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  ةـللعلوم القانونياملدخل                   
 

                  مقدمة 

المجتمع ، يطلق عليهم رجال القانون ، أفراد طائفة من  مستعملة فقط من قِبل إلى متى يبقى  القانون لغة  نقول بداية :               

، والقضاة ، وأعوانهم ، والمحامون ، والموثقون في الجامعات  ونعني بهم المتخصصون في العلوم القانونية مثل أساتذة القانون

)الجزائري ، علما بأن الدستور ملزمون بمعرفة القانون رهم ؟ والحقيقة أن الجميع دون استثناء المحضرون القضائيون وغيو
1

)  ،

لها في محاضرة نتعرض ،   Nul n’est censé ignorer la loi " ،ونـــال يعــذر بجهل القان"  على أنه   همن 78في المادة نص 

 نطاق تطبيق القانون .

 

؟ : ألنه في  كل لحظة من حياتنا  اليومية نتعامل مع القانون منن دون أن نعنعر،  فمعامالتننا نحن ملزمون بمعرفته  لماذا*

ال تكاد تخلو من تنظنيم ،  (Fait juridique) واقعة قانونية أو   (Acte juridique)تصرفاً قانونيا وتصرفاتنا اليومية سواء كانت 

 راد أو المؤسسات .القانون لها  أو الحكم بعأنها سواء تعلق األمر باألف

 * فما المقصود بكل من التصرف القانوني والواقعة القانونية ؟         

هننو إرادة محضننة متجهننة إلنني إحننداو أثننر  قننانوني  يتمثننل إمننا فنني إنعنناء حننق أو نقلننه أو تغييننر  أو  التصرررف القررانوني:

 در عنا  اتجا  اآلخر .انقضاء   كعقد الزواج أو الهبة أو عقد البيع ،أو الرهن، أو أي تصرف يص

هنني فعننل أو عمننل مننادي يرتننأ القننانون أثننراع علنني مجننرد وقوعننه ومننن ذلنن  الوقننائع الطبيعيننة مثننل  الواقعررة القانونيررة:

الصننواعق والبننراكين  قنند يكننون حنندوثها قننوة قنناهرة تعفنني المنندين مننن التزاماتننه ، كمننا أن واقعننة المننيالد يرتننأ عليهننا القننانون بدايننة 

ية لإلنسان ، وثبوت حقوق للطفل كالنسنأ ،والمنوت يترتنأ  علينه انتهناء  خصنية  المينت وفنتو تركتنه واسنتحقاق العخصية القانون

 ورثته فيها .

إلى جملة من التساؤالت والمفاهيم ، ليسهل على الطالأ فهم  ما سندرسه فني في هذ  المحاضرة ،  نتعرض بعد هذ  المقدمة          

 ة، وهي :لقانونيمادة المدخل للعلوم ا

   ؟  للعلوم القانونية  املدخل مادة  ما هو اهلدف من دراسة:  أواًل 

إن المدخل لدراسة أي علم من العلوم إنما يهدف إلي التعريف بهذا العلم وإعطاء المعلومات األولية عنه وبيان خصائصنه  - 

أو علنم اإلجتمنا، ، أو علنم اإلقتصناد ، أو علنم التعنريو  واإلتصنال ، ، كالمدخل لعلنوم اإلعنالم التي تميز  عن باقي العلوم األخرى 

 ح مبادئه العامة وأفكار  الرئيسية بصورة تمهد لدراسة ذل  العلم نفسه فيما بعد .بالنسبة لطلبة كلية الطأ وغيرها... ويقصد به  ر

القنانون ، حيني يتلقنى الطالنأ فني هنذ  الدراسنة  عند مقدمنةع الةمنة لدارسني ، فإننه يالقانونية  دراسة مادة المدخل للعلوم  أما -         

القانون مثل القنانون كلية الحقوق والتي تنطبق على سائر أقسام القانون التي يدرسها طلبة ا القانون ،المبادئ األساسية التي يقوم عليه

  …وقانون العمل وغيرها المدني ، والتجاري ، 

التي من خاللها تتعرفون على  المبادئ المقررة عليكم ، وعالم واإلتصال ، واألمر نفسه ، بالنسبة لمادة مدخل لعلوم اإل - 

األساسية  لعلوم اإلعالم واإلتصال ، كمفهوم اإلعالم ، واإلتصال ، وعناصر العملية اإلتصالية ، والمفاهم المتعابهة  لمفهوم 

 اإلعالم واإلتصال  وغيرها ...

،  تشرريعا  اعالر  رسونها في مادة المدخل للعلوم القانونينة ، تنطبنق أيضنا علنى ومن المفيد التذكير بأن المبادئ التي تد -

، وتنظريم الجزا رري  ، والتنظريم القارا يفيما يخص التنظيمرا  اعداريرة لللولرة  دراسة القانون اعداري لونظريا  التنظيم )تشم

التنني تنننظم النعنناط اإلعالمنني   السداسننيات المقبلننة ل محننل دراسننتنا خننال -إنعنناء ه -التنني سننتكون - وغيرهننا  المؤسسررا  اللوليررة 

وأيضنا التنظنيم القنانوني للصنحفي   .المتمثل في  المؤسسة اإلعالمية سواء كانت صحافة مكتوبة ، أو سمعية بصرية ، أو إلكترونينة 

ؤولية اإلعالمي عمنا يصندر من حيي مسار  المهني  وحقوقه وواجباته، وكذل  مضمون المادة اإلعالمية التي ينتجها ،من حيي مس

عنه من أعمال ،  وما قد يترتأ عنها مساس باأل خاص في اعتبارهم أو  رفهم ، وكذا مؤسسات الدولة األمنية والقضائية وغيرهنا 

 ، وهي األفعال التي يطلق عليها جرائم الصحافة ، أوالجرائم المرتكبة بكل وسائل اإلعالم واالتصال األخنرى المكتوبنة والمسنموعة

 والمرئية واإللكترونية .

                                                           
1
 . 82، الجريدة الرسمية رقم   2020ديسمبر  30الصادر في  - 
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             : من حيني تعريفهنا   يتصل بالقاعدة القانونيةكل ما  ؟ ندرس في هذ  المادة  ما هي مادة الملخل للعلو  القانونية ثانيا

وآلينات ، ثنم كيفينة  ،وتحديد عناصرها ونطاقها وطبيعتها وبينان مصنادرها وكيفينة إعندادها منن قبنل السنلطات المختصنة فني الدولنة

  وتفسيرها ،وغير ذل  كما هو مبين في منهج الدراسة أسفله .تطبيقها 

   ضرورة القانون للمجتمع ونشأته:  ثالثًا : 

ألنه عاجز بمفرد  عن الوفاء بحاجياته وذلن  يسنتتبع  اإلنسان كائن اجتماعي بفطرته وطبيعته ال يستطيع أن يعتزل الناس -

وهي عالقات ال يمكن أن تترك فوضى ينظمها كل فنرد وفنق رغبتنه ومعني ته، لنذل  ال بند  ،مجتمع وجود عالقات عديدة بين أفراد ال

واالسنتقرار ، ولنن من وجود قواعد تهدف إلنى إقامنة التنواةن بنين الحرينات المتعارضنة والمصنالو المتضناربة محققنة بنذل  العندل 

 ا يتأتى هذا إال بوضع قواعد قانونية  لتنظيم هذ  العالقات وضبطته

بنل هنو الوسنيلة األساسنية التني يعتمند عليهنا المجتمنع المننظ م فني ضنبط  لقانون من أهم وسنائل الضنبط االجتمناعيويعد ا -

األفنراد (  مجتمنع بغينر القنانون، فالجماعنة كمنا يعرفهنا علمناء االجتمنا، هني ) الهي نة المنظمنة منن إذ ال يتصور قينام ،سلوك أفراد 

 يقوم بغير توفر  .   فالنظام ركن أساسي ال يمكن أن

 ،وعلى وجه مطرد ومسنتقر وثابنت ، وهنذا ال ينتم إال إذا وجندت قواعند عامنة األمور بعكل صحيو والنظام معنا  تسيير -

فكنرة القنانون ، فالقنانون قنديم قندم اإلنسنان ، حيني أن  من هنا جاءت يلتزم األفراد بها ويحترمونها ولو بالقوة إذا اقتضى األمر ذل .

والواجبنات  اجتماعي، والقانون هو الذي ينظم عالقات المجتمع بعضهم ببعض ، ويرسم الحقوق خلق وعاش دائما في وسط اإلنسان

 هدف القوانين أساسا إلى تنظيم العالقات في المجتمع وتحقيق االستقرار واألمن فيه.، وإجماال ت

، ومن ثم نجد أن كالع منهم  مصالحهم  المتعارضةإن حياة األفراد داخل الجماعة ، يستتبع حتما وجود تصار، بين  -  

سيعمل على تغليأ مصالحه الخاصة على مصالو اآلخرين ، بل على مصالو  الجماعة ككل عن طريق القوة ، أو أية وسيلة أخرى 

رة تقرير قواعد مما يترتأ عنه ال محالة الفوضى داخل الجماعة . لذل  فإنه ، ومنذ قيام الجماعات األولى ،  عر األفراد بضرو

 عامة تحكم روابطهم وتكفل للمجتمع  روط بقائه . 

، وهكذا برةت فيما بينهم  ي ا فعي ا قواعد ومبادئ استقر في ذهن   الكافة الععور بإلزامهنا وعندم جنواة الخنروج عليهنا  -

ص فنرض سنلطانه علنى اآلخنرين ومن ثم فقد نعـأ القانون في بادئ األمر في صورة تقليد وأعنراف يرعنا  ويسنهر علنى تنفينذ   نخ

و ي ا فعي ا نظـمت الجماعنة منن بينهنا سنلطة أو هي نة سياسنية، وهني منا  ...باعتبار  رب األسرة أو  يخ القبيلة أو رئـيس الععيـرة 

اد تعرف حاليا بالدولة ،  تتولى إقنرار النظنام وتصندر القنوانين  وتسنهر علنى تنفينذها وتفصنل فني المناةعنات التني تحندو بنين أفنـر

 بسلطاتها الثالثة : السلطة التعريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية .  المجتمع ، وهي مهام الدولة الحديثة 
    ؟ وظيفة القانون وغايته: ما هي   رابعًا 

حيني ون منن . فالقنانشركل القرانون ومارمونهال يكتمل تعريف القانون إال بإيضاح الغاية منه، ومن هنا يتعنين التميينز بنين  

فهو يحمي مصالو معيننة فمنثالع يننص القنانون علني تجنريم السنرقة ، هنذ  القاعندة  حيي المضمونهو قواعد ملزمة ، أما من  العكل

ملزمة من حيني ) العنكل( وتحمني حنق الملكينة منن حيني  ) المضنمون(، ويجنرم القتنل ، فهنذ  القاعندة ملزمنة منن حيني ) العنكل( 

) المضمون(، ويجرم القذف والسأ، فهذ  القاعدة ملزمة منن حيني ) العنكل( وتحمني  نرف اإلنسنان وتحمي حق الحياة  من حيي  

 .واعتبار   من حيي ) المضمون(الخ.. فالقانون ليس غاية في ذاته وإنما هو وسيلة من أجل غاية معينة 

 
   القـانــــون واحلـــق ::  خامسًا 

االل الملزمة التي تنظم سلوك اعفرراد فري المجتمرب، ب يرة ترشمين شرروا الحيراة مجموالة القوالقانون بالمعنى العام هو"  - 

ها من وجهة تفهو إذا، يرسم حدود نعاط األفراد، ويرتأ مصالحهم ويواةن بينها، ولما كانت مصالو األفراد تتفاوت في أهمي " .فيه

 لى أساس ما تحققه من قيمة اجتماعية .نظر المجتمع إليها ، فإن القانون هو الذي يفاضل بين المصالو المختلفة ع

فالقانون عندما يعترف بمصلحة للفرد ، فإنه يضع هذا األخير في مركز قانوني يميز  عن غينر  منن األفنراد، هنذا المركنز  -         

 رض لها .القانوني يبيو لصاحبه القيام ببعض اإلعمال لتحقيق تل  المصلحة  ويمنع غير  من اإلفراد المساس بها أو التع

، ومن ذل  مثالع إذا تقرر لعخص حق ملكينة علنى   Le droit الحقالمصلحة التي يعترف بها القانون لألفراد تسمى   هذ -

كية( ، فيكون له كامنل الحقنوق علينه سنواء باسنتغالله أو االنتفنا، بنه أو التصنرف فينه ، لمن األ ياء ، بسند قانوني ) كعقد الم  ء ي

 بحيي يمكنه اللجوء إلي القضاء لرد أي اعتداء على ملكيته.،لقانونية لحقه كما يحظى بالحماية ا

إذاع، ال يكتفي بمجرد فرض الواجبات والقـيود علنى األفنراد بنل يجناوة ذلن  إلني تقرينر الحقنوق لهنم ، فنالحقوق  ،فالقانون - 

كبنرى فني دراسنة  ةراسنة الحقنوق تحتنل أهمين، وبنذل  فنإن د  فهمرا وجهران لعملرة وا رلةتتولد من القنانون إلني جاننأ الواجبنات ، 

) أنظنر  ، يطلنق علينه   نظرينة الحنق للجزء الثاني من مادة المدخل للعلوم  القانونينةالمدخل إلي العلوم  القانونية مما جعلها موضعاع 

امنة للقنانون و النظرينة العامنة . وعليه فإن مادة المدخل للعلوم القانونية تعتمل على قسمين همنا : النظرينة الع منهج الدراسة أسفله( 

 للحق. 
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  القانون وعالقته بالعلوم االجتماعية: سادسا  

القررانون  صرريلة قرروي اويعيررة واجتمااليررة وسياسررية وبيولوجيررة وج رافيررة يقننول مونتسننكيو فنني كتابننه روح القننانون : "  

)" واقتصادية وثقافية ، وأنه كلما ت ير  تلك القروي ت يرر القرانون الرتوااره بهرا
1

هنذا التصننيف تبننا  الكثينر منن  الفقهناء مننهم  . 

 كانت و دوركايم  ، كما تأثر الكتاب المعاصرون بهذا الرأي . 

         اخترنا بعض العينات ( ال قة القانون  بالعلو  االجتماالية األخري: سابعًا ( : 

ا " مجموعة المعارف المتصلة بالتنظيم السياسي : تعرف العلوم السياسية على أنه ال قة القانون بالعلو  السياسية -1 

واإلداري لمجموعة سياسية معينة فيما بينها أو في عالقاتها الدولية  ". فظهور القانون مرتبط بالضرورة بظهور الجماعة التي هي 

مع، ويتبنى فكرها كأداة لتنظيم دائماع يعكس الحركة السياسية السائدة في المجت نواة التنظيم السياسي للمجتمع البعري .  فالقانون 

 .سلوك األفراد، وهذا ينعكس على طريقة تفسير القانون بعكل يتفق وهذ  السياسة السائدة

 علننم االجتمننا، يهننتم بدارسننة الظننواهر االجتماعيننة، مثننل ونناهرة الننزواج أو الطننالق،:  ال قررة القررانون بعلررم االجتمررا  -2 

ت االجتماعية التي تصف حال المجتمع في ةمن معنين يسنهل علنى المعنر، التعنرف إلنى لذا فان وضع الدراسا اإلجرام وغيرها ...

 الظواهر االجتماعية المختلفة، ووضع القواعد القانونية المناسبة لها بعكل يضمن تناسأ القاعدة القانونية والظاهرة االجتماعية. 

أسناليأ معالجتهنا، ويحتناج علنم القنانون إلنى علنم البحني عنن األمنراض وبعلم الطنأ يهتم : القانون بعلم الطبال قة  – 3

الطأ في كثير من المواضيع. فمثالع في مجال تطبيق قانون العقوبات، يحتناج القاضني إلنى التقرينر الطبني النهنائي حتنى ينتمكن منن 

سنمي والنفسني النذي تطبيق نصوص القانون المتعلقة باإليذاء، كما يحتاج القاضي المندني إلنى علنم الطنأ لتحديند مقندار الضنرر الج

يسنتعين بهنا القضناء مثنل يصيأ اإلنسان ليتمكن من الحكم بالتعويض، وأيضاع فإن للطأ دوراع كبيراع في مجال األدلة الجنائية والتني 

 في إثبات الجرم  أوالنسأ أو غيرهما من القضايا التي يفصل فيها القضاء. (ADN)تحليل 

م التاريخ بربط األحداو بأةمانها، وعالقة القانون بعلم التاريخ قوية من جهة أن يهتم عل: القانون بعلم التاريخ ال قة-4  

العالقات االجتماعية الحاضرة والتي يعالجها القانون هي في الواقع لها صلة بالماضي. وبالتالي تعد الدراسات التاريخية ذات أهمية 

تطور الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية، إذ تكعف لنا مثل كبيرة في تفهم وتفسير قواعد القانون وتطورها المستمر تبعاع ل

بين علم التاريخ  والفرقهذ  الدراسات التاريخية عن األسباب والعوامل التي أدت إلى وهور هذ  القواعد القانونية وسبأ تطورها. 

 .بالحاضر والمستقبل لماضي أما علم القانون فإنه يهتمباوعلم القانون يتمثل في أن علم التاريخ يهتم 

  هل ينفرد القانون بتنظيم العالقات االجتماعية ؟ : ثامنًا 

تنظننيم النعنناطات ال ينفننرد بهننو المسننيطر علننى تنظننيم  أغلننأ مظنناهر الحينناة االجتماعيننة ، إال أنننه بننالرغم مننن أن القننانون            

،  العرادا  والمجرام  وقواالرل  قواالرل الرلين ومورادأل األخر ق كفهناك قواعد أخرى تعارك في هنذ  العملينة  ؛االجتماعية المختلفة

حترامهنـم وخضنوعهم لقواعند ا  حيني فهذ  أيضناع  تقنوم بتنظنيم حيناة األفنراد ويخضنعون لقواعندها ، وإن كنان ذلن  بدرجنة أقنل منن

 توقيعه عند االقتضاء .القانون الذي يفرض احترامهم له لعموله على الجزاء المادي الملموس الذي تتولى السلطة العامة ب

 

  ،التي ذكرناها القواعد بالرغم من هذا اال تراك في تنظيم العالقات االجتماعية بين القاعدة القانونية وغيرها منغير أنه، و

من جهة أخرى .هناك فروقا جوهرية بين القانون من جهة واللين واألخ ق فإن 



فقواعد الدين تهتم بعالقة الفرد بربه  القانون،التي تعملها قواعد الدين بالتنظيم أوسع من تل  التي يتناولها  اللا رة إن  

 وبنفسه وبغير  ، أما قواعد القانون فتهتم فقط بعالقة الفرد بغير  .                

  ى مجرد النوايا حتى ولو لم تترجم إلى سلوك مادي ،قواعد الدين ترتأ جزاءع ، عقابا كان أو ثوابا، عل :  الجزاء ب   

بالسلوك الخارجي الظاهر ، وإن كان القانون يهتم بالنوايا في حاالت معينة وذل  عندما تقترن النية بالسلوك  إالبينما ال يهتم القانون 

 الخارجي المادي 

مامـه بعالقة اإلنسان بربـه وعالقته بنفسه وبغير  ، ويتضو هذا من اهت غاية مثاليةيهدف الدين إلى تحقيق : الهلفج(    

، إذ يهدف إلى استقرار المجتمع وأمنه، ويتغاضى إن اقتضى األمر  نفعية غايةمن أفراد المجتمع . أما القانون فيهدف إلى تحقيق 

ادم المســقط للحق بالرغم من أن عن المثل والقيم في سبيل تحقيق األمن واالستقرار . ولتوضيو ذل  نورد بعض األمثلة  منها : التق

 -حسأ الحال -الدعوى العمومية أو العقوبة ( ، وكذل  في القضايا الجزائية حيي تسقط2صاحأ الحق لم يتقاض حقه من المدين)

                                                           
1
 - Montesquieu ,L’esprit des lois, édition Garnier 1961,p 71 

2
  أ  -
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ة الزمنية ( حيي ال يتعرض الجاني للمتابعة أو تنفيذ العقوبة بسبأ تقادم العقوبة بمضي تل  الفتر1بعد انقضاء مدة حددها القانون )

 حددها القانون. التي



يمكن تعريف مبادئ األخالق بأنها

 فالقانون واألخالق يختلفان من حيي:

ا وما تخفيه بعكل أوسع من القانون ، كما أنها تحفل بالنواي االجتماعيةتنظم قواعد األخالق العالقات : التنظيم             

 بالسلوك الظاهري الملموس . إالالصدور، أما قواعد القانون  كما أسلفنا ، ال تهتم 

غاية مثالية بقصد تحقيق الخير  إلى –كما سبق ذكر ذل  عن قواعد الدين –ترمي قواعد األخالق : ال ايةب(      

 أما القانون فغايته نفعية. لإلنسانية،

أدبي ينحصر في تأنيأ الضمير واستهجان المجتمع  األخالقيةارتكاب عمل مخالف للقواعد  يعتبر جزاء:  الجزاءج(      

 .أما الجزاء في القانون فهو مادي توقعه السلطة العامة  الفعل،للفعل المنافي لألخالق وسخطه على مرتكأ هذا 

 

    األولللفصل نكتفي بلراسة القسم المقرر نظرا للحجم الساالي

 هما : النظرية العامة للقانون والنظرية العامة للحق منهج دراسة مادة المدخل لدراسة القانون يعتمل على قسمين   

وتعتمل على ما يلي :  النظرية العامة للقانون:  القســم األول 

 والحق  ) الغرض من دراسة هذ  المادة، ضرورة القانون ونعأته، وويفته، القانون مقدمة وتعمل .1

 منهج الدراسة (أخيراع و ،  من القواعد االجتماعية  بغيرالقانون عالقة  و    

 ، قانون وبخصائص القاعدة القانونيةالتعريف بال.2

 أقسام القاعدة القانونية وأنوا، القواعد القانونية ..3

 تنظيمية .، من قبل السلطتين التعريعية والإعداد وإصدار النصوص القانونية والتنظيمية .4

 . النصوص القانونيةتطبيق نطاق  .5

 تفسير القاعدة القانونية ..6

 وهنني بنندورها تعننتمل علننى مجموعننة مننن المواضننيع كتعريننف الحننق ، وأقسننامه ،  للحررق النظريررة العامررة: الثرراني القسـررـم ،

  وصاحبه ، واستعماله الخ...

   :          

 .2002لقوانين وتطورها المؤسسة الجامعية لللراسا  والنشر والتوزيب،لونان، محمل اللي جعفر، نششة ا .1

 . 1987إسحاق إبراهيم منصور ،نظريتا القانون والحق، ديوان المطووالا  الجامعية، الجزا ر،  .2

 .  1984فتحي اللريني ،الحق وملي سلطان اللولة مؤسسة الرسالة، بيرو ، .3

 . 1976ري، األ كا  العامة للجريمة ، الشركة الوانية للنشر والتوزيب ،رضا فرج، شرح قانون العقوبا  الجزا  .4

 الول الرزاق أ مل السنهوري ،الموجز في النظرية العامة ل لتزاما ،دار ا ياء الثرا  العربي، بيرو .    .5

 .1985توفيق  سن فرج، القانون الروماني، اللار الجامعية، بيرو ،  .6

 ن وموادأل الشريعة اعس مية، منششة المعارف اعسكنلرية.سامي جمال اللين ، تلرج القواني .7

 .1977حمود خلف، اللبلوماسية النظرية والممارسة ، دار  زهران للنشر، المان م .8

 .1972القاهرة  غنيم أ مل محمل، تطور الفكر القانوني، دار الفكر العربي، .9

 .2009 الجزا ر ،–الجة الجي لي ، ملخل للعلو  القانونية ، مطوعة بارتي  .10

 . 1974 ســن كرة ، الملخل إلي القانون ، الطوعة الخامسة ،  .11

12. Abdelbaki BOUZIDI ,Introduction à l’étude du droit et droit des obligations,litec,Paris,1996. 

13. Mohamed BOUSMAH, Parenthèses des pouvoirs publics en Algérie,O.P.U , Alger 2006.   

14. François Terré ,Introduction générale au droit ,2dition Dalloz,Paris, 6éme édition, 2003. 
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1ـران جامعــة وهــ

3

 

 

    النظرية العامة للقانون

 
، ثم خصائص القاعدة القانونية ، و تحديد المقصود بكلمة قانون: رة إلى مواضيع ثالث نتعرض في هذه المحاض                    

 .  أقسام القانون وأنواع القواعد القانونية

( لغة واصطالحًا1أوآًل : حتديد املقصود بكلمة قانون :) 

    -   ل العرمااي المقاماال لم  ااوم : مقياااك كاال أاايل أو الماا  المميااق ماايا احسااتقامة واحنحاارا    واأل اافالقااانون ل ااة

اان اأَلنَمارِّ فناتَ  ةْل مم ارِّيعن لناى أن َن عن َلنناا عن ْن حن تنتَبِّاَع القانون هو " الشريعة" ل ذا سمي ما أرع هللا للعبااد أاريعة.   لاال تعاالي َّثجاَع  بَِّع ناا ون

ونن {) ال الَذِّيان حن ينَعلنمج أنَهون
2

ا )فاتبع اا وح تتباع أهاوال الاذيا ح يعلماون( فاي (   )على أاريعة( أ  رريقاة )ماا األمار( أمار الادي

عبادة غير هللا )
3
 ) 

؛ وم ذا المعنى تستعمل للدحلة  تِّكرار أمر معيا مصورة مطردة محيث يعتبر خاضعا لنظام ثامتوتعنى أيضا. لغة. ، 

مية ، ويقصد مه القاعدة الثامتة ما على النظع التي تحكع الظواهر الطبيعية واحلتصادية واحْتماعية ، فيقال مثال لانون الجاذ

انجذاب األْسام وسقور ا إلى األرض كلما ألقيت في ال ضال ، ولانون العرض والطلب في السلع والمدمات ، وتعنى العاللة 

 الثامتة ميا سعر السلعة والعرض والطلب    الخ

 - فيقصد مه أحدى معنييا : أما في االصطالح القانوني 

: وهو مجموعة القواعاد الملقماة التاي تانظع عاللاات األفاراد فاي المجتماع ، وهاذا المعناى يشامل كال  معنى العامالقانون بال - أ(

، فنقاول القاانون الوضاعي   Droit positifألسام القانون التاي تحكاع المجتماع ، وهاو ماا يطلاا علي اا عباارة القاانون الوضاعي 

    الخ   الجقائر  ، والقانون الوضعي اإليطالي واأللماني  

: ونقصد مه القاعدة أو القواعد التي تضع ا السالطة التشاريعية  ) البرلماان( لتنظايع مساعلة معيناة،   القانون بالمعنى الخاص - ب(

  " ، مع العلع معن هناَ نصوص أخرى تعار  مالتشاريعات ال رعياة Loiقانون وهذا ما تعنيه في اح طالح القانوني عبارة " 

السالطة التن يذياة تحات  عاتصادروهاي  « Les règlements » ئح ، كما يطلا علي ا النصاوص التنظيمياةوتعر  أيضا ماللوا

فاي  سانتعر  علي اا ححقاا. وغيرهاا      ، المقرر ، القرار، المنشورالرئاسي ، والمرسوم التن يذ   مسميات أخرى مثل: المرسوم

   المحاضرات  اآلتية إنشال هللا

 

 : ون وبيان خصائص القاعدة القانونيةتعريف القان ثانيًا : 
وتنطوي  ،لمجتمعتنظم سلوك األشخاص وعالقاتهم في االتي  العامة المجردةمجموعة القواعد يعر  القانون معنه "   

 "  عند االقتضاء على جزاء مادي تتكفل السلطة العامة في ال الب بتوقيعه

 هي : ثالث  في مجموعه ، وتتميق ممصائص انونالقالتي يتكون من ا  الوحدةالقاعدة القانونية هي ف 

 أنها قاعدة عامة ومجردة. .1

 تنظم الروابط االجتماعية. .2

 ملزمة وتقترن بجزاء توقعه السلطة العامة عند اللزوم. .3

القاعدة القانونية هي قاعدة عامة ومجردة :  اخلاصية األوىل Règle générale et abstraite    تتميااااااااااااااق

 موْاهالسالطة الممتصاة  فاي الدولاة ون ا لاعدة تضع تنظيما لسلوَ األفراد داخل المجتمع ، ف ي خطاب ماا القاعدة القانونية مك

  ف ي تصدر في أكل عبارات موْ ة ألفراد المجتمع ماحمتناع عا عمل أمر ماأو  تكلي  ع معمر معيا، يتضما ألفراد المجتمع 

   دون تسمية أفراده أو تحديد والعة محددة معين ا

                                                           
1
أنظار : محماد ساعيد جعفار ، مادخل للاى العلاوم ) ، أ  العصا المستقيمة  Kanunلانون ليست عرمية ، مل هي معرمة ما األ ل اليوناني   كلمة  أن يرى البعض - 

تستعمل مجاااا فاي معناى القاعادة والقادوة والمبادأ   فاالتركيق فاي اح اطالح اليونااني لاي  علاي م  اوم م ذا ف ي و( 14، ص 2004لقانونية ، دار هومة، الجزائر، ا

  Diritto، واإليطالياة   Droitال رنساية  العصاا ، وإنماا علاى دحلاة احساتقامة  لاذا عبارت اللغاات الالتينياة والجرمانياة عاا القاانون مكلماة " المساتقيع " ، ف اي اللغاة

ويتضح ما المعنى الل ظي أن ا تستمدم كمقياك يقاك مه انحرافات المارْيا عاا القاانون ، الاذيا يعتبار سالوك ع منحرفاا عاا  إلى غير دلك     Derechoواإلسبانية 

                                                                                                                                                                       الطريا الذ   رسمه القانون 
2
                                                                                                                                                                                                                                          18سورة الجاثية ، اآلية  - 
3
  661ت سير الجلليا ، مطبعة محمد ن اد هاأع الكتبى ، )د تا ( ص  - 
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  فالمقصاود مااحفتراض   Solutionوالحكام ،   Hypothèseاالفتارا :  لقاعدة القانونية تتكاون ماا عنصاريا هماافا

الوضع الذ  تتناوله القاعدة مالمعالجة حيث تحدد الشرور التي يتعيا توفرهاا لتطبياا القاعادة القانونياة   أماا الحكاع هاو األثار أو 

كال ماش شاهد اورا  فاي ما لانون العقومات التاي تانص علاى "   232ال ذلك: المادة مث الجقال الذ  يطبا عند تحقا احفتراض 

ارتكااب  أامص ْريماة  ال ارض" إذا. مواد الجنايات سواء ضد المتهم أو لصالحه يعاقب بالسجش مش خمس للى عشر سنوات

 هو السجا ما خم  إلى عشر سنوات     والحكعأ ادة القورفي ْناية ، 

 يترتب على عمومية القاعدة القانونية وتجريدها النتائج التالية :؟  ية والتجريد في القاعدة القانويةما هي نتائج العموم

   أنها تخاطب األفراد بصفاتهم ال بأسمائهم   :  النتيجة األولى 

   عاماة  فاي صاي ةخطاب يتضاما أمارا. أو ن ياا. ، ويشاترر  أن يوْاه هاذا المطااب إلاى النااك فالقاعدة القانونية هي

 أ  ح يذكر في ا أمص معيا ماحسع ، وح والعة محددة مالذات   ومجردة ،

    ف اي تتضاما األو اا   لتطباا علاى ولاائع تحادث فاي المساتقبلأ  مسابقا. ، القاعدة القانونية توضع سل ا ذلك أن ،

معاض  با علي ا ، وهذه معاض األمثلاة مااالتي يتعيا م ا األأماص المماربيا معحكام ا ، والشرور آلتي تحدد الولائع آلتي تنط

 لانون العقومات، والقانون المدني ، ولانون اإلعالم : القوانيا مثل :

كل مش تارك طفاال أو عااجزا  يار قاادر  يار قاادر علاى  ماياة ما لانون العقومات على أنه "  314نصت المادة   - أ( 

في مكان خال مش الناا  أو  مال ال يار علاى يلاق يعاقاب لمجارد  نفسه بسبب  الته الصحية البدنية والعقلية أو عرضه للخطر

" ف ااذه القاعاادة القانونيااة حااددت الشاارور الواْااب توافرهااا حتااى تنطبااا علااى  هاا ا الفعاال بااالحبس مااش ساانة للااى ثااال  ساانوات

تتصا  مالعمومياة  األأماص الذيا يرتكبون مثل هذه الجريمة ، دون أن يكونوا مسبقا معلوميا ماحساع أو مالاذات ، وماذلك ف اي

 لكون ا موْ ة للكافة مدون تحديد أمص معينه أو والعة مذات ا   

كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضارارا لل يار ، ما القانون المدني على ان "  124نصت المادة    -ب(

 ح تحدد أمصا. معينه    "  ف ذه القاعدة أيضا. تتص  مالعمومية لكون ا يلزم مش كان سببا في  دوثه بالتعويض

)وفي لانون اإلعالم  -ج(
1
يعاقب ب رامة مش خمسة وعشريش ألف دينار للى مائاة ألاف على أنه "  123نصت المادة  (

دينار كل مش أهان بإ دى وسائل اإلعالم المنصوص عليها في ه ا القانون العضوي، رؤساء الدول األجنبية وأعضاء البعثاات 

"، ف ااذه القاعاادة كالقاعاادتيا المااذكورتيا  ش لاادى الحكومااة الجمهوريااة الجزائريااة الديمقراطيااة الشااعبيةالدبلوماسااية المعتماادي

 تتص  مالعمومية لكون ا ح تحدد أمصا. معينه  أو ماسمه 

 

             أن  بال يكفاي ،إلى أن العمومية والتجريد للقاعدة القانونية لي  معناها أن تكون موْ ة إلى كافاة النااك يجدر التنبيه

هؤحل األأماص أو هذا ، رالما أن والعة واحدةأو  حتى إلى أمص واحد، أو إلى رائ ة ما األأماص أو الولائعتكون موْ ة 

فقد تكون موجهة للاى   فكما لد تكون موْ ة إلى كافة أفراد المجتمع ، غير محدد ماحسع أو تلك الوالعة لع تحدد مالذاتالشمص 

مااا  87كماا ْاال فااي ناص الماادة   ولااد تكاون موْ اة ل اارد واحاد  غيارهع الطلباة القضاااة أو المحااميا أوكطائفاة فاي المجتماع 

) 2020المعادل فاي سانة  2016الدستور الجقائار  لسانة 
2

المحاددة للشارور الواْاب توافرهاا فايما يترأاح لمنصاب رئاساة  (،

    "  نيشترط في المترشح لرئاسة الجمهورية  أحيث نصت على ان " الجم ورية 

 اا ة العموميااة  ين ااي عن ااا  ف ااذا ح  ف ااي هااذه النصااوص ، رغااع  توْ  ااا  لطائ ااة مااا أفااراد المجتمااع أو لشاامص ،           

   والتجريد رالما لع يرد في ا تحديٌد  ماحسع أو مالذات

    ؟ية وبعض النصوص األخرى الصادرة عش السلطة العمومية نما هو الفرق  بيش القاعدة القانو 

التي تصدرها السلطة  عش بعض النصوص األخرىتختلف القاعدة القانونية التي تنطو  على   تي العمومية والتجريد           

 العمومية ، وتمص أأما ا. معسمائ ع أو ولائع مذات ا  

الصادر ما السلطة اإلدارية المرسوم الرئاسي متعييا والي وحية ، أو لاض في محكمة ، أو القرار اإلدار  :  فمثال            

ثل هذه المراسيع مِّ فن  كقرار تعييا  ادر عا مدير الجامعة متعييا أستاذ في الجامعة   الممتصة  في حا أمص معيا مالذات

ى ، ذلك ألنـــه يقتصر تطبيق ا علـ توضيحه الساما ح تعتبر لواعد لانونية مالمعني التي تمص أمصا. ماسمه   والقرارات 

هذا ما ، كقرار ما الوالي م دم ميت أمص مناه مطريقة غير لانونية ، التي  درت مشعن ا ينيا ماإلسع ، أو الولائع أأماص مع

 (04 أنظر النمودج مش ه ه القرارات الفردية في شكل مراسيم رئاسية ص)  ْ ة

  ا ممال  القاعدة القانونية التي تنطووهذ ،بمجرد تطبيقهاينتهي عملها  ، فإن مثل هذه القرار ال ردية  وما ْ ة أخرى       

على العمومية والتجريد ف ي ح ت قد لوت ا متطبيق ا مرة أخرى أو مرات أخرى مل يتجدد العمل م ا كلما توافرت أرور 

 تطبيق ا 

 

                                                           
1
 ، متعلا ماإلعالم  2012ْان ي  12، مؤرخ في  05-12الصادر مموْب القانون العضو  رلع  - 
2
  2020سنة   82في الجريدة الرسمية رلع  2020دسمبر  30الصادر متاريخ  - 
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    يتكــرر تطبيقها كلما توفرت شروط تطبيقها : : النتيجة الثانية 

ف ي ح ت قد لوت ا متطبيق ا مرة واحدة أو مرات  - ذكرنا كما -ومية والتجريد القاعدة القانونية، إذ تتص  مالعم     

 عديدة، مل يتجدد العمل م ا كلما توافرت أرور تطبيق ا ، ممال  المراسيع والقرارات ال ردية كما ذكرنا آن ا 

           : أن توقيتها ال ينفي عنها صفة العمومية والتجريدالنتيجة الثالثة 

ح ين اي عن اا تاوافر  ا تي  ليت سريان م عول القاعدة القانونية م ترة امنية محددة، أو منطقة محددة ماا الابالد،إن تو 

 العمومية والتجريد ، كالقوانيا التي تصدر ويحدد تطبيقا م ترة استثنائية تمر م ا البالد كحالة الحرب أو الكوارث الطبيعية    

 مومية القاعدة القانونية وتجريدها أمريش :ومش ه ا نخلص للى أنه يترتب على ع 

 أن القاعدة القانونية لاملة للتطبيا المتجدد على األأماص والولائع كلما توفرت الشرور المطلومة لذلك   -1

، والمقصود م ذا أن القاعادة القانونياة تضاع équité دون العدالة  Justiceأن القاعدة القانونية تكت ي متحقيا العدل  -2

اما للحاحت الغالبة سوال مالنسبة لألأماص أو الولائع ، ومالتالي فإن ا ح تعخذ معيا احعتبار الحاحت الما اة لكال فارد ماا أحك

 أفراد المجتمع ، وهذا يؤدى مالضرورة إلى أن تطبيق ا لد يكون م يدا للبعض ومجح ا  للبعض األخر   

نون للقاضاي فاي معاض األحياان احعتاداد ماعتباارات العدالاة وذلاك ،  أْااا القااوتداركا له ا، وب ر  تحقيق العدالة

ماالظرو  المم  ـاـة التاي  -في مجال لانون العقومات –ممـراعاة  ظرو  األأماص عند تطبيا القانون علي ع ، وهي ما تعر  

ى حادها األدناى وفقاا لماا ماـا لاانون العقوماات، محياث عناد توافرهاا يمكاا للقاضاي أن يناقل مالعقوماة إلا 53نصت علي ا الماادة 

مااا لااانون  -المشااار إلي ااا  - 53تقتضاايه الحالااة المعروضااة عليااه وظاارو   اااحب ا ، أو اسااتبدال ا معقومااات محاادد فااي المااادة 

العقومات )
1
 ) 

إح أن ا  تعاد ماا أهاع ، فإن عمومية القاعدة وتجريدها ، وإن كانت لا رة عا تحقيا العدالة دائما ، وم ما يكا ما أمر  

محيث تمضع تصرفات األفراد لقواعد معلومة سل ا ويعامل م اا الجمياع علاى لادم ،  الضمانات لحرية األفراد ضد استبداد الحكام

   المساواة تحقيقا لما يعر  ممبدأ الشرعية

    القاعدة القانونية تنظم الروابط االجتماعية ::  اخلاصية الثانيةRègle de conduite  

قاعاادة تاانظم ساالوك األشااخاص عااش طريااق تكلاايفهم بالقاادر الااالام لضاامان أمااش واسااتقرار يااة هااي : "القانونفالقاعاادة  

 "   وم ذا ف ي تنصر  إلي األأماص دون غيرهع ما مالي المملولات األخرى ما حيوانات ونباتات  المجتمع

تعلاا مسالوَ ال ارد نحاو ويقصد متنظيع سلوَ األأماص أ  تنظايع عاللاات األفاراد وسالوك ع داخال المجتماع، أ  ماا ي

 غيره ما األفراد فق  ، فال يعتبر ما لبيل الروام  احْتماعية ، واْب ال رد اتجاه رمه ، أو واْبه في حا ن سه  

، المتمثلة في إلرار النظام  في المجتمع والح اظ على األما والسكينة وضامان الحماياة  فالقانون يسعى للى  اية نفعية 

تاركاا. العاللاات األخارى  فاال يعناي لال بعالقاة الفارد ب ياره ماش األشاخاصتي يقرها القانون لألفراد، وماا ثاع القانونية للحقوق ال

 كعاللة اإلنسان مرمه ومن سه إلى لواعد أخرى ، كقواعد الديا ولواعد األخالق التي سنتعرض ل ا ححقا 

، ومعباارة أخارى ، ح  يكون له مظهرا  خارجيا  ملموساا   ال يهتم لال بماكما أن القانون في تنظيمه للروام  احْتماعية ،  

يحكع القانون إح السلوَ المارْي لألفراد أ  أفعال ع وامتناعاات ع التاي تتماذ أاكال أو مظ ارا. خارْياا. يمكاا إدراكاه ماالحواك، 

ثا. نحو الغيار، أو حسادا ،فاال يرتاب وهكذا فإن المشاعر الن سية واألفكار والنوايا ح يعول علي ا ، كعن يضمر اإلنسان أعورا. خبي

 القانون أ  أثر على ذلك رالما لع يصدر عا هذا الشمص سلوَ ماد  يلحا أدى مالغير  

وليا كان القانون ال يهتم لال بالسلوك الظاهري للفارد، فهال يعناي ها ا أناـه ال يهاتم مطلقاا بالنواياا أو الادوافع النفساية  

 عند األفراد ؟.

يغ ال الجواناب نون مو  ه مجموعة ما  القواعاد التاي تانظع العاللاات داخال المجتماع،  ح يساتطيع أن الحقيقة أن القا- 

 ، غاية ما في األمر، أنه ح ي تع م ذه الجوانب رالما أن ا لع تصاحب سلوكا ماد  لل رد تجاه الغير   الن سية للطبيعة اإلنسانية

يا األأماص ويقدر أفعال ع وفقا لنواياهع ودوافع ع التي  احبت هذه وهكذا نجد أن القانون في أغلب فروعه يجعني منوا-

 األفعال المادية الملموسة  

 :  ولتوضيح يلق نورد ه ا المثال -

: نالحظ  في لانون العقومات معن القانون ح يقرر ْقال. واحدا. علاى كال ْريماة لتال ،مال يقارر عقوماات ْريمة القتل  -

 فعل القتل    احب  لقصد  الذ  اممتل ة تمتل  ماختال  نوع 

 مل حدثت الوفاة نتيجة إهمال أو رعونة أو عدم احتيار ، كما يسوق سيارة مذاته ،فإذا كان ال اعل لع يقصد ال عل

مسرعة فائقة فيتسبب في لتل أمص، أو الطبيب الذ   يجر  عملية ْراحية لشمص دون أن يجر  التحاليل الضرورية ولد 

                                                           
1
ما لانون العقومات على أنه " يجوا  تم يض العقومات المنصوص علي ا لانونا  مالنسبة للشمص الطبيعي الذ  لضي مإدانته وتقررت إفادته  53نصت المادة  - 

خم  سنوات سجنا إذا كانت العقومة المقررة للجناية هي  -2( سجنا ، إذا كانت العقومة المقررة هي اإلعدام   10عشر سنوات) -1مظرو  مم  ة وذلك إلى حد: 

ية هي سنة واحدة إذا كانت العقومة المقررة للجنا -4ثالث سنوات إذا كانت العقومة المقررة للجناية هي السجا المؤلت ما عشر إلى عشريا سنة  -3السجا المؤمد  

 السجا المؤلت ما خم  إلى عشر سنوات 
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كل مش قتل التي نصت  كما يلي :" ما لانون العقومات  288ونه مصاب ممرض السكر  مثال.    المادة يموت مسبب نقي  لك

خطأ أو تسبب في يلق برعونته ، أو عدم ا تياطه، أو عدم انتباهه، أو لهماله أو عدم مراعاته األنظمة يعاقب بالحبس مش 

 ".دج 100.000للى  20.000ستة أشهر للى ثال  سنوات وب رامة مش 

 أما إذا كانت نية الشمص لد اتج ت مال عل إلى إاهاق روح الغيار ولكاا هاذه النياة كانات وليادة اللحظاة التاي ارتجكِّاب

 مش قانون العقوبات(  3فقرة  263المادة  نص) في ا ال عل ، فإن القانون يقرر لذلك عقومة السجا المؤمد 

 كاا  ملغات  اورة الت كيار والتصاميع  واإل ارار علاى القتال ، أما إذا كانت نية القتل لد سبقت فعل احعتادال مولات

 مش قانون العقوبات(.   2و 1فقرة  263المادة  نص) يعالب على ذلك معقومة أأد وهي اإلعدام 

كاان كابطالن عقاد ليجاار عقاار ليا ،كثيرا ما الحاحت التاي اعتاد في اا القاانون مالنواياا،  كما أننا نجد في القانون المدني -       

؛ واأااترار  تااوافر حسااا النيااة لاادى حااائق العقااار ربقااا ألحكااام التقااادم  القصااد مااش اإليجااار اسااتعماله أل اارا   ياار مشااروعة

 ما القانون المدني( وغيرها   828المكسب ) المادة 

  السلطة العامة عند االقتضاء ـه: القاعدة القانونية تقترن بجزاء توقعاخلاصية الثالثة 

Obligatoire et sanctionnée par le pouvoir public 
ذكرنا، معن القاعدة القانونية ت د  أساسا إلى وضع نظام عام للروام  والعاللات احْتماعية، وحتى يتحقا هاذا النظاام   

يتارَ  ، أ  أن يكاون ل اا الجاقال مماا يجعل اا واْبـاـة اإلتبااع ، فااليجب أن تكون هاذه القاعادة ملقماة للممااربيا معحكام اافإنه 

لألفراد الحرية في إتباع ا أو ممال ت ا ، مل هع ملقمون مالمضوع  ل اا  محياث إذا خرْاوا عن اا وْاب إكاراه ع علاى احترام اا 

فالجقال عنصر ْوهر  توْبه ربيعة القاانون ماا حياث أناه عاام يسار  كلماا تاوافرت أارور عا رريا توليع الجقال علي ع  

 ون أثر يذكر انطباله، ومغير هذا يصبح القانون مد

: لعل أهع تقسيع للجقال هو الذ  يقوم على أساك نوع القاعدة القانونية الذ  يولع عند ممال ت ا، وماذلك أنواع الجـــزاء  

 ينقسع الجقال إلى ْنائي، مدني، إدار  ودولي 

فاي  اورة ْاقال ماالي  : وهو ما يترتب على ممال ة لاعدة ما لواعد لانون العقومات ، ويتماذ إماا الجزاء الجنائي -1 

 كعقومة الغرامة ، والمصادرة ، وإما مدني فيتدرج ما الحب  إلى السجا إلى اإلعدام 

 : هو كل ْقال يملو ما   ة العقومة، وينقسع إلى عـــدة ألسام من ا :الجزاء المدني -2 

   ما يتعلا مالتصرفات القانونية: كالبطالن، ال سخ ، عدم الن اذ 

 لا مالحقوق المالية: كالتن يذ الجبر   محجق وميع  ممتلكات المديا مالمقاد العلني ليسترد منه الدائا أمواله  ومن ا ما يتع 

: وهو الذ  يترتب على ممال ة لواعد القانون اإلدار  ، مثل إلغال القرارات اإلدارياة التاي يشاوم ا  الجزاء اإلداري -3 

 وظ يا كال صل ما العمل ، أو الق قرة في الرتبة أو المصع ما المرتب وغيرها   عيب لانوني ، والعقومات التعديبية على الم

 43و 41: وهو الذ  يترتب على ممال ة لواعاد القاانون الادولي العاام ، وهاذه ناوعيا ربقاا للماادتيا  الجزاء الدولي -4 

 ما ميثاق األمع المتحدة  

 سية ولطع العاللات احلتصادية ولطع الموا الت   أ( ْقالات سلمية : وتتمثل في لطع العاللات الدملوما 

  ب( ْقالات غير سلمية أو عني ة : وتشمل الحصار والتدخل العسكر                                                 
 2019لسنة  55نمويج عش   قرارات فردية في شكل مراسيم رئاسية  صادرة في الجريدة الرسمية رقم 
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 : وأنواع القواعد القانونية أقسام القانونثالثًا 
القانون تتمثل في تنظيع العاللات احْتماعية ميا األفراد ، كما  ينظع عاللات الدول فيما مين ا، أو  وظي ة فإن ذكرنا كما         

تنظع العاللات داخل الدولة  تمتل  في  مع المنظمات الدولية وهو ما يطلا عليه القانون الدولي العام  غير أن هذه القوانيا التي

ن  القانون ؛ وعلى هذا األساك  حيث لوة إلقام ا، وما   حيث موضوع ا، وما  حيث أرراف اتنظيم ا ل ذه العاللات ما  يجصن

ما خالل ا وهذا  تبعا. لألساك الذ  نعتمده في هذا الشعن ، أو القاوية التي ننظر إلى القاعدة القانونية الداخلي  إلى ألسام وأنواع

 كما يلي:

   1-  إذا نظرنا إلى أررا  العاللة القانونية و  ات ع ،فإننا ( : على أساك أرر  العاللة القانونية) أقسام القانون

 نميق ميا لسميا ما القواعد القانونية : 

أماص احعتبارية العامة( أو مين ا وميا القواعد التي تنظع العاللة ميا الدولة وميا غيرها ما أأماص القانون العام ) أ  األ -

 (؛ Droit publicقواعد القانون العام)األفراد ماعتبارها  احبة سلطان وسيادة، ويطلا علي هذه القواعد 

والقواعد القانونية التي ترتب وتنظع الروام  والعاللات احْتماعية ميا األفراد معض ع مبعض، أو ميا األفراد والدولة   -

 (  Droit privéقواعد القانون الخاص )ا أمصا عاديا ، ويطلا علي ا ماعتباره

 Droit internationalالقانون الدولـي العام )* أما إذا كانت العاللة ميا الدول في ـا مين ا فنطلا علـى هذه القواعد          

public) 

ي الحياة  إلى تطور القواعد القانونية ، حيث أ بحت معض ،أدى تطور المجتمع في ممتل  نواح إلى ْانب هذا التقسيع -           

المسائل تتطلب تنظيما. يستند إلى اعتبارات خا ة م ئة ما أفراد المجتمع كالعمال ورْال اإلعالم وغيرهع، مما أدى إلى ظ ور  

لتنبيه إلى أن هذا الصن  غير ، مع اص القانون العام والقانون الماص لوانيا يطلا علي ا مالقوانيا الممتلطة تجمع ميا خصائ

 معتمد لدى الكثيريا 

، فقد أثر التطور التكنولوْي في ممتل  المياديا المعرفية النظرية والتطبيقية ، ولع يسلع القانون ما  وما ْ ة أخرى -   

قانون ذات رامع " ، مما أدى إلى ظ ور فروع ْديدة ما ال القانون بتكنولوجياهذا التعثر ، وأ بح البعض يطلا عليه  " 

   في المحاضرة الموالية  ع ، كما سنرى ححقا. وغيرهولانون التقيي   تقني، كقانون التعمير ، والقانون المصرفي 

           

            2- أنواع القواعد القانونية  : 

ما ناحية موضوع العاللات التي تنظم ا،  عندما نتناول القواعد القانونية على أسا  موضوع العالقة القانونية : -أ(             

(ف ي تضع تنظيما موضوعيا  Règles objectivesالقواعد الموضوعية ):  ميا نوعيا ما القواعد القانونيةفإننا نميق 

التي يقتصر دورها على اإلْرالات   (Règles formelles) والقواعد الشكليةللعاللات احْتماعية فتبيا الحقوق والواْبات 

 واْب اتباع ا إلعمال القواعد الموضوعية كقانون اإلْرالات المدنية ولانون اإلْرالات الجقائية  ال

 

إذا نظرنا إلي القواعد القانونية ما حيث مدى ما تتمتع مه ما لوة ملقمة، فإننا :  على أسا  مدى قوة للزامها -ب(  

 Règles interprétativesوقواعد مقررة أو مكملة ،  Règles impérativesقواعد آمرة أو ناهية نقسم ا أيضا  إلى نوعيا :

ou supplétives،   "  وهو ما يطلا عليه 

*نكت ي فيما يلي  مالتعرض إلى ألسام القانون ما حيث معايير التمييق ميا القانون العام والقانون الماص وأهمية هذه 

 التقسيع   

 

               القانون العام والقانون الخاصمعايير التمييز بيش   : أوال : 

 نتعرض ألهع المعايير التي ليلت في هذا المجال مع التركيق على المعيار المعتمد لدى أغلبية فق ال القانون                

        1 : )معيار طبيعة المصلحة : 

فإيا كانت مصلحة عامة فإن ال ي يتولى تنظيمها ا، التي يرمى القانون إلى حمايت  طبيعة المصلحةيقوم هذا المعيار على  -        

 ليا كانت المصلحة خاصة فإنه يتولى تنظيمها القانون الخاص. ، أما و مايتها هو القانون العام

 ، أنه ح يمكا ال صل ميا القواعد التي ترمي إلى تحقيا الصالح العام وتلك التي ت د  إلى حماية الصالح انتقد  هذا المعيار*     

 الماص ، ذلك ألن القواعد التي تتعلا مالمصلحة العامة حمد وأن تؤدى في ذات الولت إلى تحقيا مصالح خا ة  ،هذا ما ْ ة 

وما ْ ة أخرى فإن القانون عندما ي د  إلى  حماية مصلحة خا ة لألفراد فإنه ينظر إلى هذه المصلحة ما خالل  -

وهو ما المسائل التي ينظم ا فرع ما فروع القانون الماص وهو لانون األسرة ، وإن رؤيته للصالح العام   فعقد القواج مثال ، 

كان في حقيقته يحقا مصالح خا ة فردية ، إح أنه ينظع  في ن   الولت مصلحة ما أهع المصالح العامة ، وهو تكويا األسرة 

 الملية األساسية للمجتمع  
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     2:)  عيار الشخصيمال  :  

يعتمد هذا المعيار على العنصر الشمصي في الرامطة التي تتولى القواعد القانونية تنظيم ا ، أ  أررا  هذه العاللة  ومنال            

على هذا المعيار فإن القانون العام هو الذ  ينظع العاللات التي تكون الدولة أو إحدى األأماص احعتبارية العامة األخرى 

 ص ف و الذ  ينظع ويحكع عاللات األفراد فيما مين ع  ررفا في ا ، أما القانون الما

 

: هذا المعيار لع يصمد أمام احنتقادات التي وْ ت إليه ، ذلك أن هناَ عاللات تكون الدولة ررفا في ا ومع ذلك فإن ا  نقـــــد*      

ون أن تظ ر  احبة سلطة وسيادة تمضع للقانون الماص ، ويحدث هذا عندما تدخل الدولة في عاللات لانونية مع األفراد د

 نشارا. تجاريا. أو  ناعيا. فإن ا تمضع للقانون الماص  وهذا عندما تمارك 

 

التي تدخل مه الدولة في العاللة القانونية ، فقالوا  لضافة ضابط الصفة، فقد لجع معض ال ق ال إلى  وتفاديا له ه القصور            

ية ح تدل مذات ا على التمييق ميا لواعد القانون العام والقانون الماص ، وإنما الذ  يدل على معن ربيعة أأماص العاللة القانون

 في العاللة القانونية  الص ة التي تظ ر م ا الدولةذلك هو 

 

عام ، وإنما يقتضي فال يك ى أن تكون الدولة ررفا في العاللة حتى تعتبر القاعدة المنظمة لتلك العاللة ما لواعد القانون ال            

)أن تظهر الدولة بمظهر صا بة السيادة والسلطان -فضال. عا ذلك  –األمر 
1
  ) 

 

 :وعلى ه ا األسا  ، أصبح تعريف كل مش  القانون العام والقانون الخاص كما يلي*          

   " : عتبارها سلطة عامة ".هو القانون ال ي ينظم العالقات التي تكون الدولة طرفا فيها باالقانون العام 

  " :هو القانون ال ي ينظم العالقات بيش األفراد بعضهم بالبعض، أو عالقاتهم بالدولة عندما ال تتدخل القانون الماص

 "  بصفتها صا بة سلطة وسيادة

   وبه ا أصبح ه ا المعيار هو األقرب للى الدقة*       

 

        العام والقانون الخاص أهمية التمييز بيش القانون:   ثانيا : 
اتضح مما سبا أن لواعد القانون العام تتعلا منوع ما العاللات احْتماعية التي تتصل مص ة أساسية متحقيا                     

 المصلحة العامة للمجتمع ، ولكون أن الدولة أو أحد هيئات ا العامة ررفا في ا ماعتبارها  احبة سلطان وسيادة ، فقد اتص ت

لواعد القانون العام مطبيعة خا ة تميقها عا لواعد القانون الماص التي تنظع العاللات ميا األفراد أو مين ع وميا الدولة عندما 

 ح تظ ر مص ت ا  احبة سلطان وسيادة  

 : المصوصوهكذا فقد أدت هذه الطبيعة الما ة إلى ترتيب عدة آثار على ْانب كبير ما األهمية ومن ــا على           

 

       1-   واستمدام  القانون العام للسلطات العامة حا إ دار لرارات إدارية فردية أو تنظيمية )لوائح( ملقمة لألفراديمول ،

ومذلك تستطيع اإلدارة التن يذ المباأر ال، وسائل ْبرية لتن يذ ما تراه محققا للمصلحة العامة دون حاْة حستصدار حكع ما القض

، واحستالل على معض األموال المملوكة لألفراد ، ونقع الملكية للمن عة العامة ، ومثل هذه احمتيااات ح نجدها  لقرارات ا

مقررة في القانون الماص فالشمص الذ  يريد امتالَ لطعة أرض مملوكة آلخر ح يستطيع إْبار  احب ا على ميع ا له ، أو 

 نقع ا منه ْبرا ثع تعويضه عن ا  

      2-  غالبا ما تنطو  على أرور استثنائية غير معلوفة في العقود التي العقود التي تبرم ا السطلة العامة ربقا للقانون العام

فال يجوا أل  ما المتعالديا أن يعدل  العقد أريعة المتعالديا  فالقاعدة في القانون الماص أن تمضع ألحكام القانون الماص 

اآلخر   أما العقود التي تكون الدولة ررفا في ا ماعتبارها  احبة سلطة فان األمر يمتل  عا ما منوده إح مموافقة الطر  

سامقه ، ذلك أن هذه العقود غالبا ما تنطو  على أرور تمول السلطة العامة الحا في إلغال العقد أو تعديله مإرادت ا المن ردة 

 وفقا لما ت تضيه المصلحة العامة  

     3- وهي عاللة تمتل  عا عاللة رب العمل مع موظ  مالدولة ينظم ا القانون العام ) لانون الوظي  العمومي( ، إن عاللة ال

  فما حا الدولة أن تعدل في الحقوق التي يتمتع م ا الموظ  وأيضا في الواْبات الم روضة عليه وفقا لمتطلبات العامل 

                                                           
1
 - « Le droit public apparaît comme le droit spécifique de la puissance publique…il faut qu’outre la mission 

d’intérêt général de service public  les modalités de l’action ou tout au moins certaines d’entre elles soient celles 

de  la puissances publique … » Marty & Raynaud, introduction générale à l’étude du droit civil , Sirey, 2
ème

 

édition, tl,p 70 . 
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اْ ة السلطة العامة محقوق مكتسبة ، مينما ح يملك رب العمل تعديل المصلحة العامة ، دون أن يكون للموظ  أن يتمسك في مو

 أرور عقد العمل مدون رضال العامل  

     4- ف ي ح تقبل الصر  في ا أو حجقها أو األموال العامة تتمتع منظام خاص ح يوفره القانون لألموال المملوكة لألفراد ،

ررة حختالك األموال العمومية أأد ما العقومة المقررة للسرلة التي تقع على تملك ا مالتقادم، فضال عا أن العقومات المق

 األموال المملوكة لألفراد 

     5-  ومالنظر إلى ال روق الساما ميان ا ميا القانون العام والقانون الماص، فقد عمدت معض الدول  ومن ا الجقائر، إلى

، لل صل في المنااعات المتعلقة منشار اإلدارة تسمى مج ة القضال  اد تمصيص ْ ة لضائية مستقلة ، عا ْ ة القضال الع

)اإلدار  
1
 .(الموالية 08في الصفحة أنظر التنظيم القضائي الجزائري الملحق به ه المحاضرة )      (

 

رنا في مداية هذه المحاضرة( نشير في األخير إلى أن الت رلة ميا القانون العام والقانون الماص ليست ثامتة ) كما أأ               

تتغير وفقا لالتجاهات السياسية واحْتماعية واحلتصادية السائدة مالنسبة لما يعتبر ما المسائل المتعلقة مالسيادة والمصلحة 

 العامة وما ح يعتبر كذلك   

 

   

 أمحد عمراني/ األستاذ الدكتور أستاذ املادة  
 
 

 املوالية   08يم القضائي اجلزائري يف الصفحة رقم : يوجد امللحق اخلاص بالتنظ مالحظة
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 - 19969802

3019989801301998
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تفصل في تنااع االختصاص ال ي يقوم بيش جهات القضاء العادي 

 وجهات القضاء اإلداري سواء كان تنااعا ليجابيا أو سلبيا  
 

    

   

 

 

 

  

 
 

 

   

  
 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 غرفــة

 عرائضال

 الغرفة 

 المدنية
 

 الغرفـة

 احْتماعية

 

 الغرفة

العقارية

 غرفة األحوال

 الشمصية والمواريث

غرفة الجنح 

 والممال ات

 الغرفة

 الجنائيـة

 
  

 

 

 التنظيم القضائي اجلزائـري   

 الغرفة

 التجارية 

 والبحرية

 

 اكمـــــالمح
 )ولىاألالدرجة (

 في كل وحية توْد عدد ما المحاكع  ربقا للتقسيع القضائي 

  ت صل معحكام امتدائية  في القضايا المدنية واحْتماعية والجقائية وغيرها 

 معحكام لاملة لالستئنا  أمام المجال  القضائية 

 المحكمة العليا 
ليست درْة ثالثة ما درْات التقاضي 

  ) أ  محكمة لانون( أساسا هي محكمة نقض

  ت صل أيضا في الطعون مالنقض في األحكام الصادرة عا المحاكع الجنائية والمحاكع

 ومجال  اإلستئنا  العسكرية العسكرية 
 تس ر على تطبيا القانون 

 
           وتس ر على توحيد احْت اد القضائي 

 المجالس القضائية
 )الدرجة الثانية(

 يوْد في كل وحية ما وحيات الورا مجل  لضائي

 ت صل في استئنا  األحكام احمتدائية الصادرة عا محاكع أول درْة  

القضاء 

 العادي

 القضاء اإلداري

 152ك مإنشائ ا لج ة لضائية إدارية، حيث  نصت المادة ، وذل1996الجقائر منظام اادواْية القضال، مموْب دستور أخذت 

            "  يؤسس مجلس الدولة كهيئة مقومة ألعمال الجهات القضائية اإلداريةعلى أنــه " 1996ما الدستور الصادر سنة 

  ْويلية  17مؤرخ في  11-05الصادر مالقانون العضو  رلع  كما نصت المادة الثانية ما القانون المتعلا مالتنظيع القضائي

، يتعلا مالتنظيع القضائي  على أن : "التنظيع القضائي يشمل النظام القضائي العاد  والنظام القضائي اإلدار  ومحكمة التنااع  2005

 المحاكم اإلدارية.، ومجلس الدولة"  ونصت المادة الرامعة على أنه يشمل النظام القضائي اإلدار ، 

 

  أحكام  ْ ة استئنا

 المحاكع اإلدارية

 ة رعا مالنقض ْ 

 ةْدر ْ ة أول وآخر 

 

   ت صل في

المنااعات التي تكون 

 الدولة 

الوحيات أو  أو

البلديات أو 

المؤسسات العمومية 

ذات الطامع اإلدار  

  ررفا في ا
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1ـران جامعــة وهــ

3
 

      ونـــــــــــــــــــــــــــــروع القانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف

  التقسيم التقين للقانون–وع القانون اخلاص فر –فروع القانون العام 

 هـــــــام وفروعـــــــون العـــــــأواًل : القان 





 

 Droit public externeDroit 

international public

 Droit public interne 



-
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 - 195915 
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BilatéralMultilatéral 

 



: موضوع القانون الدولي العام

ففي حالة السلم

1961

19891951

أما في حالة الحرب والحياد

19061963

1949

:   

1 2345

6

1Droit Constitutionnel

         

3483185

198199 

      302020822020

   

                - 

                                                           
1

 -  
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2Droit Administratif 







Les services Publics
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1996



3la législation financière , le droit fiscal 

(Recettes

(Dépenses)

31



4Droit pénal





6615681966
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1

2

5Code de procédure pénale

661558

1966



6Code de procédure civile 

1546681966

2008

0809252008
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1
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 هــــاص وفروعـــــون اخلـــــــثــانيًا : القان
" مجموعة القواعد القانونية  التي تنظم السلوك العادي لألشخاص    كما سبق أن ذكرنا القانون الخاص هو

 .ما فيهم الدولة  أو إحدى مؤسساتها عندما تتصرف كشخص عادي"العاديين  طبيعيين كانوا أو معنويين ، ب

، القانون التجاري، القانون المدنيوهي :  ، نتعرض ألهمها وليس كلها،  والقانون الخاص  يتفرع إلى عدة فروع           

.   ، وهو ما سنتعرض له في هذه المحاضرة القانون الدولي الخاص، وأخير العمل قانون، القانون الجوي، القانون البحري

  التقسيم التقني للقانون. ثم نتعرض في ختام هذه المحاضرة إلى 

(   Droit Civil القانــــون املدني -1     
1

( 

يعتبر القانون المدني أهم فروع القانون الخاص ، بل يعتبر هو األساس الذي تفرعت عنه باقي الفروع األخرى      

، بمعنى أن قواعده واجبة  هو الشريعة العامةلذلك يعتبر القانون المدني  وغيرهم؛ التجاري ، والبحري ، والعمل كالقانون

التطبيق على جميع المسائل التي لم يرد بشأنها نص في فروع القانون الخاص األخرى . فمثال لو عرضت منازعة  تجارية  

القانون أحكام فان عليه في هذه الحالة الرجوع إلي  يحكمها، انون التجاريعلى  القاضي في المحكمة ، ولم يجد  نصا في الق

 للفصل في القضية.المدني 

         مجموع القواعد التي تنظم عالقات األشخاص بينهم سواء فيما : القانون المدني هو  تعريف القانون المدني "

 ". بأموالهمأو  بأشخاصهم يتعلق

يف أن القانون المدني يحكم نوعين من الروابط التي تقوم بين األشخاص فيما بينهم، وتشتمل على يتضح من هذا التعر        

 نوعين من الروابط :

 

 Règles de statut قواعد األحوال الشخصية، ويطلق عليها  روابط تنشأ عن صلة الشخص بأسرته -أ(

personnel  

 Règles de statut réel.باألحوال العينية، وتعرف  للشخص روابط تنشأ عن العالقات المتصلة بالنشاط المالي -ب(
 

       مجموعة قواعد األحوال الشخصية: أوال : 

الروابط  داخل األسرة ، فتنظم عقد الزواج وأركانه وشروط صحته وآثاره وأسباب الفرقة ، هذه القواعد، تنظم            

القصر واألشخاص الموكلون بهم ) الوصي ، الولي ، القيم ( وطرق والطالق ، والنسب وأسباب ثبوته ونفيه ، وأحوال 

انتقال المال إلي الورثة بعد الوفاة ، فيحدد شروط استحقاق التركة ، وأنصبة الورثة ، وأحكام الهبة والوصية إلي غير ذلك 

 من األحكام.

                                                           
1

، أي القانون المطبق  على    Jus civileللقانون الروماني الذي كان يطلق عليه   القانون المدني' يرجع الفضل في ظهور مصطلح '  - 

 juris civil scorpus .  المواطنين الرومان ، أما األجانب فكان يطبق عليهم قانون آخر هو قانون الشعوب 
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أصبحت مستقلة  عن القانون المدني، لكونها وكما هو الشأن في القوانين العربية فان قواعد األحوال الشخصية            

 تخضع في تنظيمها للشريعة اإلسالمية أو أديان أخرى بالنسبة للدول التي فيها طوائف دينية مختلفة .

قواعد األحوال الشخصية ، المستمدة كلية من الشريعة اإلسالمية، يختص بتنظيمها قانون األسرة أما في الجزائر فإن          

 27المؤرخ في  02-05، المعدل والمتمم باألمر رقم 1984جوان  9المؤرخ في  11-84الصادر بالقانون رقم  الجزائري

) 2005فبراير 
1
 .) 

 

وبهذا يكون قانون األسرة الجزائري، مستقل في تنظيمه لألحوال الشخصية، بقانون يعرف بقانون األسرة، وهذا على          

نون المدني الفرنسي الذي يضم في أحكامه القواعد المنظمة لألحوال الشخصية واألحوال خالف الدول  الغربية ومنها القا

 العينية معاً.

 

       : مجموعة قواعد األحوال العينيةثانيا : 

وهي ما تعرف بالقانون المدني في الشكل الذي هو عليه حاليا،  ويتضمن األحكام التي تنظم عالقات األشخاص فيما         

فيما يتعلق باألموال ، فيعرف المال ويبين أنواعه ) من منقول ، وعقار ، وعقار بالتخصيص( وتحدد سلطة الشخص  بينهم

قلها بالبيع أو الهبة ، كما نعلى األشياء  )الحق العيني ( مثل حق الملكية ، والرهن ووسائل اكتساب هذه الحقوق  وطرق 

والمصادر المختلفة لاللتزام وهــي : )العقد ، واإلرادة المنفردة ، والعمل غير  تشتمل على القواعد المتعلقة بحقوق الدائنية ،

 المشروع ، والعمل النافع ، والقانون( إلي غير ذلك من األحكام..

، وقد ُعدل وأتمم  بمجوعة 1975سبتمبر  26مؤرخ في  58-75والقانون المدني الجزائري، صدر بموجب األمر  -       

 ه بعد ذلك . ويتضمن أربعة كتب وهي :من القوانين تلت

                    الكتاب األول: وتضمن أحكاما عامة )آثار القوانين وتطبيقاتها من حيث الزمان والمكان، واألشخاص الطبيعية -(1

 واالعتبارية (.   

 الكتاب الثاني: ويشمل االلتزامات والعقود. -(2

 صلية .الكتاب الثالث: الحقوق العينية األ -(3

 الكتاب الرابع : الحقوق العينية التبعية ) الرهن الرسمي، والحيازي، وحق التخصيص، وحقوق االمتياز(.   -(4

 

  Droit commercial القانون التجــاري - 2   

 Les actes deهو مجموعة القواعد التي تحكم طائفة معينة من األعمال الناشئة عن األعمال التجارية           

commerce   فهو يبين متى يعد العمل تجاريا ،ومتى يعتبر الشخص تاجرا، كما ينظم المحل التجاريLe fonds de 

commerce   والسجل التجاري ، والشركات التجارية ، واألوراق التجارية ، كما ينظم حالة توقف التاجر عن دفع ديونه ،

 فينظم قواعد اإلفالس إلخ...

، يعنى بتنظيم عالقات مالية بين القانون التجاري ، شأنه في ذلك شأن القانون المدني ويتضح من ذلك أن       

اقتضت تنظيمها بقواعد خاصة تختلف عن قواعد القانون المدني .  هذه الروابط تتميز بطبيعة خاصة، غير أن األفراد 

؛ وبالنظر  ر كما تعتمد على السرعة في التعاملالثقة بين التجافالعالقات المالية التي ينظمها القانون التجاري  تقوم على 

لهذا أُعفي التاجر مثال من التقيد بقواعد القانون المدني فيما يتعلق باإلثبات، وبالمقابل ألزام ببعض االلتزامات التي ال يعرفها 

ة ، وإخضاعه لنظام يتسم المتعاملون في القانون المدني ، مثل واجب القيد في السجل التجاري ، وإمساك دفاتر حسابات منظم

بالشدة إذا توقف عن دفع ديونه التجارية حيث بحكم عليه من طرف القضاء بإشهار إفالسه ومن ثم رفع يده عن إدارة أمواله 

 .، وشطبه من السجل التجاري ، وقد يترتب عن اإلفالس بالتدليس عقوبات جزائية بالحبس 

مثل البنوك والبورصات واألوراق  ةجديدأنظمة ى إلي ظهور رع النشاط التجاري أدـُ تفومن جهة أخرى فإن  

 كل ذلك فرض تنظيمها بقواعد خاصة .  ، التجارية

 

القسم ،على أنه يتشكل   من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 533نصت المادة ولهذه االعتبارات المتقدمة ، 

، ويكون لهم رأي استشاري. ويتم اختيار المساعدْين التجاريةالتجاري من قاض رئيساً ومساعدْين ممن لهم دراية بالمسائل 

) وفقاً للنصوص السارية المفعول
2

). 

، المعدل والمتمم  1975سبتمبر  26مؤرخ في  59-75وقد صدر القانون التجاري الجزائري بموجب األمر رقم 

 ا ) مثل التجار ، السجل التجاري  ...(: حول التجارة عموم الكتاب األول -(1بنصوص كثيرة ، ويشتمل على خمسة كتب : 

                                                           
1

 (43) جريدة رسمية رقم  2005ماي  4، مؤرخ في  09-05المصادق عليه بموجب القانون رقم  - 
2
 -   7260211972 



  2021/2022-أستاذ المادة : األستاذ  الدكتور أحمد عمراني -علوم اإلعالم واإلتصال  السنة الثانية لطلبة   -نونية المدخل للعلوم القامادة 

 

 
8 

 : المحل التجاري. الكتاب الثاني -(2

 : اإلفالس والتسوية القضائية ورد االعتبار ...( الكتاب الثالث -(3

 : السندات التجارية... الكتاب الرابع  -(4

 : في الشركات التجارية. الكتاب الخامس  -(5

   Droit maritime القانون البحري -3

قانون البحري ، ويعرف أيضا بقانون التجارة البحرية، وهو أحد الشعب التي انفصلت عن القانون التجاري ال

 واستقلت عنه بذاتها .

 " مجموعة القواعد القانونية التي تنظم المالحة البحرية ورجال البحر والنظام القانوني للسفينةويعرف بأنه "

مؤرخ في  80-76بمن األمر  13للقانون البحري ، فقد عرفتها المادة   وباعتبار أن السفينة هي الموضوع األساسي

، المتضمن القانون البحري ،  2010أوت  15مؤرخ في  04-10،المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  1976أكتوبر  23

ة أخرى أو مخصصة عمارة بحرية أو آلية عائمة تقوم بالمالحة البحرية إما بوسيلتها الخاصة أو قطرها بسفينبأنها " 

 ".لمثل هذه المالحة

منه على وجوب وضع عالمات خارجية لتحديد هوية السفينة بأحرف عربية والتينية، إذا كانت  15ونصت المادة 

السفينة جزائرية، ولكي تحصل السفينة على الجنسية الجزائرية يجب أن تكون ملكا كامال لشخص طبيعي من جنسية 

 خاضع للقانون الجزائري .جزائرية أو لشخص اعتباري 

ويتكون القانون البحري ، من مجموع القواعد التي تحكم كل ما يتعلق بالسفن البحرية والعمليات المتصلة بها ، فهو 

عقد العمل ، وكذا  تنقله من أشخاص وبضائعأو على ما  وعلى ركابها والتامين عليها،  وشحنها،  ينظم شراء و بيع السفينة

 . ة وربانها ومالحيهابين مالك السفين

وقد دعا قيام قواعد خاصة بالتجارة البحرية كبر قيمة السفينة ، وما تتعرض له من مخاطر جسيمة أثناء قيامها 

 برحالتها في البحر ، فضال عن بعدها عن رقابة مالكيها أثناء االستغالل ، وإبحارها في البحر العام .

  Droit aérien القانون الجوي-4  

يعتبر القانون الجوي حديث النشأة، ألن استخدام الطائرة كوسيلة لنقل األشخاص والبضائع لم يبدأ إال مع بداية القرن           

 العشرين. 

 . " مجموعة القواعد التي تنظم العالقات الناشئة عن المالحة الجوية "  ويمكن تعريفه بأنه

وسلطة قائدها ومسؤوليته في نقل األشخاص ، بات جنسيتهاواث وشهادات صالحياتها،  التعريف بالطائرةوهو يشمل 

 )طاقم الطائرة( . عمل المالحين الجويينوعقود  والبضائع

 

ومنها المشرع الجزائري   -ومن المالحظ أنه، وإن كانت بعض الدول قد أصدرت تشريعات تتعلق بالنقل الجوي 

المتضمن القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني،  ، 1998جوان  27مؤرخ في  06-98القانون  1998حيث أصدر سنة 

(  2008و  2000وعدل سنتي 
1

.) 

آلة ذات استعمال مدني من غير الطائرات التابعة للدولة، التي لها حيث  عرفت المادة الثانية منه على أن الطائرة " 

 .نظام خاص

دني، ويعد هذا اإلجراء كوثيقة ملكية على إثره وتخضع الطائرة لنظام التسجيل لدى السلطات المكلفة بالطيران الم

 تمنح للطائرة جنسية الدولة، ويمكن أن تتعرض للشطب في حالة ارتكاب مخالفة، أو ثبت عدم صالحياتها للنقل الجوي.

 مصدرها االتفاقات الدولية المختلفة التي أبرمتها الدول في هذا الشأنيجدر الذكر، أن معظم قواعد القانون الجوي  -

ومعاهدة الهاي  1963، ومعاهدة طوكيو  1928ومعاهدة هافانا  1929أكتوبر  12، اتفاقية وارسو الموقعة في ومنها 

من حيث مسؤولية الناقل عن األضرار التي تلحق -التي تسلم للزبون  -، تذكر هذه المعاهدات عادة في تذاكر السفر 1970

 بالمسافرين والبضائع ، وغيرها من األحكام .

 

  Droit du travail قانون العمل -5

كانت عالقات العمل تخضع لقانون العرض والطلب تطبيقا لتعاليم المذهب الفردي الذي يقدس حريات األفراد سواء  

 كانوا عماال أم أرباب عمل ، ولكن بتطور الزمن أصبح أرباب العمل الطرف األقوى في عالقات العمل في

 ظروف العيش المضنية إلي القبول باألجور والشروط التي يفرضه عليهم أصحاب العمل .مقابل عمال اضطرتهم           

                                                           
1

 - 2000056200003214

20030802232008 . 
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وقد أدى هذا االستغالل إلي ظهور المذهب االشتراكي على إثر العديد من الثورات االجتماعية في الكثير من الدول ،           

 مال.  مما أدى إلي تدخل الدولة بإصدار تشريعات قصد حماية وضمان حقوق الع

القواعد التي تنظم عالقة العمل التابع المأجور أي عالقة رب العمل بالعامل، في  مجموعةبأنه "  ويعرف قانون العمل         

. فهو بذلك  يعنى بالعالقات المتصلة بعقد العمل ، فهو يبين حقوق العمال في األجر والراحة والعالج  "  القطاع الخاص

وأخطار المهنة، والحق في معاش التقاعد ، وحقهم في االنخراط في  نقابات العمال، كما يبين  والتأمين ضد حوادث العمل

سنة( والنساء، وتوفير تدابير األمن في مكان  19التزامات رب العمل فيما يتعلق باستخدام األحداث ) الذين تقل أعمارهم عن 

 العمل إلي غير ذلك من األحكام.

، يسمى القسم االجتماعي ،وهذا بموجب  محكمة للفصل في المنازعات الخاصة بالعمالقسم لدى الوقد أنشأ المشرع 

. كما أن  1990سبتمبر  25، المعدل بموجب القرار الوزاري المؤرخ في  1966جوان  22القرار الوزاري المؤرخ في 

، من  تماعي ، تحت طائلة البطالنيتشكل القسم االج"  من  قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية نصت على أنه 502المادة 

  قاض رئيساً ومساعدين طبقاٌ لما ينص عليه تشريع العمل .

 

من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية على أن القسم االجتماعي  500* وعن اختصاص هذا القسم فقد نصت المادة 

 يختص اختصاصاً مانعاً في المواد اآلتية :

التمهين،إثبات عقود العمل والتكوين و 

، تنفيذ وتعليق وإنهاء عقود العمل والتكوين والتمهين 

،منازعات انتخاب مندوبي العمال 

،المنازعات المتعلقة بممارسة الحق النقابي 

،المنازعات المتعلقة بممارسة حق اإلضراب 

،منازعات الضمان االجتماعي والتقاعد 

جماعية للعمال .المنازعات المتعلقة باالتفاقيات واالتفاقيات ال 

، حيث كان مقتصر تطبيقه علي  1975أفريل  29المؤرخ في  30-75صدر قانون العمل الجزائري بموجب األمر         

المتعلق بعالقات  1990أفريل  21المؤرخ في  30-90عالقات العمل في القطاع الخاص ، ثم عدل بموجب القانون رقم 

من هذا القانون علي  2فقد نصت المادة  اء في القطاع الخاص أو القطاع العام .العمال سوالعمل ، الذي أصبح يطبق علي 

يعتبر عماالً في مفهوم هذا القانون كل األشخاص الذين يؤدون عمالً يدويا مقابل مرتب في إطار التنظيم ولحساب أنه " 

 شخص آخر ، طبيعي أو معنوي ، عمومي أو خاص يدعي المستخدم ".

 الباب الثاني :حقوق العمال وواجباتهم   ،الباب األول : الهدف ومجال التطبيق:  لقانون تسع أبوابويتضمن هذا ا     

الباب  ،الباب الخامس : مشاركة العمال  ،الباب الرابع :أجرة العمل  ،الباب الثالث :عالقات العمل الفردية   -

الباب الثامن :  ،بع : حاالت بطالن عالقات العملالباب السا  ،السادس : التفاوض الجماعي ) االتفاقيات الجماعية(

 الباب التاسع : األحكام الختامية.  ،األحكام الجزائية
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 التي نص عليها -وضعت قواعد القانون الدولي الخاص من  أجل معالجة مسألة تنازع القوانين من حيث المكان         

وهذا عندما يكون النزاع المعروض على المحاكم  مشتمال على عنصر أجنبي،  -منه  24إلى  9القانون المدني في المواد من 

أي النزاع الذي ينتمي أطرافه، أو عناصره  إلى أكثر من دولة،  بحيث يكون على المحكمة المعروض عليها النزاع البحث 

 .عن القانون الواجب التطبيق على النزاع 

فمثال  لو أن جزائريا اشتري عقارا في إسبانيا  مملوكا  إلسباني  ، وحدث  نزاع بين طرفي العقد ، فعلى القاضي 

الذي عرض عليه النزاع أن يبحث ما هو القانون الواجب التطبيق على هـــذا النزاع  أهو القانون الجزائري  قانون جنسيــة  

انون موقع العقار ؟ . فمعني تنازع القوانين هو أن يكون هناك قانونان أو أكثر يمكن أحد األطراف ؟، أم القانون اإلسباني ق

 أن تحكم النزاع المعروض على المحكمة ، فيتم البحث عن أي القوانين يجب تطبيقه على النزاع المعروض على القاضي .

 ؟ انون بلد المحكمة المعروض عليها النزاعفلو قلنا لماذا البحث عن القانون الواجب التطبيق، ولماذا ال نطبق ق       

لإلجابة نقول إن إعمال مثل هذا الطرح قد تترتب عليه نتائج معقدة أو خطيرة . فمثال لو أن إسبانيا يقيم في الجزائر 

ى أن وتوفي فلو أننا قسمنا تركته وفقا للقانون الجزائري ) قانون األسرة( المستمدة من الشريعة اإلسالمية  التي تنص عل

للذكر مثل حظ األنثيين، وقانون بلد المتوفى يسوي  بين الذكر واألنثى مثال  في  توزيع التركة . في هذا المثال ، لو أن طبقنا 

القانون الداخلي ) قانون بلد القاضي أي القانون الجزائري ( ، ولم نبحث عن القانون األجنبي الواجب التطبيق ، سوف يترتب 

من  حيث المكان والتي تعد من  تنازع القوانين بعض األطراف األجنبية في النزاع ، لهذا نشأت مسألةعنه أضرار بليغة  ل

 أهم المسائل التي  يعالجها القانون الدولي الخاص.



  2021/2022-أستاذ المادة : األستاذ  الدكتور أحمد عمراني -علوم اإلعالم واإلتصال  السنة الثانية لطلبة   -نونية المدخل للعلوم القامادة 

 

 
10 

تقتصر على ا ذلك ألنها ال تحكم موضوع النزاع بل أنه طابع إجرائي أو شكليفقواعد القانون الدولي الخاص، لها 

 حكمة المختصة والقانون الواجب التطبيق.مجرد تحديد الم

وحتى يهتدي القاضي المعروض عليه النزاع المشتمل على العنصر األجنبي، وضعت التشريعات في  العالم قواعد  

" ،  وهي  عبارة عن قاعدة قانونية يضعها المشرع  بهدف توجيه القاضي إلى القانون الواجب بقواعد اإلسنادتعرف " 

 قضايا المعروضة عليه والمشتملة على عنصر أجنبي.التطبيق  في ال

 

وفي الجزائر ، تضمن القانون المدني األحكام المتعلقة بالعالقات القانونية  ذات العنصر األجنبي ، وذلك في المواد 

 ، تحت عنوان تنازع القوانين من حيث المكان . 24إلي  9من 

   : التقسيم التقين للقانون ثالثًا 
ور التكنولوجي في مختلف الميادين المعرفية النظرية والتطبيقية ، ولم يسلم القانون من هذا التأثر ، أثر التط  

" ، بل أنه أنشأت مختبرات للقانون ) بتكنولوجيا القانونوأصبح البعض يطلق عليه  " 
1

(، وقد كان نتيجة لهذا أن برزت 

نون ) عام وخاص(  إلى عتبة التقسيم التقني للقانون ، وفرضت هذه فروع جديدة للقانون تتجاوز عتبة التقسيم التقليدي للقا

التكنولوجيات على المشرع استحداث عدة فروع قانونية ذات طابع تقني )
2

،) 

 :ومنها على سبيل المثال ال الحصر           

قواعد القانونية التي ، وهو مجموعة من ال1990ديسمبر  01مؤرخ في  90/29الصادر  بالقانون رقم   قانون التعمير -

تهدف إلى تنظيم األراضي القابلة للتعمير، والموازنة بين وظيفة السكن والفالحة والصناعة، وأيضا وقاية األوساط الطبيعية  

 والثرات الثقافي في إطار أهداف السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية .

 ظم العمليات المصرفية والقائمين بها على سبيل االحتراف. وهو مجموعة القواعد القانونية التي تن القانون المصرفي -

: وهو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم عمليات التأمين اإللزامية وتنظيم ومراقبة نشاط التأمين .  قانون التأمين -

 المتعلق بالتأمينات. 1995جانفي  29مؤرخ في  95/07وقد صدر هذا القانون بموجب األمر رقم 

ويهدف إلى تنظيم األوصاف التقنية للمنتوج ، السيما طبيعته، وصنفه، ومنشأه، وتركيبته، ومقاييس  قانون التقييس : -

 المتعلق بالتقييس . 1989ديسمبر  19مؤرخ في  89/23تغليفه ، وقد نظم بالقانون رقم 

 سة وغيرها كثير .وغيرها من القوانين مثل  قانون االستثمار، وقانون األعمال ، وقانون المناف 

 

 أمحد عمراني/ األستاذ  الدكتور أستاذ املادة   
 

 ) إعداد وإصدار القانون ( مصادر القانون–إنشاء هللا -المحاضرة الموالية*
 

 

 

 

 (الدستور  القانون األساسي ) يوجد فهرس، 11رقم  ي الصفحة الموالية ـــــــ: ف تنبيه

   2020سنة  82رقم     في الجريدة الرسمية 2020ديسمبر  30الصادر بتاريخ          
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. 4ص....................................................................................................................................................................................................................................الديباجة 

7ص  .........................................................................................................  الباب األول  : املبادئ العامة اليت حتكم الشعب اجلزائري 

 (6إلى  1الفصل األول : الجزائر)المواد  

 ( 12إلى  7الفصل الثاني: الشعب: )المواد  

 ( 33إلى  13الفصل الثالث: الدولة : )المواد  

.11ص................................................................................................الباب الثاني :احلقوق األساسية واحلريات العامة والواجبات 

 (77إلى 34الفصل األول : الحقوق األساسية والحريات العامة ) المواد 

 (83إلى 78الفصل الثاني :الواجبات ) المواد 

 

.19ص.......................................................................................................................................الباب الثالث :تنظيم السلطات والفصل بينهما 

 (102إلى  84الفصل األول: رئيس الجمهورية )المواد 

 (113إلى  103الفصل الثاني : الحكومة )المواد  

 (162إلى   114الفصل الثالث : البرلمان  ) المواد 

 (183إلى 163المواد الفصل الرابع : القضاء )

 

38ص......................................................................................................................................................................الباب الرابع :مؤسســـــات الرقابة 

 (198إلى 185)المواد الفصل األول : المحكمة الدستورية 

 ( 199الفصل الثاني: محلس المحاسبة )المادة 

 (203إلى   200الفصل الثالث : السلطة الوطنية المستقلة لالنتخابات )المواد من 

 ( 205و  204الفصل الرابع: السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ) المادتان 

 

48ص................................................................................................................................................................ريةالباب اخلامس :اهليئات االستشا 

 (206*المجلس اإلسالمي األعلى )المادة 

 (208*المجلس األعلى لألمن)المادة 

 (210و 209تصادي واالجتماعي والبيئي )المادتان  *المجلس الوطني االق

 (212و   211*المجلس الوطني لحقوق اإلنسان)المادتان  

 (213*المرصد الوطني للمجتمع المدني )المادة 

 (215و  214*المجلس األعلى للشباب )المادتان  

 (217و 216*المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجي)المادتان 

 (218لجزائرية للعلوم والتكنولوجيا )المادة *األكاديمية ا

 

 46ص........................................................................................................( 223إلى  219)المواد التعديل الدستوري -الباب السادس 

4ص....................................................................................................................................................................................(224) المادة  األحكام االنتقالية 
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 توضيحات خبصوص املطبعة الرمسية اليت تطبع فيها اجلريدة الرمسية 

          
األمانة العامة للحكومة ؟، وما هي المطبعة  فما هي  .المطبعة الرسمية هي تحت وصاية األمين العام للحكومة     

  الرسمية ؟

 ؟ األمانة العامة للحكومة ما هي   -1

 يشرف عليها  أمين عام .ة الجمهورية يكلّف أساسا بتنسيق النشاط القانوني الحكوميجهاز دائم في رئاسهي       

 «الوزير األمين العام للحكومة »للحكومة وله رتبة وزير ، ويدعى       

 

 ؟ ما هي المطبعة الرسمية  -2   

من مهامها و مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، خاضعة لوصاية األمين العام للحكومة،هي      

  :األساسية ما يأتي

 التي تحتوى على النصوص القانونية والتنظيمية  ، طبع الجريدة الرسمية  -1*

 طبع الوثائق الرسمية لمؤسسات الدولة والسيما منها الوثائق المتعلقة باالنتخابات،  -2*

 ...، إلخئيةوالحالة المدنية، والجبا      

 .لتجارية طبع كل الوثائق لحساب الغيرتنجز في إطار مهمتها ا وأيضا   -3*
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1-  إلخ « وزاريقرار » مرسوم  تنفيذي ، أو » أو  « قانون عضوي»أو « قانون»أي  هل هو   ، طبيعة النص ... 

 2-  القانون العضوي المتعلق » رقم النص : مثال   النص الذي نأخذه كنموذج  في الصفحات الموالية  وهو 

 .   2012جانفي  12مؤرخ في   05-12وقد صدر تحت رقم  « باإلعالم      

 ، أما الرقم الثاني     2012هو سنة صدور  هذا النص أي «12»توضيح : دائما الرقم األول  في مثالنا         

 . 05قوانين ، وهذا القانون رقم   04صدر  2012هو الرقم الترتيبي أي أنه في   سنة «   05»       

3 -  رقم الجريدة الرسمية ، مهم ليسهل عليك البحث ، ويوجد  في أعلى كل صفحات الجريدة ، بالشكل 

 فيه هذا القانون  المذكور أعاله . وهو  العدد الذي نشر «  02العدد » التالي       

 

    يسهل عليك البحث بعد اتباع الخطوات التالية :  توفر لديك هذه المعلومات للنص المبحوث عنه تعندما ، وعليه   

 )  تنبيه : ما يلي هو تطبيق على المثال المذكور أعاله وهو القانون العضوي المتعلق باإلعالم(             

بداية تكتب  :Joradp.dz   أنقر على  »  بعدها ، تظهر لك  خياراتSGG Algérie  هي مختصر األمانة (

 العامة للحكومة الجزائر (

بعد النقر  عليها  تظهر لك  واجهة  الجريدة الرسمية  كما هي في الصحفة الموالية*    

https://www.joradp.dz/
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     توضيح :

 في دائرة حمراء.    أعالهاليسار  المشار إليها أعاله 02رقم وهي التي صدر فيها القانون العضوي المتعلق باإلعالم ، في الجريدة  2012،لسنة  كمثالهذه الصفحة اخترتها  -1

 و واضح في الصفحة الموالية. لهذا  عندما تريد أن تبحث عن نص قانوني أو تنظيمي فعليك أن تعرف رقم الجريدة للسنة التي تبحث فيها . ورقمها يوجد في أعالها  كما ه -2 

 الرسمية الصادر  يختلف من  ( ، علما أن  عدد الجرائد  ديسمبر 31جانفي إلى  1أي من إلى العدد الصادر في السنة نفسها ) 01يبدأ مع بداية السنة بالرقم  الجرائد الرسمية ترقيميجدر التنبيه أن  -3 

 (كما هو واضح في الصفحة الموالية  02تظهر الصفحة األولى للجريدة الرسمية رقم  02عندما تختار وتنقر العدد )سنة إلى أخرى تبعاً لعدد النصوص القانونية والتنظيمية التي تصدر في تلك السنة.      
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ذه  بعد  هحسب الفهرس الذي يظهر   النصوص بين قانونية وتنظيمية  نــم مجموعة من أعداد الجريدة الرسمية وتتضمن تظهر بالنسبة لكل عدد  الصفحة األوليهي هذه        
   الصفحة مباشرة     



 

  العضوي   : القانون  مثالا األرقام التي توجد على اليسار هي الصفحة التي يوجد فيها النص الذي تبحت عنه  -(1:  توضيحين 

 .33إلى  21  منباإلعالم يوجد في الصفحات   المتعلق                          

 ليه اإلتفاقيات الدولية ي الدستور،و يكون كما يلي :، في مادة المدخل للعلوم القانونية في الفهرس يكون طبقا لمبدأ التدرج الذي درسناه النصوص  ترتيب -(2                   

 ( ، تليها  النصوص التنظيمية وهي   واألوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية المصادق عليها ، تليها النصوص القانونية ) القوانين والقوانين العضوية                        
 ، والقرارات الوزارية المشتركة ، المقررات ...المراسيم الرئاسية) التنظيمية والفردية ( تليها المراسيم التنفيذية ) التنظيمية والفردية ( تليها القرارات الوزارية                          

 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


