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الفصل األول :تعريف القانون وعالقته بالعموم االجتماعية
قبل تحديد التعريف الراجح لمصطمح القانون ينبغي تحديد كممة قانون لغة ثم اصطالحا.
 -1لغة :كممة قانون من أصل يوناني ،تم تعريبيا لفظا لمكممة اليونانية والتي تعني العصا
المستقيمة ( ،)kanunوالعصا كما ىو معموم ىي وسيمة لمردع ،فمن خالليا يمكن إلزام الغير
من القيام بعمل ما ،ثم أصبحت في المغة العربية تعني مقياس كل شيء.
 -2اصطالحا  :لكممة قانون مفيوم عام في مختمف العموم ،إذ يقصد بيا الصمة أو الترابط
العميق ،األساسي ،ا لثابت ،المنتظم ،فيما بين الظواىر أو فيما بين مختمف أوجو الظاىرة
الواحدة ،كقانون الجاذبية في عمم الطبيعة ،أو قانون العرض والطمب في عمم االقتصاد.
فقد تستعمل لمداللة عمى مجموعة القواعد القانونية بصفة عامة ،تمك القواعد التي تنظم عالقات
األفراد في مجتمع معين ،وفي مكان معين وفي زمن معين بصرف النظر عما إذا كان مصدرىا
الدين أو العرف أو ىيئة تشريعية ،وسواء كانت تمك القواعد مكتوبة أو غير مكتوبة.
 ىذا المصطمح يعبر عنو أيضا بالقانون الوضعي ( ،)le droit positifوالذي يعني بدورهالصفة اإليجابية لمقواعد القانونية المطبقة والمستعممة.
 كما تستعمل لمداللة عمى كممة التشريع ( ،) Législationوالذي يعني مجموعة القواعدالقانونية الممزمة التي تضعيا السمطة التشريعية بيدف تنظيم موضوع معين مثل :قانون
التأمينات ،قانون األسرة ،قانون الضمان االجتماعي ،قانون المحاماة ،قانون التوثيق ...إلخ.
 أو يعبر عنو بمصطمح المدونة ( )codeوالتي تعني مجموعة قانونية لموضوع ما ،أو فرعمستقل من الفروع القانونية ،مثل :القانون المدني ( ،)Le code civilأو قانون العقوبات
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).( Le code pénal
أما التعريف الذي اتفق عميو أىل القانون فيتمثل فيما يمي  :ىي مجموعة القواعد القانونية
العامة والممزمة التي تنظم سموكات األفراد داخل المجتمع عمى وجو ممزم ،وىي مقترنة بجزاء.
عالقة القانون بالعموم االجتماعية:
يتصل القانون اتصاال وثيقا بالعموم االجتماعية نظ ار الىتمام ىذه األخيرة بنشاط اإلنسان
وعالقاتو المختمفة في المجتمع ،ومن ىذه العموم  :عمم التاريخ ،وعمم االجتماع ،وعمم االقتصاد
والسياسة ،وعمم النفس.).....
 -1صمة القانون بعمم السياسة:
تتضح ىذه العالقة حين يتعرض القانون لتنظيم الكيان السياسي لمدولة محددا شكل نظام الحكم
السمطات القائمة فييا منظما العالقات بين ىذه السمطات من جية وبينيا وبين الشعب من جية
أخرى.
 -2صمة القانون بعمم التاريخ:
يتصل عمم التاريخ حتما بماضي المجتمعات ،ولقد كان ليذه األخيرة تجارب عديدة في مجال
األنظمة القانونية التي تنظم مختمف مجاالت حياتيم ،من ىذا المنطمق يستعين المشرع بيذه
التجارب لتجنب األخطاء ،واالعتماد عمى ما كان ايجابيا.
 -3صمة القانون بعمم االقتصاد:
تتجمى ىذه العالقة في دائرة العالقات المالية ألن القانون عند تنظيمو لعالقة الفرد بغيره من
حيث المال وتحديده لسمطة الشخص عمى المال فإنو يمتفت إلى عمم االقتصاد كما تمعب
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االعتبارات االقتصادية دو ار ىاما في نشوء القاعدة القانونية الن مضمون ىذه القاعدة يتأثر
دائما بالسياسة االقتصادية لمدولة وبالفكر االقتصادي الذي يسودىا.
 -4صمة القانون بعمم النفس:
تعتبر الصمة بين القانون وعمم النفس صمة وثيقة حيث أن األول يسترشد ويستنير بالثاني في
مجاالت عديدة ،حيث نجد القضاة في كثير من القضايا المطروحة يمجأون إلى المختصين في
مجال عمم النفس ليمدوىم بيد المساعدة لموصول إلى أنسب الحمول القانونية لتمك القضايا.
مثال  : 1يساىم عمماء النفس في دراسة إعداد الكيفيات واإلجراءات المتضمنة في عمم العقاب
وعمم اإلجرام ،كموضوع إدماج المجرمين في المجتمع بعد انتياء مدة العقوبة.
مثال  :2لعمم النفس وطب األمراض العقمية دو ار ىما في تقرير ىذه المسؤولية أو اإلعفاء منيا،
فقد قرر قانون العقوبات الجزائري في المادة  47منو "ال عقوبة عمى من كان في حالة جنون
وقت ارتكاب الجريمة"...
مثال  :3يقرر قانون العقوبات في مختمف الدول معاممة خاصة لطائفة المجرمين األحداث،
فعوضا من أن يسمط عمييم العقوبات ،يخصيم بإجراءات بيدف إعادة تربيتيم وتأىيميم كعالج
نفسي ،ووضعيم في مراكز خاصة بيم تدعي مراكز األحداث ،وقد وصل حرص المشرع إلى
ضرورة تطبيق ذلك في قانون العقوبات إلى منع أي إجراء قد يؤثر في شخصيتيم كالحبس
مثال ،ومع ذلك ففي مواد المخالفات ال يكون محال إال لمتوبيخ.
ويخضع القاصر الذي يبمغ  13سنة إلى  18إما لتدابير الحماية أو التربية أو لعقوبات مخففة.
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عالقة القانون بالقواعد االجتماعية:
أصبحت اليوم القواعد القانونية غير قادرة عمى التكفل لوحدىا بوظيفة تنظيم عالقات األفراد
داخل المجتمع ،فال يمكن لمقانون أن يكتسح كل مناحي الحياة العمومية ،فقد ينظم جانبا من
حياة األفراد داخل األسرة ،كما ال يمكنو التوصل إلى درجة تنظيم عالقة الفرد مع نفسو فيي
ح ياة خاصة ،.....لذلك نجد قواعد ذات طبيعة اجتماعية ،تختمف اختالفا كبي ار عن القانون،
تساىم في تنظيم عالقات األفراد داخل المجتمع ،تتمثل خصوصا في :قواعد الدين ،قواعد
األخالق ،القواعد العرفية.
 -1القانون وقواعد الدين:
إذا كان القانون ىو مجموعة من القواعد القانونية تصدر عن سمطة مختصة ،اليدف من ورائيا
تنظيم عالقات األفراد داخل المجتمع ،كما تتميز باإللزامية ،وفي حالة المخالفة حددت ليا
مجموعة من الجزاءات أو العقوبات.
أما القاعدة الدينية فيي تمك القواعد التي نجد مصدرىا في القرآن الكريم ،الذي أنزلو اهلل عز
وجل عمى نبيو محمد صمى اهلل عميو وسمم عن طريق الوحي.
 ما جاء بو النبي عميو الصالة والسالم ،أو ما يسمى بالسنة النبوية الشريفة ،والمتمثمة في كلفعل فعمو نبينا محمد(ص) أو قول تمفظ بو ،أو عمل أقره.
 ما جاء بو العمماء عن طريق اإلجماع. -ما توصل إليو أىل الحل والعقد العمماء عن طريق القياس.
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أوجه االختالف:
 من حيث النطاق :حيث نجد نطاق القاعدة الدينية أوسع من نطاق القانون ،فيي تنظم عالقةالفرد مع نفسو بأن ال يقوم بسموكات تعود عميو بالضرر(الكذب) ،وعالقاتو مع غيره من األفراد
(إيذاء الجار) ،وعالقتو مع خالقو ( الصالة) ،عكس القاعدة القانونية التي تنظم عالقة الفرد مع
غيره من األفراد من جية ،أو عالقتو مع الدولة عن طريق مختمف مؤسساتيا.
 من حيث الجزاء :الجزاء في القاعدة القانونية حال أي غير مؤجل ،ومباشر توقعو السمطةالمختصة ،ويختمف حسب طبيعة المخالفة.
أما الجزاء في القاعد ة الدينية فقد يكون دنيوي توقعو السمطة المختصة ،وأخروي ينفرد بو المولى
عز وجل يوم القيامة.
 -2القانون وقواعد األخالق:
القواعد األخالقية ىي تمك القيم والمبادئ ذات الطبيعة األخالقية ،التي ينشأ عميو الفرد داخل
المجتمع ،وييدف من ورائو تنظيم العالقات االجتماعية ،فيي تختمف عن القواعد القانونية
 من حيث النطاق  :تنظم القاعدة األخالقية بالدرجة األولى عالقة الفرد بنفسو ،حتى يتمكنالتعامل مع الغير ،فيي ذاتية أو فردية.
 من حيث الهدف :تيدف القاعدة األخالقية إلى تحقيق المثالية بالنسبة لمفرد ،األمر الذييؤثر مما ال شك فيو عمى المجتمع ،كأن نغرس في األبناء القيمة األخالقية المتمثمة في
اإليثار ،احترام الكبير ،مساعدة المسن ،التحية عند مالقاة الكبير ،الصدق وعدم الكذب ،عكس
القاعدة القانونية التي ال تحمل في روحيا في غالب األحيان تمك القيمة األخالقية التي يربى
عمييا الفرد.
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 من حيث الجزاء :يوقع الجزاء عند مخالفة أية قاعدة أخالقية سمطة ذاتية تتمثل في الضمير،يظير في غالب األحيان في الشعور بعدم الرضا ،االمتناع عن األكل ،الصعوبة في النوم ،عدم
التكمم ...إ لخ ،فيو ذو طبيعة معنوية عكس الجزاء عند مخالفة القاعدة القانونية ،فتوقعو السمطة
المختصة ،المتمثمة عمى الخصوص في الجيات القضائية ،أو السمطة اإلدارية عند مخالفة
النظام الداخمي لممؤسسة.
 -3القانون والقواعد العرفية:
لمعرف دور كبير في المجتمع ،فيو مجموعة من السموكات التي اعتاد الناس عمى إتباعيا
بطريقة منتظمة ومتكررة ،ومع مرور الزمن اعتقدوا بأن ىذه السموكات إلزامية وال يجوز
مخالفتيا.
 من حيث النطاق: القاعدة العرفية تنظم العالقات فيما بين الناس ،كالقاعدة العرفية المتمثمة في تبادل الزياراتفي المناسبات وفي بعض المواسم أو ما يسمى بزيارات التينئة بين العائالت.
 من حيث الهدف:تيدف القاعد ة العرفية بالدرجة األولى إلى فرض تمك الصمة أو الرابطة االجتماعية بين أفراد
المجتمع ،األمر الذي تحتويو القاعدة القانونية .

 -من حيث الجزاء:
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يتمثل الجزاء عند مخالفة أية قاعد عرفية في استنكار الرأي العام لذلك الشخص الذي صدر
عنو ذلك السموك ،واالستنكار قد يصل إلى درجة نبذه أو طرده ،أو حتى اإلجماع عمى عدم
التكمم معو ،فالعقوبة تكون حسب درجة المخالفة.
من خالل ما سبق ،يتضح لنا أن القاعدة القانونية تتفق مع القواعد االجتماعية المتمثمة في
قواعد الدين وقواعد األخالق والقواعد العرفية فبكونيا تيدف إلى تنظيم عالقات األفراد داخل
المجتمع ،رغم أنيا تختمف من حيث طريقة التنظيم ،أو كما سبق توضيحو من حيث النطاق أو
اليدف أو الجزاء.
الفصل الثاني :خصائص القاعدة القانونية
من التعريف السابق ذكره والمطابق لما استقر عميو الفقو ،يتضح أن خصائص القاعدة
القانونية ،تتمثل في أنيا جاءت لتنظيم سموك وروابط األشخاص في المجتمع ،وأنيا تأتي
بصيغة عامة مجردة ،وأنيا ممزمة ومقرونة بجزاء توقعو السمطة العامة عمى كل من يخالفيا.
وتتمثل ىذه الخصائص فيما يمي:
 القاعدة القانونية قاعدة سموكية اجتماعية. القاعدة القانونية قاعدة عامة و مجردة. -القاعدة القانونية قاعدة ممزمة ومقترنة بج ازء.

 -1القاعدة القانونية قاعدة سموكية اجتماعية:
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القاعدة القانونية خطاب موجو لألشخاص لتنظيم وترشيد سموكيم وعالقاتيم داخل المجتمع،
وىذا الخطاب يتعمق بأفعال المخاطبين المكمفين وليس كل األشخاص ،فالصبي غير المميز
والمجنون ،ال يوجو لو حكم ىذا الخطاب إنما يوجو إلى وليو والمكمف المخاطب بيذه القاعدة قد
يكون شخصا طبيعيا (إنسان) ،كما قد يكون شخصا معنويا عاما أو خاصا( ،الدولة أو شركة
أو جمعية ،)...فيو ممزم بما جاءت بو القاعدة القانونية ،و في حالة العكس يطبق عميو الجزاء
المقرر.
كما نشير إلى أن القاعد القانونية عند مخاطبتيا ألفراد المجتمع ،فإنيا ال تحكم إال عمى السموك
الخارجي لألشخاص المخاطبين ،أي عمى السموك المادي فقط ،فيي ال تعتد بالنوايا.
والجدير بالذكر أن القاعدة القانونية تأتي وىي تحمل في نصيا أم ار أو نييا ،أو تنظيما لمواقعة
قانونية ومن أمثمة ذلك:
األمر الذي جاء في الفقرة األولى من المادة  495من القانون المدني الجزائري ،حيث تنصعمى أنو" :يجب عمى المستأجر أن يعتني بالعين المؤجرة وأن يحافظ عمييا مثمما يبذلو الرجل
العادي ".
أما النيي فمن أمثمتو ما قضت بو المادة  244من قانون العقوبات الجزائري من أن" :كل منارتدى بغير حق بدل ة نظامية أو لباسا ممي از لوظيفة أو صفة أو شارة أو وساما وطنيا أو أجنبيا
يعاقب بالحبس من ثالثة أشير إلى سنة وبغرامة من  120إلى  1000دج ،أو بإحدى ىاتين
العقوبتين ما لم يكون الفعل ظرفا مشددا لجريمة أشد".
 -2القاعدة القانونية قاعدة عامة مجردة:
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بقراءتنا لنص القاعدة القانونية نجد أنيا تخاطب كل أفراد المجتمع ،حتى ولو كانت ىذه القاعدة
موجية إلى شخص واحد كرئيس الجميورية ،أو شريحة معينة ،كطائفة المحامين أو التجار ،أو
كل أفراد المجتمع ،كالنص المحدد لسن الرشد(.)19
فالمشرع الجزائري في الخطاب أو النص الذي أورده في المادة  40من القانون المدني بقولو":
كل شخص بمغ سن الرشد متمتعا بقواه العقمية ،ولم يحجر عميو يكون كامل األىمية لمباشرة
حقوقو المدنية" ،وسن الرشد تسعة عشر ( )19سنة كاممة ،فكل شخص بمغ سن الرشد المحدد
قانونا وكان متمتعا بقواه العقمية ،تقع عميو المسؤولية القانونية ،فيذه القاعدة خاصة بكل فرد،
ألنيا لم تعين لنا شخصا بذاتو أو صفاتو.
ومثال ذلك :األمر في القاعدة القانونية التي تقر بأن الولد المولود من أب جزائري يعد جزائريا
بالنسب بغض النظر عن اإلقميم الذي تمت فيو والدتو.
فالفرض واضح في عبارة الولد المولود من أب جزائري ،أما الحكم فقد جاء في عبارة يعد
جزائريا بالنسب.
وبناءا عمى ما سبق بيانو ،فإن القاعدة القانونية تأتي في جميع األحوال وىي متصفة بالعمومية
والتجريد و إال فقدت ميزتيا .
مثال :القاعد المنصوص عمييا في الدستور والتي تحدد صالحيات رئيس الجميورية ىي في
األصل قاعدة عامة ومجردة ،فيي تخاطب كل من تقمد منصب رئيس الجميورية ،وىي مجردة
ألنيا تجرد المخاطبين بيا من صفاتيم و ذواتيم ،فيي ال تخاطب شخص باسمو أو صفاتو أو
بذاتو ،بل كل من توفرت فيو شروط رئيس الجميورية.
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 -3القاعدة القانونية قاعدة ممزمة ومقترنة بالجزاء:
إذا كان ىدف القواعد القانونية ىو تنظيم سموكات األفراد داخل المجتمع ،فمن أجل الوصول
إلى ىذا اليدف ،فالبد من ضرورة احترام ىذه القواعد القانونية ،أو بعبارة أخرى أن يتولد لدى
األفراد الشعور بإلزامية ىذه القواعد.
وتتجسد الصفة اإللزامية في القاعدة القانونية بالتكميف باحترام األمر أو النيي الذي تحممو في
طياتيا ،وال يمكن الحديث عن خاصية إلزامية القاعدة القانونية مالم ينص المشرع صراحة عمى
مختمف الجزاءات المقررة لمخالفة مختمف القواعد القانونية ،وبالتالي ال يمكن الحديث عن
خاصية اإللزامية ما لم ترتبط القاعدة القانونية بجزاء يوقع من طرف السمطة المختصة عمى كل
من يخالف حكيا القاعدة.
والجزاء يتنوع ويختمف حسب القاعدة القانونية ،فيناك الجزاء الجنائي ،والجزاء المدني ،والتجاري
والج ازء اإلداري ،والجزاء الدستوري  ،والجزاء الدولي ،وبعبارة أخرى تختمف الجزاءات حسب تنوع
القواعد القانونية ،وىذا ما سنراه عند الحديث عن أنواع الجزاء .
أ -الجزاءات الجنائية:
يقصد بالجزاء الجنائي وىو أشد أنواع الج ازء األثر المادي الذي يرتبة القانون عمى مخالفة
قواعده عند االقتضاء ،متمثال في العقوبة التي توقعيا السمطة عمى كل من يرتكب فعل غير
مشروع تجرمو قاعدة جنائية ما ،أن شدتو تتدرج وفق خطورة الجريمة المرتكبة.
مثال :العقوبة بدنية كاإلعدام ،طبقا لما قضت بو المادة  1/84من قانون العقوبات الجزائري،
حيث جاء فييا" :كل من يرتكب اعتداء يكون الغرض منو نشر التقتيل أو التخريب في منطقة
أو أكثر يعاقب باإلعدام ".
11

12
أو سالبة لمحرية كالسجن المؤبد وفقا لما جاء في الفقرة األولى من المادة  205من نفسالقانون" :يعاقب بالسجن المؤبد كل من قمد خاتم الدولة أو استعمل الخاتم المقمد ".
أو السجن المؤقت ،حسب نص المادة  206من نفس القانون والتي تقضي بأنو ":يعاقببالسجن من خمس سنوات إلى عشرين سنة كل من قمد أو زور  ...أو استعمل طوابع أو أوراق
أو مطارق أو دمغات مزورة أو مقمدة " .
أو الحبس طبقا لما قررتو المادة  157من نفس القانون" :يعاقب الحارس بالحبس لمدة منشير إلى ستة شيور إذا وقع الكسر نتيجة إىمالو " .
أو عقوبة مالية طبقا لما قضت بو المادة  455من نفس القانون ":يعاقب بغرامة من 100دج
إلى  500دج ،ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة خمسة أيام عمى األكثر :كل من أتمف أو
خرب الطرق العمومية أو اغتصب جزءا منيا وذلك بأية طريقة كانت".
أما الجزاءات المتمثمة في تدابير األمن ،فمنيا ما نصت عميو المادة  19من قانون العقوبات
بقوليا " :تدابير األمن الشخصية ،كالحجر ،والمنع من ممارسة مينة أو نشاط أو فن معين."...
ومنيا ما نصت عميو المادة  20بقوليا " :تدابير األمن العينية وتتمثل في مصادرة األموال،
واغالق المؤسسة".
ب  -الجزاءات المدنية:
يتنوع الجزاء المدني بدوره وذلك بحسب القاعدة التي تمت مخالفتيا ،فقد يكون ىذا الجزاء بمثابة
تعويض عن ضرر مادي أو معنوي يمحقو أحد طرفي .
مثال :نصت المادة 1 /5و 2من قانون األسرة" :الخطبة وعد بالزواج ولكل من الطرفين العدول
عنيا .
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 إذا ترتب عن العدول عن الخطبة ضرر مادي أو معنوي ألحد الطرفين جاز الحكم لوبالتعويض ..وقد يكون بمثابة إعادة الحالة إلى ما كانت عميو قبل وقوع المخالفة كإزالة مبني تم
بناؤه في أرض ممموكة لغير الباني .
أو بطالن تصرف قانونی ،كما لو كان ىذا التصرف صاد ار عن شخص فاقد األىمية.طبقا النص المادة  42من القانون المدني المباشرة حقوقو المدنية ،كمن كان فاقد التمييزلصغر السن ،أو عتو أو جنون.
وقد يكون بمثابة التنفيذ الجبري ،وذلك عن طريق الحكم القضائي الذي يتحصل عميو الدائنلتنفيذه جب ار عمى أموال المدين بالحجز عمييا ،ثم بيعيا بالمزاد العمني ليستوفي من ثمنيا مالو
من حق متى امتنع المدين عن الوفاء بدينو في الميعاد المتفق عميو.
ج  -الجزاءات اإلدارية:
وتتمثل في إلغاء أو إبطال قرار إداري أو عقد من العقود اإلدارية المخالفة لقاعدة قانونية ،أو
تعويض عن ضرر ،وذلك حسب محل المخالفة التي يجب أن تكون في نطاق القانون اإلداري.
وقد يوقع ىذا الج ازء عمى الموظف نتيجة إىمالو أو تعسفو عن العمل المنوط بو تأديبا لو ،عمما
الجزء التأديبي تكون بمقدار جسامة الخطأ المرتكب أمثمة :
ا
أن درجة ىذا
اإلنذار أو التوبيخ أو التوقيف عن العمل لمدة محدودة أو التنزيل في الرتبة أو التسريح .العامل الطبيب الذي يفشي أسرار المينة يعاقب تأديبيا من الجية المستخدمة لو . الطالب الذي يخل بقواعد االمتحان وآدابو يعاقب تأديبيا من المعيد أو الكمية التي ينتميإلييا ،إما بحرمانو من بعض المواد أو بوقفو أو بفصمو.
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د -الجزاء الدولي:
تتنوع الجزاءات بتنوع القواعد القانونية والمخالفات المرتكبة بشأنيا ،سواء بخرقيا أو عدم
تطبيقيا ،لذا فإننا ال نجدىا في مجال العالقات بين أفراد المجتمع ،فحسب بل تتعدى ذلك إلى
العالقات فيما بين الدول والمنظمات الدولية في وقت السمم والحرب ،ويحكم بيذه الجزاءات
مجمس األمن الدولي ،وحسب طبيعة مخالفة قاعدة من قواعد القانون الدولي ،تأخذ الجزاءات
الدولية بعض األشكال التالية:
*مقاطعة اقتصادية لمدولة المخالفة جزئيا أو كميا .
*عزل الدولة المخالفة في المواصالت الجوية والبحرية .
*حصار أو تدخل عسكري .
وبناءا عمى ما تقدم ،يمكن القول بأن الجزاء في القانون لو صفة الجبر والردع مما يكفل احترام
القاعدة القانونية ،وأنو :
مادي محسوس،توقعو السمطة العامة، حال و مباشر أي يوقع بمجرد وقوع المخالفة.الفصل الثالث :تقسيمات القانون
تم تقسيم القانون منذ القديم إلى قوانين مسطرة وقوانين غير مسطرة ،وكان يقصد بالقوانين
المسطرة تمك التي يسنيا الحاكم ،أما القوانين غير المسطرة فيقصد بيا العرف وقواعد الدين،
وقد عرف الفكر القانوني تفرقو أخرى ،ىي تفرقة القوانين إلى موضوعية وأخرى شكمية ،غير أن
14

15
أ ىم تقسيم ظير وبقي العمل بو ساريا إلى اليوم ىو تقسيم القانون إلى قانون عام و قانون
خاص.
أوال -تقسيم القانون من حيث العالقة التي ينظمها:
يجمع الفقو عمى أن تقسيم القانون إلى قانون عام وقانون خاص عرف منذ القديم وطبقو
الرومان ،وىو اليوم يعد مبدءا مستق ار و مسمما بو في الفقو الحديث .
ورغم ذلك فقد ظل الخالف قائما حول تحديد فروع القانون العام وفروع القانون الخاص ،األمر
الذي أدى إلى ظيور عدة معايير لمتفرقة بينيا.
-1أساس تقسيم القانون إلى عام وخاص:
أ -أساس التقسيم:
حاول فقياء القانون إيجاد معيار دقيق يتم عمى ضوئو تقسيم القانون إلى عام وخاص ،فتعددت
ىذه المعايير وكان منيا :
معيار المصمحة:ىذا المعيار الذي يرى أصحابو أن القانون العام ىو الذي يعمل عمى تنظيم وحماية المصمحة
العامة ،بينما القانون الخاص فيو ييدف إلى تحقيق المصالح الخاصة لألفراد.
انتقد ىذا المعيار من خالل فكرة أن القانون ميما كان نوعو فيو ييدف في األخير إلى تحقيق
المصمحة العامة لذلك ،فإن ىذا المعيار ال يعتبر معيا ار دقيقا صالحا لمتمييز بين قواعد القانون
العام وقواعد القانون الخاص.
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معيار إلزامية القاعدة القانونية:
أما المعيار الثاني فيتمثل في استعمال إلزامية القاعدة القانونية لمتفرقة بين القانون العام والقانون
الخاص ،وذلك في اعتبارىم أن قواعد القانون العام آمرة بينما قواعد القانون الخاص تكون
مكممة وخاضعة إلرادة األفراد ،غير أن ىذه الفكرة قد تعرضت بدورىا إلى إنكار وذلك بحجة أن
القواعد اآلمرة ال تخص قواعد القانون العام وحده ،بل حتى القانون الخاص يتضمن قواعد آمرة.
معيار السيادة أو السمطة العامة:
وىو بمثابة المعيار الراجح عند أغمب الفقياء لمتمييز بين النوعين ،ومؤدي ىذا المعيار ىو أننا
كمما كنا في عالقة بين طرفين أحدىما يمثل الدولة أو أحد فروعيا نكون بصدد القانون العام،
وفي حالة العكس نكون بصدد القانون الخاص.
بمعنى أن صفة الشخص ىي التي يعتد بيا لتحديد القواعد الواجبة التطبيق ،فالشخص قد يكون
فردا من أفراد المجتمع شخص طبيعي ،وقد يكون شخصا معنويا عاما يتميز بالسمطة العامة،
كالدولة والوالية والبمدية والمؤسسات ،...أو شخصا معنويا خاصا کالجمعيات والمؤسسات
والشركات الخاصة.
غير أن تدخل أو وجود الدولة أو من يمثميا في أية عالقة ال يعني بالضرورة أن ىذه العالقة
يحكميا القانون العام ،بل يمكن أن تكون من تنظيم قواعد القانون الخاص ،كما ىو الشأن في
حالة قيام الدولة أو من يمثميا بتأجير مساكن أو محالت لمتجارة ،فالعبرة بتوافر واستعمال.
عنصر السمطة العامة أو بتخمفو ،فكمما توافر وتحقق استعمال عنصر السمطة في أية عالقة
قانونية كان القانون العام ىو الذي يحكم ىذه العالقة ،أما إذا تخمف ىذا العنصر ولم يستعمل
فإن القانون الواجب تطبيقو عمى ىذه العالقة ىو القانون الخاص.
16

17
-2أهمية التقسيم بين القانون العام والقانون الخاص:
من أىم النتائج المترتبة عمى التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص ىي:
 أن الدولة باعتبارىا تتمتع بالسيادة والسمطة العامة عمى إقميميا ،فإن مركزىا القانوني يمنح لياعدة امتيازات ال نجدىا في القانون الخاص ،كالحق في إصدار الق اررات الفردية والتنظيمية التي
تؤثر في مراكز األفراد ،كقرار نزع الممكية لممنفعة العامة ،والتنفيذ المباشر لق ارراتيا دون المجوء
إلى السمطة القضائية.
أن األموال العامة التي تسيرىا الدولة أو أشخاص القانون العام يتم وفق نظام قانوني مغاير
لمنظام القانوني الذي تنظم بو األموال الخاصة لألفراد ،الخاضعة لجممة من األحكام القانونية
والتي نجدىا موزعة عمى مواد القانون الخاص ،كالحجز وحق التممك وما يرد عمى الممكية من
تصرفات وما تكسبو من سمطات يتعامل عمى ضوئيا األفراد في عقودىم ،في حين نجد أنو ال
يجوز التصرف في األموال العامة ،وال الحجز عمييا وال يمكن تممكيا بالتقادم ،وذلك ضمانا
لدوام المنفعة العامة التي تيدف الدولة إلى تحقيقيا من تولى تسيير ىذه األموال.
كما أن اختالف األحكام القانونية بين مسؤولية أشخاص القانون العام ومسؤولية األفراد
والعالقات التي يخضع ليا العمال التابعين لتمك األشخاص أدت إلى ضرورة وجود جية قضائية
متميزة ومستقمة عن القضاء العادي ،تتمثل في القضاء اإلداري ،الذي يعد من أىم مصادر
القانون اإلداري.
أوال -القانون العام وفروعه:
بالنظر إلى طبيعة وميدان تطبيق القانون العام ،يتضح لنا أن ىذا القانون قد تطبق قواعده
خارج إقميم الدولة كما تطبق داخمو ،األمر الذي يجعل ىذا القانون ينقسم من حيث نشاط الدولة
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إلى قانون عام خارجي و قانون عام داخمي ،وىذا بحسب النشاط الذي تقوم بو الدولة ،فإن كان
خارج إقميميا أي مع الدول أو المنظمات الدولية في مجال العالقات الدولية سواء في وقت
الحرب أو السمم فإن القانون الواجب تطبيقو ىو القانون العام الخارجي .
أما إذا كان نشاط الدولة الذي تقوم بو  -بوصفيا سمطة عامة وصاحبة سيادة -محصو ار في
إقميميا فيكون خاضعا لمقانون العام الداخمي.
والقانون العام ىو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم عالقات بين طرفين يكون أحدىما أو
كالىما ممن يممك عنصر السيادة أو السمطة.
أوال -القانون العام الخارجي (القانون الدولي العام):
القانون العام الخارجي أو ما يعرف بالقانون الدولي العام ،ىو مجموعة القواعد القانونية التي
تنظم عالقات الدول فيما بينيا في زمن السمم أو في زمن الحرب .
ففي وقت السمم يبين القانون الدولي العام الشروط الواجب توافرىا لقيام الدولة واالعتراف بيا،
كما تنظم قواعده أيضا العالقات بين الدول ومختمف المنظمات الدولية ،كما يعمل أيضا عمى
تنظيم أحكام المعاىدات والمنازعات بين الدول ،وكيفية التحكيم والقضاء الدولي ،وقد تسمى ىذه
القواعد في مجموعيا بقانون السمم .
أما في وقت الحرب فتتناول قواعده إجراء وكيفية إعالن الحرب ،وما ىي األسمحة التي يحظر
استعماليا ،وكيفية معاممة األسرى وتبادليا ،وطريقة إنياء الحرب ،وتعرف ىذه القواعد القانونية
في مجموعيا بقانون الحرب ،كما يشمل ىذا القانون العام الخارجي القواعد واألحكام المتعمقة
بالمنظمات الدولية واإلقميمية وعالقاتيا بغيرىا من الدول ،وعالقاتيا ببعضيا البعض ،وتدعى
ىذه القواعد في مجمميا بقانون التنظيم الدولي لممنظمات الدولية ،ومن ىذه المنظمات الدولية
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التي ظيرت عقب الحرب العالمية األولى ،منظمة العمل الدولية ،وعصبة األمم ،ومن
المنظمات الدولية العالمية التي ظيرت عقب الحرب العالمية الثانية ،ىيئة األمم المتحدة ،ومن
بين المنظمات الدولية اإلقميمية منظمة الوحدة اإلفريقية ،التي أصبحت تعرف حاليا باإلتحاد
اإلفريقي ،والجامعة العربية . ..وبناء عمى ما سبق فإن أشخاص القانون الدولي العام ىي الدولة
المستقمة ،والمنظمات الدولية واإلقميمية ،و الجيوية.
أما مصادر ىذا القانون فتتمثل في:
ميثاق األمم المتحدة .العرف الدولي .المعاىدات الدوليةاالتفاقيات الثنائية ،و الجيوية.وقد ظيرت بشأن طبيعة قواعد ىذا القانون آراء وأفكار متضاربة ،انقسم الفقو عمى ضوئيا إلى
فريقين ،األول يرى أن قواعد القانون الدولي ليست بالقواعد القانونية ذات الخصائص المميزة ليا
عن غيرىا من القواعد ،وباألخص مسألة الجزاء التي تعتبر الخاصية الفاعمة في القواعد
القانونية ،وذلك لعدم وجود سمطة أعمى تتولى سنيا وتنفيذىا ،وعميو فيم يعتبرونيا قواعد
أخالقية تنظيمية ،وأن مخالفتيا ال ترتب أية مسؤولية من الناحية القانونية أما الفريق الثاني
فيرى أن قواعد القانون الدولي العام ىي قواعد قانونية بالمعنى الصحيح وأن المجتمع الدولي
ىو الذي يتولى توقيع الجزاء عمى المخالف ليا ،غير أن ىذا الجزاء يختمف عن الجزاء المعيود
في القانون الداخمي ،فقد يكون بمثابة المعاممة بالمثل أو تدخل الدول اإلرغام الدولة المعتدية
حتى تمتزم بواجبيا.
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ثانيا -القانون العام الداخمي وفروعه:
وسميت كذلك ألنيا تطبق داخل إقميم الدولة ،عكس القانون العام الخارجي ،فيو مجموعة من
القواعد القانونية التي تحدد المركز القانوني لمدولة كما تنظم عالقاتيا باألشخاص باعتبارىا
سمطة عامة ،وصاحبة سيادة ،وىو يشتمل عمى فروع ىي:
 -1القانون الدستوري :ىو مجموعة القواعد القانونية الممزمة التي :
تحدد شكل الدولة،وتبين نظام الحكم،وتنظيم السمطات العامة فييا وعالقاتيا بعضيا بالبعض اآلخر،كما تبين حريات األفراد العامة وحقوقيم و واجباتيم .ومن خالل ما تقدم ،يتضح لنا أن أىم الموضوعات التي يشتمل عمييا القانون الدستوري ىي:
شكل الدولة كأن تكون بسيطة أو اتحادية ونظام حكميا كأن يكون ممكيا أو جميوريا.
بيان السمطات العامة المختمفة لمدولة ،والمتمثمة في :
 السمطة التشريعية التي تتولى سن التشريعات ،وتتمثل في الجزائر في كل من الغرفة األولىالمجمس الشعبي الوطني ،والغرفة الثانية مجمس األمة.
 السمطة التنفيذية وىي التي تتولى تنفيذ القوانين وادارة المرافق العامة عن طريق الييئةالتنفيذية واإلدارية العميا لمدولة والمتكونة من رئيس الدولة ،والحكومة والوز ارء .
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 السمطة القضائية وىي التي تختص دون غيرىا بالفصل في المنازعات الناس ،وبينيم وبينالسمطات والييئات والمرافق العامة ،وذلك وفقا لما يقضي بو القانون .
 بيان الفصل بين السمطات الثالث السابقة في الدولة وتحديد مجال اختصاصيا تطبيقا لمبدأالفصل بين السمطات .
 بيان حقوق اإلفراد وواجباتيم ،فالمواطنون سواسية أمام القانون ،كما أنيم متساوون فيالحقوق والحريات.
ولقد عرفت الجميورية الجزائرية منذ االستقالل الدساتير التالية اآلن وىي :
 دستور  1963/03/08الذي صدر في عيد الرئيس أحمد بن بمة ،وقد تم اعتماده بعداالستفتاء عميو .
 دستور  ،1976/11/22الذي صدر في عيد الرئيس الراحل ىواري بومدين . دستور  1989/02/23الذي صدر في عيد الرئيس الشاذلي بن جديد ،وأىم ما ميز ىذاالدستور عن سابقيو في مجال الحقوق ىو االعتراف لألفراد بحق إنشاء الجمعيات ذات الطابع
السياسي .
 دستور  1996/02/28الذي صدر في عيد الرئيس اليمين زروال ،ومن أبرز التعديالتالتي جاء بيا ىذا الدستور ىي تمك التي مست السمطة القضائية حيث تم إحداث ىياكل جديدة
كمجمس الدولة ومحكمة التنازع وذلك بمقتضى المادة  152منو ،ومحكمة عميا لمدولة تختص
بمحاكمة رئيس الجميورية عن األفعال التي يمكن وصفيا بالخيانة العظمی ،ورئيس الحكومة
عن الجنايات والجنح التي يرتكبانيا بمناسبة تأديتيما لوظائفيا وىذا بمقتضى المادة  158منو،
ىذا الدستور الذي عدل في  2002/04/10بتكريس دسترة األمازيغية ،والتعديل الثاني بتاريخ
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 2008/11/12والذي ألغي بموجبو تقييد فترات الترشح المنصب رئيس الرئاسة.
 دستور  2016الذي عرف عدة تعديالت . دستور  2020/11/01الذي جاء نتيجة الحراك الشعبي الذي انطمق في 2019/02/22والذي من خاللو نادي الشعب الجزائري بضرورة إجراء تعديالت في كل مناحي منظومة الحكم
في الجزائر.
 -2القانون اإلداري:
ىو فرع من فروع القانون العام الداخمي يتكون من مجموعة القواعد القانونية واألحكام القضائية
التي تحكم اإلدارة العامة من حيث تنظيميا ونشاطيا ،وما قد يترتب عمى ىذا النشاط من
منازعات ،و عالقة كل سمطة بغيرىا من السمطات اإلدارية ،وعالقات ىذه السمطات اإلدارية
باألفراد والجماعات الخاصة.
خصائص ومميزات القانون اإلداري:
يتميز القانون اإلداري بعدة خصائص أىميا :
 أنو حديث النشأة مقارنة بفروع القانون األخرى ،حيث يعود ظيوره إلى أواخر القرن الثامنعشر.
 أنو قانون غير مقنن بسبب تطوره المستمر وذلك وفق متطمبات اإلدارة العامة ،وما تفرضوالمرافق العامة من حسن السير في عمميا ،إال أن ىذا لم يمنع من وجود نصوص محددة.
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 ىو بمثابة تقنين ينظم جانب من جوانب النشاط اإلداري وكيفية تسيير المرافق العامة،كالقانون األساسي لموظيفة العامة ،والقانون المتعمق بالوالية و القانون المتعمق بالبمدية ،والقانون
المتعمقة بنزع الممكية من أجل المنفعة العامة.
ولعل من بين أهم موضوعات القانون اإلداري نجد ما يمي:
 تنظيم اإلدارة العامة ،وذلك بإحدى الطريقتين المركزية أو الالمركزية ،مع بيان الشخصيةاالعتبارية التي تتحمى بيا اإلدارة العامة.
 نشاط اإلدارة ،ويظير ذلك في سير المرافق العامة ،كاألمن والصحة والتعميم واألشغالالعمومية باالعتماد عمى الموظف العام الذي يرتبط معيا بعالقة تنظيمية ال تعاقدية.
 كيفية تسيير المال العام ،والمحافظة عمى النظام العام بتطبيق جممة من اإلجراءات تقوم بيااإلدارة بقصد تمكين األفراد من التمتع بحقوقيم وحرياتيم.
-3القانون المالي :و يسمى أيضا قانون ميزانية الدولة ،وىو مجموعة القواعد القانونية التي يتم
بيا تسيير مالية الدولة وتنظيم أوجو استعماالتيا المختمفة ،وبيان مصادرىا المتنوعة من ضرائب
ورسوم متنوعة ،واجراءات تحصيميا باإلضافة إلى كيفية تحضير الميزانية السنوية لمدولة وطرق
الرقابة عمى تنفيذىا ،ويتم تمويل الميزانية السنوية لمدولة بإيرادات متنوعة يتم تحصيميا من:
أ -الدومين العام (األمالك العامة) :ويتمثل في ممتمكات الدولة من مساكن ومحالت ومخازن
ومسارح ومتاحف ومالعب وغيرىا.
ب -الضرائب :والتي قد تكون مباشرة ويقصد بيا المبالغ المفروضة عمى المداخيل ميما كانت
طبيعتيا ،أو التي تكون غير مباشرة وىي المبالغ المفروضة عمى االستيالك ،أي التي يتحمميا
المستيمك وحده.
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ج -الرسوم المختمفة :وىي عبارة عن مبالغ يدفعيا الفرد لإلدارة مقابل خدمة تنفرد بيا الدولة،
كالرسوم التي يدفعيا الفرد الستخراج بطاقة التعريف الوطنية ،جواز السفر ،رخصة البناء،
وغيرىا ،ولقد كان القانون المالي جزاء من القانون اإلداري ،ونظ ار ألىمية موضوعاتو وتعددىا،
تم فصمو عن القانون اإلداري ،وأصبح فرعا مستقال من فروع القانون العام.
-4القانون الجنائي:
ىو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الجرائم المختمفة والعقوبات المقررة ليا ،وكذلك
اإلجراءات المتعبة لتعقب المتيم ومحاكمتو وتنفيذ العقوبة عميو متى كان مدانا ،وتنقسم قواعد
القانون الجنائي إلى قسمين:
قواعد تبين األفعال التي تعتبر من قبيل الجرائم والعقوبات المقررة لكل منيا وتسمى بالقواعد
الموضوعية (قانون العقوبات).
قواعد تتضمن اإلجراءات الواجب إتباعيا في التحقيق منذ وقوع الجريمة إلى أن يتم تنفيذ الحكم
الصادر فييا ،وتعرف ىذه القواعد باإلجراءات الجزائية .
أ -القواعد الموضوعية و تسمى قانون العقوبات:
ىذا القانون الذي يبين األفعال المجرمة وما يفرض ليا من عقاب ،وقد صدر في  8جوان
 ، 1966أين قسم فيو المشرع األفعال الجريمة إلى جنايات ،وجنح ومخالفات ،كما قسم العقوبات
بدورىا إلى عقوبات أصمية وعقوبات تبعية ،وعقوبات تكميمية وقانون العقوبات بدوره ينقسم إلى
قسمين القسم العام والقسم الخاص.
القسم العام :وفيو يحدد المشرع األركان العامة لمجريمة وتقسيماتيا المشار إلييا سابقاوتصنيفيا  ،وتنظيم العقوبة وكيفية توقيعيا ،والظروف المشددة والمخففة أو اإلعفاء منيا.
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القسم الخاص :وفيو يبين المشرع كل جريمة عمى حدى ،كما يبين أركانيا والعقوبة المقررالييا ،مع تحديد الحد األدنى واألقصى ليا.
ب -القواعد الشكمية أو قانون اإلجراءات الجزائية:
يشتمل ىذا القانون عمى مجموعة القواعد اإلجرائية الواجبة األتباع من وقت وقوع الجريمة إلى
حين إصدار الحكم وتوقيع العقاب عمى مرتكبيا ،وفي ىذا المجال تنشط الضبطية القضائية
وىيئة التحقيق الجنائي وذلك حسب اختصاصاتيا.
ثانيا -القانون الخاص وفروعه:
ىو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم عالقة بين طرفين ،ال يكون أحدىما أو كالىما ممن
يممك عنصر السيادة أو السمطة ،وقد تكون الدولة أو أحد فروعيا طرفا في العالقة ولكن تتجرد
من فكرة السمطة أو السيادة ،وكأنيا شخص طبيعي.
-1القانون المدني:
وىو أىم فرع من فروع القانون الخاص ،بل يعتبر أساسيا وأقدميا ،وىو بمثابة الشريعة العامة
لكافة فروع القانون الخاص ،وأصل ىذه التسمية تعود إلى القانون الروماني ،والذي كان يدعی
بقانون المدينة ،أي القانون الذي يحكم مدينة روما ومواطنييا ،ويقابمو قانون الشعوب ،الذي
يحكم العالقات بين المواطنين واألجانب في اإلمبراطورية ،وبعد فترة اندمج قانون الشعوب
بالقانون المدني ،وفي القرن السادس الميالدي أصبح اصطالح القانون المدني مرادفا لمقانون
الروماني في مجموعو ،والذي تم تجميعو تحت اسم موسوعة القانون المدني ،وذلك لتمييزه عن
مجموعة القانون الكنسي ،وتطور وأصبح يعرف عند فقياء القانون بالقانون الخاص.
وينظم القانون المدني نوعين من العالقات :
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 عالقات الفرد بأسرته  :وتعرف ىذه العالقات باألحوال الشخصية ،خص ليا المشرع قانونامستقال سماه قانون األسرة.
 العالقات الناتجة عن المعامالت المالية  :وتشمل عالقات األشخاص بغيرىم فيما يتعمقباألموال  ،والحقوق العينية ،كحق الشخص عمى مال معين وسمطتو عميو بطريقة مباشرة.
 -2القانون التجاري :ىو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم وتحكم النشاط التجاري أو
األعمال التجارية التي تقوم بيا طائفة معينة من األشخاص يسمون التجار ،ولقد كانت
النشاطات التجارية تخضع ألحكام القانون المدني  ،بمعنى أن القانون التجاري كان جزءا من
القانون المدني ،ولكن نظ ار لكثرة ىذه النشاطات والمنازعات التجارية و متطمبات المضاربة
والسرعة في المعامالت بين المضاربين و تدعيم الثقة و االئتمان بينيم ،أوجد المشرع قانونا
مستقال سماه القانون التجاري.
ومن أهم مواضيع القانون التجاري:
أ -تحديد تعريف التاجر ،وشروط اكتساب صفة التاجر ،والتزاماتو ،مثال :القيد في السجل
التجاري ،ومسك الدفاتر التجارية .
ب  -تحديد األعمال التجارية بمختمف أنواعيا ،األوراق التجارية...
ج -نظام اإلفالس والتسوية القضائية وىو الجزاء الموقع عمى التاجر الذي يتوقف عن دفع
ديونو.
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قانون العمل:
ىو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العالقة بين العمال وأصحاب األعمال في ظل حرية
التقاعد ،وتحمي المصالح والحقوق المكتسبة لكل منيما ،قصد التخفيف من شدة الصراع القائم
بين مصالحيا المتناقصة من أجل ضمان نوع من التوازن والتعايش السممي بين العمال
وأصحاب العمل.
ومن بين مواضيع قانون العمل نجد ما يمي:
تنظيم عالقة العمل (العالقة التعاقدية بما فيو من ساعات العمل وظروف القيام بو .تدابير
األمن والوقاية وتحديد أوقات الراحة األسبوعية والعطل .تنظيم األجر وحمايتو ،والترقية
والتكوين.
ضبط قواعد المنازعات الفردية والجماعية ،وكيفية ممارسة الحق النقابي وحق اإلضراب- .طرق
إنياء عالقة العمل ،وحاالت االنقطاع عن العمل.
القواعد الخاصة بتشغيل النساء واألشخاص والمعوقين واألجانب ،وسائر القواعد األخرى التي
تحكم أداء العمل وتحيط بو.
الفصل الرابع :مصادر القانون
مما الشك فيو أن القاعدة القانونية ميما كان نوعيا لم تنشأ من العدم ،فميا ظروفيا وأسبابيا،
ولقد أكد فقياء القانون أن لمقاعدة القانونية مصدر مادي ،تستمد منو موضوعيا ومادتيا،
ومصدر رسمي تستمد منو قوتيا والزاميا ،كقاعدة منظمة لشأن من شؤون الحياة.
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المصدر المادي :يقصد بو مجموعة العوامل التي ساىمت في تكوين القاعدة القانونيةكالعوامل الطبيعية واالقتصادية والتاريخية واالجتماعية .
فتاريخيا نجد أن القانون الجزائري مستمد من الشريعة اإلسالمية ،والقانون المصري ،والقانون
الفرنسي ،وىذا األخير مستمد في كثير من قواعده من القانون الروماني.
المصدر الرسمي :ويقصد بو المصدر الذي يستمد منو القانون قوتو وواجب تطبيقو ،ولمقانونمصادر تختمف باختالف المجتمعات والعصور ،ففي المجتمعات القديمة لعبت القواعد العرفية
والقواعد الدينية الدور األساسي في تنظيم الروابط والعالقات االجتماعية والنشاطات المالية.
أما اليوم فقد تزحزح العرف ليترك المجال لمتشريع ،حيث نجد أن أغمبية النظم القانونية ،تجعل
التشريع يحتل الصدارة في االستعمال والتحكيم ،ورغم ذلك فإن العرف مازال يحتفظ بقيمتو
ومكانتو كمصدر يرجع إليو وقت الحاجة حتى وان لم يحتل المرتبة األولى ،في المصادر
الرسمية ،وعميو فالمصادر التي يستمد منيا القاضي القاعدة القانونية ،تتمثل في:
 المصادر الرسمية. المصادر االحتياطية. المصادر التفسيرية.أ  -المصادر الرسمية :وىي التي بينيا المشرع الجزائري في نص المادة األولى من التقنين
المدني حصرا ،كما يمي" :يسري القانون عمى جميع المسائل التي تتناوليا نصوصو في لفظيا
أو في فحواىا .

28

29
واذا لم يوجد نص تشريعي ،حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة اإلسالمية ،فإذا لم يوجد
فبمقتضى العرف ،فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة ".
ومن خالل ىذا نص نستخمص المصادر التي يعتمد عمييا المشرع الجزائري من جية ،وتمزم
القاضي بإتباعيا عند إصدار أحكامو من جية أخرى ،وىي :
 التشريع األساسي :الدستور و التشريع العادي . مبادئ الشريعة اإلسالمية. العرف. مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة .وما يالحظ عمى نص ىذه المادة ىو أن المشرع لم يتعرض لدور الفقو والقضاء باعتبارىما من
المصادر التفسيرية لمقانون.
أوال -التشريع :مفيوم التشريع وخصائصو :الصطالح التشريع معنيان ،األول عام والثاني
خاص:
أ -المعنى العام :ويقصد بو وضع القواعد القانونية وصياغتيا بواسطة السمطة العامة المختصة
في الدولة لتنظيم عالقات األفراد في المجتمع .
ب -المعنى الخاص :يقصد بو مجموعة القواعد القانونية المنظمة لفرع من فروع القانون مكتوبة
في مدونة واحدة متسمسمة المواد ،كالدستور ،والتقنين المدني ،والتجاري ،وقانون العقوبات....
ويتميز التشريع بخصائص أهمها :
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 أن التشريع يتضمن قاعدة قانونية . أنو يتضمن قاعدة مكتوبة ،عكس القاعدة العرفية؛ وليذا يطمق عمى التشريع القانونالمكتوب ،تمتاز قواعده بكونيا معمومة النشأة وسيمة اإلثبات ،باإلضافة إلى أنيا تيدف إلى
تحقيق االستقرار واألمن في المعامالت.
 -2م صدر التشريع ىو السمطة العامة ،والمتمثمة عمى الخصوص في السمطة التشريعية ،وقد
تحل السمطة التنفيذية محل السمطة التشريعية في حاالت حددىا الدستور وأىميا :
حالة الضرورة  ،وذلك في حالتي:
 ما بين دورتي البرلمان ،أو بمعنى آخر عندما يكون البرلمان في عطمة. شغور السمطة التشريعية ويشترط في التشريع الصادر في حالة الضرورة أال يكون مخالفاألحكام الدستور ،وأن يعرض عمى السمطة التشريعية في أول دورة ليا.
الظروف االستثنائية ومؤداه وجود ظروف استثنائية أو خطر داىم يوشك أن يقع ،األمر الذي
يمنح لرئيس الجميورية الحق في التشريع بمراسيم ،وىذا ما نص عميو (المادة  124دستور
.)1996
-3أهمية التشريع :
لم يعد العرف يساير تطور العالقات والروابط االجتماعية ،فأصبح االلتجاء إلى التشريع أكثر
من ضرورة باعتبار مالءمتو وسرعتو في تنظم العالقات والروابط المختمفة ،باإلضافة إلى
مواكبتو لتطورات المجتمع في شتى الميادين االجتماعية واالقتصادية والسياسية.
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ومما زاد من أىمية التشريع أن السمطة أصبحت اليوم بيد الدولة ،ويمزميا لتسيير شؤون األفراد
استخدام أداة ووسيمة التشريع ،يمتزم القاضي بتطبيقو ولو كان غامضا ومبيما ،فعميو أن يجتيد
ويكشف عن قصد المشرع.
 -4مزايا التشريع وعيوبه :
 مزايا التشريع :وتتمثل عمى الخصوص في. سرعة التعديل. توحيد القانون والصياغة ،حيث يصدر عن سمطة عامة واحدة. يستجيب بسرعة لضرورات المجتمع .عيوب التشريع  :فتتمثل فيما يمي:
 أنو وليد صنعة المشرع وليس ثمرة طبيعية لتطور المجتمع. أنو ال يطابق دائما حاجة المجتمع مثل العرف. -5أنواع التشريع :قبل التعرض ألنواعو فالجدير بالذكر أن ىذا التشريع ىو إحدى وظائف
الدولة ،و الدستور ىو الذي يبين الييئة المختصة بيذه الوظيفة أما عن أنواع التشريع فيي
ثالثة متدرجة من حيث القوة واألولوية ،تتمثل في القانون األساسي أو الدستور ،التشريع
العادي ،التشريع الفرعي .
أوال -التشريع األساسي أو الدستور
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ىو التشريع األعمى في اليرم القانوني في الدولة ،فيو يحدد شكل الدولة ،ونظام الحكم فييا
وسمطاتيا السياسية والتشريعية والتنفيذية والقضائية ،وحدود كل سمطة وعالقاتيا باألخرى ،كما
يبين الحقوق األساسية لألفراد .
أساليب وضع الدساتير :أ -أسموب المنحة أو الهبة
وىو أسموب يعتمد في األنظمة الديكتاتورية ،أين تكون جميع السمطات متجمعة في يد الرئيس
المستبد ،فمن أجل الحفاظ عمى سمطاتو أو سدة الحكم ،نجده مباشرة بعد خوفو من ثورة الشعب
عميو ،يتنازل عن بعض صالحياتو لمصمحة الشعب في وثيقة مكتوبة ،تسمى الدستور ،وأمثمة
ذلك دستور فرنسا لعام  1814ودستور مصر لعام  ، 1923والدستور الياباني لعام .1889
ب -أسموب العقد أو االتفاق :يعتمد أيضا في األنظمة الديكتاتورية ،فمن أجل يحفظ الحاكم
المستبد عمى سمطاتو المطمقة ،يبرم اتفاقا أو عقدا مع ممثمي الشعب من أجل أن يتنازل عن
بعض صالحياتو ،خوفا من ثورة الشعب عميو تفقده الحكم ،ومن أمثمة ذلك نجد دستور الكويت
لعام .1962
ويعبر عن الطريقتين باألسموب غير الديمقراطي في إنشاء الدساتير.
ج  -األساليب الديمقراطية إلنشاء الدساتير :نجد كل من :
أسموب الجمعية التأسيسية:حيث يقوم الشعب بانتخاب مجموعة من األشخاص تجتمع في شكل جمعية تأسيسية يعيد ليا
وضع دستور لمبالد ،تحل ىذه الجمعية بطريقة آلية بمجرد انتيائيا من ميمة وضع دستور،
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ومن أمثمة ذلك الدستور الفيدرالي األمريكي عام  ،1778ودستور فرنسا عام  ،1848وعام
.1875
أسموب االستفتاء:حيث يقوم الحاكم بتعيين مجموعة من الخبراء في شتى الميادين تعيد إلييا ميمة إعداد مشروع
دستور ،ثم يعرض عمى الشعب من أجل استفتائو ،ومثال ذلك الدستور الجزائري لعام .1989
األسموب أو الطريقة الخاصة:وىو أسموب يجمع بين طريقة الجمعية التأسيسية وأسموب االستفتاء ويتم تعديل الدستور
بالطريقة التي يرسميا الدستور نفسو ،وفي ىذا الصدد تختمف الدساتير من حيث إجراءات
تعديل الدساتير ،فمنيا ما يكتفي في تعديمو بإجراءات يحددىا التشريع العادي ،أي التشريع
الصادر عن السمطة التشريعية ،ومنيا ما يستمزم إتباع إجراءات خاصة ترد في الدستور نفسو،
بحيث ال يمكن تعديمو إال بما نصت عميو.
أنواع الدساتير:
 -1من حيث إجراءات تعديل الدستور نجد:
 الدستور المرن :وىو الدستور الذي تكون إجراءات تعيمو بسيطة ،ال تختمف عن إجراءاتتعيل القوانين العادية.
 الدستور الجامد :وىو الدستور الذي تكون إجراءات تعديمو معقدة وصعبة ،كأن ينص مثالفي الدستور عمى مرور  10سنوات من أجل التعديل ،أو بعد وفاة الحاكم.
 -2من حيث الشكل :نجد نوعان:
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 الدستور المدون :وىو الدستور التي تكون مواده أو أحكامو مدونة أو مكتوبة في وثيقةرسمية ،مثل الدستور الجزائري ،التونسي......
 الدستور العرفي :وىو الدستور غير المكتوب في وثيقة رسمية ،فأحكامو تعارف عميياالمجتمع منذ القديم ،فتكون لدييم شعور بإلزاميتيا ،ومع مرور الوقت اتخذت شكل قواعد
دستورية.
ثانيا -التشريع العادي :يقصد بالتشريع العادي مجموعة القواعد القانونية التي تضعيا أو تسنيا
السمطة التشريعية ،ولقد حدد الدستور الجزائري لعام  1996في المادة  122منو المجاالت التي
يتم تنظيميا بالتشريع العادي ،أي التي يحق لمبرلمان التشريع فييا.
و السمطة المختصة بوضع التشريع ىي البرلمان أو السمطة التشريعية ،والتي تتميز في بالدنا
باالزدواجية بمعني وجود غرفتين ،تتمثالن في المجمس الشعبي الوطني ومجمس األمة.
والبرلمان قد يتكون من مجمس واحد أو من غرفة واحدة كما كان األمر في الجزائر في ظل
دستور  1976و دستور .1989
وقد يتكون من غرفتين كما ىو الحال في فرنسا ،حيث تسمى الغرفة األولى بالجمعية الوطنية
والثانية بمجمس الشيوخ.
أما في الجزائر فمقد نصت المادة  98من دستور  1996عمى أنو" :يمارس السمطة التشريعية
برلمان يتكون من غرفتين ،وىما المجمس الشعبي الوطني ،ومجمس األمة".
-مراحل وضع التشريع العادي:
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نص الدستور الجزائري عمى مراحل وضع التشريع العادي ،ومن ثم ال يمكن سن تشريع عادي
خارج ىذه المراحل ،وىي:
-1مرحمة المبادرة بالتشريع أو االقتراح :تنص المادة  2/1 119من دستور  1996عمى":
لكل من الوزير األول والنواب حق المبادرة بالقوانين ،تكون اقتراحات القوانين قابمة لممناقشة ،إذا
قدميا عشرون (  ) 20نائبا" فالمبادرة أو االقتراح بالتشريع ىي حق دستوري مخول لكل من
رئيس الوزراء والنواب ألخذ غير أن ىناك اختالف في تسمية المبادرتين :و يطمق عمى مبادرة
الوزير األول مصطمح مشروع قانون ،في حين يطمق عمى مبادرة النواب مصطمح اقتراح قانون.
والفرق بين المبادرتين ىو من حيث الصياغة القانونية ،حيث أن مبادرة النواب تكون أضعف
من الصياغة مقارنة بمبادرة الوزير األول.
-1مرحمة الفحص :بعد مرحمة المبادرة يعرض المشروع أو االقتراح عمى لجنة مختصة تابعة
لممجمس ا لشعبي الوطني ،لمقيام بفحص ما عرض عمييا ،وتقديم تقرير تثبت فيو مدى صالحيتو
لممناقشة والتصويت أو عدم ذلك.
مع العمم أن المشروع الذي يقدمو رئيس الحكومة ،يكون قد تم عرضو عمى مجمس الدولة
اإلبداء رأيو فيو ،ثم يودع لدى مكتب المجمس الشعبي الوطني.
-2مرحمة المناقشة والتصويت :بعد مرحمة فحص المشروع أو االقتراح وقبولو ،تأتي مرحمة
المناقشة والتصويت عميو وذلك من قبل أعضاء البرلمان ،عمى أن تبدأ ىذه العممية من طرف
نواب المجمس الشعبي الوطني ،ثم نواب مجمس األمة عمى التوالي.
ويعد المشروع أو االقتراح مقبوال إذا تمت المصادقة والتصويت عميو باألغمبية المطمقة بالنسبة
ألعضاء المجمس الشعبي الوطني ،وثالثة أرباع بالنسبة ألعضاء مجمس األمة.
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و إذا حدث خالف في نتيجة تصويت أعضاء الغرفتين ،كأن تحصل المصادقة من طرف
أعضاء إحدى الغرفتين ،وتتخمف من أعضاء الغرفة الثانية ،فإن الحل قد تضمنتو المادة
 4/120من د ،96حيث تقضي بأنو :
" وفي حالة حدوت خالف بين الغرفتين تجتمع ،بطمب من الوزير األول ،لجنة متساوية
األعضاء تتكون من أعضاء كمتا الغرفتين من أجل اقتراح نص يتعمق باألحكام محل الخالف".
بعد ذلك تقوم الحكومة بعرض النص المقترح عمى البرلمان لممصادقة عميو ،وفي حالة استمرار
الخالف يسحب النص كامال.
ولرئيس الجميورية حق االعتراض عمى مشروع أو اقتراح القانون ولو أن يطمب من البرلمان
إجراء مداولة ثانية ،واق ارره بثمثي أعضاء المجمس الشعبي الوطني ،طبقا لنص المادة  127من
دستور  1996حيث يقضي بأنو" :يمكن رئيس الجميورية أن يطمب إجراء مداولة ثانية في
قانون تم التصويت عميو في غضون الثالثين (  ) 30يوما الموالية لتاريخ إق ارره ،وفي ىذه
الحالة ال يتم إقرار القانون إال بأغمبية ثمثي أعضاء المجمس الشعبي الوطني".
-3مرحمة نفاذ التشريع :بعد إقرار مشروع قانون أو اقتراح قانون ،وعدم اعتراض رئيس
الجميورية عميو يتم نفاذه وفق أمرين ىما اإلصدار و النشر.
واإلصدار من اختصاص رئيس الجميورية ،فيو الذي يتولى إصدار التشريع بمرسوم رئاسي
يتضمن أم ار بتنفيذ ذلك التشريع ،وىذا طبقا لما تقضي بيم  1/126من د  1996حيث جاء
فييا ما يمي :
"يصدر رئيس الجميورية القانون في أجل ثالثين ( )30يوما ابتداء من تاريخ تسممو إياه".
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أما النشر فقد حدد كيفيتو المشرع في م  1/4من التقنين المدني حيث نص عمى أنو " :تطبق
القوانين في تراب الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ابتداء من يوم نشرىا في الجريدة
الرسمية ،وبيذا النص يتضح أن وسيمة نشر التشريع ىي الجريدة الرسمية" .
ويبقى ميعاد نفاذ التشريع ىو ما أكدتيم  2/4من القانون المدني " :وتكون القوانين نافذة
المفعول بالجزائر العاصمة بعد مضي يوم كامل من تاريخ نشرىا ،وفي النواحي األخرى في
نطاق كل دائرة بعد مضي يوم كامل من تاريخ وصول الجريدة الرسمية إلى مقر الدائرة ،ويشيد
عمى ذلك تاريخ ختم الدائرة الموضوع عمى الجريدة".
التشريعات االستثنائية :يمكن أن تحل السمطة التنفيذية محل السمطة التشريعية في الحاالت
التالية:
أ -حالة الضرورة :حيث يحق لرئيس الجميورية أن يشرع بأوامر في حالتي:
 ما بين دورتي البرلمان :أين يكون النواب في عطمة. حالة شغور السمطة التشريعية :ويقصد بيا أن البالد ال يوجد بيا سمطة تشرع القوانين .ب -تشريع التفويض :ويقصد بالتفويض أن الدستور منح لرئيس الجميورية سمطة وضع قوانين
في الظروف االستثنائية.
مثال :طبقا لمفقرة  3/4من المادة  124من الدستور  96فإنو " :يمكن لرئيس الجميورية أن
يشرع بأوامر في الحالة االستثنائية التي تخوليا الحالة االستثنائية المذكورة في المادة  93والتي
تفيد أنو" :يحق لرئيس الجميورية أن يشرع بأوامر ليا قوة التشريع العادي ،عن طريق اتخاذ
اإلجراءات االستثنائية التي تخوليا الحالة االستثنائية والتي تستوجبيا المحافظة عمى استقالل
األمة والمؤسسات الدستورية في الجميورية ".
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التشريع الفرعي أو الموائح:
يقصد بالتشريع الفرعي تمك النصوص القانونية التي تصدرىا السمطة التنفيذية في حدود
اختصاصيا الدستوري ،والسمطة التنفيذية تتمثل في كل من رئيس الجميورية ورئيس الوزراء،
المذين تثبت ليما سمطة تنظيمية عامة بمقتضى نص المادتين  3/125و  85دستور .1996
أما الوزراء فسمطت يم التنظيمية محصورة في مجال اختصاص كل واحد منيم ،باإلضافة إلى
الوالة ورؤساء البمديات ،والمصالح التي خول ليا سمطة تنظيمية محددة بموجب تفويض
تشريعي.
يطمق عمى ىذه النصوص التشريعية اسم الموائح أو التنظيمات ،وىي متدرجة من حيث القوة
القانونية ،وذلك تبعا لمجية المصدرة ليا أي حسب تدرج السمطات التنفيذية ،فتكون المراسيم
الرئاسية والتنفيذية عمى رأس ىذه التنظيمات ،وأقميا درجة الق اررات الو ازرية والق اررات الو ازرية
المشتركة ثم الق اررات الصادرة عن مسؤولي الييئات المحمية والمصالح األخرى.
فيذه الموائح في مجمميا أقل درجة من التشريع العادي ،وال تتعارض مع الدستور ،وىي عمى
ثالثة أقسام :
أ -الموائح التنفيذية:
يشترط إلصدار الموائح التنفيذية وجود قانون سابق صادر عن السمطة التشريعية ،أو ىي
مجموعة النصوص القانونية التي تتولى السمطة التنفيذية إصدارىا بغرض توضيح كيفية تنفيذ
وتطبيق نص قانوني معين صادر عن السمطة التشريعية ،باعتبار أن ىذه السمطة كثي ار ما
تقتصر في نصوصيا التشريعية عمى ذكر القواعد العامة تاركة تفصيميا لمسمطة التنفيذية ،نظ ار
لقدرتيا و معرفتيا لإلجراءات الخاصة بالتنفيذ ،فمثال بإمكان وزير التعميم العالي إصدار مرسوم
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تنفيذي لشرح كيفية تنفيذ قانون صادر عن السمطة التشريعية بخصوص قطاع التعميم العالي،
كما يمكن لوزير السياحة أن يصدر مرسوم تنفيذي لشرح كيفية تنفيذ قانون صادر عن البرلمان.
ب  -الموائح التنظيمية:
تختص السمطة التنفيذية أيضا بيذا النوع من الموائح ،وذلك بمقتضى نص المادة  125السابق
ذكرىا ،والتي تقوم بإصدرىا ،لتنظيم وتسيير المرافق العامة المختمفة في الدولة ،وىذه الموائح ال
تحتاج إلى تشريع سابق ،وانما ىي مستقمة ،ومن أمثمتيا المراسيم الرئاسية المتضمنة إنشاء
المؤسسات وتحديد اختصاصيا ،والغائيا .
ج  -لوائح الضبط اإلداري أو لوائح األمن والشرطة:
يعتبر ىذا النوع من الموائح من مقومات النظام العام ،وىي القواعد الالزمة لممحافظة عمى
األمن العام والسكينة العامة والصحة العامة ،ومثال ذلك الموائح المنظمة لممرور ،والموائح
المنظمة لممحالت ومراقبة الباعة المتجولين.
وال تحتاج ىذه الموائح إلى تشريع سابق ،كما ىو الحال في الموائح التنظيمية ،ومن األشخاص
المخول ليم إصدار ىذه الموائح رؤساء المجالس البمدية ،والوالة ،الممزمين بواجب السير عمى
حسن النظام واألمن العموميين وعمى النظافة العمومية ،وتنظيم الطرقات الواقعة في تراب
الوالية
المصادر االحتياطية والمصادر التفسيرية:
وىي مصادر تأتي بعد المصادر األصمية أو الرسمية يستأنس بيا القاضي في حالة عدم وجود
نص قانوني في التشريع بأنواعو الثالث.

39

40
-1المصادر االحتياطية:
أ -مبادئ الشريعة اإلسالمية:
كان لمشريعة اإلسالمية السبق في إرساء قواعد المعامالت في شتى مجاالتيا لتمبية حاجات
المجتمع وتنظيم الروابط والعالقات االجتماعية لكنو في العصر الحديث وبعد التطور الكبير
الذي حصل لمتشريع الوضعي ،فقد أصبحت قواعده مدونة ومرتبة ،مع العمم أن ىذه القواعد
كثي ار ما تكون مستنبطة من مبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية ،مما جعل االىتمام بو يعطيو
الصدارة في الترتيب ثم تميو مبادئ الشريعة اإلسالمية ،كما ىو مرتب في المادة األولى من
التقنين المدني الجزائري.
والمقصود بمبادئ الشريعة اإلسالمية كمصدر لمقانون الجزائري ،ىو مجموع ما فييا من قواعد
وأحكام ،يعود إلييا القاضي إذا لم يجد الحكم في التشريع ،بصرف النظر عن اختالف المذاىب
الفقيية أي دون التقيد بأي مذىب ،حتى ولو كان مذىب مالك باعتباره السائد في البالد.
ولمشريعة اإلسالمية بدورىا مصادر ىي :
 الكتاب :وىو القرآن الكريم . السنة النبوية الشريفة :بأنواعيا الثالثة :القولية والفعمية والتقريرية . اإلجماع  :وىو اتفاق مجتيدي أمة سيدنا محمد صمى اهلل عميو وسمم ،مثال ذلك :اإلجماععمى تحريم التدخين لمالو من تأثير عمى مقاصد الشريعة اإلسالمية (الدين ،العقل ،النفس
المال).
 القياس :وىو إلحاق واقعة ال نص عمى حكميا بواقعة ورد نص حكميا الشتراكيما في العمة،مثال :تحريم المخدرات الشتراكيا مع الخمر في العمة ،وىي السكر وذىاب رجاحة العقل.
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أما عن إمكانية تقنين مبادئ الشريعة اإلسالمية فقد توجت بمحاولة إصدار المجمة العدلية في
عيد الدولة العثمانية ،والتي تعطل العمل بيا بمجرد سقوط الدولة العثمانية ،ومن ذلك الوقت لم
يظير أي عمل في حجم تمك المجمة إال بعض التشريعات المحمية في بعض البمدان اإلسالمية،
رغم أن الدعوة إلى تقنين أحكام الشريعة اإلسالمية قديمة ،وخاصة في مجال المعامالت ،حتى
يسيل عمى القاضي الرجوع إلى قواعدىا الستنباط األحكام المتعمقة بالمسائل التي تعرض عميو،
غير أن ىذه الدعوة قد اعتبرىا البعض تعطيل لحركة االجتياد والمجتيدين ومنعيم من إبداء
آرائيم.
ب -العرف ) : (la coutumeىو ما تعود عميو الناس واستقر في أذىانيم من أحكام نشأت
عن تعامميم المتكرر بسموك معين ومتواتر وفي مجال معين ،حتى ترتب في أذىانيم الشعور
بإلزاميتيا .والعرف ىو أقدم المصادر القانونية التي عرفتيا البشرية ،فيعود إليو الفضل في
تنظيم الكثير من العالقات سواء االجتماعية أو المالية ،ونظ ار ألىميتو ،فرغم تطور المعامالت
في شتى المجاالت بتطور الصناعة والزراعة وسبل المعيشة وظيور قوانين وتشريعات تحكميا،
إال أن ىناك من البمدان مازالت محافظة عمى العرف واعطائو المكانة الريادية في أحكاميا،
کالبمدان االنجموسكسونية.
 -1أركان العرف :لمعرف ركنان :
 الركن المادي:وىو اعتياد الناس واتباعيم سموك معين بشأن مسألة معينة ،وىذا الركن المادي يتكون من عدة
شروط أىميا :
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 شرط العمومية :أي أن يكون العرف عاما شأنو شأن القاعدة القانونية ،بحيث ال يمس فردامعينا بذاتو ،بل يطبق عمى جميع من يعنييم .
 شرط القدم  :وىو ما يؤكد وضوح ذلك العرف في نفوس الناس. شرط الثبات :ومعناه أن تكون العادة متبعة من طرف الناس بصفة متواترة ومنتظمة ،يطبعيااالستقرار وعدم االنقطاع.
 عدم مخالفتو لمنظام العام واآلداب العامة ،بمعنى أن يكون ما تعود عميو الناس ال يتنافى فيمضمونو مع النظام العام واآلداب العامة ،كما لو تعود الناس عمى أخذ ثأرىم بأنفسيم ،فإن ىذه
العادة ال يصح اعتبارىا عرفا ميما كان قدميا .
ب -الركن المعنوي:
ويقصد بو أن يتولد لدى الناس الشعور بإلزامية القاعدة العرفية واقتناعيم بقوتيا ،بحيث أن من
يخالف تمك القاعدة يوقع عميو جزاء .
 التمييز بين العرف والعادة االتفاقيةتختمف العادة االتفاقية عن العرف لكون ىذا األخير يقوم عمى ركنين ،كما تم بيانو ،بينما نجد
أن العادة االتفاقية تقوم عمى الركن المادي فقط ،األمر الذي يجعميا غير ممزمة ،وأن القاضي
ال يعمل بيا إال إذا تم االتفاق بين األطراف صراحة أو ضمنيا عمى تطبيقيا.
-2مزايا العرف :من مزايا العرف أنو تعبير حقيقي عن إرادة المجتمع المتمثمة في تطبيق
سموكات معينة مالئمة لظروفو ،وممبية لحاجاتو ومتطمباتو المختمفة.
ج -مبادئ القانون الطبيعي ،وقواعد العدالة:
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مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة مصطمحات فضفاضة يقصد بيا إلزام القاضي بفض أي
نزاع يعرض عميو سواء بالقانون ،إذا كان ىناك ما ينظمو في التشريع فإن لم يجد ففي المبادئ.
الشريعة اإلسالمية فإن لم يجد ففي العرف فإن لم يجد فعميو أن يجتيد إلى أن يصل إلى الحكم
عمى ما ىو معروض أمامو .
-2المصادر التفسيرية:
يقصد بالمصادر التفسيرية آراء الفقياء وأحكام المحاكم ،التي يستنير بيا القاضي لمعرفة
الحقيقة التي تكمن في قواعد المصادر الرسمية.
أ -الفقه): (la doctrine
لمفقو معنيان ،يقصد باألول آراء عمماء القانون وما يدونونو من أفكار و نظريات و تعاريف
يستنبطونيا أثناء دراستيم وشرحيم لمقواعد القانونية أو الحكام القضائية.
أما المعنى الثاني فيقصد بو عمماء القانون ،والميتمون بالدراسات القانونية من أساتذة القانون
الجامعيين ،وكذا القضاة والمحامين والموثقين.
ففي عيد اإلمبراطورية الرومانية كانت أحيانا آراء فقياء القانون الروماني ممزمة كغيرىا من
القواعد القانونية ،يمتزم القاضي بتطبيقيا عمى ما يعرض عميو من منازعات.
كما ساىم العمماء المسممين في بيان مجال وشروط تطبيق مبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية
المستنبطة من القرآن والسنة النبوية الشريفة القولية والفعمية ،فظيرت عمى أيدييم المذاىب
الفقيية اإلسالمية األربعة المشيورة ،فيذه المذاىب التي عمل فقياؤىا عمى شرح وتوضيح
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مبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية وبينوا أن الشريعة اإلسالمية نظاما تشريعيا متكامال ينافس
أرقى وأحدث األنظمة القانونية.
أما في القوانين الوضعية الحديثة ومنيا القانون الجزائري ،فقد انعدم دور الفقو كمصدر رسمي
لقواعد القانون ،وأصبح يقتصر عمى تفسير ىذه القواعد ،وذلك بإظيار ما يشوبيا من عيوب أو
نقص أو غموض أو بتقديم أصوب الطرق لتطبيق القواعد القانونية ،غير أن ىذا لم ينقص من
أىميتو ،فيو ال يزال يقدم خدمات جميمة لكل من المشرع والقاضي ،وان كانت آراؤه ليست ممزمة
والدليل عمى ذلك نجد أن المشرع الجزائري لم يذكره من بين المصادر القانونية الرسمية التي
ألزم فييا القاضي بالعودة إلييا حين ينظر فيما قدم لو من منازعات مختمفة.
ب -االجتهاد القضائي ): (la jurisprudence
لمقضاء كمصدر لمقانون معنيين ،أحدىما يقصد بو السمطة القضائية التي تتولى أمر الفصل في
القضايا المطروحة أماميا ،عن طريق المحاكم .أما المعنى الثاني فيطمق عمى مجموعة المبادئ
القانونية المستخمصة من أحكام المحاكم ،وقد كان لمقضاء في جميع معانيو الدور البارز كأحد
مصادر القانون في العيد الروماني ،حيث أعطي لو الحق في إصدار بعض القواعد القانونية
في منشور أو أمر يعمق في ساحة المدينة ليسيل اإلطالع عمى القواعد التي يتضمنيا .
كما كان مصد ار ىاما في تطبيق مبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية وخاصة في عيد الخمفاء
الراشدين ،و المالحظ في القضاء اإلسالمي ىو أن القاضي يجب عميو أن يكون فقييا ،والفقيو
قاضيا مما أصبح من الصعوبة تمييز القضاء عن الفقو .أما مكانة القضاء في التشريعات
الحديثة ،فإننا نالحظ أنو ال يزال يحتفظ بدوره الريادي ،وخاصة في النظام القانوني
األنجموساكسوني ،حيث يمعب دو ار ىاما في خمق القواعد القانونية ،أي أن القاضي في ىذا
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النظام يعتبر منشئا لمقواعد القانونية ،ومن البمدان المتبعة لو نجد كل من النظام البريطاني
والواليات المتحدة األمريكية وأستراليا وجنوب إفريقيا ...
الفصل الخامس :التنظيم القضائي
أوال -تعريف القضاء:
لغة  :القضاء ىو الحكم بمعنى المنع ومنو سمي القاضي حاكما.
اصطالحا :القضاء ىو الييئة المختصة التي تفصل في الخصومات وتصدر عنيا األحكام في
الدعاوي التي تعرض عمييا.
ثانيا -مبادئ القضاء:
حق التقاضي :حيث كل شخص في المجتمع يتمتع بحق المجوء إلى القضاء متى تبين لوذلك وكمما اقتضت الحاجة ،ولجوء إلى القضاء يكون دون مقابل.
المساواة أمام القضاء :كل المواطنون متساوون في حق التقاضي أمام المحاكم حيث اليجري التمييز بينيما ،وىذا حتى يتحقق العدل بين المتقاضين.
التقاضي عمى درجتين :حيث لكل مواطن الحق في التقاضي عمى درجتين وىما المحكمةاالبتدائية ومجمس القضاء وىذا تجسيدا لفكرة العدالة.
ازدواجية القضاء :نظام ازدواجية القضاء يعني وجود نوعين من الييئات القضائية (القضاءالعادي والقضاء اإلداري).
ثالثا -السمطة القضائية:
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تعريف السمطة القضائية :تعتبر السمطة القضائية إحدى السمطات الثالثة في الدولة تتمثل في
وظيفة المحاكمة (ضمان معاقبة من ينتيك القانون) وجياز الذي يمارس اختصاص الوظيفة
القضائية (المحاكم).
رابعا -التنظيم الهيكمي لمقضاء:
-1القضاء العادي :يختص في الفصل في النزعات العادية (المحاكم االبتدائية ،المجالس
القضائية ،المحكمة العميا).
المحاكم االبتدائية :تمثل القضاء االبتدائي ،حيث تنظر في جميع القضايا أو الدعاوي
المطروحة عمييا (المدنية والتجارية والعقارية واالحوال الشخصية واالجتماعي والبحرية
واالستعجالية) حيث تكون أحكاميا قابمة لالستئناف أمام المجالس القضائية إال إذا كانت في
اختصاص المحاكم االبتدائية ونيائيا وأقساميا(القسم المدني ،التجاري ،الجزائي ،االحوال
الشخصية ،القضايا االستعجالية.....إلخ).
المجالس القضائية :محكمة من الدرجة الثانية ،تنظر في القضايا االستئنافية(المطعون فييا)
تجسيدا لمبدأ التقاضي عمى درجتين وتأخذ بنظام تعدد القضاة ،ونجد فيو الغرف التالية :الغرفة
المدنية ،اإلدارية ،االجتماعية ،غرفة االتيام ،غرفة الجنايات).
المحكمة العميا :أعمى قمة ىرم النظام القضائي العادي ،حيث تراقب األحكام الصادرة من
الجيات القضائية الدنيا ،فيي تفصل في األحكام وليس في القضايا ،فال تعيد النظر في الوقائع
فيي محكمة قانون ال موضوع.
إذا قبمت المحكمة العميا الطعن ،تنقص الحكم المطعون فيو أو جزءا منو وتحيل الدعوى إلى
الجية القضائية التي أصدرت الحكم المنقوض مشكمة تشكيال أخر أو تحيميا إلى جية قضائية
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أخرى من نوع ودرجة الجية التي أصدرت الحكم موضوع الطعن ،وتتكون المحكمة العميا من
الغرف التالية (الغرفة المدنية ،االحوال الشخصية والمواريث ،الغرفة التجارية والبحرية،
االجتماعية ،الجنح والمخالفات الجنائية).
-2القضاء اإلداري :يختص القضاء اإلداري بالفصل في النزاعات اإلدارية التي تكون الدولة
طرفا فييا (ممثمة في أحد عناصرىا) وبالتالي فيي تختص في كل المنازعات ذات الصيغة
اإلدارية وبذلك تسعى إلى تطبيق القانون العام بشتى فروعو وىو مستقل عن القضاء العادي.
المحاكم اإلدارية :ىي محاكم الدرجة األولى في القضاء اإلداري ميمتيا النظر في المنازعات
اإلدارية ،وتنظر في نوعين من الطعون:
الطعون بالبطالن في الق اررات التنظيمية (إمكانية إبطال بعض الق اررات غير الشرعية).
الطعون الخاصة بتفسير الق اررات اإلدارية(في حالة خطأ في تفسير القوانين).
مجمس الدولة :يمكن تعريفو من خالل دوره وىو كالتالي:
 يساعد المحاكم اإلدارية عمى ممارسة أعماليا . السير عمى حسن تطبيق المحاكم اإلدارية لمقوانين العامة داخل البالد. توحيد االجتياد القضائي اإلداري في البالد. فيو بيذا المفيوم بمثابة المحكمة العميا في النظام القضائي العادي.-3محكمة التنازع :تنظر في الخالفات التي تحدث بين مجمس الدولة والمحكمة العميا
وموضوع ىذه الخالفات ىو تنازع االختصاص في القضايا التي يكون الخالف حوليا ىل ىي
إدارية أم عادية.
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-4المجمس األعمى لمقضاء :يعتبر المجمس األعمى لمقضاء رأس التنظيم اليرمي لمييئات
القضائية في الدولة واختصاصو يشمل التراب الوطني الجزائري كمو من حيث االختصاص
النوعي فمو اختصاص شامل في كافة المواد المدنية والجنائية واإلدارية.

الفصل السادس :نطاق تطبيق القانون
تصبح القوانين بعد إصدارىا ونشرىا نافذة سارية المفعول بحيث يمكن تطبيقيا عمى األشخاص
والوقائع التي تتوافر فييا الشروط الواردة في نصوص التشريع ،غير أن تطبيق ىذه القوانين قد
يطرح مشكمة تنازع القوانين ،وىو تواجد قاعدتين تشريعيتين ،أو أكثر صادرة عن سمطات
مختمفة أو عن نفس السمطة وذلك لتطبيقيا عمى نفس الواقعة القانونية وفي حالة ما إذا القواعد
القانونية صادرة عن سمطات مختمفة ،أي عن سيادات مختمفة (دول أجنبية) فنحن بصدد تنازع
القوانين من حيث المكان ويتعمق األمر بتواجد أجانب في دولة غير دولتيم (قانون دولي
خاص) وأما إذا كانت القواعد القانونية صادرة عن نفس السمطة (التشريعية) ،فنحن أمام تنازع
القوانين من حيث الزمان الذي ىو يحدث عند تواجد قانون قديم وقانون جديد كل واحد منيما
يحكم نفس الواقعة القانونية ،وليذا يجب التطرق إلى حمول ىذه المشكالت وىذا من خالل
دراسة نطاق تطبيق القانون من حيث المكان ثم من حيث الزمان.
أوال -نطاق تطبيق القانون من حيث المكان:
تطبيق القانون من حيث مكان تحكمو قاعدتان أساسيتان وىما قاعدة إقميمية القوانين وقاعدة
شخصية القوانين ،ويطمق عمييما مبدأ اإلقميمية ومبدأ الشخصية في تطبيق القانون.
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-1قاعدة إقميمية القوانين :تعني ىذه القاعدة أن التشريع باعتباره مظي ار أساسيا لسيادة الدولة،
ف يو يكون واجب التطبيق عمى إقميميا وال يتعداه ألي إقميم اخر ،فيطبق عمى المواطنين
واألجانب داخل التراب الوطني فقط ،ومن ىذا نستنتج أن ىذه القاعدة تقوم عمى محورين:
األول :أن تشريعات الدولة تطبق داخل حدود إقميميا عمى من يقيمون فيو من وطنيين وأجانب.
الثاني :أن تشريعات الدولة ال تطبق داخل حدود دولة أخرى عمى مواطنييا ألنيم يخضعون
لتشريع تمك الدولة ،حاالت تطبيق قاعدة إقميمية القوانين....لوائح األمن والشرطة مثل :قوانين
المرور ،والصحة وغيرىا) ،قوانين اإلجراءات المدنية والجزائية...القوانين العامة كالقانون
الجنائي والقانون المالي) المادة  03من قانون العقوبات (...القواعد التي تتعمق بالعقارات
والمنقوالت

والحقوق

التي

تترتب عمييا....القواعد

المتعمقة

بالنظام

العام واألدب

العام...االلتزامات غير التعاقدية كالجريمة وشبو الجريمة المسؤولية العقدية والتقصيرية.
-2قاعدة شخصية القوانين :نظ ار لتطور وسائل االنتقال ورفع الحواجز بين الدول وزيادة حركة
التجارة وأصبحت قاعدة اإلقميمية جامدة ال تساير التطور العالمي في العصر الحاضر،
وظيرت فكرة شخصية القوانين عمى أساس أن أىم عناصر الدولة ىو الشعب ،وأن التشريعات
يقصد بيا أفراد الشعب وتطبيقيا عمييم سواء كانوا في إقميميم أو حتى في إقميم دولة أخرى،
وتبمورت ىذه الفكرة في قاعدة شخصية القوانين ،وتقوم ىذه القاعدة عمى محورين:
األول :أن تطبيق تشريعات الدولة عمى جميع مواطنييا المقيمين عمى إقميميا أو عمى إقميم دولة
أخرى.
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الثاني :أن األجانب المقيمين في غير دولتيم يخضعون لتشريعاتيم الوطنية ،والشك أن ىذه
القاعدة تبدو مقبولة وخصوصا فيما يتعمق بقوانين األحوال الشخصية كالزواج والطالق والنسب
والنفقة وغير ذلك ألنيا أنسب لمشخص من قوانين أية دولة أخرى.
-3الجمع بين القاعدتين :مما سبق نتبين أن القاعدة اإلقميمية والشخصية في تطبيق القوانين
لكل منيما مزاياىا ومجال تطبيقيا ،فقاعدة إقميمية القوانين تتجسد فييا سمطة الدولة عمى ترابيا
الوطني ،وقاعدة شخصية القوانين تتجسد فييا سمطة الدولة عمى مواطنييا واحترام حقوقيم
الشخصية بالقدر الذي تسمح بو قواعد القانون الدولي الخاص لكل دولة.
ثانيا -نطاق تطبيق القانون من حيث الزمان:
األصل العام في تطبيق القانون من حيث الزمان ىو أن القانون يكون دائما واجب التطبيق من
اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية أو من التاريخ الذي يحدد نفس القانون لسريان أحكامو ،وأن
القانون ال يسري أحكامو إال عمى الحاالت التي تتم في ظمو أي بعد إصداره ،وأنو ال يسري
عمى ما وقع من الحاالت قبل صدوره ،وىذا األصل العام ينطوي عمى مبدأين أساسيين يكمالن
بعضيما ،وىما :مبدأ األثر الفوري (المباشر) لمقوانين ،ومبدأ عدم رجعية القوانين.
-1مبدأ األثر الفوري لمقوانين :تنص المادة  2من القانون المدني عمى ما يمي " :ال يسري
القانون إلى عمى ما يقع في المستقبل وال يكون لو أثر رجعي ،وال يجوز إلغاء القانون إال بقانون
ال حق ينص صراحة عمى ىذا اإللغاء" " وقد يكون اإللغاء ضمنيا إذا تضمن القانون الجديد
نصا يتعارض مع نص القانون القديم أو نظم من جديد موضوعا سبق أن قرر قواعده ذلك
القانون القديم " كما تنص المادة  2من قانون العقوبات عمى أن " :ال يسري قانون العقوبات
عمى الماضي إال ما كان منو أقل شدة ".
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يعني مبدأ األثر الفوري لمقانون أن كل تشريع جديد يطبق فو ار منذ تاريخ سريانو أي وقت نفاذه،
فيحدث اثاره مباشرة عمى كل الوقائع واألشخاص المخاطبين بو عمى الحاالت التي وقعت عقب
نفاذه بصفة فورية ومباشرة.
القانون الجديد يصدر ويطبق عمى المستقبل ،ال عمى الماضي :ويستخمص من ذلك أنالقانون القديم يحكم الحاالت التي تمت في ظمو ،فال يطبق عمييا القانون الجديد.
مثال :لو فرضنا أن قانون المالية لسنة  2016يفرض ضريبة عمى شراء السيارات ،فيكون
مشتري السيارة ممزم بأداء تمك الضريبة من أول يوم لسنة  ،2016ولكن ال يمزم بأداء ىذه
الضريبة كل األشخاص الذين اشتروا سيارة في العام الماضي ،وحتى في اخر يوم لسنة
.2017
مثال :لو فرضنا أن ق انونا جديدا صدر نافذا اليوم ونص عمى تجريم فعل لم يكون مجرما من
قبل ،فمن البدييي أنو يسري ابتداء من اليوم عمى كل من يقوم بيذا الفعل المجرم ،وبالتالي ال
يمكن متابعة من قاموا بيذا الفعل في الماضي.
-2مبدأ عدم رجعية القوانين:
المبدأ يعني ىذا المبدأ أن التشريع مادام ينتج أثاره فو ار ومباشرة عمى األفعال التي يقوم بيا
األشخاص من تاريخ صدوره ونافذا ،فال محل إذا لمقول بأنو يمكن تطبيقو بأثر رجعي أي عمى
الوقائع التي تمت قبل إصداره ونفاذه.
التشريع ال يسري عمى الماضي فال يمكن تطبيقو بأي حال عمى ما وقع قبل صدوره وكرس ىذا
المبدأ بالمادة  04من القانون المدني" :تطبق القوانين في تراب الجميورية الجزائرية الديمقراطية
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الشعبية إبتداء من يوم نشرىا في الجريدة الرسمية "....ومبدأ عدم رجعية القوانين مبدأ عام إال
أنو تدخل عميو بعض االستثناءات.
ثانيا -االستثناءات:
أ-القوانين الجنائية األصمح لممتيم :إن قاعدة عدم رجعية القوانين تقررت لحماية األفراد من
تعسف السمطات ،ولكن الحكمة من ىذه القاعدة ال تتوافر إذا كان القانون الجديد ينص عمى
إلغاء التجريم ،أو تخفيف العقاب ،فيكون من صالح األفراد المتيمين في جرائم جنائية أن يطبق
عمييم القانون الجديد بأثر رجعي مع أن جرائميم قد ارتكبوىا في الماضي في ظل قانون قديم،
ويجب أن نالحظ فرقا واضحا بين ىاتين الحالتين عند تطبيق القانون األصمح لممتيم بأثر
رجعي.

د.بن طيبة مهدية
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