البدراوي، عبد املنعم، املدخل للعلوم القانونية، ص . 7النظرية العامة للقانون، ص : تناغو، مسري عبد السيد 3
4  
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  الصلة بين الحق والقانون: المطلب الثاني
تمع، وه ذا الدور إمنا حيدد يف الوقت ينظم القانون بقواعده سلوك وعالقات األشخاص يف ا و إذ يقوم 

املصاحل املشروعة لكل شخص، ويعرتف له يف حدود معينة بسلطة القيام ببعض األعمال حتقيقا هلذه   ذاته
املصاحل، مما جيعله يف مركز قانوين حممي، جيعل الغري ملزمون باحرتام هذا املركز، وبعدم التعرض لصاحبه فيما ميارسه 

ا القانون، هذه السلطات هي احلقوق اليت يقرها وحيميها القانونمن سلطات ومز    .ايا يزوده 

    تتولد عن القانون الذي يرسم إطارها ويبني ة إذا وثيقة بني القانون واحلق، فاحلقوق إمنا فالصل
حدودها، فهما أشبه بوجهي عملة واحدة، يؤكد ذلك االصطالح املستعمل للتعبري عنهما باللغة الفرنسية، حيث 

للتعبري على " DROIT "إىل " OBJECTIF"وللتفريق بينهما تضاف كلمة ، "DROIT"يعرب عن كليهما مبصطلح 
  .1للتعبري عن احلق" SUBJECTIF"القانون، وكلمة 

إنه :" "DONEAU"لذلك قال : ، والقوانني شرعت أساسا إلنشاء احلقوق ومحايتهافاحلقوق تنشأ بقوانني
ينبغي النظر للقانون باعتباره نظاما للحقوق، وليس نظاما للدعاوى كما كان يفعل الرومان، فالدعاوى القضائية 

 .2"به ليست سوى الوسيلة القانونية اليت تعطي للحق قوته وتوفر له اجلزاء عند املساس

  خصائص القاعدة القانونية: المبحث الثاني
 وحدةيت يتكون منها، وهلذه الساسية الاأل تهالقانون ليس إال جمموعة من القواعد، فالقاعدة هي وحد  

  :من اخلصائص، أذكر أمهها فيما يليمجلة 

  القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعي: المطلب األول
م ية خطاب موجه القاعدة القانون   تمع، لرتشدهم إىل أسلوب تنظيم سلوكهم وعالقا لألفراد يف ا

م بالشكل الذي 3ببعضهم، وهو خطاب تكليفي وليس على سبيل النصح والرتغيب ، غايته تقومي وتوجيه تصرفا
  .األمن والسكينة واالستقراريوفر هلم و  حيقق هلم النظام العام،

                                                 
  .9، 8، ص 2005، 1مقرر وحديت املدخل للعلوم القانونية ونظرية احلق، دار النجاح للكتاب، اجلزائر، ط: ديدان، مولود 1
 .5املرجع السابق، ص : تناغو 2
يا هلم عن القيام به، أو إباحته وتركه   القاعدة القانونية باعتبارها خطاب تكليفي موجه إىل األفراد، إما أن تأيت بأسلوب مباشر يتضمن أمرا هلم بالقيام بفعل مع 3 ني، أو 

  :الختيارهم، ومن األمثلة على هذا األسلوب
 جيب تنفيذ العقد طبقا ملا اشتمل عليه وحبسن نية): " م.ق( 01/ 107املادة  -: صيغة األمر." 

 ".كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده):" م.ق( 01/ 143املادة  -
 ".يلتزم البائع بتسليم الشيء املبيع للمشرتي يف احلالة اليت كان عليها وقت البيع):" م.ق( 364املادة  -
جيب على املسافر أن خيطر صاحب الفندق أو النزل بسرقة الشيء أو ضياعه أو تلفه مبجرد علمه بوقوع شيء من    ):" م.ق( 01/ 601املادة  -

 ".قطت حقوقهذلك، فإن أبطأ يف اإلخطار دون مسوغ س
 ".جيب عرض الوصاية على القاضي مبجرد وفاة األب لتثبيتها أو رفضها):" أ.ق( 94املادة  -
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تم بالسلوكو والق ا  ا تقتصر على العالقة بني الفرد وأمثاله دون  اعد القانونية رغم أ االجتماعي، إال أ
 اعبأ بالنوايا واألفكار املضمرة، احلبيسة يف طوايا النفوس، فمجاهلتال  اعالقته بنفسه أو عالقته بربه، كما أ

  .1بغريه إذ هو الذي يكون له تأثري على عالقات الفردالسلوك اخلارجي الذي تدل عليه أعمال مادية ظاهرة، 

ا  تمع من وضعها، أو أ وقد تظهر احلاجة إىل تغيري بعض هذه القواعد، إذا أصبحت ال تليب حاجات ا
ال تفي بالغرض املطلوب الذي أصبحت تفرضه متطلبات احلياة املتجددة، فيتدخل املشرع لتعديلها مبا يواكب 

  .وحيقق تلك احلياة املستجدة

  القانونية قاعدة عامة ومجردةالقاعدة : المطلب الثاني
ا ال ختص واقعة حمددة بعينها وال شخصا    ومن خصائص القاعدة القانونية أيضا العموم والتجريد، أي أ

ا الشخص 2معينا بالذات ، بل هي تبني الشروط الالزم توافرها يف الواقعة اليت تنطبق عليها األوصاف اليت يتعني 
لقاعدة على كل شخص توافرت فيه هذه األوصاف، أو على كل واقعة الذي ختاطبه، حبيث تنطبق هذه ا

  .استجمعت تلك الشروط

ا املادة  - :ذلك مثال كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص خبطئه، ويسبب ضررا ):" م.ق( 124القاعدة اليت أورد
، فهذه القاعدة تنصرف إىل كل الوقائع اليت يتحقق "للغري يلزم من كان سببا يف حدوثه بالتعويض

  .، وتتوجه إىل كل األشخاص الذين يرتكبون هذا اخلطأفيها ركن اخلطأ

                                                                                                                                                         
جيب إخبار كل حمبوس مبجرد دخوله املؤسسة العقابية، بالنظم املقررة ملعاملة احملبوسني من فئته، والقواعد التأديبية ):" تنظيم السجون. ق( 44املادة  -

ا يف املؤسسة، ا للحصول على املعلومات، املعمول   ....".والطرق املرخص 
 ال جيوز الطعن بالغنب يف بيع مت بطريق املزاد العلين مبقتضى القانون):" م.ق( 360املادة  - : صيغة النهي." 

غري حمدد القيمة، فال جيوز  دينار جزائري أو كان 100.000يف غري املواد التجارية إذا كان التصرف القانوين تزيد قيمته على ):" م.ق( 333املادة  -
 ".اإلثبات بالشهود يف وجوده أو انقضائه ما مل يوجد نص يقضي بغري ذلك

 ...".ال جيوز الصلح يف املسائل املتعلقة باحلالة الشخصية أو بالنظام العام، ):" م.ق( 461املادة  -
 ".تحقاقال جيرب حامل السفتجة على استالم قيمتها قبل االس):" ت.ق( 01/ 416املادة  -
ال جيوز تقدمي طلب الطالق بالرتاضي، إذا كان أحد الزوجني حتت وضع التقدمي، أو إذا ظهر عليه اختالل يف قدراته الذهنية ):" إ.م.إ.ق( 432املادة  -

 ".متنعه من التعبري عن إرادته
 ".ال جرمية وال عقوبة أو تدابري أمن بغري قانون):" ع.ق( 01املادة  -

 جيوز أن يقتصر تقدير مثن البيع على بيان األسس اليت حيدد مبقتضاها فيما بعد): م.ق( 356ادة امل - : صيغة اإلباحة." 
جيوز للمحكمة يف أية حال كانت عليها الدعوى إما من تلقاء نفسها، أو بطلب من النيابة العامة، أو بطلب معلل من حمامي ) ج.إ.ق( 303املادة  -

 .رة مقبلةاملتهم، أن تأمر بتأجيل القضية إىل دو 
 ".جيوز لكل من يدعي إصابته بضرر ناجم عن جرمية نسبها إىل حدث مل يبلغ الثامنة عشرة أن يدعي مدنيا:" 475املادة  -

 ".القسم اخلاص" بأسلوب غري مباشر، كالنصوص يف قانون العقوبات  - القاعدة القانونية باعتبارها خطاب تكليفي - وقد تأيت 
 .21، 20املرجع السابق، ص : جعفور 1
م فقط ولو تعلق األمر بقاع 2 ا وارتباطه بصفا دة تتناول شخصا واحدا كرئيس فالعربة يف عمومية القاعدة وجتريدها، تكمن يف جترد حكمها عن ذوات من يتوجه إليهم خطا

 .طاملا مل يعني بذاته وإمنا فقط بصفته.... اجلمهورية أو رئيس الربملان 
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تلس شيئا غري مملوك له يعد     من اخ كل):" ع.ق( 350القاعدة اليت نصت عليها املادة  - 
 ، فكل من يأخذ منقوال مملوكا لغريه بغري وجه حق، يعترب مرتكبا جلرمية ..."سارقا، ويعاقب

 .السرقة، بصرف النظر عن شخص الفاعل وحيثيات الواقعة
ما ال تنطبقان إال على شخص أو ، إال أنه هاتني القاعدتنيوبالرغم من عمومية  عند خمالفتهما فإ

يف املثال ( أو مقرتفو السرقة ) يف املثال األول(جمموعة أشخاص معينني بالذات، هم مسببو الضرر 
  ).الثاين

  .حتقيق املساواة بني الناس أمام القانون، ومنع التحيز ملصلحة شخص أو ضد آخر -  :خاصيةالحكمة من هذه ال

  .تعد ضمانا حلريات املواطنني، ومحاية هلا من استبداد احلكام - 
وهي وضعت لوقائع غري متناهية، وحىت حييط املتناهي بغري املتناهي  ةالقواعد متناهي - 

  .فال مناص من صياغتها بشكل عام وجمرد

ذه الصفة للقاعدة القانونية ختتلف عن األمر أو القرار الفردي، فنتيجة اتصافها بالعموم والتجريد ال    و
، بينما األمر أو القرار الصادر معينة، فهي تكتسب صفة الدواميستنفذها انطباقها على شخص معني أو واقعة 

بناء على هذه القاعدة، فهو ينقلها من عامل التجريد إىل الواقع احملسوس، حيث التعيني والتحديد بشخص أو عدة 
م، ك   ).شخصي(أمر االستدعاء ألداء اخلدمة الوطنية  - : أشخاص بذوا

 ).ومة فقطيتعلق بأطراف اخلص( احلكم القضائي  - 
 .قرار نزع امللكية، أو هدم بناء فوضوي - 
 .....قرار االستفادة من السكن، أو من قطعة أرض صاحلة للبناء - 

  القاعدة القانونية قاعدة ملزمة: المطلب الثالث
ا جبزاء مادي توقعه السلطة العامة املختصة جربا على    وتتحقق إلزامية القاعدة القانونية من خالل اقرتا

فدور اجلزاء املقرر سلفا إذا هو الضغط على إرادة الفرد حلمله على احرتام قواعد القانون  خيالف مقتضاها،من 
  .1اختيارا، وإال طبقت عليه قسرا رغم أنفه

وجتدر اإلشارة إىل أن هذا االحرتام للقواعد القانونية، ليس دائما بدافع اخلوف واخلشية من بطش 
يكون ذلك عن رغبة واقتناع، سيما إذا تعلق األمر بقواعد تراعي عادات وتقاليد من  وسلطان القانون، بل غالبا ما

  .2حتكمهم، وحترتم قيمهم الدينية واالجتماعية واألخالقية

                                                 
1  
2  
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  القانوني شروط الجزاء: أوال
  .، وأنه حال الوقوع، وتتكفل به السلطة العامةيتميز اجلزاء يف القاعدة القانونية بأنه ذو طابع مادي

ومعىن ذلك أنه يتخذ مظهرا خارجيا حمسوسا، إذ قد ميس املخالف يف : زاء القانوين ذو طابع مادياجل .1
ا  .نفسه أو ماله، وقد يتمثل يف إزالة املخالفة ذا

ويقصد بذلك أن اجلزاء أيا كان نوعه وصورته، فهو يوقع إثر ثبوت املخالفة : اجلزاء القانوين حال الوقوع .2
 .ن، أي أنه جزاء دنيوي عاجل وليس جزاء أخرويا كما هو يف قواعد الدينولو تراخى فرتة من الزم

السلطة العامة هي اليت تصدر القانون، وهي اليت تشرف على : اجلزاء القانوين توقعه السلطة العامة .3
ول تنفيذه، وهي اليت حتتكر توقيع اجلزاء، وتقهر اإلرادة العاصية عن طريق القوة العمومية، وجتربها على املث

األفراد ميلكون حق اقتضاء حقوقهم بأيديهم، إال يف حدود جد ضيقة  يعد حيث مل . ألحكام القانون
 ).م 390/01(، وحبس املبيع يف يد البائع )ع39( كحالة الدفاع الشرعي

  القانوني أنواع الجزاء: ثانيا
القواعد  عالطبيعي أن يتنوع تبعا لتنو ملا كان اجلزاء هو األثر املرتتب على خمالفة القاعدة القانونية، كان من   

  .القانونية اليت تعرضت لالنتهاك، ومن هنا كان لكل فرع من فروع القانون نوع من اجلزاءات تناسبه

يعد اجلزاء اجلنائي من أشد اجلزاءات صرامة، ففيه يأخذ اجلزاء شكل العقاب أو التدابري : الجزاء الجنائي .1
ا تبعا  ،منيةاأل ة، وهي إما أن تكون أصلية أو تكميلية كما رتكبجلسامة اجلرمية املوالعقوبات تتدرج يف قو

 ).ع04(نصت عليه املادة 
ا هي اجلزاء األ :العقوبات األصلية  . أ ا دون أن تقرتن  صلي املقرر للجرمية املقرتفة، واليت ميكن احلكم 

 :العقوبات األصلية يف مادة اجلنايات هي:" بقوهلا) ع05(عقوبة أخرى، وقد ورد ذكرها يف املادة 
 اإلعدام، - 
 السجن املؤبد، - 
ما عدا يف احلاالت اليت يقرر فيها  سنة 20سنوات و  5السجن املؤقت ملدة ترتاوح بني  - 

 .القانون حدودا أخرى قصوى

  :العقوبات األصلية يف مادة اجلنح هي

احلاالت اليت يقرر فيها القانون حدودا احلبس مدة تتجاوز شهرين إىل مخس سنوات ما عدا  - 
 أخرى،

 دينار جزائري، 20.000الغرامة اليت تتجاوز  - 
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  :العقوبات األصلية يف مادة املخالفات هي
 على األقل إىل شهرين على األكثر،حلبس من يوم واحد ا - 
 ".دج 20.000دج إىل  2.000الغرامة من  - 

 05مكرر بأن عقوبة السجن املؤقت ال متنع احلكم بعقوبة الغرامة، بينما تناولت املواد  05وأضافت املادة 
 .عقوبة العمل للنفع العام، كعقوبة بديلة عن احلبس 6مكرر  05إىل  1مكرر

ا مستقلة عن عقوبة أصلية فيما عدا احلاالت  :العقوبات التكميلية  . ب هي العقوبات اليت ال جيوز احلكم 
) ع09(ها القانون صراحة، وهي إما إجبارية أو اختيارية، وقد نصت عليها املادة اليت ينص علي

 :العقوبات التكميلية هي:" بقوهلا
 احلجر القانوين، - 
 احلرمان من ممارسة احلقوق الوطنية واملدنية والعائلية، - 
 حتديد اإلقامة، - 
 املنع من اإلقامة، - 
 املصادرة اجلزئية لألموال، - 
 مهنة أو نشاط، املنع املؤقت من ممارسة - 
 إغالق املؤسسة، - 
 اإلقصاء من الصفقات العمومية، - 
 أو استعمال بطاقات الدفع،/احلظر من إصدار الشيكات و - 
 تعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغاؤها مع املنع من استصدار رخصة جديدة، - 
 سحب جواز السفر، - 
 ".نشر أو تعليق حكم أو قرار اإلدانة - 

  .مبينة لكيفيات تطبيق هذه العقوبات التكميلية 18مكرر إىل  09وقد جاءت املواد من 
  :تدابري األمن املتمثلة يف 19بينما تناولت املادة 

 .يف مؤسسة استشفائية احلجر القضائي  . أ
 .الوضع القضائي يف مؤسسة عالجية  . ب

  ).ع( 22، 21: وقد تولت بيان املراد بالتدبريين املادتني
ه، جزاءات حصرية ال ميكن للقاضي الزيادة عليها أو اإلنقاص منها إال واجلزاءات اجلنائية املتقدمة أعال

  ).ع01(بنص القانون، وال جيوز له القياس عليها وال االجتهاد يف وضع ما مل يرد به نص 
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، أو بسبب القيام )مسؤولية عقدية( برابطة عقدية  وهو األثر املرتتب على اإلخالل :الجزاء المدني .2

 :1ويتخذ صورا متعددة منها ).مسؤولية تقصريية(بعمل أحدث ضررا للغري سواء منه أو ممن حتت رقابته 

أي التنفيذ العيين وذلك بإجبار الفرد على احرتام التزاماته، والقيام بتنفيذ عني ما التزم  :الجزاء المباشر  . أ
جيرب املدين بعد :" بقوهلا 164به، ما دام مل يشأ القيام به طواعية واختيارا، وهو ما نصت عليه املادة 

 ".على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا مىت كان ذلك ممكنا 181و  180إعذاره طبقا للمادتني 
ر على دفع مبلغ نقدي إىل املضرور، جلرب الضرر الذي من تسبب يف الضر  إلزامويتمثل يف  :التعويض  . ب

وقد حيل التعويض حمل االلتزام األصلي إذا تعذر هذا األخري، كما نصت . حلقه نتيجة خمالفة القانون
ضرر الناجم ستحال على املدين أن ينفذ االلتزام عينا حكم عليه بتعويض الإذا ا:" 176عليه املادة 

ويكون احلكم   عن عدم تنفيذ التزامه، ما مل يثبت أن استحالة التنفيذ نشأت عن سبب ال يد له فيه،
 ".كذلك إذا تأخر املدين يف تنفيذ التزامه

 :صور هلا ثالثالشيء إىل أصله، و وذلك برد : عليه قبل حدوث المخالفة تإعادة الحال إلى ما كان  . ج
ومثال ذلك هدم صور حيجب الضوء واهلواء عن ملك اجلار إىل احلد  :اإلزالة المادية للمخالفة - 

 ).161/01مكرر،  124(املعقول 
وهو اجلزاء يف حالة إبرام تصرف قانوين على خالف ما تقضي به  :بطالن التصرف القانوني - 

 .قواعد القانون، والبطالن نوعان؛ مطلق ونسيب
هو جزاء التصرف القانوين الذي يتخلف فيه أحد أركان انعقاد هذا التصرف  :البطالن المطلق

  .يكن ، وبه يصبح التصرف كأن مل)احملل، السبب، والشكل يف العقود الشكليةالرضا، ( 
شرط من شروط صحة التصرف، أو باألحرى صحة الرضا هو جزاء ختلف  :البطالن النسبي

: ويتحقق البطالن النسيب أو قابلية اإلبطال يف حالة). األهلية، وخلو اإلرادة من العيوب(
، ويف حالة وجود عيب )م 43(و  )أ.ق 83(تصرفات الصيب املميز الدائرة بني النفع والضرر 

 ).م91 - 81:الغلط، التدليس، اإلكراه، واالستغالل(القانوين  التصرف أحد طريف يشوب إرادة
     أحد الطرفني بتنفيذ قيام وهو اجلزاء الذي يرتتب على عدم  :فسخ التصرف القانوني - 

التزامه، وهنا حيق للطرف الثاين املطالبة بالفسخ، أي حل الرابطة العقدية، وقد يقرتن ذلك 
 ).م119( بطلب التعويض إذا كان له مقتضى 

 
                                                 

1  
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 :املختلفة حبسب طبيعة وحمل املخالفة وهو اجلزاء الذي توقعه األجهزة اإلدارية :الجزاء اإلداري .3
من ، 1املوظف جند اجلزاء اإلداري يتدرج تبعا لدرجة اخلطأ الذي يرتكبه :في مجال الوظيفة العامة  .أ 

 03 -06مر من األ  163 تنبيه إىل الفصل من الوظيفة وذلك يف أربع درجات نصت عليها املادةال
تصنف العقوبات التأديبية حسب :" على أنه  املتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية

 :درجات) 04(جسامة األخطاء املرتكبة إىل أربع 
  :الدرجة األوىل

 التنبيه - 
 كتايبال اإلنذار - 
 التوبيخ - 

  :الدرجة الثانية
 .أيام) 03(إىل ثالثة ) 01(التوقيف عن العمل من يوم - 
 .الشطب من قائمة التأهيل - 

  :الدرجة الثالثة
 .أيام) 08(أيام إىل مثانية ) 04(أربعة التوقيف عن العمل من  - 
 .التنزيل من درجة إىل درجتني - 
 .النقل اإلجباري - 

  :الدرجة الرابعة
 .التنزيل إىل الرتبة السفلى مباشرة - 
 "التسريح - 

إجراءات اختاذ العقوبات التأديبية واجلهات اليت هلا صالحية تعيينها بالنظر  165وبينت املادة 
  .إىل درجة اخلطأ املرتكب

فاجلزاء يكون بطالن القرار اإلداري، الذي مل تراع فيه إجراءات  :أما في مجال القرارات اإلدارية  .ب 
وشروط صحته، ويكون ذلك إما بسحبه والرتاجع عنه، أو بإلغائه من اجلهة املصدرة له أو اليت 

 .)من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 901، 801م ( تعلوها، أو باللجوء إىل القضاء اإلداري
 .أو البطالن/وفإن جزاءه يف حالة املخالفة التعويض  :وإذا تعلق األمر بعقد إداري  .ج 

                                                 
 .املتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية 03 -06من األمر  181 - 177: ينظر املواد 1
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، وبالتايل نفي صفة القانون الدستوري هناك جانب من الفقه ينفي اجلزاء عن قواعد :الجزاء الدستوري .4
وإن   لى جزاءات تتناسب مع طبيعتهاقواعد تتوفر ع اأالنظر جند إمعان لكن عند و  ه،قواعد عنالقانونية 

كانت خمتلفة عن اجلزاءات التقليدية املعروفة، فهذا القانون يقيم يف الدولة سلطات عديدة مستقل 
بعضها عن البعض اآلخر، ويعطي لكل منها حق يف الرقابة املتبادلة، ومن شأن هذه الرقابة كفالة احرتام 

الربملان  الغرفة السفلى يف هلا حق حلممثلة يف شخص رئيس اجلمهورية فيذية القانون، فالسلطة التن
و 151 ،98، 94 :وفقا للشروط احملددة يف املواد احلكومة مراقبة عمل، وهذه األخرية هلا حق )د147(

أن تسفر على إسقاط احلكومة عند مناقشة بيان السياسة العامة ، وميكن هلذه الرقابة من الدستور 152
والقضاء اإلداري له حق النظر يف قرارات السلطات ، )155-153( ملتمس الرقابةإذا متت املوافقة على 

، كما أن للمحكمة العليا للدولة حماكمة رئيس )د161(وإلغائها إذا مل تكن مشروعة ) التنفيذية(اإلدارية 
 .1)د177( ميكن وصفها باخليانة العظمى اجلمهورية عن األفعال اليت 

لس الدستوري يف النظر يف دستورية االتفاقيات والقوانني والتنظيمات ويف مدى  عالوة على دور ا
والشعب وهو مصدر كل السلطات يستطيع مبا مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفيت الربملان للدستور، 

  .2فرض احرتام الدستور وسيادة قواعده ،ميلك من الوسائل السلمية وحىت الثورية
 

عن القانون الدستوري من حيث عدم وضوح اجلزاء فهو من باب أوىل بالنسبة قيل ما  :لجزاء الدوليا .5
عن طريق توقيع اجلزاء على  قواعدهال توجد سلطة أعلى من الدولة متلك فرض احرتام للقانون الدويل، إذ 

ل له من األجزية ما يتناسب من خيالفها، غري أن هذا ال يعين يف احلقيقة انتفاء أي جزاء هلذه املخالفة، ب
املعاملة باملثل، توقيع : ، ومن بينها)الدول، واملنظمات الدولية( وطبيعة األفراد اليت يتناول عالقتها 

التدخل العسكري وفرض العدالة الدولية العقوبات االقتصادية، احلظر العسكري، فسخ املعاهدات، وحىت 
ا غري أن ما يعيب هذه اجلزاءات الدو . بالقوة ليه هو االحنياز، ووجود دول ال تطاهلا هذه اجلزاءات لقو

يف جملس األمن لألمم ) الفيتو( العسكرية، أو لتمتعها حبماية الدول القوية اليت متلك حق النقض 
 .3املتحدة

  

  

  

                                                 
 ". حيدد قانون عضوي تشكيلة وتنظيم وسري احملكمة العليا للدولة وكذلك اإلجراءات املطبقة:" من الدستور على أنه 158تنص الفقرة الثانية من املادة  1
2  
3  
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  نطاق القانون: المبحث الثالث
  :يتحدد نطاق القانون من نواح ثالث  

 .صلته بقواعد السلوك االجتماعي - 
 .عالقته بغريه من العلوم االجتماعية - 
 .مدى تدخل الدولة يف نشاط األفراد - 

 صلة القانون بقواعد السلوك االجتماعي: الفرع األول
ذا الغرض بل هناك إىل جانبه قواعد   تمع، ال ينفرد  الدين، : القانون باعتباره منظما لسلوك األفراد يف ا

امالت والعادات    .االجتماعيةاألخالق، وا

  القانون وقواعد الدين: أوال
ا الشرائع السماوية، وقواعد كل دين ملزمة ) األوامر والنواهي(يقصد بالدين جمموعة األحكام    اليت أقر

ملعتنقيه رغبة منهم يف رضاء اهللا وجلب ثوابه، ورهبة منه ودفعا لعذابه، وختتلف قواعد القانون عن قواعد الدين من 
ا إىل أحد من رسله، منزلة من لدن عليم خبري، فالدين رسالة :المصدر. 1:حيث   ضع و  أما القانون فهو من أوحى 

  .البشر          

وأمشل يف مضمونه من القانون فيما ينظمه من سلوك وعالقات، فهو يهتم بعالقة الدين أوسع  :النطاق .2
بينما يقتصر القانون على تنظيم . عالقته مع ربهبالعبد مع نفسه، وبعالقته مع أمثاله من بين جنسه، و 

، ويف شكلها اخلارجي الظاهر فقط دون النوايا، كما أن قواعد الدين العالقات بني األفراد فيما بينهم
ع ليحكم يف ، بينما القانون وض)فيما يتعلق بأحكام الشريعة اإلسالمية( سرمدية وموجهة للناس كافة 
 .يتغري من وقت إىل آخر وبالتايل فهو خيص زمانا معينامكان معني، وهو يف العادة 

للفوز يف والعمل يف سبيل اخلري واجتناب الشر  ،عز وجل وعبادته غاية الدين اإلميان باهللا :الغاية .3
تمع، يف حني أن غاية القانون نفعية ترمي إىل حتقيق الدارين  .االستقرار يف ا

أما القواعد الدينية فتقرر جزاءات عاجلة توقع على املخالف  ،عاجل اجلزاء القانوين جزاء دنيوي :الجزاء .4
يف احلياة الدنيا، وأخرى آجلة تصيبه بعد مماته يف اآلخرة، لذلك فاجلزاء الديين تطهري للجاين من دنس 

 .إذا اقرتنت به توبةاخلطيئة، وتكفري له عن اإلمث 

يف بعض األوضاع اليت يستمد فيها القانون قواعده ورغم هذه االختالفات فقد يتقاطع الدين مع القانون 
  .من الدين، أو جيعل منه مصدرا يرجع إليه
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  القانون واألخالق: ثانيا
قواعد األخالق تعريفا متفقا عليه، نظرا العتمادها على فكريت اخلري والشر أساسا هلا، وهاتني  مل تلق  

تمع جمموعة : ومع ذلك ميكننا القول بأن األخالق هي. اتالفكرتني من طبيعة نسبية ختتلف باختالف أحوال ا
تمع من اخلري القواعد أو املبادئ اليت تستهدف البلوغ بالفرد إىل درجة الكمال البشري ، ملا جيب أن يكون عليه ا

  .1واالبتعاد عن الشر

  :وختتلف قواعد القانون عن قواعد األخالق من عدة وجوه  

إذا كانت دائرة األخالق : يقول بنتامأوسع نطاقا من قواعد القانون، قواعد األخالق  :من حيث النطاق .1
ا ليس هلا نفس احمليط الدائري ، فقواعد األخالق تتناول 2)اخلارجي( والقانون متحدتني يف املراكز، إال أ

، وواجبات اإلنسان حنو غريه )األخالق الشخصية(؛ واجبات اإلنسان حنو نفسه نوعني من الواجبات
 .، أما القانون فقد رأينا أنه ال يتناول إال النوع الثاين من هذه الواجبات)األخالق االجتماعية(

ثل األعلى، بينما غاية غاية األخالق مثالية، تتمثل يف السمو باإلنسان والنزوع به حنو امل :من حيث الغاية .2
تمع واحملافظة  دف إىل إقامة النظام يف ا  .على كيانهالقانون نفعية واقعية 

تمع، أما  جزاء القاعدة األخالقية :من حيث الجزاء .3 جزاء أديب، ينحصر يف تأنيب الضمري أو استنكار ا
 .جزاء القاعدة القانونية فهو جزاء مادي ملموس تكفله السلطة العامة مبا هلا من وسائل القوة العمومية

  القانون وقواعد المجامالت والعادات والتقاليد: اثالث
ا  وجدت العادات والتقاليد لقد تمع احلديث، كما أ قبل وجود القانون ذاته، وهي ال تزال موجودة يف ا

تمع، فدرج الناس  على إتباعها وألفوها حىت أصبحت من ال تزال تؤدي دورا هاما يف تنظيم سلوك األفراد يف ا
م االجتماعية، وهي ختتلف عن القانون اختالفا جوهريا    .من حيث الغاية ومن حيث اجلزاءمظاهر حيا

تمع واستقراره، بينما الغاية من غاية القانون  :من حيث الغاية .1 حتقيق املصلحة العامة واحلفاظ على كيان ا
تمع امالت والعادات والتقاليد حتقيق مصاحل جزئية حمدودة ال يكون لتخلفها أثر على نظام ا  .قواعد ا

امالت والعادات والتقاليد، استنكار أفراد اجلماعة لتصرف  اجلزاء على خمالفة قواعد :من حيث الجزاء .2 ا
مادي  - كما أسلفنا  - املخالف ومعاملتهم له باملثل، مما قد يشعره بالعزلة االجتماعية، وهو يف القانون 

 .ملموس تتواله السلطة العامة

 

                                                 
 ....املرجع السابق، ص : جعفور 1
ا يف التشريع اجلزائري" املدخل إىل العلوم القانونية : عماربوضياف،  2  .39م، ص 2007 –ه 1428، 3، جسور للنشر والتوزيع، اجلزائر، ط"النظرية العامة للقانون وتطبيقا
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  عالقة القانون بغيره من العلوم: الفرع الثاني
  .القانون اتصاال وثيقا بكل من علم االجتماع، وعلم السياسة، وعلم االقتصاد يتصل

  صلة القانون بعلم االجتماع: أوال
يعتمد القانون يف التعرف على كثري من احلقائق والظواهر االجتماعية على علم االجتماع، ليتسىن له   

ا وحقيقة كنهها، ليتمكن من وضع القواع مع البيئة االجتماعية ) تتناغم(د اليت تتناسب تنظيمها عن بينة بأسبا
  .اليت وضعت من أجلها، بناء على ما يوفره له من إحصائيات وسرب لآلراء

تمعات، و لذلك فالقواعد القا   ختتلف من جمتمع إىل آخر، فظاهرة قلة السكان يف نونية تتطور بتطور ا
بكثافتهم وتعدادهم الكبري، فيشجع اإلجناب ويسهل  لتلك املتعلقةجمتمع معني يواجهها املشرع بأسلوب خمتلف 

  .منح اجلنسية يف األوىل بينما يتصرف بشكل عكسي يف الثانية

  صلة القانون بالسياسة: ثانيا
  :وتظهر هذه الصلة من عدة وجوه

فتوزيع السلطات على نسق معني  من حيث حتديد شكل احلكم يف الدولة وتنظيم السلطات العامة فيها، - 
، وحتديد مراكز القوة وصناعة يف الوثيقة الدستورية، يؤثر يف طبيعة اللعبة السياسية ومسك خيوطها املعقدة

 .القرار يف دواليب النظام
إذ جيب على املشرع مراعاة األوضاع والتوجهات السياسية السائدة  من حيث وضع القوانني أو تعديلها، - 

تمع، ألن جتاهل هذه العوامل جيعل التشريع غريبا عن البيئة اليت وضع هلا، مما قد يؤدي إىل املمانعة  يف ا
 .، وألن ذلك يتم بتوجيه من األغلبية يف اهليئة التشريعيةيف تطبيقه

فالقاضي كثريا ما يستوحي تطبيقاته للقاعدة  من حيث تأثري السياسة العامة على تفسري القواعد القانونية، - 
  .انونية من األفكار السياسية السائدة يف جمتمعهالق

  صلة القانون بعلم االقتصاد: ثالثا

االقتصادية يف شىت مظاهرها من إنتاج وتوزيع  حاجات األفرادالذي يدرس العلم  :علم االقتصاد هو  
ذا املعىن وثيق الصلة بالقانون الذي  تمع، وهو  واستهالك، أو هو العلم الذي يعىن بإجياد وتداول الثروة يف ا

م املالية   وعالقة القانون باالقتصاد هي عالقة تأثري . يستهدف تنظيم عالقات األفراد، واليت تشمل معامال
  :حيث يظهر تأثري القانون يف االقتصاد من جوانب كثرية، أمهها وتأثر،

دف إعطاء األولوية للسلع الضرورية -   .تدخل القانون يف تنظيم عملية اإلنتاج 
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 .تدخل القانون يف تنظيم االستهالك وذلك برفع أسعار بعض السلع للحد من استهالكها - 
 .لرفع القدرة الشرائية تدخل القانون يف تنظيم التوزيع عن طريق رفع األجور - 
 .انون عن طريق فرض الضرائب املختلفةتدخل الق - 

  :أما تأثري االقتصاد يف القانون فيظهر هو اآلخر من عدة وجوه منها
    تطور االقتصاد يفرض على القانون مسايرته، كوضع شروط لكيفيات عرض املنتوج أو ختزينه أو - 

ما يتكفل بتنظيم املؤسسات اليت قد يستلزم هذا التطور تغليفه، واملعلومات الواجب توافره عليها، ك
 ... .ظهورها 

 .تغيري النهج االقتصادي املتبع يستتبعه بالضرورة تغيري يف القوانني املنظمة للنشاط االقتصادي - 
خمتلف،  تتطلب التعامل معها بأسلوب امالت االقتصاديةظهور أشكال جديدة من النزاعات املتعلقة باملع - 

 .1)09-93: املرسوم التشريعي(  لتتماشى مع ذلك يستلزم تعديل بعض النصوص واآلليات القانونيةمما 

  مدى تدخل القانون في نشاط األشخاص: الفرع الثالث
تمع، فإن مفهوم هذا األخري نسيب يضيق ويتسع حسب    إذا كان القانون يهدف إىل حتقيق العدل يف ا

فيه نطاق العدل، وعليه ال يتدخل املشرع كثريا  يضيق يفاملذهب الفرد احلياة،إيديولوجية وفلسفة كل جمتمع يف 
الفرد ومصاحله، وصيانة حريته الفردية املقدسة، وبالتايل يتقلص دور القانون  ألن حمور هذا املذهب محاية حقوق

  .ويضيق نطاقه
مما يستلزم تدخل  وعلى العكس من ذلك يف املذهب االشرتاكي، حيث يتسع مفهوم العدل ونطاقه،  

، رفعا للظلم االجتماعي واالستغالل وتسلط طائفة املشرع لتنظيم نشاط األفراد يف شىت جماالت احلياة االجتماعية
تمع هو اهلدف من وجود القانون، فال ينظر إىل  تمع على بقية أفراده، فهذا املذهب يقوم على أن ا من ا

       ة، فعن طريق حتقيق الصاحل العام تتحقق املصاحل اخلاصة مصلحة الفرد إال من خالل مصلحة اجلماع
     لألفراد، فاخلري الذي يصيب الكل يتوزع على األجزاء، والفرد الذي نال السعادة عليه العمل إلسعاد 

   على وسائل اهليمنة ه النشاط االقتصادي و ي، وتوجاآلخرين، فوظيفة الدولة متتد لتنظيم كافة نواحي احلياة
  .هذا املذهب وميتد نطاقهاإلنتاج، وعليه يتوسع دور القانون يف ظل 

ملتطلبات االستقرار والعدالة االجتماعية اليت تنشدها  استجابتهماحتد من املذهبني مثالب  كاله لوألن  
م، بادر املشرعون من الطرفني إىل تطعيمهما مبا حيقق التوازن بني مصلحيت األفراد واجلماعة، وهو النظام  جمتمعا

  .2السائد يف الوقت احلاضر يف كل دول العامل، وإن بقي يف بعضها نزعة غالبة من أحد املذهبني
                                                 

 .شرط التحكيم المتعلق بالتحكيم التجاري الدولي الذي سمح لألشخاص المعنوية العامة بقبول 09 -93المرسوم التشريعي: ينظر 1
 .64 - 57المرجع السابق، ص : جعفور 2
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  يالفصل الثان

  تقسيم القانون
قانون عام وقانون خاص، ومن حيث : الفقه على تقسيم القانون من حيث العالقة اليت ينظمها إىل درج

  .قواعد آمرة وقواعد مكملة: درجة اإللزام يف قواعده إىل

وعليه سنتناول يف املبحث األول تقسيم القانون من حيث العالقة اليت ينظمها، ونتطرق يف املبحث الثاين   
  .لتقسيمه باعتبار درجة اإللزام يف قواعده

  تقسيم القانون من حيث العالقة التي ينظمها: المبحث األول
    ، ولكل منهما فروع 1ينقسم القانون من حيث العالقة اليت ينظمها إىل قانون عام وآخر خاص  

  مدى أمهية هذا مني، و وقوف على معيار التفرقة بني القسخمتلفة، وقبل استعراض هذه الفروع جيدر بنا ال
  .التقسيم، وما يرتتب عنه من نتائج قانونية

  التقسيم وفوائدهمعيار : المطلب األول
  .، مث نبني الفائدة من هذا التمييز)العام واخلاص(نستعرض معايري التفرقة بني قسمي القانون 

  قة بين القانون العام والقانون الخاصمعايير التفر : الفرع األول
يف الفقه الالتيين والقوانني اليت أخذت عنه، فإن  تقسيم القانون إىل عام وخاص أمر مسلم بهإذا كان   

، وسنعرض 2الوقوف على معياره ليس باألمر اهلني، حيث اختلف الفقهاء حول هذه املسألة وتعددت آراؤهم فيها
  .فيما يلي أهم هذه املعايري املقرتحة

  القانونيةمعيار األشخاص أطراف العالقة : أوال
تقوم التفرقة بني القانون العام واخلاص حسب هذا املعيار، على أساس النظر إىل األشخاص أطراف   

العالقة القانونية، فحيث يتعلق األمر بعالقة الدولة أو أحد فروعها باألفراد أو بدولة أخرى يكون القانون     
  .3قانون خاصاعاما، وحيث تكون العالقة القانونية بني األفراد يكون ال

                                                 
لحة العامة، ومنه تقسيم القانون إلى عام وخاص ترجع جذوره األولى إلى القانون الروماني، وكان ذلك بهدف تزويد الحاكم بسلطات خاصة تمكنه من تحقيق المص 1

 .66، 65المرجع السابق، ص : جعفور: انظر. ى اليومانتقلت هذه التفرقة إلى القوانين الالتينية، وهي قائمة مسلم بها إل
 .558المرجع السابق، ص : سمير تناغو: انظر. أحصى بعض الباحثين سبعة عشرة معيارا مقترحا للتفرقة بين قسمي القانون 2
 .67المرجع السابق، ص : جعفور: هذا المعيار قال به مونتسكيو، ينظر 3
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أخذ على هذا املعيار أن الدولة قد تباشر نشاطا مع أحد األفراد باعتبارها شخص معنوي      :نقد المعيار
ا  عادي، حني تقوم بالتصرف يف أمالكها اخلاصة أو استغالهلا، فيخضع نشاطها للقانون اخلاص، خبالف تصرفا

  .ا املعيار للتفرقة بني قسمي القانونباعتبارها صاحبة السيادة، وعليه ال ميكن اعتماد هذ

  معيار طبيعة القواعد القانونية: ثانيا
يذهب هذا املعيار إىل أن أساس التفرقة بني القانون العام والقانون اخلاص، هو النظر إىل طبيعة القواعد   

خمالفتها، فإن قواعد القانون اخلاص القانونية، فبينما تكون قواعد القانون العام آمرة ال جيوز لألفراد االتفاق على 
تكون مكملة جيوز لألفراد اخلروج على أحكامها باتفاقهم على ما خيالفها، وبذلك يصبح اخلضوع مرادفا للقانون 

  .العام وتصبح احلرية من مقتضيات القانون اخلاص

ذلك أن القانون اخلاص  -صالعام واخلا -ال يصح هذا املعيار كأداة للتمييز بني قسمي القانون  :نقد المعيار
يتضمن هو اآلخر قواعد آمرة، فألسباب موضوعية قد تتعلق بالنظام العام أو اآلداب العامة يلزم املشرع األفراد 
بإتباع قواعد قانونية حمددة، وال يفسح أمامهم جماال ملخالفتها، كقواعد األحوال الشخصية واحلقوق العينية، وهي 

  .من صميم القانون اخلاص

  معيار طبيعة المصلحة: الثاث
يُرجع هذا املعيار تقسيم القانون إىل عام وخاص، إىل طبيعة املصلحة اليت يهدف كل منهما إىل     

حتقيقها، فالغاية من القانون العام حبسب هذا املعيار هي حتقيق املصلحة العامة، أما غاية القانون اخلاص فهي 
  .حتقيق املصاحل اخلاصة لألفراد

أخذ على هذا املعيار بدوره، أنه يعيبه عدم وجود حدود فاصلة بني ما يعترب من املصلحة العامة وما : عيارنقد امل
ة مبا فيها قواعد القانون يعترب من املصلحة اخلاصة، إذ أن كل القواعد القانونية تستهدف حتقيق املصلحة العام

ب مصلحة الفرد على مصلحة القانون اخلاص ما يغل ، فليس يف قواعد ترمي إىل حتقيق املصلحة اخلاصةاليت اخلاص
  .وعليه فهذا املعيار هو اآلخر ليس دقيقا يف التفرقة بني قسمي القانون اجلماعة،

  معيار السلطة العامة: رابعا
ويسميه البعض معيار صفة األشخاص أطراف العالقة القانونية، فهو تطوير للمعيار األول الذي قال به 

التفرقة بني قسمي القانون وفق هذا املعيار يرجع إىل صفة األشخاص أطراف العالقة  مونتسكيو، وأساس 
القانونية، فالشخص يف نظر القانون إما أن يكون طبيعيا أو معنويا، والشخص املعنوي بدوره قد يكون عاما وقد 

  .يكون خاصا
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قد تتصرف باعتبارها صاحبة وتعترب الدولة أهم األشخاص املعنوية العامة، وهي يف ممارستها لنشاطها 
السيادة، وقد تتصرف كسائر األفراد املعنوية جمردة من صفتها السيادية وغري ممثلة للسلطة العامة، ففي احلالة األوىل 
نكون بصدد القانون العام، ويف الثانية نكون أما قانون خاص، وهذا املعيار أكثر املعايري دقة ووضوحا وهو الراجح 

  .1عند أغلب الفقه

جمموعة القواعد القانونية اليت حتكم العالقات اليت تنظم  :" وتأسيسا عليه ميكن تعريف القانون العام بأنه
فهو قانون  >=.2"كيان الدولة، والعالقات اليت تكون الدولة أو أحد فروعها طرفا فيها، باعتبارها صاحبة السيادة

  .السيطرة واخلضوع

تكون الدولة أو أحد ال جمموعة القواعد القانونية اليت تنظم العالقات اليت :" أما القانون اخلاص فهو
  .يوصف بأنه قانون املساواة أو التوازن >=. 3"فروعها طرفا فيها باعتبارها صاحبة السيادة

  فوائد التفرقة: الفرع الثاني

إىل اعتبارات نظرية فحسب، بل وإىل اعتبارات عملية  ال تستند التفرقة بني القانون العام والقانون اخلاص
ولعل من أمهها ما  االختالف يف طبيعة ونوع العالقات اليت ينظمها كل قسم من قسمي القانون، بسبب أيضا،

  :يلي
  في مجال االمتيازات: أوال

دف من وراء نشاطها إىل حتقيق الصاحل العام، وعليه     تمع  كان ال بد أن إن السلطة العامة داخل ا
ا لألفراد الذين يهمهم ويشغلهم فقط حتقيق م  صاحلهم  يعرتف هلا بامتيازات معينة، ال ميكن أن يعرتف 

  :اخلاصة، من قبيل ذلك
  .العقاب على اجلرائم - 
 .فرض الضرائب - 
 .اإلجبار على أداء اخلدمة الوطنية - 
 .4نزع امللكية اخلاصة ولو دون رضا املالك - 

ا لألشخاص، فالنظام املشرع ميكن على السلطة العامة، وال قصر اإلجراءات فهذه  على القانوين أن يعرتف 
  .5هذا النحو ال ميكن أن يكون واحدا
                                                 

 .71المرجع السابق، ص : جعفور 1
 .71، 70مرجع نفسه، ص ال 2
 .المرجع والموضع نفسه 3
 .المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة 1991/  04/ 27المؤرخ في  11 -91القانون رقم : ينظر 4
 .48المرجع السابق، ص : بوضياف 5
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  في مجال العقود: ثانيا
يف كثري من احلاالت ما تربم الدولة أو أحد فروعها اتفاقيات تعاقدية مع األفراد باعتبارها صاحبة السيادة   

وهي ال إجناز األشغال، توريد اللوازم، وأداء اخلدمات، : وتتناول" العقود اإلدارية"  1العقودوالسلطة، وتسمى هذه 
دف  ختضع للقواعد القانونية اليت ختضع هلا العقود فيما بني األفراد، ألن اإلدارة باعتبارها عنوان السلطة العامة و

جزاءات بإرادة منفردة على من يتعاقد معها حال إخالله إىل حتقيق الصاحل العام، ال ميكن أن جترد من مكنة توقيع 
  ).إلغاء أو تعديل(بشروط العقد 

  في مجال األموال العامة: ثالثا
إن األموال اليت ختصصها اإلدارة للمنفعة العامة، ختضع لقواعد قانونية ختتلف عن تلك القواعد اليت   

التصرف فيها، وال جيوز احلجر عليها وال متلكها  - صلحبسب األ -ختضع هلا األموال اخلاصة لألفراد، فال جيوز 
ال جيوز التصرف يف أموال الدولة أو حجزها أو متلكها :" بقوهلا )م 689(بالتقادم، وهو ما نصت عليه املادة 

  .، وذلك حلماية املال العام وحتقيق املنفعة العامة اليت يرمي إليها ختصيصه هلا..."بالتقادم 

  جراءات التنظيمية والوقائيةفي مجال اإل: رابعا
وقائية،  تعرتف خمتلف األنظمة القانونية لإلدارة العامة بإمكانية اللجوء إىل وضع إجراءات تنظيمية أو  

  :2، من قبيل ذلك)األمن العام، الصحة العامة، السكينة العامة(دف إىل صيانة النظام العام 
 .النشاطات التجارية يف أماكن معينةالقرارات اليت تصدرها اإلدارة لتمنع مبقتضاها  -
 .تنظيم حركة سري املركبات يف الطرق العامة -
 .منع مكربات الصوت يف أماكن خاصة -
 .فريوس معنيوباء أو تلقيح نتيجة انتشار الفرض  -
 .منية والوقائية الضابطة للنشاط الصناعي واحلريف واخلدمي للقطاعني العام واخلاصوضع النظم األ -

  .ول األفراد مثل هذه السلطات يف جمال القانون اخلاصوال ميكن أن خي

  في مجال المسؤولية المدنية: خامسا
مسؤولية (كانت مسؤولية اإلدارة مسؤولية متبوع عن أعمال تابع، مث تطورت إىل فكرة اخلطأ املرفقي   

ما األفراد مسؤولون ، وقد يكون هذا اخلطأ خطأ شخصيا فيرتتب عليه مسؤولية املوظف العام، بين)املرفق العام
م   .3مسؤولية عقدية أو مسؤولية تقصريية عن تصرفا

                                                 
 .منه 98العمومية سيما المادة المتضمن تنظيم الصفقات  2002/ 07/ 24: المؤرخ في 02 -250المرسوم : نظري 1
2  
3  
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  في مجال االختصاص القضائي: سادسا
إن املنازعات اليت تكون الدولة أو أحد فروعها طرفا فيها، يكون النظر فيها من اختصاص القضاء   

فروعها طرفا فيها، من اختصاص القضاء اإلداري، بينما يكون النظر يف الدعاوى اليت ال تكون الدولة أو أحد 
  .1العادي

  فروع قسمي القانون: ب الثانيطلالم
  :سنبينها على النحو التايلو لكل من قسمي القانون فروعه، 

  فروع القانون العام: الفرع األول
بأفراد عالقات الدولة : تنقسم العالقات اليت تكون الدولة طرفا فيها، بوصفها صاحبة السيادة إىل نوعني

ا بغريها من الدول واهليئات الدولية،  شعبها أو غريها من األشخاص العاديني طبيعيني كانوا أو معنويني، وعالقا
  .القانون العام الداخلي، والقانون العام اخلارجي: وتبعا لذلك جيري الفقه على تقسيم القانون العام إىل قسمني

  القانون العام الداخلي: أوال
لقواعد القانونية اليت حتدد كيان الدولة، وتنظيم العالقات اليت تقوم بني الدولة أو أحد هو جمموعة ا  

فروعها حني تعمل بصفتها صاحبة السيادة، وبني األشخاص الطبيعية أو األشخاص املعنوية اخلاصة، أو العالقات 
فالقانون العام الداخلي إذا هو جمموعة القواعد  ؛وأحد فروعها، أو فيما بني هذه الفروعاليت تقوم بني الدولة 

  :القانونية املتصلة حبق السيادة يف اجلماعة داخليا، ويشمل هذا القانون عدة فروع منها

I. القانون الدستوري 
السلطات بني ويعىن هذا القانون بالقواعد اليت تبني أسس الدولة، وتعيني شكل احلكم فيها، وتبني توزيع 

ا  ، وعالقة كل منها باألخرى، وحتدد احلقوق واحلريات األساسية )والقضائية التشريعية، يذية،التنف( هيئا
يف حتمل املساواة عامة، و الوظائف ال تويل حرية الرأي، حرية املعتقد، حرية التنقل، املساواة يف (لألفراد 

 .2كانت غري مكتوبة، سواء كانت هذه األحكام مدونة يف وثيقة مكتوبة، أو  )... األعباء العامة
تاركا ) املبادئ العامة(والقانون الدستوري وهو يتناول هذه املوضوعات يقتصر فيها على أمهات املسائل 

أعلى درجة يف النظام حيتل ، فهو روحهو  اليت جيب أن تكون موافقة ملضمونهالتفاصيل للقوانني األخرى 

                                                 
 .73المرجع السابق، ص : جعفور 1
2  
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وقد عرفت  ،1"القانون األساسي" عليه اسم أمسى قانون فيها لذلك يطلق  أي أنهالقانوين للدولة، 
  :اجلزائر أربعة دساتري هي

وصدر يف العاشر من ذات  1963/ 09/ 08: مت اعتماده عن طريق االستفتاء بتاريخ :1963دستور  .1
مل ، و مادة 78تضمن و ة الشهر، وقد جاء خاليا من ذكر لفظ السلطة إال فيما تعلق بالسلطة التنفيذي

، من إقراره )يوم 23(بيق يف أرض الواقع، حيث مت تعليقه بعد أقل من شهر والتطيكتب له النفاذ 
ائيا بعد ما اصطلح عليه بالتصحيح  59مبوجب املادة  وإعالن احلالة االستثنائية، مث إلغاء العمل به 

 .2الثوري
استجابة جاء قد و ، مادة 199واحتوى  اآلخروقد مت اعتماده عن طريق االستفتاء هو  :1976دستور  .2

للنداءات التحررية ملسايرة الفكر القانوين شكال، دون رغبة حقيقية يف وضع دستور ناظم للّسلطات يف 
الذي كان يعلوه من حيث القوة يف ) 1976جوان  17(البلد، حيث جاء حتت هيمنة امليثاق

 ... .لذلك جاء النص على السلطات بتعبري الوظيفة. األيديولوجية االشرتاكية حينها
  :ثالث مرات على التوايل مبقتضى النصوص التالية) تعديله(وقد متت مراجعته 

 ).1979 /07 /10 :صادرة يف 28جريدة رمسية رقم ( 1979يوليو  07املؤرخ يف  06 - 79قانون رقم  -

 ).1980 /01 /15 :صادرة يف 03جريدة رمسية رقم ( 1980يناير  12املؤرخ يف  01 - 80قانون رقم  -

 ).05/11/1988 :يف صادرة 45رمسية رقم  جريدة( 1988نوقمرب  05املؤرخ يف  223 - 88قانون رقم  -

يف ديباجته، وميزه فتح  يمادة، وجاء مفرغا من اجلانب اإليديولوج 176وقد احتوى  :1989دستور  .3
منه، واعرتافه حبق اإلضراب يف القطاع العام          40جمال التعددية السياسية، وذلك مبوجب املادة 

 )1963دستور (ولكنه على غرار نظريه . 154، واستحداثه للمجلس الدستوري مبوجب املادة )54م (
بعد إقامة  العنف، ومت تعليق العمل بأحكامه ةودخلت اجلزائر يف دوام مل يدم العمل به إال فرتة وجيزة

لس األعلى للدولة يف  .3الذي حل حمل رئيس اجلمهورية املستقيل 1992يناير  14: ا

 

                                                 
1  
، مع لمسة ثورية أغلقت العمل 1962خاصة بعد تعديله سنة  1958إلى حّد ما جامعا بين المبادئ الحديثة التي استقاها من دستور فرنسا لسنة  63جاء دستور  2

حيث عقدت مهمة إعداده إلى الجمعية الوطنية التأسيسية، بيد . الفوضى، نتيجة الهيمنة التنفيذية لمؤسسات الّثورة المسّلحةالّسياسي ما أّدى إلى إدخال البلد في نوع من 
      ، وأوكل أمر تحضير القانون األساسي إلى ندوة 20/09/62:أن المكتب السياسي أزاحها عن آداء عملها التشريعي المعقود لها بموجب استفتاء شعبي في

قة األغلبية، ثم عرض طارات، فُقدم في شكل اقتراح قانون دستوري من قبل خمسة نواب إلى المجلس الوطني الّتأسيسي، وبالطبع كانت كل الظروف مهيأة لينال موافاإل
 .08/09/63: على االستفتاء أين حظي بالموافقة يوم

3  
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على أربعة موزعة  )مبوجب آخر تعديل 218وأضحت (  مادة 182واحتوى على  :19961دستور  .4
 :أبواب

الطابع اجلمهوري للدولة، اإلسالم دين الدولة، اللغة العربية هي (  املبادئ العامة: الباب األول -
  ...)اللغة الرمسية، اجلزائر عاصمة الدولة، العلم والنشيد،

  ).التنفيذية، التشريعية، والقضائية(  تنظيم السلطات: الباب الثاني -
  .الرقابة واملؤسسات االستشارية: الباب الثالث -
  .الدستوريالتعديل  :الباب الرابع -

  :ومت تعديله ثالث مرات على التوايل
 .10/04/2002: املؤرخ يف 03- 02مبوجب القانون رقم  -
 .15/11/2008: املؤرخ يف 19- 08مبوجب القانون رقم  -
 .)14عدد  :ر.ج( 2016/ 03/ 06: املؤرخ يف 01 -16مبوجب القانون  وآخر تعديل كان -

II. القانون اإلداري 
القانون اإلداري هو جمموعة القواعد القانونية اليت تنظم قيام السلطة التنفيذية بأداء وظائفها  :مفهومه .1

ااإلدارية املختلفة، من حيث   .نشاطها أو وسائلها أو منازعا
 :روع القانون األخرى، منهافببعض اخلصائص اليت متيزه عن ينفرد القانون اإلداري  :خصائصه .2
فقد ظهر يف فرنسا اليت متثل الوطن األم هلذا الفرع من فروع القانون يف  )نسبيا(أنه حديث النشأة  -

أواخر القرن الثامن عشر، ومل يتماسك بنيانه إال خالل القرن التاسع عشر، ويف القرن العشرين 
  .استطاع أن ينتقل إىل دول أخرى كثرية منها اجلزائر

  .2)قرار بلونكو( القضاء يف فرنسا القانون اإلداري قانون قضائي، فهو من إنشاء  -
 ...)املدين، التجاري، العقوبات(  القانون اإلداري غري مدون يف تقنني جامع كغريه من القوانني األخرى -

     فلم يصدر تشريع يضم مبادئه القانونية خبصوص املسائل اليت ينظمها، ويرجع ذلك إىل سرعة 
ا، ومع هذا فيوجد تقنني لبعض موضوعاته كـتطوره، وإىل وظيفة ودور اإلدارة وتشعب أ   :جهز

                                                 
 ....1996نوفمبر  28استفتاء  1
فأوقعتها وجرحتها، فرفع والد الطفلة " agnès Blanco"فيه عربة صغيرة تابعة لمصنع تبغ حكومي ببوردو طفلة  وقائع في حادث مرور صدمتوتتلخص  2

محكمة التنازع قررت  النزاع أمام القضاء العادي طالبا التعويض من الدولة، باعتبارها مسؤولة مدنيا عن الخطأ الذي ارتكبه عمال المصنع التابع لها، إال أن
ال تختص المحاكم العادية إطالقا ):" 1873/ 02/ 08(مختصة بالنظر في النزاع هي القضاء اإلداري وليس القضاء العادي وجاء في قرارها أن الجهة ال

الغ ليها بمببالنظر في الدعاوى المقامة ضد اإلدارة بسبب المرافق العامة أيا كان موضوعها، حتى لو كانت تستهدف قيام القضاء العادي بمجرد الحكم ع
 ".مالية تعويضا عن األضرار الناشئة عن أعمالها، دون إلغاء أو تعديل أو تفسير قرارات اإلدارة
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 2006/ 07/ 15: الصادر يف 03 - 06م األمر رق: قانون الوظيفة العامة. 
 2015/ 09/ 16: املؤرخ يف 247 - 15ياملرسوم الرئاس: قانون الصفقات العمومية. 
 1991/ 27/04: املؤرخ يف 11- 91رقم قانون  :القواعد املتعلقة بنزع امللكية من أجل املنفعة العامة. 

 07 -12 رقم ، وقانون الوالية10 - 11رقم دية كقانون البل: القوانني املنظمة للجماعات احمللية. 
 12/1990/ 01:املؤرخ يف 30 -90رقم قانون : قانون األمالك الوطنية. 

 

 :1ميكن إجياز موضوعات القانون اإلداري على النحو التايل :موضوعاته .3
يدخل حتت هذا الباب الشخصية املعنوية لإلدارة العامة، املركزية اإلدارية : العامة تنظيم اإلدارة - 

  .والالمركزية
  .ويتضمن الضبط اإلداري واملرفق العام: نشاط اإلدارة - 
  ).نظرية العقود(وإبرام الصفقات ) نظرية القرار(وتظهر يف إصدار القرارات اإلدارية : أساليب اإلدارة - 
  ).نظرية املال العام(واألموال العامة ) نظرية املوظف العام(وتشمل الوسائل البشرية : وسائل اإلدارة - 
من  171(اإلدارية وتتعلق بالقضاء اإلداري الذي خيتص يف الفصل يف القضايا : منازعات اإلدارة - 

  ).ستوردال
 

III. القانون المالي 
         تهامن حيث بيان إيرادات ميزانيويقصد به جمموعة القواعد القانونية اليت تنظم مالية الدولة، 

فهي تشمل كيفية  ،ووجوه إنفاقها ...)ضرائب، رسوم، ريع إدارة أمالكها ( ومصادر هذه اإليرادات 
  .2حتصيل اإليرادات، وإعداد امليزانية، وتنفيذها، وأسس الرقابة على هذا التنفيذ

داخال يف نطاق القانون اإلداري باعتباره منظما ويعترب القانون املايل هو اآلخر حديث النشأة، فقد كان 
فرعا قانونيا  بذلك للجانب املايل لنشاط اإلدارة، غري أنه استقل عنه نظرا ألمهيته وكثرة قواعده فأصبح

  .من فروع القانون العام قائما بذاته
  

IV. القانون الجنائي 
ا هو جمموعة القواعد القانونية اليت حتدد األ املقررة هلا، أو التدابري رائم والعقوبات جفعال املوصوفة بأ

ومنه يتضح أن القانون . وتبني اإلجراءات الواجب إتباعها من وقت وقوع اجلرمية إىل حني توقيع العقوبة
رمة قانونا واجلزاءات املخصصة هلا، وهي اليت متثل قانون  اجلنائي يتضمن قواعد موضوعية تبني األفعال ا

                                                 
 .73المرجع السابق، ص : بوضياف 1
 .االقتضاء في نهاية كل سنة وخالل الدورة الخريفية للبرلمان تتم المصادقة على قانون المالية للسنة القادمة، وقد يتبع بقانون مالية تكميلي عند 2
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ة شكلية تتعلق باملسار الذي تأخذه القضية من يوم وقوع اجلرمية إىل حني العقوبات، وأخرى إجرائي
  .1اجلزاء، وهي اليت متثل قانون اإلجراءات اجلزائية صدور احلكم وتوقيع

يبني أنواع اجلزاءات، وحيدد القواعد العامة للمسؤولية  وينقسم إىل عام: قانون العقوبات .1
وخاص  ،هلا والظروف املخففة واملشددةأسباب اإلباحة واإلعفاء من العقوبة اجلزائية، كما يبني 

: املؤرخ يف 156 -66مبوجب األمر ، وقد صدر يتضمن القواعد املنظمة لكل جرمية على حدة
 2016/ 06/ 19، وقد أدخلت عليه الكثري من التعديالت كان آخرها يف 1966يونيو  8

 .)9مكرر 394، و 12مكرر 87، 11مكرر 87: وادمس امل( 02 - 16 مبوجب القانون رقم
ويتوىل بيان القواعد الواجب إتباعها لتطبيق أحكام قانون العقوبات : قانون اإلجراءات اجلزائية .2

- 66مبوجب األمر وقد صدر اجلرمية، قصد ضبط الفاعل وحماكمته لينال جزاءه،  عند وقوع
املؤرخ يف  07 -17رقم ، وآخر تعديل له كان مبوجب القانون 1966يونيو  8املؤرخ يف  155

تأكيد مبدأ قرينة الرباءة وأن الشك يفسر يف مجيع األحوال ل  وقد جاء 2017مارس  27
ونص أيضا على ، مرتني بسبب نفس األفعال  وأنه ال ميكن متابعة شخص، ملصلحة املتهم

يف املوضوع بالنسبة للقضايا املرفوعة  تعيد النظر اليت  حماكم االستئناف اجلنائية استحداث
ا يتعل جيب عليها وتتوفر على جلنة حتكيم شعبية مشكلة من أربع حملفني وأنه ،أمامها ل قرارا

 .أيا كانت

  )القانون الدولي العام( القانون العام الخارجي : ثانيا
اليت تنظم عالقات الدول ببعضها البعض اآلخر، يف وقت السلم ويف وقت  هو جمموعة القواعد القانونية  

ا باملنظمات الدولية، وعالقات املنظمات الدولية بعضها بالبعض اآلخر   .2احلرب، وعالقا

تمع الدويل، ويعني الشروط الواجب توافرها يف : يف وقت السلم -  يبني القانون الدويل العام أشخاص ا
واتفاقيات، وحيدد ما لكل دولة من  تربمه الدول من معاهداتالدولة حىت تعترب شخصا دوليا، وينظم ما 

، حقوق وما عليها من واجبات إزاء الدول األخرى، كما ينظم طرق متثيل الدول سياسيا أو دبلوماسيا
 ).املفاوضات، الوساطة، التحكيم( وما جيب إتباعه لفض النزاعات بالطرق السلمية 

                                                 
على المجتمع فهو  رغم أن أغلب الفقه يعتبر القانون الجنائي فرعا من فروع القانون العام، ومع ذلك فهناك من يعتبره قانونا مختلطا، ألنه وإن كان يدافع 1

 .في كثير من أحكامه يعاقب على االعتداء على األفراد أنفسهم أو على أموالهم
 .74المرجع السابق، ص : جعفور 2



 
 القانونيةالعلوم مذكرة املدخل إىل 

 

   25 

اليت تطبق وقت احلرب، كإعالن احلرب يتناول القانون الدويل العام تنظيم اإلجراءات : يف وقت احلرب - 
ائها  اهلدنة أو ( من دولة على أخرى، وحيدد وسائلها املشروعة وغري املشروعة، كما يبني طريقة إ

  .وطريقة معاملة األسرى واجلرحى، وحقوق وواجبات الدول احملايدة )الصلح

   ثنائية أو متعدد(الدولية  وللقانون الدويل العام مصادر متنوعة أمهها العرف الدويل، املعاهدات
  .1، واملبادئ القانونية العامة عند األمم املتمدنة)األطراف، أو احتادات

  فروع القانون الخاص: الفرع الثاني
يتناول القانون اخلاص عالقات األفراد فيما بينهم، أو مع الدولة أو أحد فروعها جمردة من السيادة، وأهم 

  :فروعه هي

  المدنيالقانون : أوال
تمع   ، فهو يعترب دعامة القانون 2هو جمموعة القواعد القانونية اليت تنظم السلوك اخلاص لألفراد يف ا

  :اخلاص والشريعة العامة فيه، ويرتتب على اعتباره كذلك ما يلي

تمع دون استثناء، وبغض النظر عن طوائفهم -  .أن قواعده ختاطب مجيع األفراد يف ا
جع، حيث ال توجد يف فروع القانون اخلاص األخرى قواعد بشأن العالقات اليت أن قواعده هي املر  -

 .حتكمها
 .القانون اخلاص أنه يشمل املبادئ القانونية العامة أو املشرتكة بني مجيع فروع -

  :وينظم القانون املدين يف معظم دول العامل نوعني من العالقات اخلاصة باألفراد، مها

                                                 
وظيفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقا ألحكام القانون :" من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية بقولها 38هذه المصادر ذكرتها المادة  1

  :الدولي، وهي تطبق في هذا الشأن
  .المتنازعةاالتفاقيات الدولية والخاصة التي تضع قواعد معترف بها صراحة من جانب الدول . أ

  .العادات الدولية المرعية، المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر االستعمال. ب
  .مبادئ القانون العامة التي أقرتها األمم المتمدنة. ج
  .59المادة د القانون، وذلك مع مراعاة أحكام المؤلفين في القانون العام في مختلف األمم، ويعتبر هذا وذاك مصدرا احتياطيا لقواع أحكام المحاكم ومذاهب كبار. د

على ال يترتب على النص المقدم الذكر أي إخالل بما للمحكمة من سلطة الفصل في القضية وفقا لمبادئ العدل واإلنصاف متى وافق أطراف الدعوى   
 ".ذلك

ان يعني القانون المطبق على المواطنين وذلك لتمييزه عن قانون الشعوب الذي كان مالم يوجد نص خاص، ويرجع سبب تسميته بالقانون المدني إلى القانون الروماني، وك 2
تحت اسم القانون المدني، الذي  " جستنيان"يحكم عالقات األجانب، ثم اندمجت قواعدهما فيما أصبح يعرف بالقانون الروماني، الذي تم تجميعه في عهد اإلمبراطور 

  .577المرجع السابق، ص : سمير تناغو: انظر. ذلك قبل أن تتفرع منه مختلف فروع هذا القانونكان مرادفا الصطالح القانون الخاص، و 
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وهي اليت تنظم صلة الشخص بأسرته، وتشمل بداية الشخصية القانونية  :قواعد األحوال الشخصية .1
ايتها، وحالة الشخص  احلضانة، الزواج، الطالق، ( ، وأهليته، ورابطته بأسرته )موطنه، لقبه امسه،( و

 ).الوصيةو املرياث، النيابة الشرعية، النفقة، 
ا يف  املتضمن قانون األسرة  1984/ 06/ 09يف ؤرخامل 11 -84اجلزائر القانون رقم وقد صدر بشأ

لكنه مل ينفرد وحده بتنظيم مسائل األحوال الشخصية، بل قامسه بعضها مادة،  224واحتوى على 
حتديد سن الرشد، وبيان حاالت (األهلية ، و )االسم، اللقب، واملوطن(احلالة القانون املدين فيما يتعلق ب

املؤرخ يف  20 - 70نون احلالة املدنية الصادر مبوجب األمر رقم كما تناول بعضها قا  ،)نقص وفقد األهلية
كالقواعد ؛  2014أوت  09املؤرخ يف  08 - 14مبوجب القانون  رقم املعدل واملتمم  1970/ 02/ 19

 .والزواج والوفاة املتعلقة بتحرير الدفاتر العائلية، وبطاقات احلالة املدنية، وإثبات حاالت الوالدة
، وتشمل املعامالت وهي اليت تنظم الروابط املتعلقة بالنشاط املايل للشخص :العينيةقواعد األحوال  .2

 :املالية احلقوق املالية بأنواعها ومصادرها املختلفة، وتنقسم إىل
 ا احلقوق املالية لصاحل شخص معني على شخص آخر :)االلتزامات( حقوق شخصية  .1ويقصد 
 وهي تلك العالقات اليت مبقتضاها تنشأ سلطة مباشرة لشخص معني على شيء  :حقوق عينية

 .2مادي معني، وتنقسم إىل حقوق عينية أصلية وحقوق عينية تبعية

املؤرخ يف  58 - 75األمر رقم وهو التقسيم الذي اتبعه املشرع اجلزائري يف القانون املدين الصادر مبوجب 
االلتزامات والعقود، احلقوق األحكام العامة، : كتب هي  ، حيث اشتمل على أربعة1975/ 11/ 26

 ).التأمينات العينية( العينية األصلية، احلقوق العينية التبعية 

  القانون التجاري: ثانيا 

ا ختتص بفئة التجار وتتعلق بأعماهلم هو جمموعة القواعد القانونية اليت حتكم النشاط التجاري   ؛ أي أ
وصف التاجر، ماهية األعمال التجارية، حتديد التزامات التاجر، القيد يف السجل حتديد ( :التجارية فقط

كيفية الوفاء بالديون التجارية واإلجراءات   فاتر التجارية، بيع ورهن وإجيار احملل التجاري،التجاري، مسك الد
، عالوة على إفالسهالواجب اختاذها قبل التاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه، وما قد يؤدي إليه ذلك من شهر 

  .)األوراق والشركات التجارية

وتقرر العمل به على  1975/ 09/ 26املؤرخ يف  59 -75ر وقد صدر القانون التجاري اجلزائري باألم  
  :تمل على مخسة كتب هي، ويش1975/ 07/ 05غرار القانون املدين ابتداء من 

                                                 
1  
2  
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 .التجارة بوجه عام -
 .احملل التجاري -
 .قضائيةاإلفالس والتسوية ال -
 .1التجارية) األوراق(السندات  -
 .2الشركات التجارية -

وقد استقل القانون التجاري عن القانون املدين وانفرد بقواعد خاصة به، حلاجة التجارة إىل السرعة يف 
التعامل، ولضرورة توفري الثقة واالمتان يف شخص التاجر وأعماله، ونتيجة لظهور نظم جديدة يف التجارة مل يكن 

  .3... التجارية هلا وجود يف التعامل غري التجاري؛ كالبنوك والربصات واألوراق 

  القانون البحري: ثالثا

هو جمموعة القواعد القانونية اليت تنظم العالقات التجارية الناشئة عن املالحة البحرية، ويطلق عليه قانون   
  .4التجارة البحرية

 وقد كان القانون البحري تابعا للقانون التجاري على أساس أن األعمال اليت ينظمها تعترب أعماال   
هذا الفرع من إال أنه استقل عنه نظرا لضخامة وسيلة التجارة البحرية، اليت هي السفينة، واليت تعترب مركز جتارية، 

  .القانون، ملا تتعرض له من خماطر ذات طبيعة خاصة، وما يرد عليها من عقود ومعامالت

  :على اخلصوص ويستمد القانون البحري كثريا من قواعده من االتفاقيات الدولية، ويتناول  

 .من حيث بناؤها وجتهيزها وما يرد عليها من بيع أو رهن أو تأجري :السفينة -
ا ومالحيها، وعقود نقل األشخاص والبضائع -  .نشاط السفينة وعالقة مالك السفينة بربا
مسائل التأمني البحري؛ كالتأمني على ما تتعرض له السفينة أو محولتها، من خماطر الغرق واحلريق  -

 ... .رصنة والق

وتقرر سريانه بأثر  1976/ 10/ 23املؤرخ يف  80 - 76مر وقد صدر القانون البحري اجلزائري مبوجب األ
  .1998/ 06/ 25املؤرخ يف  05 - 98؛ وعدل ومتم بالقانون رقم 1975/ 07/ 05رجعي اعتبارا من 

  
                                                 

 .سند الخزن وسند النقل وعقد تحويل الفانورة، السفتجة، السند ألمر، الشيك -: وتتمثل في 1
شركات المساهمة، شركات ذات المسؤولية المحدودة، الشركات ، التوصية البسيطةشركات التضامن، شركة  :الشركات التجارية التي تناولها القانون الجزائري هي 2

 .التجمعاتالمحاصة، شركات التوصية باألسهم، 
3 ..... 
 .94المرجع السابق، ص : جعفور 4
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  )القواعد العامة للطيران المدني( القانون الجوي: رابعا

القواعد القانونية اليت تنظم العالقات الناشئة عن املالحة اجلوية، وهو قانون حديث حلداثة هو جمموعة   
  ).الطائرة(وسيلته 

     ، وارسو1928هافانا ( قواعده من االتفاقيات واملعاهدات الدولية ويستمد هذا القانون معظم   
تصرفات الواردة عليها، وجنسيتها، ، ويتناول الطائرة وال)1970، الهاي 1952، روما 1944، شيكاغو 1929

ا ومحولتها وما قد يصيب   .الغري على املطارات وتسجيلها، وعقود نقل الركاب والبضائع، والتأمني عليها وعلى ركا

 27/06/1998املؤرخ يف  06 - 98وقد صدرت قواعد هذا القانون يف التشريع اجلزائري مبوجب القانون   
 28املؤرخ يف  14 - 15مبوجب القانون رقم، املعدل واملتمم العامة للطريان املدينالذي تضمن حتديد القواعد 

  ).41ر عدد .ج( 2015يوليو سنة  15املوافق لـ  1436رمضان 

  قانون العمل: خامسا
وتوصف العالقة بني  ،هو جمموعة القواعد القانونية اليت تنظم العالقة بني العمال وأصحاب األعمال  

العقد " عالقة تبعية، وقد كانت ختضع لقواعد القانون املدين مبا يسوده من مبدأ  امل بأالعامل وصاحب الع
  ".سلطان اإلرادة" ، ومبدأ "شريعة املتعاقدين

، نتيجة فرض ويعود سبب ظهور هذا القانون إىل الثورة الصناعية، وظهور طبقة عمال الصناعة الكادحني  
لى العامل إال اإلذعان هلا، فأصبحت حرية التعاقد حرية نظرية بالنسبة أصحاب رؤوس األموال لشروطهم اليت ما ع

إىل الطبقة العاملة، فكان ال بد من قواعد تنظم هذه العالقة من أجل إعادة التوازن بني مصاحل الطرفني يف عقد 
اجلزائر ما  العمل، وكان لتيار الفلسفة االشرتاكية دور مهم يف ذلك، ومن النصوص اليت نظمت عامل الشغل يف

  :يلي

 .املتعلق بالتسيري االشرتاكي للمؤسسات 1971/ 11/ 16املؤرخ يف  74 - 71 األمر رقم -
 .املتضمن الشروط العامة لعالقات العمل يف القطاع اخلاص 1975/ 04 /29 يف املؤرخ 31 - 75األمر رقم  -
 .علق بالعدالة يف العملاملت 1975/ 04/ 29املؤرخ يف  32 - 75األمر رقم  -
 .لقانون األساسي العام للعاملاملتضمن ا 1978/ 08/ 05املؤرخ يف  12 - 78القانون رقم  -
 .07- 96 باألمر واملتمم املعدل االجتماعية املتعلق بالتأمينات 02/07/1983املؤرخ يف  11-83 رقم القانون -
 .15 - 16قانون رقم املتعلق بالتقاعد املعدل واملتمم بال 1983/ 07/ 02املؤرخ يف  12 - 83 رقم القانون -
 .املتعلق بالنزاعات يف جمال الضمان االجتماعي 1988/ 07/ 22املؤرخ يف  07 - 88القانون  -
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املتعلق بالوقاية من النزاعات اجلماعية يف العمل  1990/ 02/ 06املؤرخ يف  02 - 90القانون رقم  -
 .وتسويتها، وممارسة حق اإلضراب

 .مبفتشية العمل املتعلق 1990/ 02/ 06املؤرخ يف  03 - 90القانون رقم  -
 .بتسوية املنازعات الفردية للعمل املتعلق 1990/ 02/ 06املؤرخ يف  04 - 90القانون رقم  -
 .لعملبعالقات ااملتعلق  1990/ 04/ 21املؤرخ يف  11 - 90القانون رقم  -
 .بشروط ممارسة احلق النقايب املتعلق 1990/ 06/ 02املؤرخ يف  14 - 90القانون رقم  -
 .املتعلق بالتقاعد املسبق 1994/ 05/ 26املؤرخ يف  10 - 94املرسوم التشريعي  -
 .املتعلق بالتأمني على البطالة 1994/ 05/ 26املؤرخ يف  11 - 94املرسوم التشريعي  -
 .املتعلق باملدة القانونية للعمل 1997/ 07/ 11املؤرخ يف  03 - 97األمر رقم  -
 .ألجر الوطين األدىن املضموندد االذي حي 2011/ 11/ 29املؤرخ يف  407 -11رقم الرئاسي املرسوم  -
الذي حيدد العناصر املكونة لألجر الوطين  2015 /02/ 08املؤرخ يف  59 - 15التنفيذي رقم املرسوم  -

  .األدىن املضمون

  قانون اإلجراءات المدنية: سادسا

واإلجراءات الواجب إتباعها  وتبني اختصاصهاترتيب احملاكم، هو جمموعة القواعد القانونية اليت تنظم   
وتعد أحكام هذا القانون الشريعة العامة يف إجراءات التقاضي أيا كان .  محاية حق مقرر يف القانونللوصول إىل

  .نوعها، وحىت املسائل اجلزائية اليت خصها املشرع بإجراءات مستقلة فهي تأخذ منه ما مل ينص عليه فيها

  :ون بتنظيم املسائل التاليةويتكفل هذا القان  

 .قواعد وإجراءات رفع الدعوى -
 .قواعد االختصاص النوعي واإلقليمي -
 .نظام اجللسات -
االستجواب، اإلنابة القضائية، اخلربة، املعاينة واالنتقال، مساع الشهود، مضاهاة (  إجراءات التحقيق -

 ).اخلطوط، اليمني
 .إصدار األحكام وتبليغها -
 .م واحلجوزطرق الطعن يف األحكا -
 .سقوط الدعوى واملصاريف القضائية -
 ... .خماصمة القضاة وردهم، وغريها  -
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، وعرف عدة 1966/ 06/ 08املؤرخ يف  154 -66املدنية باألمر رقم وقد صدر قانون اإلجراءات 
املتضمن قانون  2008/ 04/ 25املؤرخ يف  09 -08تعديالت إىل أن انتهى بإلغائه مبوجب القانون رقم 

  .اإلجراءات املدنية واإلدارية احلايل

  القانون الدولي الخاص: سابعا

هو جمموعة القواعد القانونية اليت تبني القانون الواجب التطبيق واحملكمة املختصة، بالنسبة للعالقات   
  .1القانونية اخلاصة املشوبة بعنصر أجنيب

    إمجاع عند فقهاء القانون الدويل تتناول قواعد هذا القانون مجلة من املوضوعات، مل تكن حمل   
  :2هياخلاص، 

أي البحث عن القانون الواجب التطبيق على العالقة القانونية حمل النزاع، وقد : تنازع القوانين -1
 .القانون املدين من 24 - 09ن نظمت هذه املسائل املواد م

وهي مسألة أولية ينظر فيها القاضي قبل البحث عن القانون  :تنازع االختصاص القضائي الدولي -2
 .الواجب التطبيق، ويتم فيها نقل قواعد االختصاص الوطنية إىل االختصاص الدويل

   قد يصدر حكم عن هيئة قضائية لينشئ حقا أو يكشف  :تنفيذ األحكام واألوامر األجنبية - 3
 .)إ.م.إ.ق 608 - 605( دولةليم العنه، ويقتضي أمر تنفيذه تدخل أجهزة أخرى خارج إق

       تعرتف الدول لألجانب ببعض احلقوق تبعا العرتافها هلم بالشخصية :مركز األجانب -4
القانونية، وهذه احلقوق ختتلف من دولة ألخرى، كما ختتلف يف نفس الدولة بني رعايا دولة ورعايا 
غريها من الدول، ولذلك إذا طرح على القاضي نزاع مشوب بعنصر أجنيب، ينظر أوال إىل مدى متتع 

 .هذا األجنيب بذلك احلق من عدمه
 والدولةجتمع بني الفرد رها رابطة سياسية باعتباوهي ضابط التمييز بني الوطين واألجنيب،  :الجنسية -5

جيب البت وهي مسألة أولية هي األخرى  ،2005/ 02/ 27املؤرخ يف  01 - 05وقد نظمها األمر 
 .بل الفصل يف النزاعقفيها 

 .وهو ضابط إسناد احتياطي أو اختياري مع اجلنسية يف كثري من املسائل :الموطن -6

  

  

                                                 
 أعراب بلقاسم، 1
2  
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  القواعد القانونية إلى آمرة ومكملةتقسيم : المبحث الثاني

تمع ال يسلك وهو القانون إن    مسلكا واحدا، فقد يقيد  - يف سبيل ذلك - ينظم سلوك األفراد يف ا
ومرجع هذه  ،أو خمالفتهاحرية األفراد ومينعهم من خمالفة نصوصه، وقد يرتك هلم حرية االختيار يف إتباع قواعده 

تمع، فبعضها وثيق الصلة  التفرقة أن العالقات االجتماعية ليست كلها على درجة واحدة من االتصال حبياة ا
ا   .1ذه احلياة، وبعضها اآلخر ال يكون وثيق الصلة 

ال يرتضي بغريه بديال، كانت قواعده آمرة، ويكون  ملزمفإذا كان القانون ينظم سلوك األفراد على حنو  -
تمع السياسي واملايل، ومنع  ذلك عندما يتعلق األمر باملصاحل األساسية، كاملتعلقة بتنظيم كيان ا

 ... .اإلجرام، وتنظيم األسرة، 
      أما إذا كان القانون ينظم سلوك األشخاص على حنو يرتك هلم حرية االتفاق على ما خيالف  -

     صاحل األساسية يكون وثيق الصلة بامل قواعده، كانت قواعده مكملة، ومثل هذه القواعد ال
 .كالعقود املالية بني األفراديضر تنظيمها على حنو مغاير،  للمجتمع، حبيث ال 

  المقصود بنوعي القاعدة القانونية: المطلب األول
  المقصود بالقواعد اآلمرة: الفرع األول

ترتب على إتيانه أو تركه عقوبة، حبيث ال القواعد اآلمرة هي القواعد اليت تأمر بفعل، أو تنهى عنه، أو   
جيوز لألفراد االتفاق على خمالفتها، فالعالقة بني هذه القواعد وبني إرادات األفراد املخاطبني بأحكامها، هي عالقة 

  .اخلضوع الكامل

  :ومن أمثلتها  

 .القواعد املتعلقة بشكل الدولة ونظام احلكم -
 .القواعد اليت تفرض اخلدمة الوطنية -
 .القواعد اليت تفرض الضرائب -
 .قواعد قانون العقوبات -
 .القواعد املتعلقة باألحوال الشخصية -
 .القواعد املتعلقة باألهلية واحلرية الشخصية -
 .2.....اكتساب وانتقال امللكية العقاريةقواعد  -

                                                 
1  
2  
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  القواعد المكملة: الفرع الثاني
  .وضعها، وأخريا نبني قوة اإللزام فيهاف على اجلدوى من قنستعرض املقصود بالقواعد املكملة، مث ن

  المقصود بالقواعد المكملة :أوال
ا ال تتصل باملصلحة العامة  هي تلك القواعد القانونية اليت جيوز لألفراد االتفاق على ما خيالفها، أل

ولو على حنو للمجتمع، بل تتعلق باملصاحل اخلاصة لألفراد، لذلك آثر املشرع أن يرتك هلم حرية تدبري مصاحلهم 
  .1خمالف ملا تقضي به هذه القواعد

غري أنه إذا ترك األفراد بعض املسائل دون تنظيم، فإن القواعد املكملة اليت وضعها املشرع ملواجهة هذه    
م اخلاصة   .احلالة هي اليت تطبق عليها، إذ كثريا ما ال ينتبه األفراد إىل تنظيم بعض املسائل التفصيلية يف اتفاقا

    اتفاق البائع واملشرتي على املبيع والثمن، دون حتديد ميعاد لدفع الثمن وال لتسليم : أمثلتهاومن 
فتسري عليها نصوص القانون املدين، اليت جتعل الوفاء بالثمن وتسليم املبيع املبيع، وال املكان الذي يتم فيه ذلك، 

  ).م 388، 387(املكان مستحقا فورا ويف ذات 

  القانونية المكملةجدوى القواعد : ثانيا
  :2تتلخص جدواها يف رغبة املشرع يف  

م أو لسهوهم عنها اتقدمي حلول كفيلة حبكم املسائل املسكوت عنه -  .من قبل األفراد، لعدم خرب
مإغنا -   .ء األفراد عن البحث يف املسائل التفصيلية الدقيقة اليت قد ال ختطر بباهلم عند إبرامهم التفاقيا

  قوة اإللزام في القواعد المكملة: ثالثا
يف موضوع النزاع، وال جيوز  كمعند عدم االتفاق على خمالفة مضمون القاعدة املكملة يؤول إليها احل  

حبال اللجوء لغريها، أما حال االتفاق على خمالفتها، فإن ذلك االتفاق املخالف ملا رصدته من أحكام إمنا صدر 
، فإذا مل وفق ما تركته من حرية لألفراد يف خمالفتها، فتطبيقها يتوقف على شرط عدم االتفاق على ما خيالفها

ا هي من أجازت ذلكيتحقق هذا الشرط، فال نكون    .بصدد خمالفة ألحكامها، أل

  معيار التفرقة بين القواعد اآلمرة والقواعد المكملة: المطلب الثاني
    إن التمييز بني القواعد اآلمرة والقواعد املكملة أمر بالغ األمهية، إذ يتوقف عليه مصري اتفاقات   

يارين ميكن بالتعويل على أحدمها أو عليهما معا، معرفة األفراد، من حيث الصحة والبطالن، ولقد وضع الفقه مع
  .3املعيار اللفظي، واملعيار املعنوي: طبيعة القاعدة القانونية، مها

                                                 
1  
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  المعيار اللفظي: الفرع األول
ميتاز املعيار اللفظي بسهولة إعماله، فهو معيار شكلي جامد ال يتطلب جمهودا كبريا، إذ أنه يعتمد يف 

لقاعدة القانونية، على عبارات النص وألفاظه، فقد يصاغ بألفاظ يفهم منها بوضوح طبيعة التعرف على نوع ا
  .القاعدة، آمرة أم مكملة

وقد احتوى القانون اجلزائري على نصوص كثرية جاءت بصياغة واضحة يف بطالن االتفاق على ما 
  :خيالفها، وأخرى عن جواز هذه املخالفة، منها

  اآلمرةعن القواعد أمثلة : أوال
 ".باطال ولو كان برضاهغري أن التعامل يف تركة إنسان على قيد احلياة :" مدين 02/ 92ة نص املاد -
ال جيوز للقضاة، وال للمدافعني القضائيني، وال للمحامني، وال للموثقني، وال " :مدين 402دة نص املا -

املتنازع فيه كله أو بعضه، إذا  لكتاب الضبط، أن يشرتوا بأنفسهم مباشرة أو بواسطة اسم مستعار، احلق 
ا،  ".وإال كان البيع باطال كان النظر يف النزاع يدخل يف اختصاص احملكمة اليت يباشرون أعماهم يف دائر

غري أنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة مل يكن يف الوسع توقعها، وترتب :" ينمد 03/ 107 نص املادة -
صار مرهقا للمدين، حبيث يهدده على حدوثها أن تنفيذ االلتزام التعاقدي وإن مل يصبح مستحيال، 

 خبسارة فادحة، جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد مراعاة ملصلحة الطرفني أن يرد االلتزام املرهق إىل احلد
 ".ويقع باطال كل اتفاق على خالف ذلكاملعقول، 

 ".ويقع باطال كل نص يخالف ذلكالقرض بني األفراد يكون دائما بدون أجر، :" دينم 454دة نص املا -

  قواعد المكملةأمثلة لل: ثانيا
  :يظهر من صياغة النص أن القاعدة مكملة إذا تضمنت إحدى العبارات التالية

 .مدين 388و  387: انظر املادتنيما مل يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغري ذلك،  -
 .مدين 277: ، انظر املادةما مل يوجد اتفاق أو نص قانوين يقضي بغري ذلك -
  .مدين 02/ 365: ما مل يقض اتفاق بغري ذلك، أو ما مل يوجد اتفاق خيالفه، انظر املادة -

  المعيار المعنوي: الفرع الثاني
صياغة القاعدة القانونية قد ال تنبئ عن صفتها اآلمرة أو املكملة، فيلزم يف هذه احلالة البحث عن إن   

    معيار آخر، ميكن عن طريقه التوصل إىل نوع القاعدة، وهذا املعيار هو املعيار املعنوي؛ وهو معيار تقديري
ا، ومد اتصاهلا باألسس االجتماعية  ىمرن، يتم التوصل إليه عن طريق البحث يف موضوع القاعدة ذا

تمع   .واالقتصادية والسياسية اليت يقوم عليها ا
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وتسهيال للفصل يف هذا األمر درج الفقه على القول، بأن القواعد القانونية تكون آمرة إذا تعلق موضوعها 
  .بالنظام العام أو اآلداب العامة، وتكون مكملة إذا تعلقت باملصاحل اخلاصة لألفراد

بعض النصوص تتضمن البطالن عند خمالفة النظام العام أو اآلداب وقد أورد املشرع املدين اجلزائري 
إذا كان حمل االلتزام مستحيال يف ذاته، أو خمالفا للنظام العام أو اآلداب العامة، كان :" 93 العامة، على غرار املادة

  ".باطال بطالنا مطلقا
ا التزم املتعاقد لسبب غري مشروع، أو لسبب خمالف للنظام العام إذ:" ى أنهعل 97وكذلك نصت املادة 

  ".أو اآلداب العامة، كان العقد باطال

حبكم النزاع، إذا كان خمالفا للنظام  باستبعاد تطبيق القانون األجنيب املختص 24قررته املادة ونفس احلكم 
  .العام أو اآلداب العامة يف اجلزائر

  ؟ وما هي اآلداب العامة؟بالنظام العام ما املقصودف

  المقصود بالنظام العام: أوال
مل يعرف املشرع اجلزائري على غرار غريه من املشرعني النظام العام، ومل حيدد مفهومه والفكرة اليت يقوم   

والقواعد عليها، بل ترك ذلك للفقه والقضاء، بالرغم مما هلذه الفكرة من أمهية كربى يف التفرقة بني القواعد اآلمرة 
  .املكملة

إن النظام العام هو األساس السياسي واالجتماعي : وقد اكتفى الفقهاء بتقريبها من األذهان، بقوهلم  
تمع، يف وقت من األوقاتواالقتصادي واخللقي  تمع سليما دون 1الذي يسود ا ، حبيث ال يتصور بقاء وقيام ا

  .2استقرار هذا األساس، أو عند خمالفة مقوماته

تمع يف فوضى     .وعليه فقواعد القانون العام كلها من القواعد اآلمرة، ألنه ال ميكن خمالفتها وإال دخل ا

  معنى اآلداب العامة: ثانيا
تمع سليما من اآلداب العامة هي جمموعة القواعد اخللقية       األساسية، والضرورية لقيام وبقاء ا
تمع، واليت : أي هي ؛االحنالل ذلك القدر من املبادئ اليت تنبع من التقاليد واملعتقدات الدينية واألخالق يف ا

تمع هي التعبري اخللقي ف ،يتكون منها احلد األدىن للقيم واألخالقيات اليت يعد اخلروج عليها احنرافا وحتلال يدينه ا
  .3عن فكرة النظام العام

                                                 
 .من وقت إلى آخرأي من دولة إلى أخرى، وفي نفس الدولة  في الزمان والمكان؛فهو متغير  1
 .118جعفور، المرجع السابق، ص  2
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دف إىل إقامة عالقات جنسية غري  ما جرى عليه: ومن أمثلتها القضاء من إبطال االتفاقيات اليت 
  ... .مشروعة نظري مبلغ مايل، وكذلك بيع أو إجيار أماكنها 

  سلطة القاضي في تحديد مضمون النظام العام واآلداب العامة: ثالثا
داب العامة، نظرا لعدم ترك املشرع للقاضي سلطة تقديرية واسعة يف التعرف على فكرة النظام العام واآل  

الشخصية   هأفكار أو ثبات مضمون هذه الفكرة وتغريه من وقت إىل آخر، غري أن القاضي ال ميلك أن حيل آراءه 
  .1حمل آراء اجلماعة، وهو خيضع يف ذلك لرقابة احملكمة العليا
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  الفصل الثالث

  مصادر القانون
ا ، بل إن هلا مصدراال تنشأ القاعدة القانونية من عدم ومصدرا رمسيا تستمد  ماديا تستمد منه مضمو

ا وإلزامها، منه ا العوامل املختلفة  ؛ واملصادر املادية متعددةكقاعدة منظمة لشأن من شؤون احلياة  قو فقد يقصد 
اقتصادية أو ة أو ، سواء كانت هذه العوامل طبيعية أو سياسيعلى حنو معني اليت أدت إىل وجود القاعدة القانونية

ا كذلك األصل التارخيي الذي استمد منه القانون... اجتماعية أو دينية أو خلقية   .1تلك القاعدة ، وقد يقصد 

منها القانون قوته امللزمة، ويصبح واجب التطبيق، وهي  فهي اليت يستمد) الشكلية( أما املصادر الرمسية 
تمعات والعصور، ففي ا تمعات القدمية لعبت القواعد العرفية والقواعد الدينية الدور األساس ختتلف باختالف ا

يف تنظيم الروابط والعالقات بني أفرادها، أما اليوم فقد تراجعت لترتك الريادة ملصدر آخر هو التشريع، وهذا يف 
 )دول األجنلوساكسونيةال(ختلت عنها يف دول أخرى ، بينما )النظام الرومانو جرماين أو الالتيين(أغلب دول العامل 

  .2فضال على التشريع لسوابق القضائيةل

     وعلى هذا النوع األخري من املصادر ستنصب دراستنا، وألن هذه املصادر قد يكتنفها بعض
االقاضي من كن مبا ميُ  فقد درج الفقه على إسنادها الغموض، م، وتسمى باملصادر        جتلية هذا اإل

  .الفقه والقضاء: التفسريية، متمثلة يف

  المصادر الرسمية : لمبحث األولا

تناوهلا تيسري القانون على مجيع املسائل اليت :" على أنهاملادة األوىل من القانون املدين اجلزائري  تنص
  ،صوصه يف لفظها أو يف فحواهان

بمقتضى ففإذا مل يوجد الشريعة اإلسالمية،  ئوإذا مل يوجد نص تشريعي، حكم القاضي مبقتضى مباد
  ."القانون الطبيعي و قواعد العدالة مبادئفإذا مل يوجد فبمقتضى  العرف،

                                                 
رنسي، القانون المدني المصري، اجتهادات محكمة النقض الفرنسية، بعض األعراف المحلية،  الشريعة اإلسالمية، القانون الف: من المصادر التاريخية للقانون الجزائري 1

 .كما أن لشراح القانون دور في التأثير على المشرع سواء أثناء وضع القاعدة القانونية أو عند تعديلها
 .128المرجع السابق، ص : بوضياف 2
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  :أعاله املصادر الرمسية للقانون اجلزائري، ومما يالحظ على هذا النصاملادة  لقد بينت

، وعليه فاملراد منه أن هذه املصادر ختص كل فروع "األحكام العامة" وروده يف صدر الكتاب األول  -
 .خلاص، ألن القانون املدين هو شريعتها العامةالقانون ا

ترتيبه للمصادر اليت أوردها بشكل جيعل االنتقال من مصدر إىل الذي يليه يتوقف على عدم وجود حكم  -
 .للمسألة حمل النزاع، وعليه فرتتيبها ترتيب أولوية ملزم اإلتباع

و حييل إىل املبادئ يف املصادر استعماله مصطلح النصوص يف التشريع القانوين فقط، وإذا عدمت فه -
األخرى، عالوة على ترتيبه على رأس هذه املصادر، جيعله املصدر الرمسي األصلي، بينما بقية املصادر 

، أو عند إحالته )عدم وجود النص(سكوت املشرع عن حكمها احتياطية، يرجع إليها القاضي يف حالة 
  ).األسرة. ق 222( إليها 

  الرسمية األصلية مصادرال: المطلب األول

  .ويتمثل هذا النوع من املصادر يف التشريع الذي تضعه السلطة املختصة يف البلد

  خصائصهتعريف التشريع و : الفرع األول

  معنى التشريع: أوال

 التشريع هو املصدر الرمسي األصلي الغالب يف الكثري من الدول يف عصرنا، إذ يشغل بالنسبة إىل مصادر
ا يفلقانون األخرى ا خمتلف  مكان الصدارة، فاألغلبية الساحقة من القواعد القانونية تستمد منه وجودها وقو

 لسلطةاالدول، فالتشريع يف معناه العام أو مفهومه الواسع، يقصد به عملية سن القاعدة القانونية من قبل 
 تضعها السلطة التشريعية وفقا أما التشريع يف معناه اخلاص فيقصد به القواعد القانونية اليت، املختصة بذلك

  .فالتشريع يف هذه احلالة يقصد به القانون املكتوب ،للدستور يف الدولة

  خصائص التشريع: ثانيا

ال يكون التشريع تشريعا إال إذا كان حيمل بني طياته قاعدة قانونية  :التشريع يتضمن قاعدة قانونية -
 .جتماعيةالطبيعة االو  ،العموم واإللزام ،لتجريدا :خبصائصها املعروفة
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ولذلك  ،ومعىن ذلك أن تصدر القاعدة القانونية يف صورة وثيقة مكتوبة :التشريع يتضمن قاعدة مكتوبة -
 .يطلق عليه القانون املكتوب

          ا سلطة خمتصة حيددها دستور كلإن عملية التشريع تقوم  :التشريع يصدر عن سلطة مختصة -
إال يف بعض  ،)الربملان بغرفتيه( سلطة سن القوانني للسلطة التشريعيةبلد، فالدستور اجلزائري منح 

استعمال هذه الوسيلة كاألوامر الرئاسية اليت تكون بني اليت خول فيها للسلطة التنفيذية احلاالت 
   .على الربملان يف دورته الالحقةأن تعرض واليت ال بد  ،الدورتني

  وعيوبه مزايا التشريع: الفرع الثاني

  :يلي للتشريع املكتوب مجلة من املزايا نذكر منها ما

بكل سرعة  انونيةالقواعد القما يراه من  وضعمن املشرع  كنمتسن التشريع بواسطة سلطة خمتصة،  إن .1
تمعحاجات وذلك حسب  ،وسهولة عند زوال  ئهاإلغا كنهمي، كما مستجداتوما حيدث فيه من  ا

 .بنفس السهولة والسرعة هادواعي
ا التشريعإن  .2    جعلت منه سهل اإلطالع والتفحص من طرف أفراد  ،خاصية الكتابة اليت ميتاز 

تمع، كونه م  .يف الغالب بصياغة سهلة وواضحةنشور ومتوفر ا
إن التشريع حيقق للدولة وحدة القانون، األمر الذي يؤدي إىل الوحدة الوطنية، ألنه يسري على مجيع  .3

  .1قواعد العرف وقواعد الدين اليت قد تتعدد يف ذات الدولةة، بعكس األفراد داخل إقليم الدول

ا العديد من الفقهاء، ومن بني هذه  للتشريعزايا اليت حتدثنا عنها يوجد املجبانب  عيوب أيضا قال 
  :العيوب نذكر

قد يأيت بقواعد قانونية مالئمة لرغبات اجلماعة إال أن هذه القواعد قد تتخلف عن مواكبة ومسايرة  أنه .1
تمع فتبقى جامدة ال تتطور، رغم تغري الظروف اليت دعت إىل سنها مثال و . التطورات احلاصلة يف ا

تمع  عنالتأخر  :ذلك اللهم إال التكييفات  ،نرتنيتاال تعاقب على جرائمسن قوانني يف مسايرة تطور ا
ا القضاة يف حل النزاعات املطروحة عليه  .ماليت يقوم 

                                                 
 .ذلك، بل من اخلري أال يعم فسادهالوحدة هنا إذا كانت على قانون سيء فال خري يف  1
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وبذلك يكون غري مالئم لظروف  ،كما يتحول التشريع إىل وسيلة حتكمية يف يد السلطة املختصة بوضعه .2
تمع الذي فرض عليه، إذ يكون قد وضع لتحقيق مصاحل شخصية مل ن يدخلون يف تكوين هذه ا

يف  ةقيد من حرية الصحافيالذي ) يف كثري من دول العامل الثالث( قانون اإلعالم  :ذلكمثال و . السلطة
 .فساد من يتذرعون بهمنه حصنا حيول دون فضح  علجيالتعبري ونشر احلقائق، مما 

فيأيت هذا التشريع معيبا أو قاصرا أو متعارضا مع غريه من  ،كما قد يسن املشرع قوانني جديدة .3
ة ثقة أفراد األمر الذي يؤدي إىل زعزع ،قد تتالحق التعديالتو  ،فيضطر عندئذ إىل تعديله ،شريعاتالت

تمع بالقانون عزوف املستثمرين األجانب عن دخول السوق اجلزائرية خوفا من كثرة  :مثال ذلكو . ا
   .التعديالت وعدم استقرار القواعد القانونية فيها

  أنواع التشريع: فرع الثالثال

تتفاوت تبعا ألمهية ما تتناوله من مسائل فالتشريع درجات أمساها التشريع نواع التشريعات و تتعدد أ
  .التشريع الفرعي، وسنتناول هذه األنواع كل على حدة آخرهاو  ،، ويليه التشريع العادي)الدستور( األساسي

  )الدستور( التشريع األساسي : أوال

ا األساس أو القاعدة، ومن التشريع األساسي للدولة هو الدستور،  والدستور كلمة فارسية يقصد 
ا  ،حيدد شكل الدولة ونظام احلكم فيهاالذي وهو  ،به التشريع األمسى يف الدولةراد الناحية القانونية ي وسلطا

ة دد أيضا احلقوق األساسيحيو ، كما يبني حدود كل سلطة وعالقتها باألخرى، )التشريعية، التنفيذية والقضائية(
م لألفراد   :أمهها أوجه إلصداره من ةللدستور عدو . وكذا واجبا

، 1814 فرنسا :دساتري كل من ،ومثال ذلك: قد يصدر على شكل منحة من احلاكم بإرادة منفردة - 
  .1831 ، وكذا دستور يوغسالفيا1889، اليابان 1911إمارة موناكو ، 1923مصر 

دستور دولة  :ومثال ذلك، )ممثلني عنه( الشعب د يصدر على شكل عقد بني احلاكم و كما ق - 
  .1962الكويت يف سنة 

، والدستور 1875و  1848دستور فرنسا (  كما قد يصدر بواسطة مجعية تأسيسية منتخبة من الشعب - 
، )1996، 1989، 1976، 1963( اجلزائر دساتريك  الشعيب االستفتاءأو بطريقة ، )1778الفدرايل للواليات املتحد 

  .1946أو باجلمع بني األسلوبني وذلك ما حدث يف دستور فرنسا لسنة 



 
 القانونيةالعلوم مذكرة املدخل إىل 

 

   40 

جامعا لعدة قواعد عرفية، وهذا النوع قلما جنده يف احلاضر ) أي غري مكتوب( عرفيا قد يكون والدستور 
اعده يف هو الذي تفرغ قو ، و امكتوبقد يكون و  .ناء الدستور الربيطاين الذي ما زال حمافظا على هاته اخلاصيةثستاب

ذا الشكل وأول دستور ، وثيقة مكتوبة  1791مث تاله دستور فرنسا لسنة  ،1776لسنة  1دستور فرجينياوضع 
  .1789أوت  27اجلمعية الوطنية يف  واملواطن الذي صادقت عليه الذي سبقه إعالن حقوق اإلنسان

تمع، مما حيتم على السلطة اإن الدستور يتأثر كغريه من التشريعات األخرى باألوضاع السائدة يف 
هو الذي يتم ، فالدستور املرن )جامد مأ مرن(تعديل حسب طبيعة الدستور الاملختصة تعديله، وختتلف عملية 

ذلك الدستور الذي ، أما الدستور اجلامد فهو ادي الذي تصدره السلطة التشريعيةتعديله عن طريق التشريع الع
  .ملا هو متبع يف عملية سن التشريعات العاديةيستلزم إتباع إجراءات خاصة مغايرة 

  التشريع العادي والتشريع العضوي: اثاني
د تسنها السلطة التشريعية يف الدولة يف حدو التشريع العادي هو جمموعة القواعد القانونية املكتوبة اليت 

االت )املعدلة 140( 122يف املادة  1996قد بني الدستور اجلزائري لسنة اختصاصها املبني يف الدستور، و  اليت  ا
  .يشرع فيها الربملان بتشريع عادي

فيكون يف جماالت ذات طبيعة دستورية من حيث موضوعها، فهو يتعلق بالسلطات العضوي  تشريعال أما
تكملة قواعد الدستور وتوضيحها  نصوص قانونية تستهدفعن عبارة  العمومية وتنظيمها وعملها؛ أي أنه

االت اليت ميكن فيها التشريع  )املعدلة 141(دستور المن  123ولقد حددت املادة  ،التطبيقإدخاهلا حيز و  ا
والتنظيم  ،والقانون األساسي للقضاء ،القانون املتعلق باألحزاب السياسيةو  االنتخاباتقانون  :منها بقوانني عضوية

 ،ت هيئات قضائية جديدةثاليت استحد ،98/03و  98/02و 98/01القوانني العضوية  :ومثال ذلك. القضائي
  .2على التوايل وهي احملاكم اإلدارية وجملس الدولة وحمكمة التنازع

أعلى نسبيا من القوانني العادية، سواء من فالقوانني العضوية واهلدف الذي ترمي إليه جيعلها يف مرتبة 
يكتفى يف  ، بينما)2/3(املطلقة  ، حيث يشرتط فيه التصويت باألغلبيةبة املطلوبة يف التصويتحيث النس

من  ، أو)د 138 (من أصوات األعضاء احلاضرين ) 1+  %50(التصويت على التشريع العادي باألغلبية البسيطة 

                                                 
مونهم اإلقامة في ذات اإلقليم وقبله كان دستور المدينة المنورة، وهو وثيقة نظمت العالقات العامة بين مجتمع المدينة من المسلمين فيها بينهم، وبينهم وبين من يقاس 1

 ).اليهود(من غير المسلمين 
2  
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لس الدستوري من قبل رئيس  حيث رقابة املطابقة القبلية املطلوبة يف التشريع العضوي وجوبا من بعد إخطار ا
أو  ،رئيس اجلمهورية :من خطاريف حال اإلدي الذي ميكن أن خيضع للرقابة البعدية اجلمهورية، دون التشريع العا

لس الشعيب الوطين ،رئيس جملس األمة جملس أو ثالثني عضوا يف  ،أو مخسني نائبا الوزير األول،، أو أو رئيس ا
  ).د 187(األمة 

من الدستور  01 /112( بغرفتيه املادة ) الربملان(التشريع العادي والعضوي أصالة السلطة التشريعية وتتوىل 
ية يف سن التشريع سلطة التشريعيس اجلمهورية احللول حمل الئ، واستثناء جيوز لر )01-16املعدل مبوجب القانون 

  :يف احلاالت التالية 1العادي
من الدستور يف حالة شغور ) 3 - 1 /142(حسب نص املادة  :)المسائل العاجلة( حالة الضرورة .1

لس الشعيب الوطين أو خالل العطل الربملانية  ، مع بعد رأي جملس الدولة )بني الدورتني(ا
 .يف أول اجتماع هلا اوجوب عرض هذه األوامر على السلطة التشريعية إلقراره

ميكن رئيس :" من الدستور بقوهلا )142(املادة من الفقرة الرابعة  انصت عليه :الحالة االستثنائية .2
وتنص  ،"من الدستور 107ة اجلمهورية أن يشرع بأوامر يف احلالة االستثنائية املذكورة يف املاد

يقرر رئيس اجلمهورية احلالة االستثنائية إذا كانت البالد مهددة خبطر :" لى أنهع 107دة املا
ا الدستورية أ ا داهم يوشك أن يصيب مؤسسا وتتخذ األوامر  ،..."و استقالهلا أو سالمة ترا

 .يف جملس الوزراء
من الدستور  138من املادة  8و  7الفقرتان نصت عليها  :المتعلقة بقانون المالية حالة االستعجال .3

من تاريخ  )75(يصادق الربملان على قانون املالية يف مدة أقصاها مخسة وسبعون يوما :" بقوهلا
 .إيداعه، طبقا للفقرات السابقة

ويف حالة عدم املصادقة عليه يف األجل احملدد سابقا، يصدر رئيس اجلمهورية مشروع احلكومة 
 ".بأمر

  :ومير وضع التشريع بأربع مراحل هي
لس الشعيب 20اح من قبل مبشروع قانون يقدمه الوزير األول أو اقرت : المبادرة بالتشريع .1  نائبا من ا

 .عضوا من جملس األمة 20الوطين أو 

                                                 
 .102، ص 2015، ديسمرب 07، عدد جملة الباحث للدراسات األكادميية، من الدستور 124باألوامر في ضوء المادة مجال التشريع مسري شعبان و أمحد غراب،  1
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لس الشعيب الوطين، واستثناء يودع املشروع أو االقرتاح املقدم لدى : مرحلة الفحص .2 مكتب ا
يئة اإلقليم، والتقسيم  لدى مكتب جملس األمة يف مشاريع القوانني املتعلقة بالتنظيم احمللي، و

 .صالحيته للمناقشة، أين يتم فحصه وتقدمي تقرير حول مدى اإلقليمي
يتم التصويت بعد اإلثراء واملناقشة بداية بالغرفة اليت أودع لديها : مرحلة المناقشة والتصويت .3

، تكون من أصوات األعضاء احلاضرين) 1+  %50(فإذا حصل على نسبة املشروع أو االقرتاح، 
بالنسبة للقوانني  دقة عليه، هذاعندئذ يعرض على الغرفة األخرى للمصا قد متت املوافقة عليه

حالة  ويف ،)2/3( باألغلبية املطلقة االعادية أما بالنسبة للقوانني العضوية فيجب التصويت عليه
حدوث خالف بني الغرفتني يطلب الوزير األول اجتماع جلنة متساوية األعضاء من الغرفتني 

اء اخلالف   ).من الدستور 138املادة ( إل
من ) 145(، املادة )2/3(باألغلبية  أو إصرار أعضاء البرلمانعدم معارضة رئيس الجمهورية  .4

 .الدستور
) 144 املادة(يوما من تسلمه إياه  30 وبعد هذه املراحل جيب أن يصدره رئيس اجلمهورية يف غضون

من الدستور، وال يعد نافذا إال بعد نشره يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية كما نصت عليه املادة 
  . بعة من القانون املدينالرا

  يعالتشريع الفر : اثالث

باعتبارها إذ أنه يصدر عن سلطة تنفيدية  ،ةكس القانون العادي الذي تصدره السلطة التشريعيعو ه
لوائح الضبط ، و اللوائح التنظيمية ،اللوائح التنفيدية :خري يف عدة صور أمههاويصدر هذا األصاحبة االختصاص، 

  .واألمن

ألن  ،تبني ذلكو  فتفسر أحكامها ،تتضمن القواعد التفصيلية لتنفيد التشريعات العادية :التنفيديةاللوائح  .1
ال الذي يراد التصاهلانظرا  ،السلطة التنفيدية أكثر إحاطة بالوسائل الناجعة لتنفيد التشريع فيه  املباشر با

وكذا  ،واملوضحة للفئات املستفيدة من املصاحلة الوطنية ةومثال ذلك املراسيم التنفيدية املبين. تطبيق التشريع
 2006سبتمرب  27 ؤرخ يفامل 06 - 243املرسوم التنفيدي : ومثاهلا أيضا ،طرق تنفيد قانون املصاحلة الوطنية
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القواعد الذي حيدد مهام اجلامعة و  2003 أوت 23املؤرخ يف  03 - 279املتمم للمرسوم التنفيدي رقم املعدل و 
 .كيفية تنظيمها وتسيريهاا و اخلاصة 

إذ ال تستند إىل تشريع رئيسي تقوم بتفصيله أو  ،اللوائح التنفيدية على خالفوهي : اللوائح التنظيمية .2
ا ،تنفيده  ،وتضعها السلطة التنفيدية ضمانا للسري احلسن للمرافق العامة يف الدولة، بل هي مستقلة بذا

ا هي اليت تقوم بتسيري وإدارة  ،اعد القانونية املالئمة لذلكالقو  اختيارأقدر سلطة على  باعتبارها طاملا أ
 .هذه املصاحل واملرافق

فال تستند إىل تشريع رئيسي تقوم  ،هي كاللوائح التنظيمية تشريع مستقل بذاته ):البوليس( لوائح الضبط  .3
افظة على األمن والسكينة يف ح األمن هو احملبتنفيده، وإمنا ختتلف عنها من ناحية الغرض، فالغرض يف لوائ

تمع و  لألسواق اللوائح املنظمة  للمرور،اللوائح املنظمة  :ومثال ذلكة، كذا محاية الصحة العموميا
 ... . لعمل حمالت اخلموراللوائح املنظمة العمومية، 

  االحتياطيةالمصادر الرسمية : الثاني طلبالم 

اليت جيب  ،الرمسية االحتياطيةمن القانون املدين اجلزائري املصادر األوىل لقد بينت الفقرة الثانية من املادة 
القانون  مبادئالشريعة اإلسالمية، العرف،  مبادئ: هيو  تشريعي،إتباعها يف حالة وجود فراغ على القاضي 

  .وقواعد العدالة الطبيعي

  الشريعة اإلسالميةمبادئ : األول فرعال

سبحانه وتعاىل لعباده من أحكام على لسان رسوله صلى اهللا  كل ما شرعه اهللا  يلشريعة اإلسالمية ها
اإلسالمية أو الفقه األكرب كما الشريعة و  ،)تقريرية وية، أفعلية، قول(أو سنة  اقرآن تسواء أكان ،عليه وسلم

  :يصطلح عليه احلنفية، تشمل ثالثة أحكام، وهي

 وحنو ذلك....ه ورسله واليوم اآلخراإلميان باهللا وبكتبكوجوب  :أحكام العقائد. 
 كاألخالق والتصوف والزهد والصرب والرضا، وحضور القلب يف الصالة وحنوها :وجدانياتأحكام ال. 
 كأحكام البيع، الزواج،  :عامالتومنها العبادات كالصالة والزكاة والصوم واحلج، وامل :عملياتأحكام ال

  .اخل.....اهلبة، الرهن
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الشريعة اإلسالمية تعترب موردا هاما سواء بالنسبة للمشرع الذي قد يستند إليها يف الكثري وال شك يف أن 
ووجوب رجوعه إىل ) القانوين(، أو بالنسبة للقاضي عند عدم وجود النص التشريعي من قواعده وأحكامه التفصيلية

وجعلها املصدر املادي الوحيد  - التشريعة يف املرتبة األوىل بعد فاملشرع اجلزائري جعل الشريعة اإلسالمي أحكامها؛
فلو مل جيد القاضي حال تشريعيا للمنازعة املطروحة أمامه وجب  -1الذي رجع إليه يف وضع قواعد قانون األسرة

  .ا عن حل فيما توفره من قواعدبحث هلالو  ،بأحكام الشريعة اإلسالمية االستعانةعليه 

  فالعر : الثاني فرعال

وهو املصدر الرمسي الثالث بعد كل من التشريع  ،للتشريع يف اجلزائر احتياطيايعترب العرف أيضا مصدرا 
عدم وجود نص يف املصدرين السابقني، والعرف  لالشريعة اإلسالمية، وال يلجأ إليه القاضي إال يف حا مبادئو 

تمعبأس   .العرف هو قانون غري مكتوب بعكس التشريع ، كما أنةاإلنساني اتق يف الوجود من التشريع يف تاريخ ا

  تعريف العرف: أوال

على إتباع سلوك معني لزمن معني  اعتياد :هو القانون اصطالح ويف. هو حكم العادة املتداولة :العرف لغة
  .2ومستتبعا بتوقيع اجلزاء على خمالفه ،سلوكا ملزما باعتبارهحبيث يستقر الشعور لدى اجلماعة  ،يف مسألة معينة

هو أن تكون مثة  ماديفالركن ال؛ الثاين معنوي أوهلما مادي و نيركن عليه فحىت يتحقق العرف جيب توافرو 
يسمى هنا فقد تكون عامة يف جزء معني منه و  ،ليس بشرط أن تكون عامة يف كامل إقليم الدولةو  ،عادة عامة

تمعرت شكما ال يبالعرف احمللي،   كما هو   ،فقد تكون عامة بالنسبة لفئة معينة ،ط أن تكون عامة لكل أفراد ا
  .....، أو األطباء، أو املزارعني الشأن لألعراف السائدة بني التجار

ال لنظام العام و ل ةفلكون خماتكما جيب أن ال ،  ال بد أن تكون العادة قدمية نعتد بالقاعدة العرفيةولكي 
أو كان بني فئة معينة من  ،به يف كامل إقليم البلد ، خاصة إذا تعلق األمر بعرف خاص ال يعتدالعامة آلدابل

  .الشعب فقط

  .ا من جزاءهفهو يتمثل يف شعور اجلماعة بإلزامية هذه العادة وما يرتتب عن الركن المعنويأما 

  

                                                 
 !!!!! ...لكن هل يكفي هذا؟ وهل هذا كل ما تستحقه الشريعة اإلسالمية من منتسبيها؟  1
2 
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  العرف ايا و عيوبمز : ثانيا

ا ،وسيلة تلقائية تعرب عن إرادة اجلماعة: العرف يف أنهمزايا تتمثل   ،يف وضع قواعد حتكم سلوكها وعالقا
تمع م،كما أنه يتسمما جيعلها أصدق تعبري عن رغبة اجلماعة   .باملرونة مما جيعله يساير التغريات الطارئة يف ا

بعكس  ،إذ يلزمه الكثري من الوقت حىت يكسب صفة اإللزام ،البطيء نهتكو يف  فتتمثل :هعيوبأما 
  .القاعدة القانونية املكتوبة اليت تصبح ملزمة مبجرد سنها ونشرها

  قواعد العدالة والقانون الطبيعي: الثالث فرعال

ونظر عميق إىل روح  ،وعقل سليم ،اليت يستقيها العقل من أسس صحيحة املبادئهي جمموعة القيم و 
وقد يستخدم املصطلحني  ،وثيقا بفكرة القانون الطبيعي ارتباطاوفكرة العدالة ترتبط  ،العدل واإلنصاف واخلري

ا أيضا متكني ،  املدين اجلزائري فعل املشرعمثل ما  - والقانون الطبيعي العدالة مبادئ -متالزمني معا  كما يقصد 
جرمية  يتجنب الوقوع يفبرأيه وبصريته، حىت  االجتهادالفصل يف املنازعات املطروحة عليه عن طريق من القاضي 

  .إنكار العدالة

  :القانون الطبيعي جندالعدالة و  مبادئالتشريع من  استوحاهامن أمثلة احللول العادلة اليت و 

إذا كانت الظروف  ،املساواة يف احلكم على الوقائع املتساوية وعلى العالقات املتماثلة فيما بني األفراد -
 .غري متماثلةالعالقات الوقائع و يف احلكم على ال االختالفو  ،واحدة

ا إىل  األخذعند وجود حلول متعددة حلالة واحدة جيب  - ألصلح القانون ا( اإلنسانية  االعتباراتبأقر
 ).للمتهم

  .عند احلكم على حالة معينة ينبغي مراعاة مجيع الظروف الشخصية اليت أدت إىل وجود هذه احلالة -

  المصادر التفسيرية: نيالمبحث الثا

ا القاضي، للتعرف على ميكن أن إىل جانب املصادر الرمسية السابقة، توجد مصادر أخرى  يستأنس 
 تسمى باملصادر التفسريية حقيقة القواعد القانونية اليت يستمدها من املصادر الرمسية دون أن تكون ملزمة له، و 

وسنتعرض هلما بالدراسة   .النظري هانبجوالفقه الذي هو  ،للقانون ب العمليانتتمثل يف القضاء الذي يعترب اجلو 
  .كل يف مطلب مستقل
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  الفقه: المطلب األول

ذ :يطلق مصطلح الفقه على أحد املعنيني ا رجال  املصطلح جمموعة اآلراء اليتا فقد يقصد  ينادي 
م ،هو القانون أو دارس تنبطون احللول على ضوء شرحهم يسو  ،وهم يشرحون أو ينتقدون القواعد القانونية يف مؤلفا

املتهم " تقضي بأن اليت القاعدة الفقهية :ومثال ذلك ،أو يعلقون على أحكام القضاء ،تفسريهم هلذه القواعدو 
م ،"بت إدانتهثبريء حىت ت   .1وقد يطلق هذا املصطلح على جمموع الفقهاء ذا

يخ املختلفة خاصة عند التار  لمراحعرب  ،ولقد لعب الفقه دورا هاما يف استنباط القواعد القانونية 
ية انربى فقهاء عظام وأسسوا مدارس ومذاهب فقهية أغنت األمة عرب تارخيها اإلسالمالشريعة يف الرومان، و 

ومالك  حنيفة النعمان، أبو :األئمة األربعةهؤالء ومن أشهر احلافل، عن االستعارة أو االقتباس من األمم األخرى، 
  .تضائل ومل يعد ملزما للمشرعالفقه إال أن دور  ،أمحد بن حنبلإدريس الشافعي، و بن بن أنس، وحممد 

  القضاء: المطلب الثاني

قبل الدخول يف هذا املوضوع ال بد من القول أن بعض األنظمة القانونية تعترب أحكام القضاء املصدر 
ليزي حيث يعتمد القاضي على السوابق كما هو احلال يف النظام القانوين اإلجن،الرمسي املباشر بعد التشريع 
باألحكام الصادرة عن احملاكم األعلى " أول درجة" وتلتزم فيه احملاكم االبتدائية ، القضائية يف القضايا املماثلة

  .درجة

أو اجلهاز الفين الذي  ،كما يقصد بالقضاء أيضا اجلهة املختصة بذلك أي للداللة على السلطة القضائية
والذي يتكون من جمموع احملاكم املوجودة يف الدولة اليت تتوىل أمر الفصل يف القضايا  ،لعدالةيقوم على مرفق ا

ومثال . القانونية املستخلصة من أحكام احملاكم املبادئوقد يطلق هذا اللفظ للتعبري على جمموع ، املطروحة أمامها
  .2القضائية األوىل للقضاء اإلداري املبادئ :ذلك

  
  
  

                                                 
1  
2  
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  الرابعالفصل 

  تطبيق القانوننطاق 

  
مدى سريانه بالنسبة إىل األشخاص املخاطبني بأحكامه من : إن حتديد نطاق تطبيق القانون يقتضي بيان

ان من جهة ا التعرض ملدى سريانه من حيث الزمجهة، ومدى سريانه من حيث املكان من جهة أخرى، وأخري 
  .ثالثة

  سريان القانون بالنسبة لألشخاص: المبحث األول

، ومفاده أنه ال يعفى أحد "عدم جواز االعتذار جبهل القانون"حيكم هذه املسألة مبدأ شهري يطلق عليه 
وعدم جواز  ،من اخلضوع ألحكام القانون النافذ، بدعوى جهله به حىت يتسىن له التخلص من تطبيقه عليه

ملشرع سدا لذريعة التهرب من تطبيق القانون مفرتض يف كافة الناس، وهي قرينة قانونية أقامها اهل االعتذار جب
  .القانونأحكام 

الرئيس من وضع قانون األلواح  ويرجع األصل التارخيي هلذا املبدأ إىل القانون الروماين، إذ كان الغرض
اء استئثار األشراف والكهنة اال مبعرفتها وتفسريها مبا خيدم ) رجال الدين(ثين عشر، إعالم العامة بأحكامه وإ

، وقد نصت عليه العديد من التشريعات احلديثة )وخاصة من املسؤولية اجلزائية(ويعفيهم من املسؤولية مصاحلهم 
  ".ال يعذر جبهل القانون:" بقوله 74/01اجلزائري يف مادته ومنها الدستور 

  مضمون مبدأ عدم جواز االعتذار بجهل القانون وأساسه: المطلب األول

تمع، بغض  ،"جبهل القانونعدم جواز االعتذار "يقصد مببدأ  سريان القانون على كافة األشخاص يف ا
وهو مبدأ يستغرق كل القواعد القانونية مهما كان مصدرها، سواء أكانت  ؛به أم ال) حقيقة(النظر عن علمهم 

  .على حد سواء 1تشريعية أم دينية أم عرفية، كما يشمل القواعد اآلمرة والقواعد املكملة

                                                 
إال أن الراجح فقها .... ". يكون إال حيث توجد أحكام قانونية تعتبر من النظام العام  مجال تطبيق هذه القاعدة ال:" مع خالف في المسألة، حيث يقول السنهوري 1

 ...جعفور، مرجع سابق، ص: ينظر. شمول المبدأ لنوعي القاعدة القانونية اآلمرة والمكملة
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وجيد هذا املبدأ أساسه يف احلكمة من وجود القانون ذاته، فال يعقل السماح بالتذرع جبهله وإال أدى   
استبعاده، فال يعدم أحد سببا لتعطيل تطبيقه، وهكذا يذهب سلطانه وتعم الفوضى واالضطراب، وحتل ذلك إىل 

  .1حمل تنظيم سلوك األفراد الذي وجد القانون لراعيته والسهر على حتقيقه

  االستثناءات الواردة على مبدأ عدم جواز االعتذار بجهل القانون :المطلب الثاني
إذا كان مبدأ عدم جواز االعتذار جبهل القانون تربره اعتبارات النظام العام واملصلحة العامة، فقد توجد 

نة العلم بالقانون ليست يف بعض األحيان اعتبارات أخرى مماثلة تربر جواز االعتذار جبهل القانون، لذلك فإن قري
، وعليه ال ميكن تطبيق القانون إذا قرينة قاطعة حبيث ال جيوز إثبات عكسها، بل هي قرينة بسيطة ميكن دحضها

  :يف تشريعات بعض الدول ما يلي على ذلكيقة حامسة، ومن األمثلة انتفت هذه القرينة بطر 

  القوة القاهرة: الفرع األول
، فإنه بالقانون، بسبب قوة قاهرة كحالة احلرب واحتالل جزء من أراضي الدولةوذلك عند استحالة العلم 

ال ميكن إعمال مبدأ عدم جواز االعتذار جبهل القانون، بل يستبعد وميكن االحتجاج جبهل التشريع اجلديد إىل 
ليس ألحد أن :" العراقي صراحة على هذا االستثناء من قانون العقوبات 37/1املادة وقد نصت  ؛حني زوال سببه

حيتج جبهله بأحكام هذا القانون أو أي قانون عقايب آخر، ما مل يكن قد تعذر علمه بالقانون الذي يعاقب على 
  ".اجلرمية بسبب قوة قاهرة

ذا االستثناء القضاء املصري ، ويالحظ ، وعلة ذلك عدم وصول اجلريدة الرمسية إىل املنطقة2كما أخذ 
أن هذا االستثناء ال يعد كذلك يف القانون اجلزائري الذي ال يكون نافذا إال بعد يوم كامل من وصول اجلريدة 

  ).م 04/02 املادة(إىل مقر الدائرة الرمسية للجمهورية اجلزائرية 
  إبطال العقد لغلط في القانون: الفرع الثاني

      العقدغلط يف القانون من إبطال كني القانون املتعاقد الواقع يف ذهب جانب من الفقه إىل أن مت
ذا الطرح ألن الغلط عدم يعترب خروجا عن مبدأ  ،)م 83( جواز االعتذار جبهل القانون، غري أنه ال ميكن التسليم 

هل بالقانون يرمي إىل استبعاده بينما اجل وهذا يعين التمسك بتطبيق القانون ،يف القانون غايته تصحيح الغلط
  .3وشتان بني األمرين

                                                 
1  
2  
3  
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  الجهل بتشريع غير جنائي يتوقف عليه تقرير المسؤولية الجنائية: ثالثالفرع ال

إذا كان اجلهل بأحكام قانون العقوبات ال يؤدي إىل إعفاء مرتكب اجلرمية من مسؤوليته الكاملة، فإن   
يأخذ حكم اجلهل بالوقائع ويؤدي إىل نفي القصد ... أو قانون األسرة  اجلهل بأحكام قانون آخر كالقانون املدين

 223وقد نصت املادة  ؛اجلنائي، وبالتايل رفع املسؤولية اجلنائية عن الفاعل الذي يعتقد أنه كان يأيت فعال مشروعا
ه الشريعة اجلزائية أو ال ميكن أحد أن حيتج جبهل:" صراحة على هذا االستثناء بقوهلا من قانون العقوبات اللبناين

  :تأويله إياها تأويال مغلوطا فيه، غري أنه يعد مانعا للعقاب

 ".اجلهل أو الغلط الواقع على شريعة مدنية أو إدارية يتوقف عليها فرض العقوبة .1

وقد اجته القضاء الفرنسي مؤخرا إىل رفع املسؤولية اجلنائية عن املتهم الذي جيهل قاعدة تشريعية غري 
 بينما، كله  استوىل على كنز عثر عليه يف أرض مملوكة للغري ، وذلك يف قضية عاملالنتفاء القصد اجلنائي جنائية،

وقد حذت حمكمة النقض املصرية القانون جيعل نصفه ملن عثر عليه والنصف اآلخر ملالك العقار الذي عثر فيه، 
  .1حذو هذا االجتاه

  منذ فترة وجيزة قوبات للدولة التي نزل بهاجهل األجنبي ألحكام قانون الع: الفرع الرابع

للمحكمة أن تعفي  :"من قانون العقوبات العراقي بقوهلا 37/02املادة ورد النص على هذا االستثناء يف 
متضي من تاريخ قدومه إىل العراق، إذا ثبت من العقاب األجنيب الذي يرتكب جرمية خالل سبعة أيام على األكثر 

من قانون العقوبات  223وكذلك نصت عليه املادة  ،"قانون حمل إقامته ال يعاقب عليهاجهله بالقانون وكان 
جهل األجنيب الذي قدم لبنان منذ ثالثة أيام على األكثر بوجود جرمية خمالفة للقوانني الوضعية  -3.... :"اللبناين

ن النصني ضرورة توافر شرطني وواضح م ،"ال تعاقب عليه شرائع بالده أو شرائع البالد اليت كان مقيما فيها
  :إلعمال هذا االستثناء

 ).األصلي واملوطن(عليه يف بلده  أن يكون الفعل الذي ارتكبه األجنيب غري معاقب -
 .أن يكون الفعل املكون للجرمية قد مت ارتكابه خالل املدة احملددة -

 سبيل لالحتجاج بهوبالتايل فال  غري معترب يف اجلزائر،وهذا االستثناء وإن كان حقيقيا ووجيها، إال أنه 
  .بالنسبة ملن وقع منه شيء من هذا القبيل

                                                 
 :ينظر". أو اخلطأ فيها جيعل الفعل املرتكب غري مؤمث من املقرر أن اجلهل بأحكام أو فواعد قانون آخر غري قانون العقوبات:" جاء يف قرار هلا 1
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  سريان القانون من حيث المكان: المبحث الثاني 

أمام احلركة اهلائلة لألشخاص واألموال بني خمتلف أقطار العامل، وتداخل مصاحل الدول والشركات الكربى 
، ...يا الدول يف دول أخرى وارتباط مصاحلهم مبكان إقامتهم متعددة اجلنسيات وتشابكها، وإقامة الكثري من رعا

  :فإن سريان تطبيق القانون من حيث املكان يثري تساؤلني مها

 ؟)مواطنني أو أجانب(هل يطبق قانون الدولة يف داخل إقليمها على الكافة بصرف النظر على جنسيتهم  -
  .انوا وحيثما ارحتلواأم أن تطبيق القانون جيب أن ينحصر على مواطنيها أينما ك -

  مبدأ إقليمية القوانين: األولالمطلب 

ذا املبدأ سريان القانون على كل ما يقع داخل إقليم الدولة وعلى كل األشخاص املوجودين فيه  يقصد 
م  ، وعدم امتداده خارج إقليمها حىت ولو تعلق األمر بأبناء الدولة )وطنيني أو أجانب(بغض النظر عن جنسيا

تشريعات الدول األخرى على ما  تطبيق ويستند هذا املبدأ إىل فكرة سيادة الدولة، مما يعد معه ،احلاملني جلنسيتها
ا   .1يقع يف إقليمها اعتداء على سياد

  مبدأ شخصية القوانين: المطلب الثاني

ذا املبدأ ودين على إقليمها سريان القانون على األشخاص املنتمني إىل الدولة، سواء أكانوا موج يقصد 
وأساس هذا املبدأ عالقة  انب ولو كانوا مقيمني يف إقليمها،أم كانوا مقيمني باخلارج، وعدم سريانه على األج

ا وضعت من أجلهم، ومن مث جيب أن خيضعوا هلا حيثما وجدوا، ويعترب حق الدولة  الدولة مبواطنيها وأن تشريعا
م ميثلون عنصر الشعب فيها ، وهو أحد أركان الدولة الذي ال تقوم يف السيادة على مواطنيها نتيجة طبيعية لكو

  .2بدونه

  القانون الجزائري من حيث المكانسريان : المطلب الثالث

إزاء التعارض بني مبدأي اإلقليمية والشخصية، كان ال بد من ترجيح أحدمها على اآلخر، وألن الدولة ال   
متلك سلطة حقيقية خارج نطاق إقليمها، فإن اخلضوع ملبدأ اإلقليمية أمر ال مناص منه، ومع ذلك فقد عرف هذا 

  .ليها ضرورة العيش يف اجلماعة الدوليةبعض االستثناءات اليت متاملبدأ 
                                                 

1  
2  
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  القاعدة: الفرع األول

على إقليم اجلمهورية، حيث األصل يف القانون اجلزائري على غرار قوانني دول العامل املختلفة، سريانه     
اليت  1يطبق قانون العقوبات على كافة اجلرائم: "نصت الفقرة األوىل من املادة الثالثة من قانون العقوبات على أنه

ا عمل من األعمال املميزة ألحد ، "ترتكب يف أراضي اجلمهورية وتكون اجلرمية مرتكبة يف اجلزائر إذا ارتكب 
ا كما يستشف ذلك أيضا من الفقرة األوىل من املادة الرابعة من القانون املدين، اليت تنص ،  )ج.إ 586م ( أركا

  ".زائرية الشعبية ابتداء من يوم نشرها يف اجلريدة الرمسيةتطبق القوانني يف تراب اجلمهورية اجل:" على أنه
  :من )من الدستور 13م (حسب وجمال اإلقليم اجلزائري يتكون     

 .ويتمثل يف كل األراضي التابعة لسيادة اجلزائر :المجال البري -

؛ أي ما يقارب 2ميل حبري 12وقد حددت اجلزائر إقليمها البحري بـ  :المجال البحري -
، وهو احلد األقصى الذي 1963/ 10 /12الصادر يف  403 - 63كم مبوجب املرسوم 236, 22

 .1958من اتفاقية البحر اإلقليمي لسنة  24نصت عليه املادة 

هو الفضاء اجلوي الذي يعلو اإلقليمني الربي والبحري للدولة، وقد نصت عليه  :المجال الجوي -
الطبقات العليا للجو فال ختضع لسيادة أية بشأن الطريان املدين، أما  1944اتفاقية تشكاجو 

 .19673 /01 /27من معاهدة األمم املتحدة املربمة يف  11دولة، طبقا للمادة 

كما يطبق القانون اجلزائري على اجلنح واجلنايات ):ج.إ 591 - 590م (السفن والطائرات الجزائرية  -
على منت طائرات جزائرية، أو على املرتكبة على منت أو ضد السفن اليت حتمل راية جزائرية، أو 

السفن التجارية األجنبية يف ميناء جزائري، واملرتكبة يف الطائرات األجنبية إذا هبطت يف اجلزائر 
 .بعد وقوع اجلرمية

  :يفلقانون العقوبات أساسه  وجيد التطبيق اإلقليمي    

 .سيادة الدولة على إقليمهاأنه أداة فرض  -

 .أنسب مكان حملاكمة املتهم أن مكان وقوع اجلرمية هو -

                                                 
 .يستثىن من ذلك احلصانات؛ كالرؤساء والنواب وكذا رؤساء الدول األجنبية واهليئات الدبلوماسية 1
 .م 1853 =ميل حبري  1 2
3  
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  االستثناءات: الفرع الثاني

عليه عدة  تردبل  مبدأ اإلقليمية الذي نص عليه املشرع اجلزائري ال يعمل به على إطالقه،    
  :1استثناءات أمهها

  في مجال الحقوق والواجبات العامة: أوال

العامة أو التحمل بالواجبات األجانب داخل البلد املضيف ال يتمتعون بأهلية اكتساب احلقوق     
، واحلق يف تويل )من الدستور 73و 50م ( السياسية، فهي ترتبط أساسا باجلنسية كحق االنتخاب، حق الرتشح

فهذه احلقوق والواجبات  ،)من الدستور 76، 75م (ا، وكذلك بالنسبة لواجب الدفاع الوطين املناصب العلي
  .مقصورة فقط على الوطنيني ولو كانوا مقيمني يف اخلارج

  تطبيق قواعد اإلسناد في القانون الدولي الخاصفي مجال : ثانيا

يف القانون الدويل اخلاص ببيان القانون الواجب التطبيق، يف املسائل ) اإلسناد(تتكفل قواعد التنازع     
    ، وهذا القانون الواجب التطبيق قد يكون قانون الدولة اليت رفع النزاع أماماخلاصة املشوبة بعنصر أجنيب

قضائها، وقد يكون قانون دولة أخرى، وذلك العتبارات العدل اليت تقتضي بأن يكون القانون الواجب التطبيق 
ن املدين اجلزائري هذه من القانو  24 -9وقد بينت املواد من  ،هو أكثر القوانني اتصاال بالنزاع ولو كان أجنبيا

  .القواعد

  قانون العقوباتتطبيق أحكام في مجال : ثالثا
  :2ميكن تطبيق القانون اجلزائري على جرائم ارتكبت يف اخلارج استثناء يف األحوال اآلتية    

  
  

                                                 
1  
يقصد به أن يكون لكل دولة والية القضاء يف أية جريمة برصف النظر عن مكان وقوعها، أو مساسها بمصاحلها، أو جنسية وهناك االختصاص العاملي الذي  2

 ، عىل االختصاص العاملي ملحاكمة مرتكبي جرائم اإلبادة 1977و  1949وقد نصت اتفاقيتي جنيف حول احلرب لسنتي . مرتكبيها أو املجني عليه فيها
وتعد بلجيكا الدولة الوحيدة التي كرست هذا املبدأ يف قانوهنا الداخيل، وكذلك عرفته بعض املحاكم . احلرب، واجلرائم ضد اإلنسانيةاجلامعية، وجرائم 

 .بينام ال وجود هلذا االختصاص يف القانون اجلزائري، كام ال تأخذ به حماكمها، )اإلسبانية والفرنسية(األوروبية 
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I. للمحاكم الجزائرية االختصاص الشخصي  

 : إذا حتققت الشروط التالية :)ج.إ 583 - 582( الجنايات والجنح المرتكبة من قبل الجزائريين -

 .أن تكون اجلرمية املرتكبة تشكل جناية أو جنحة جمرمة يف التشريعني اجلزائري وبلد وقوعها -

 ).ج.إ 584(أن يكون املتهم جزائريا  -

 .أن يعود املتهم إىل اجلزائر -

ائيا يف اخلارج -  .أال يكون قد حكم عليه 

، أو بالغ من سلطات البلد )ج.إ583(املضرور اجلنح الواقعة على األفراد، يشرتط فيها شكوى  -
 .الذي وقعت فيه

ويسمى مبدأ الشخصية السلبية؛ أي يكون  ):ج.إ 591/02( الجنايات والجنح المرتكبة ضد جزائريين -
قانون البلد خمتصا عندما ترتكب اجلرمية ضد أحد مواطنيه، وقد قصر املشرع اجلزائري هذه احلالة يف 

 .املرتكبة ضد جزائري على منت طائرة أجنبيةاجلنايات واجلنح 

II. للمحاكم الجزائرية االختصاص العيني 

اجلنايات واجلنح املاسة باملصاحل األساسية يف حال ارتكاب للمحاكم اجلزائرية هذا االختصاص ويثبت     
وهي اجلرائم ضد أمن الدولة، وجرائم تزييف النقود أو أوراق مصرفية متداولة يف اجلزائر، سواء  ،)ج.إ 588( للجزائر

 :أرتكبت من طرف جزائري أو أجنيب إذا توافر أحد شرطني مها

 .إلقاء القبض على اجلاين يف اجلزائر -

رمني -  .تسليمه للحكومة اجلزائرية حسب إجراءات تسليم ا
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  سريان القانون من حيث الزمان: المبحث الثالث
تظل القاعدة القانونية سارية املفعول إىل غاية إلغائها، فإذا ألغيت وحلت حملها قاعدة قانونية أخرى، فإن 
ذلك يثري مسألة تنازع القوانني يف الزمان، فأي من القاعدتني حتكم ما يكون قد نشأ من أوضاع أو آثار قانونية يف 

  ال مستمرة حتت سلطان الثانية؟ظل أوالمها واليت ما تز 

، اليت هي أساس إلغاء القاعدة القانونية عن آلية احلديثحل هذه املشكلة يستحسن عرض وقبل 
  .مشكلة التنازع يف الزمان

  إلغاء القاعدة القانونية: المطلب األول
ا ابتداء م ؛إلغاء القاعدة القانونية ا امللزمة مبا مينع العمل  ن تاريخ هذا اإللغاء، وقد هو جتريدها من قو

ائيا أو باستبداهلا بأخرى حتل حملها يكون ذلك   .باالستغناء عنها 

  السلطة التي تملك اإللغاء: الفرع األول

ها أو السلطة األعلى منها ءيرد اإللغاء على مجيع القواعد القانونية، واألصل أن السلطة اليت متلك إنشا
وعليه فال يتم اإللغاء إال عن طريق قاعدة قانونية مساوية يف  ،سلطة اإللغاءمتلك ) من ميلك األكثر ميلك األقل(

ملبدأ تدرج مصادر القانون، سيما ما يتعلق بقوة التشريع الذي هو الدرجة للقاعدة امللغاة أو أعلى منها، طبقا 
ال اخلصب لإللغاء،  إال على ما يقع يف املستقبل ال يسري القانون :" تنص املادة الثانية من القانون املدين علىا
  .وال يكون له أثر رجعي

  .وال جيوز إلغاء القانون إال بقانون الحق ينص صراحة على هذا اإللغاء
وقد يكون اإللغاء ضمنيا إذا تضمن القانون اجلديد نصا يتعارض مع نص القانون القدمي، أو نظم من 

  ."جديد موضوعا سبق أن قرر قواعده ذلك القانون القدمي

  أنواع اإللغاء: الفرع الثاني
  .ر أن اإللغاء قد يكون صرحيا وقد يكون ضمنياهيظ أعاله من نص املادة

  اإللغاء الصريح: أوال
  :وهو الثانية سالفة الذكر،ذكرته الفقرة الثانية من املادة 

 ".القانونتلغى مجيع األحكام املخالفة هلذا :" )أ.ق 223 م( كما نصت: إما أن يكون النص عليه صراحة - 
القانون املادة الثالثة من كما هو حال   :وإما أن يكون بتوقيت سريان النص التشريعي عند سنه مبدة معينة - 

 .املتعلق بالوئام املدين 08 - 99
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  اإللغاء الضمني: ثانيا
   هذا اإللغاء ال ينص عليه صراحة، بل يستشف من تعارض نصني قانونيني أحدمها قدمي واآلخر 

  :جديد، ويتحقق بإحدى صورتني

I. اجلمع بني القاعدتني بأن مل ميكن إعماهلما    إذا استحال : التعارض بين قاعدة قديمة وقاعدة جديدة
غري أن هذا التعارض قد يكون جزئيا سويا، اعتربت القاعدة القدمية ملغاة ضمنيا بالقاعدة اجلديدة، 

، مع مالحظة التماثل بني القاعدتني فقط -التعارض -ه بالقدر الذي يرفع القاعدة القدمية وحينها تنسخ 
  .من حيث القوة، وكذلك ما ميكن أن يكون بينهما من عموم وخصوص

II. إذا أعاد املشرع تنظيم موضوع معني بتشريع جديد سبق أن نظمه بتشريع : تنظيم نفس الموضوع من جديد
  .إلغاء كلياسابق، فإن التشريع القدمي يلغى ضمنيا 

  تنازع التشريعات في الزمان: المطلب الثاني

الذي نشأت يف يثري تعديل التشريع أو إلغاؤه مشكلة معرفة القانون الذي ختضع له العالقة، هل للقدمي 
  :ما سنحاول بيانه فيما يليذا ، وهالذي أصبح ساريا وقت رفع الدعوى أم للجديدظله 

  القوانينمبدأ عدم رجعية : الفرع األول

اجلديدة على ما يقع يف ظلها وعدم رجعيتها إىل املاضي، وتوقيف سريان األصل سريان القاعدة التشريعية     
القاعدة القدمية من تاريخ إلغائها، فالتاريخ الذي تصبح فيه القاعدة اجلديدة نافذة هو احلد الفاصل بني سريان 

واحلرص ويقوم مبدأ عدم رجعية التشريع اجلديد على اعتبارات متعددة من املنطق والعدل واملصلحة،  ،القاعدتني
تمع   .على دعم أسس النظام واالستقرار يف ا

  تطبيقات المبدأ في القانون الجزائري: أوال
  :يف كل منجيد هذا املبدأ تطبيقاته يف القانون اجلزائري     

I. ال يسري القانون إال على ما :" املادة الثانية من القانون املدين على أنه تنص :في مجال القانون الخاص
وهذه القاعدة ال ختص فقط القانون املدين بل هي عامة يف  ،"يقع يف املستقبل وال يكون له أثر رجعي

 .وقصر نفاذها على املستقبل مجيع القوانني اخلاصة، وهي صرحية يف عدم رجعية القوانني
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II.  ال إدانة إال مبقتضى قانون صادر قبل :" دستور على أنالمن  58 نصت املادة: الجنائيفي المجال
رم ال يسري قانون العقوبات على :" ونصت املادة الثانية من قانون العقوبات على أنه ،"ارتكاب الفعل ا

   جعية يتبني من النصني أن األصل يف القانون اجلزائي عدم ر  ،"املاضي إال ما كان منه أقل شدة
 .، مع أن النص الثاين حوى استثناء سنبينه الحقاالقوانني

III. دث أية ضريبة إال مبقتضى ال جيوز أن حت:" من الدستور )4 ،78/3(دة جاء يف املا :في المجال المالي
من  ،"وال جيوز أن حيدث بأثر رجعي أية ضريبة أو جباية أو رسم أو أي حق كيفما كان نوعه .القانون

ال املايل إىل مصف املباد ئ النص يتضح أن املؤسس الدستوري رفع مبدأ عدم رجعية القوانني يف ا
  .الدستورية

  مبدأ عدم رجعية القوانيناالستثناءات الواردة على : ثانيا

إن مبدأ عدم رجعية القوانني رغم أمهيته يرد عليه عدة استثناءات، جتعل من رجعية القوانني يف مواضع     
  :معينة أمرا مقبوال، وهي

I. إذا كان مبدأ عدم الرجعية يقيد القاضي ومينعه من تطبيق القانون بأثر    :النص الصريح على الرجعية
رجعي، فهو ال يقيد املشرع الذي له أن ينص على سريان القانون على املاضي إذا رأى أن داعي املصلحة 

املادة (ع نصا يقضي صراحة بسريانه على املاضي ولكن جيب أن يتضمن هذا التشريالعامة يتطلب ذلك، 
املتضمن القانون  58 -75من األمر  1003املتعلق بإثبات الزواج، املادة  65 - 71من األمر رقم  01

لى املاضي يف جمال عغري أن املشرع نفسه ال ميكنه النص على انسحاب التشريع اجلديد  ،)املدين
 .)اجلنائية(التشريعات اجلزائية 

II. تقرر مبدأ عدم رجعية النصوص اجلنائية حلماية حقوق األفراد وكفالة  :القانون الجنائي األصلح للمتهم
ا، غري  م، حبيث ال جيوز أن يصدر تشريع يقرر عقوبات على أفعال كانت مباحة يف تاريخ ارتكا حريا

أن كانت تنص على إباحة أنه استثناء تطبق التشريعات اجلنائية على املاضي إذا كانت أصلح للمتهم، ب
رم، أو كانت تقضي بتخفيف العقوبة املقررة للجرمية  .الفعل ا
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إذا أن ذلك معناه ، فيسري بأثر رجعي بإلغاء التجرميإذا قضى التشريع اجلديد  :إباحة الفعل المجرم -
 .أن الفعل مل يعد يف نظر املشرع جرما يستحق جزاء جنائيا

عدام إىل مؤبد، احلبس إىل اإل(بتخفيض مقدارها أو تغيري نوعها ويكون ذلك إما  :ةقوبتخفيف الع -
 .)غرامة

ائي يف الدعوى   .جيب أن يصدر القانون اجلديد األصلح للمتهم قبل صدور حكم 
III. ا له تباينا كبريا، أو  :التشريع التفسيري تدي احملاكم إىل التفسري السليم للتشريع وتتباين تطبيقا قد ال 

يصدر تشريعا جديدا بغرض ل مناصا من التدخل) هذا األخري(جيد ، فال تأخذ مبعىن مل يقصده املشرع
اء اخلالف حول املقصود منه، وجعله أكثر وضوحا وأسهل تطبيقا، وحينئذ  تفسري التشريع القدمي وإ

 يصدر فيها حكم على الوقائع اليت حدثت يف ظل التشريع القدمي ومل) التفسريي(يسري التشريعي اجلديد 
 .1ائي

  مبدأ األثر المباشر أو الفوري للقانون الجديد: الفرع الثاني

ا حصرت مشكلة تنازع القوانني من حيث الزمان يف م 2من أهم مآخذ النظرية التقليدية     بدأ واحد هو أ
النقص يرى أصحاب النظرية  عدم رجعية القوانني، وهذا املبدأ ال يقدم حال بالنسبة للمراكز اجلارية، ولتاليف هذا

 )      الفوري(خر يكمله هو مبدأ األثر املباشر بدأ آملبل حيتاج  ،أن املبدأ السابق ال يكفي لوحده 3احلديثة
للقوانني، وتطبيقا هلذا املبدأ األخري فإن القانون اجلديد يسري بأثر مباشر على املراكز اجلارية سواء كانت يف طور 

  .أو يف سبيل إنتاج آثارها التكوين أو االنقضاء

ن، عالوة على أن تعديل القانون حيمل معىن حتسينه ويربر ظهور هذا املبدأ أن تطبيقه مينع ازدواج القانو     
لالستمرار يف حكم املسألة، والتخلي عن ) ولو جزئيا(الذي يدل على قصور النص القدمي وعدم صالحيته 

تعميم تطبيقه على ألفضل واألنسب هلا، ومن مث يكون من املصلحة تنظيمها للقانون اجلديد الذي يقدم احلل ا
، فتمس أحكامه املراكز اجلارية واملراكز اليت حدثت يف ظل القانون القدمي واستمرت يف ظل أوسع نطاق ممكن

  .4القانون اجلديد كالوصية والتقادم

                                                 
1  
2  
3  
4  
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جييز أصحاب النظرية احلديثة استمرار تطبيق القانون  ،واستثناء من مبدأ األثر املباشر للقانون اجلديد    
القدمي حىت بعد نفاذ القانون اجلديد، على مجيع اآلثار اليت ترتبها املراكز العقدية اليت تكونت يف ظله، واحلكمة 
  من ذلك أن املتعاقدين حينما يقدمان على إبرام عقدمها إمنا يضعان يف االعتبار القانون املعمول به ساعة 
التعاقد، ويفرض كل طرف شروطه بناء على هذا األساس، ومن مث فإن تغيريه يف وقت الحق يهز املراكز العقدية 

يزون يف هذا االستثناء أال ميس  عند التعاقد، إذا تضمن النص اجلديد أحكاما خمالفة لليت كانت قائمة ويشرتط ا
  .1لب الدولالنظام العام، ومع ذلك فهو مل يلق القبول لدى قضاء أغ

  الحلول التشريعية لبعض مسائل تنازع التشريعات من حيث الزمان: الفرع الثالث

القانون  من 8 - 6د وضع املشرع اجلزائري حلوال لبعض حاالت تنازع القوانني من حيث الزمان يف املوا
  :وهي كما يلي ،املدين

  ل األهليةئتنازع القوانين في مسا: أوال

تسري القوانني املتعلقة باألهلية على مجيع األشخاص :" القانون املدين على أنهنصت املادة السادسة من 
  .الذين تتوفر فيهم الشروط املنصوص عليها

يؤثر  وإذا صار شخص توفرت فيه األهلية حبسب النص القدمي ناقص األهلية طبقا للنص اجلديد فال
   ".ذلك على تصرفاته السابقة

فإن أحكام األهلية تسري يف احلال بأثر مباشر، وال متس التصرفات اليت  وعمال مببدأ فورية القوانني
عقدها الراشدون يف ظل القانون القدمي، حيث تبقى صحيحة حىت ولو رفع القانون اجلديد سن الرشد فصاروا 

  .قصرا

  تنازع القوانين بخصوص أحكام التقادم: ثانيا

تطبق النصوص اجلديدة املتعلقة باإلجراءات حاال غري  :"على أنه نصت املادة السابعة من القانون املدين
أن النصوص القدمية هي اليت تسري على املسائل اخلاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه فيما خيص املدة السابقة 

  .على العمل بالنصوص اجلديدة

                                                 
1  
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دة من وقت العمل ، تسري املدة اجلديإذا قررت األحكام اجلديدة مدة تقادم أقصر مما قرره النص القدمي
  .باألحكام اجلديدة، ولو كانت املدة القدمية قد بدأت قبل ذلك

أما إذا كان الباقي من املدة اليت نصت عليها األحكام القدمية أقصر من املدة اليت تقررها األحكام 
  ."اجلديدة، فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي

على كل تقادم بدأ يف ظل  ،املعدل ملدة التقادم يطبق بأثر فورييظهر من املادة أعاله أن القانون اجلديد 
  :قانون اجلديد، مع التمييز بني حالتنيل الظالقانون القدمي ومل يكتمل إال يف 

، ففي هذه احلالة جيب إكمال املدة املتبقية وهنا ال يثري تطبيق القانون اجلديد أية صعوبة :حالة زيادة المدة - 
 .اجلديدوفقا ألحكام القانون 

فإذا كان الباقي من املدة اليت يتطلبها القانون القدمي أطول من : وهنا منيز بني فرضني :حالة تخفيض المدة - 
قدمي ال حتتسب املدة اليت انقضت يف ظل القانون الفمدة التقادم اليت أقرها القانون اجلديد بأكملها، 
 .القانون اجلديدوحتتسب املدة اجلديدة كاملة ابتداء من تاريخ نفاذ 

أما إذا كان الباقي من املدة اليت يتطلبها القانون القدمي أقصر من املدة اليت قررها القانون اجلديد، فيتعني 
  .أي أنه جيب األخذ بأقل األجلني ،تطبيق القانون القدمي باستكمال احتساب املدة حسب أحكامه

  تنازع القوانين بخصوص أحكام اإلثبات: ثالثا

ا يف :" دة الثامنة من القانون املدين على أنهنصت املا ختضع األدلة املعدة مقدما للنصوص املعمول 
  ."أو يف الوقت الذي كان ينبغي فيه إعداده الوقت الذي أعد فيه الدليل

واستبدل الدليل القدمي  :مثالغري النص  نة يعرتف حبجية العقد العريف، مثفإذا كان املشرع يف مرحلة معي
، فإن حجية الورقة العرفية تظل قائمة طاملا أعدت يف زمنها وال ينسفها )مسيةالورقة الر (بدليل جديد ) العرفية الورقة(

  .اشرتاط إعداد الدليل يف النص اجلديد بشكل رمسي
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  الفصل اخلامس

  ونـانـري القـتفس
، وسنقصر أو يف فحواهايراد بتفسري القاعدة القانونية التعرف على احلكم الذي تتضمنه سواء يف لفظها 

  .دراستنا هنا على النصوص التشريعية فقط

  أنواع التفسير: المبحث األول

  :ينقسم التفسري حبسب اجلهة اليت تقوم به، إىل ثالثة أنواع هي

  التفسير الفقهي :المطلب األول

القضاء، من  التفسري الفقهي هو ما يبذله شراح القانون من جهد يف تفسري القواعد التشريعية وأحكام  
خالل التعليق عليها وانتقاد مواطن اخللل فيها، مستعينني يف ذلك بقواعد املنطق السليم، دون نظر إىل النتائج 
العملية اليت يؤدي إليها تطبيق التشريع على احلاالت الواقعية، فالتفسري الفقهي يعترب غاية يف ذاته وليس وسيلة 

عدم ابتعاده عن واقع احلياة يراعي  –الفقه احلديث  - وإن كان ، لنظريلفهم الواقع، فهو يغلب عليه الطابع ا
  .1االجتماعية بقدر اإلمكان

على حد ومن حصيلة جهود الشراح تتكون االجتاهات الفقهية اليت تكون خري معني للقاضي واملشرع   
  .2سواء

  التفسير القضائي :المطلب الثاني

ن تطبيقات عملية لقواعد القانون، على احلاالت الواقعية التفسري القضائي هو ما يصدر عن القاضي م  
  :املعروضة عليه للفصل فيها حبكم وظيفته والتزامه باحلكم فيها، وهو بذلك ميتاز مبا يلي

                                                 
 .287جعفور، املرجع السابق، ص : ينظر. النزعة احلديثة يف شرح القانون مع تطعيمه بأحكام القضاء خاصة يف ظل 1
2  
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أن القاضي يفسر النصوص التشريعية مبناسبة تطبيقها على النزاعات املطروحة عليه للفصل فيها، فهو ال  -
وذلك خبالف الفقيه الذي يفسر  ،نفسه، بل مبناسبة أدائه لوظيفته القضائيةيتطوع بالتفسري من تلقاء 

، بينما تلك النصوص بطريقة جمردة، ومن مث كان تفسري القاضي وسيلة للفصل يف النزاع املعروض عليه
 .يشكل تفسري الفقيه غاية يف ذاته

يه، لذا فهو يأيت متأثرا عمليا، إذ هو يتصل بنزاع معني يعرض عل ن تفسري القاضي يكتسي طابعاإ -
ذا النزاع، ولذلك فإن القاضي ال يرى حرجا يف أن حييد أحيانا عن قواعد  بالظروف الواقعية احمليطة 

. املنطق، إذا وجد أن إتباعها قد يؤدي إىل نتائج عملية ال تتفق مع العدالة وال يسرتيح إليها ضمريه
ظريا، ألنه يصدر منه مبناسبة فروض نظرية ال تستند وذلك على خالف تفسري الفقيه الذي يتخذ طابعا ن

 .إىل معطيات واقعية كافية

وهذا يف احلقيقة ال يعين التعارض بني تفسري الفقيه والقاضي، بل هناك تكامل بني التفسريين يتيح اجلمع 
  .1قضائيبني الفوائد النظرية اليت حيققها التفسري الفقهي والفوائد العملية اليت يرتبها التفسري ال

  التفسير التشريعي :المطلب الثالث

التفسري التشريعي هو الذي يصدر عن املشرع نفسه، ليبني حقيقة ما قصد من تشريع سابق إذا قدر أن 
تد يف تفسريه إىل قصده، ويعترب ه هذا التشريع يشوبه غموض معني، ا مّ ذا التشريع جزءا متأو أن احملاكم مل 

ال الزمين للتشريع للتشريع السابق املراد  تفسريه، ويكون ملزما للقاضي الذي يتعني عليه تطبيقه يف ذات ا
السابق؛ أي أن التشريع التفسريي يسري منذ تاريخ سريان التشريع الذي صدر تفسريا له، على كل القضايا 

ائيا   .2املطروحة أمام القضاء اليت مل يفصل فيها 

نفس اجلهة اليت أصدرت النص، وبالتايل يكشف عن النية احلقيقية والتفسري التشريعي وإن كان ينبع عن 
ال للقضاء والفقه، كي يديل   للمشرع ومقصوده منه، إال أن املشرع اليوم قلما يتدخل لتفسري تشريع معني تاركا ا

  .3كل بدلوه من أجل رفع الغموض واللبس الذي يشوب بعض القواعد التشريعية

  

                                                 
 .288جعفور، املرجع السابق، ص  1
 .289املرجع نفسه، ص  2
 .221بوضياف، املرجع السابق، ص  3
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  تفسيرمدارس ال: المبحث الثاني

وقد كان للفقه إسهامات كبرية يف تذليل الصعاب ، يرتبط تفسري القانون بأصل نشأته ارتباطا وثيقا
ا  ،للقضاء بغرض الكشف عن أسرار النصوص وخفاياها وقد جتسد ذلك يف ثالث مدارس، نوجز مضمون نظر

  :للتفسري فيما يلي

  مدرسة الشرح على المتون :المطلب األول

يد جمموعة من الفقهاء الذين تعاقبوا  على" مدرسة التزام النص" أو  "الشرح على املتونمدرسة "ظهرت   
 يف بلجيكا "Laurent"يف فرنسا و " Demolombe"و" Rau"و " Aubry: "أمثال خالل القرن التاسع عشر،

م هذه املدرسة يف ، وتقو "تقنني نابليون"على إثر جتميع القانون املدين الفرنسي يف جمموعة واحدة أطلق عليها 
 :1التفسري على أسس ثالثة هي

 .اعتبار التشريع املصدر الوحيد للقانون -

 .تقديس النصوص التشريعية -

  .وجوب البحث عن إرادة املشرع يف حكم النزاع املطروح -

  :2التشريعيةاليت ترتتب على تقديس النصوص  ومن مزايا نظرية هذه المدرسة

عن إرادة املشرع احلقيقية أو املفرتضة من شأنه أن مينع حتكم إن اقتصار دور القاضي على البحث  .1
 .القاضي

إن تقييد القاضي بإرادة املشرع يؤدي إىل توحيد احللول للقضايا املطروحة عليه، وذلك بغض النظر عن  .2
 .الظروف اخلاصة بكل قضية

 :3أمههاومع ذلك فقد وجهت لهذه المدرسة عدة انتقادات 

ا جتعل التشريع هو ا .1  .ملصدر الوحيد للقواعد القانونية، مع ما يف ذلك من خمالفة للواقعأ
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إن تقديسها للنصوص التشريعية يرهن القانون بإرادة املشرع، دون مراعاة للظروف االجتماعية وحاجات  .2
تمع اليت قد تكون تغريت يف الفرتة بني وضع التشريع وتفسريه  .ا

الوصول إىل اإلرادة احلقيقية، أدى بالقاضي إىل االحنراف عن البحث عن اإلرادة املفرتضة يف حال تعذر  .3
  .وظيفة التفسري إىل التشريع، بتحميل املشرع لنوايا رمبا مل ختطر على باله

  المدرسة التاريخية :المطلب الثاني
ا قلة من يف أملانيا، " Savigny"ظهرت املدرسة التارخيية يف القرن التاسع عشر على يد الفقيه    وأيد

  :1، وقد قامت هذه املدرس على عدة أسس أمهها"Saleilles"الفقهاء الفرنسيني وعلى رأسهم 
 .تكون القانون وتطوره بصفة تلقائية -

 .االعتداد عند تفسري النصوص التشريعية باإلرادة االحتمالية للمشرع -

  :2يليما  من مزايا هذه المدرسة
يف كل زمان ومكان، واعتبار القانون وليد البيئة  إنكار وجود فكرة القانون الطبيعي الصاحل للتطبيق .1

 .االجتماعية

حترير النصوص التشريعية من سيطرة املشرع، إذ مبجرد وضعها تنفصل عن إرادته لتتكيف مع تطور  .2
تمع  .ا

تمع وانشغاال .3  .متأكيد املفهوم االجتماعي للقانون وارتباطه حباجات أفراد ا

 :3كثرية لعل أمهها  وقد أخذت عليها عيوب

ا تنكر أن يكون القانون تعبريا عن إرادة اإلنسان .1 ، مع أن القانون نتيجة للتفاعالت بني اإلرادات أ
 .اإلنسانية، ويتجلى ذلك بوضوح يف التشريع الذي هو تصرف إرادي خالص

تمع املالبسة للتفسري، جتعل من ن منطقها يف املطابقةإ .2 ه وسيلة لتعديل بني مضمون القانون وظروف ا
 .نصوص التشريع أكثر منه إزالة للغموض أو اللبس الذي يكتنفها

يف التفسري باإلرادة احملتملة للمشرع، قد يؤدي إىل توسع غري مأمون لسلطة القضاء عما كان  إن االعتداد .3
  .يريده املشرع
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  مدرسة البحث العلمي الحر :المطلب الثالث

دف جتنب التطرف الذي عرفت  "Gény"فرنسا على يد الفقيه درسة البحث العلمي احلر يف ظهرت م  
فهي من جهة ترفض تقديس النصوص وحصر مصادر القانون يف التشريع فقط  ، تني السابقتنيدرساملبه كل من 

كما ذهبت إليه مدرسة الشرح على املتون، وهي من جهة أخرى ال توافق املدرسة التارخيية يف ربط تفسري التشريع 
تمعبتطور ظ   :2وبالتايل فهي تقوم على أساسني مها ،1روف ا

 .التشريع هو املصدر الرمسي األصلي للقانون لكنه ليس املصدر الوحيد له - 

 .املصادر الرمسية للقانون وسائل للتعبري عن احلقائق املختلفة اليت تكّون املصادر املادية له - 

  :3ومنطقيته، إذ أنهتتميز هذه املدرسة بسالمة األساس الذي قامت عليه 

 .حيتفظ إلرادة املشرع باالحرتام الواجب هلا يف حدودها الطبيعية، بعيدا عن تقديسها أو حتريفها .1

تمع  .2  .املؤثرة إىل كل املصادر بالرجوعترك باب االجتهاد مفتوحا ملواجهة ما حيدث من تطور يف ا

ت متفاوتة، ويتجلى تأثره مبدرسة الشرح على وقد تأثر املشرع اجلزائري باملدارس التفسريية الثالث بدرجا
  املتون يف الفقرة األوىل من املادة األوىل من القانون املدين، حيث جعل من التشريع املصدر الرمسي األصلي

الوحيد، بينما اعترب املصادر األخرى مصادر احتياطية ال يلجأ إليها إال إذا انعدم النص، كما أنه أمر القاضي أن 
؛ أي )روحه(فحوى النص يفسر نصوص التشريع تفسريا لفظيا، فإن مل يسعفه ذلك فعليه أن يستخلص املعىن من 

  .4املعىن الذي استهدفه املشرع من وضعه

رة الثانية لنفس املادة أثر املدرستني التارخيية والبحث العلمي، حيث أن إقرار تعدد ويظهر من نص الفق
مصادر القانون وإمكانية اللجوء إىل مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة من نتائج فقه مدرسة البحث العلمي 

  .5بنته املدرسة التارخييةيتقاطع مع الطرح الذي تكما أن األخذ مببادئ الشريعة اإلسالمية والعرف   ،احلر
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  حاالت التفسير: المبحث الثالث

فقيها كان أم قاضيا، يبحث على معىن النص  هيقصد حباالت التفسري األسباب اليت جتعل من يتصدى ل  

تأويله للوقوف على قصد املراد تفسريه، وتتمثل هذه األسباب فيما قد يشوبه من عدم الوضوح الذي يستدعي 

  .جمرد التفسري اللغوي لعباراته واضعه منه، وليس

  حالة الخطأ :المطلب األول

يف وحينئذ جيب تصحيح هذا اخلطأ اخلطأ الذي يشوب نصا تشريعيا قد يكون ماديا وقد يكون قانونيا،   

ا القواعد العامة يف القانون وعلى هدي طرق التفسري ضوء   .املعمول 

لفظ غري مقصود أو سقوطه من نص كان يلزم بإيراد هو الذي مل يقصده املشرع، سواء  :فالخطأ المادي

 الكلمةالزائدة أو أضفنا  كلمة، حبيث ال يستقيم معىن النص إال إذا حذفنا الأو بإحالل لفظ حمل آخر ذكره فيه

  :ذلك ومن األمثلة على ،الالزمة لسالمة املعىن الكلمةأو قدرنا اليت سقطت 

 10 -05قبل تعديلها بالقانون رقم ) م121(نصت عليه املادة سقوط كلمة كان جيب ذكرها ما  - 

 ...."معه االلتزامات املقابلة له، انقضت بسبب تنفيذهيف العقود امللزمة للجانبني إذا انقضى التزام :"بقوهلا

 .بسبب استحالة تنفيذه: مع أن املقصود هو

ال جيوز التصرف يف أموال الدولة، أو حجزها، أو متلكها :" )م 689(املادة إيراد لفظ غري مقصود كما يف  - 

، حتدد 688بالتقادم، غري أن القوانني اليت ختصص هذه األموال إلحدى املؤسسات املشار إليها يف املادة 

ا وعند االقتضاء   .زائدة" عدم"فكلمة " التصرف فيها عدمشروط شروط إدار

ختضع العقود ما بني  :"10 - 05بل تعديلها بالقانون رقم ق )م19(إحالل لفظ حمل آخر، نصت املادة  - 

أيضا أن ختضع لقانون املوطن املشرتك  ويجباألحياء يف شكلها لقانون البلد الذي متت فيه، 

 ".يجوز"مع أن املقصود كلمة " يجب"فقد وردت كلمة  ،"للمتعاقدين
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  :أمثلته، ومن فهو ما يتعارض مع القواعد العامة: الخطأ القانونيأما 

واملقصود  ،"الحقيقيةيف حالة تعدد اجلنسيات يطبق القاضي اجلنسية :" بقوهلا )م 22(املادة ما ورد يف  - 
ا(، ألنه ال عربة بغري اجلنسية احلقيقية الفعليةهو اجلنسية  عند املفاضلة بني ) املزورة، أو غري املعرتف 

 .جنسيات متعدد اجلنسية يف القانون الدويل اخلاص

يالحظ أن كلمة  ،"محققاجيوز أن يكون حمل االلتزام شيئا مستقبال ):" م 92(جاء يف نص املادة ما  - 
ا، وأن املراد هو  ، وأال يكون أي ما يغلب على الظن حتققه يف الغالب" ممكنا"حمققا ال ميكن اجلزم 

  .مستحيال استحالة مطلقة

  حالة الغموض :المطلب الثاني

، بأن كان له أكثر من إذا كان أحد ألفاظه أو جمموع عبارته حتتمل التأويل يكون النص غامضا أو مبهما،
ما ورد ومن األمثلة على هذه احلالة  عانيه كي يتسىن له إعماله؛معىن، حبيث يتعني على القاضي أن يرجح إحدى م

الزوجني وبويل الزوجة يتم عقد الزواج برضا :" اليت جاء فيها) 2005قبل تعديل (من قانون األسرة  09يف املادة 
 17 -10الرضا، الويل، والصداق؛ يف املواد من : مث بني املشرع املقصود بأركان الزواج الثالثة ،"وشاهدين وصداق

من قانون احلالة  33فهل ختضع للمادة  صص وال مادة لبيان أحكام الشهادة،من ذات القانون، ولكنه مل خي
متييز بني اجلنسني؟ أم جيب أن ختضع لنص سنة فقط بدون  21بلوغ  املدنية وبالتايل يكون شرط الشهادة هو

من قانون األسرة اليت حتيل إىل أحكام الشريعة اإلسالمية يف كل ما مل يرد يف ذات القانون، وهنا جند  222املادة 
وليس جمرد ) هإعالن(عند بعض أهل العلم، بينما يشرتط البعض اآلخر اإلشهار بالزواج  أنه ال جتوز شهادة النساء

  .1...اإلشهاد عليه 

  حالة النقص :المطلب الثالث

ا، أو إذا سكت عن إيراد  يكون النص ناقصا إذا أغفل املشرع ذكر لفظ أو ألفاظ ال يستقيم املعىن بدو

النص سليم ففي هذه احلاالت يتعني على القاضي إضافة ما يرتفع به النقص، ويصري  حاالت كان يلزم ذكرها،

كل :" 2005يف صياغتها قبل تعديل  )م124(يف املادة ومن األمثلة على ذلك ما جاء  وقابال للتطبيق؛املعىن 

والنص على إطالقه يلزم  ،"عمل أيا كان يرتكبه املرء ويسبب ضررا للغري، يلزم من كان سببا يف حدوثه بالتعويض
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، وقد "اخلطأ"لعدم تقييد العمل بـ مسبب الضرر بالتعويض بغض النظر عن مشروعيته أو عدمها، وهذا نتيجة 

يلزم  ،كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص خبطئه ويسبب ضررا للغري:" تدارك املشرع ذلك وعدل نص املادة ليصبح

  ".من كان سببا يف حدوثه بالتعويض

ا عه ميعترب العقد العريف صادرا عن من وقَّ :" قبل تعديلها 327النقص الذي اعرتى املادة ومن ذلك أيضا 

فهذا النص يفرتض يف الناس كافة متكنهم من القراءة  ،"مل ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط وإمضاء

م على التوقيع والواقع أن منهم من ال اوالكتابة، واحلال أن كثري   منهم ال يعرف ذلك، كما افرتض فيهم قدر

يعترب العقد العريف صادرا ممن  :" التايل عدل النص ليصبح على النحولذلك  يستطيع التوقيع ويبصم بدال عنه،

  . 1..."كتبه أو وقعه أو وضع عليه بصمة إصبعه ما مل ينكر صراحة ما هو منسوب إليه

  حالة التعارض: المطلب الرابع

يتضمن كل منهما حكما خيالف اآلخر، حبيث يتعذر اجلمع  يقصد بالتعارض وجود تناقض بني نصني

  .بينهما، والتعارض قد يكون بني نصوص تشريع واحد وقد يكون بني نصوص تشريعني أو أكثر

  التعارض بين نصين من تشريع واحد: الفرع األول

القاضي اختيار إذا كان التعارض بني نصني من تشريع واحد، فإنه إذا مل ميكن التوفيق بينهما، جيب على 

 .أحد النصني، وذلك بإعمال أحدمها وإمهال اآلخر، مستهديا يف ذلك بطرق التفسري اليت سنعرض هلا الحقا

اللتني كانتا  امللغاة من القانون املدين 135قبل تعديلها واملادة  134ملادة ومثاله التناقض الذي كان قائما بني ا

يرتكبها، فبينما هي حسب ما يستفاد من املادة األوىل منوطة مبن يتوىل  تتناوالن مسؤولية القاصر عن األفعال اليت

، فهي يف املادة الثانية منوطة باألب وبعد وفاته )األب، الوصي الذي يعينه، اجلد، الوصي الذي يعينه(رقابته 

لى األم كما أم ع 134فعلى من يرجع املضرور بعد وفاة األب؟ أعلى وصي األب كما يفهم من نص املادة . باألم

  .135تقضي به املادة 
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  عين مختلفينالتعارض بين نصين من تشري :ثانيالفرع ال

  :إذا كان التعارض بني نصني من تشريعني خمتلفني، فإن التفسري حينئذ حتكمه القواعد التالية

I. التعارض بين نصين تشريعيين مختلفين متساويين في القوة 

 .اخلاص يقيد العام املساوي له - 

 .الالحق ينسخ النص القدميالنص  - 

II. التعارض بين نصين تشريعيين مختلفين متفاوتين في القوة 

وهنا على القاضي أن يراعي مبدأ تدرج التشريعات يف القوة، وحينها يطبق األقوى درجة وإذا أمكن اعتباره 
 .1استثناء من األدىن وختصيصا له، فيمكن كذلك إعمال األدىن فيما ال يتعارض فيه معه

  أهم طرق التفسير: المبحث الرابع

ا للتعرف على مغزى النص واملراد       طرق التفسري هي األدوات والوسائل اليت يستعان 
األلفاظ بل يكتفى فيها باستخالص املعىن من منه، والقاعدة هي أنه ال تأويل للعبارة الواضحة، 

ا أو من فحواها ك، فإنه ال مناص من استنباط ش ض أوأي غمو النص أما إذا شاب  ،الواردة 
مقصد املشرع منه ليتسىن إعماله، باللجوء إىل اإلشارات والدالالت يف داخله فإن مل تسعف هذه 

ام عن النص   .2الوسائل الداخلية، فال حيلة أمام القاضي إال باالستهداء بالوسائل اخلارجية لرفع اإل

  طرق التفسير الداخلية: المطلب األول

ا  ا القاضي مدلول النص وحكمه من داخله، وأمههايقصد    :الوسائل اليت يستخلص 

  االستنتاج بمفهوم الموافقة: الفرع األول

يقصد باالستنتاج من مفهوم املوافقة إعطاء واقعة مسكوت عنها حكم واقعة أخرى منصوص عليها 
ذه الطريقة مصطلح الحتاد العلة يف الواقعتني،  القياس، الذي يقوم على أن ما يتشابه من ويطلق على االستنتاج 

  :مسائل يف خصائصها األساسية جيب أن حتكمه قواعد واحدة، وهذا االستدالل نوعان
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I. القياس العادي 

احلكم الذي ورد به النص يف واقعة أخرى لتساوي الواقعتني يف هو إعطاء واقعة غري منصوص على حكمها 
وهي تصنف أصحاب حقوق  من القانون املدين 993املادة به  ومثال هذه احلالة ما قضت. علة هذا احلكم

االمتياز، حيث ذكرت النفقة املستحقة لألقارب عن الستة أشهر األخرية ومل تذكر نفقة الزوجة، فيستخلص 
 .1من النص مبفهوم املوافقة اعتبار نفقة الزوجة من احلقوق املمتازة

II. قياس األولى 

العلة يف احلالة اليت مل ينص عليها املشرع أوضح وأظهر منها يف احلالة اليت يف هذا النوع من القياس جند أن 
فلدائين املتعاقدين إذا أبرم عقد صوري :" بقوهلا )م198(ومثال ذلك ما نصت عليه املادة  ،نص عليها

 فطاملا حق للدائنني واخللف اخلاص ،"وللخلف اخلاص مىت كانوا حسين النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري
التمسك بالعقد الصوري، فمن باب أوىل حيق هلم التمسك بالعقد الفعلي، خاصة وأن وضع املدين أسلم 

  .2وأقوى

  االستنتاج بمفهوم المخالفة: الفرع الثاني

ذا النوع من االستخالص إعطاء حالة مل ينص عليها املشرع عكس احلكم الذي يصرح به يف قوي صد 
نصوص عليها تعترب استثناء من احلالة غري العلة يف احلالتني، وإما ألن احلالة املحالة أخرى، وذلك إما الختالف 

إذا هلك املبيع قبل تسليمه بسبب ال يد :" بقوهلا )م369(ومثال ذلك ما نصت عليه املادة . املنصوص عليها
فاملفهوم  ،"سليم املبيعللبائع فيه سقط البيع واسرتد املشرتي الثمن، إال إذا وقع اهلالك بعد إعذار املشرتي بت

املخالف للنص هو هالك املبيع بعد تسليمه، فيكون حكمه عكس حكم منطوق النص، أي عدم فسخ العقد 
  .وعدم رد الثمن

  االستعانة بالصياغة الفرنسية: الفرع الثالث

القضاء ، ورغم أن النسخة املعتمدة يف )عربية وفرنسية(النصوص التشريعية اجلزائرية تصدر يف نسختني 
، إال أن وضع النص األصلي غالبا ما يتم باللغة    واليت تصدر على أساسها األحكام هي النسخة العربية
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الفرنسية، مث يرتجم بعد ذلك إىل العربية، ولذلك قد ال تكون الرتمجة دقيقة معربة عن املعىن احلقيقي الذي قصده 
ف على معناه املطلوب، إال االستنجاد بالنص األصلي واضع النص األصلي، وعليه فال يبقى أمام مفسره للوقو 

  .1املوضوع باللغة الفرنسية

  طرق التفسير الخارجية: المطلب الثاني

فال مناص من الرجوع إىل املصادر اخلارجية للتعرف على قصد  ،إذا مل تسعف طرق التفسري الداخلية
  :، ومن أمهها ما يلياملشرع

  حكمة التشريع: الفرع األول

الباعث على وضع احلكم الذي يتضمنه، ويتمثل هذا الباعث إما : حبكمة التشريع أو روح التشريعيراد 
يف املصلحة اليت يقصد املشرع حتقيقها، أو املفسدة اليت يريد دفعها، فإذا عرفت هذه الغاية تيسر الوصول إىل 

  .تطبيق النص

  األعمال التحضيرية: الفرع الثاني

يف جمموعة الوثائق الرمسية، اليت تضم املذكرات اإليضاحية وتقارير ) التمهيدية(تتمثل األعمال التحضريية 
      ومناقشات اللجان واهليئات اليت قامت بإعداد التشريع، فهذه األعمال تساعد يف الكشف عن قصد 

  .يهعلاملشرع، وبالتايل إعطاء النص معناه الذي جيب أن يظهر 

  المصادر التاريخية: الفرع الثالث

ذا يعد  هاملصدر التارخيي للنص التشريعي هو املصدر املادي الذي استقى من املشرع حكم النص، وهو 
وعليه فهو يساعد يف الوصول إىل املعىن احلقيقي  ،نواته اليت انبثق منهاو مبثابة اخللفية الفكرية والفلسفية للنص 

فقانون األسرة اجلزائري مستمد من أحكام الشريعة اإلسالمية، فإذا وجد فيه نص غامض مثال  ،لللتشريع املشكِ 
ا، فيمكن الرجوع إىل أحكام الشريعة للوقوف على ومل ميكن التوصل  إىل تأويله من خالل ألفاظه اليت صيغ 

  .تطبيقه ليتسىن معناه وفهمه
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