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 مدخل للعلوم القانونية 

 

 

 

 احملاضرة األوىل :القانون بوجه عام

 متهيد و تقسيم : 

يعد اإلنسان كائنا اجتماعيا بطبعه ال ميكنه العيش مبعزل عن أقرانه من بين البشر، و مادام األمر  
  كذلك فإن احلياة اجلماعية تتطلب تنظيم سلوك أفرادها و حتديد عالقاهتم عن طريق قواعد تبني ما
لكل واحد منهم من حق و ما عليه من واجب ، و ذلك هبدف منع أي تصادم أو تعارض بني  
املصاحل و جتنب الفوضى و اختالل التوازن ذلك أن االنسان جمبول على حب الذات و نكران  

 اآلخر.

و اذا غاب هدا التنظيم عن أي جمتمع فان الفوضى هي الين تسود و تنتشر شريعة الغابة و ترجع  
 . 1بة لألقوى الغل 

و انطالقا من هذا برزت احلاجة ماسة للقانون للحد من حرايت األفراد و إزالة التعارض الذي قد 
حيدث بني مصاحلهم املختلفة واملتعددة ،بل إن األفراد و اجملتمعات استشعروا ضرورة وجود قواعد  

لوقت، و هذا ما يودي  قانونية تنظم حياهتم تكون معلومة من طرف اجلميع و ملزمة هلم يف ذات ا
 يف األخري اىل ضمان األمن و االستقرار للجميع . 
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و يطلق على القواعد اليت تنظم حياة و سلوك األفراد )قواعد السلوك( اليت هتدف حلماية حقوق  
األفراد و ذلك عن طريق حتديد اجملال اخلاص لكل واحد منهم ،اذ ابني احلقوق املمنوحة و  

 1الواجبات املفروضة. 

احلق و الواجب متالزمني بل ميكن القول أن احلق و الواجب مها وجهان لعملة واحدة. فاحلق   إن
ال يوجد بدون القانون ،و القانون مل يوجد إال حلمايته و رسم معامله . و هدا ما يتطلب منا 

 التعريف ابلقانون و ما يتصل به من قواعد.   

 

 

 

     

 

 

 

 

 خصائصه:  املبحث األول : التعريف ابلقانون و

 املطلب األول:  التعريف ابلقانون وتعدد مدلوالته: 

 

  املرجع نفسه،ص  9  1 
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( أو من kanunكلمة قانون عربت  من اللغة اليواننية )أوال: األصل اللغوي لكلمة قانون: 
( و هي تعين العصا املستقيمة اذ تستخدم يف اللغة اليواننية جمازا للتعبري  kanonاللغة الالتينية )

وة أو املبدأ . و يقصد هبا اإلشارة و الداللة على االستقامة يف القواعد و عن معىن القاعدة أو القد
املبادئ القانونية، و ال يقصد هبا الداللة على العصا كأداة للضرب أو التأديب كما يعتقد البعض .  

و اللغة اإليطالية  (Droit)و قد انتقلت هذه الكلمة إىل عدة لغات أجنبية مثل اللغة الفرنسية
to)(Diritو األملانية(Recht)   1.....اخل 

و مما سبق يتضح أن كلمة القانون تستعمل يف اجملال القانوين كمقياس أو معيار تقاس به احنرافات   
 اخلارجني عن القانون . 

: لقد جرت العادة أن تستخدم كلمة قانون لإلشارة و  اثنيا: االستعماالت املختلفة لكلمة قانون 
 الداللة على عدة معاين.

فتستخدم كلمة  أو اصطالح القانون ابملعىن الواسع يف جمال العلوم الطبيعية إذ توصل الباحثون   -
إىل عدة قواعد هتدف إىل تفسري الظواهر الطبيعية اليت تتم دراستها .و يتم دلك على أساس السببية  

ملعادن ابحلرارة  أي أنه ال توجد نتيجة دون سبب .و مثاله قانون اجلاذبية لنيوتن ،و قانون متدد ا
 الذي يقيم ارتباطا بني احلرارة و متدد املعادن . 

و يف جمال االقتصاد ختضع الظواهر االقتصادية مبجموعة من القواعد ،منها قانون العرض و   
 الطلب الذي يعرب عن ارتباط بني حجم العرض و الطلب و أمثان السلع.... 

صد هبا القاعدة العلمية اليت تقتصر وظيفتها  و يالحظ على استعمال كلمة قانون يف العلوم  يق
على تسجيل الواقع و التعبري عنه تعبريا صادقا فهي قاعدة الحقة للوقائع و لذلك قيل ان القاعدة 

 
1- حبيب إبراهيم خليل ،املدخل للعلوم القانونية ، النظرية العامة للقانون، ديوان املطبوعات اجلامعية ،الطبعة  1

.  09،ص  1999األوىل،اجلزائر،،   
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العلمية هي قاعدة تقريرية تكتفي بتسجيل الواقع كما هو و هذا على خالف القاعدة القانونية اليت  
عني طبقا ملا جيب أن يكون عليه ال كما هو كائن ابلفعل، هتدف اىل تشكيل الواقع وفقا لتصور م

و لذلك فالقاعدة القانونية هي تقوميية تطاع عن إرادة و ميكن للمخالف أن خيرج عن مضموهنا و  
 يتحمل بذلك اجلزاء املرتتب عنها. 

 و تستخدم كلمة قانون يف جمال العلوم االجتماعية ابعتباره قاعدة سلوك ينبغي احرتامها  -  
 للداللة على أحد معنيني: معىن عام و معىن خاص.

: تستعمل كلمة قانون للتعبري بصفة عامة عن جمموعة القواعد اليت  املعىن العام لكلمة قانون -أ -
تضبط سلوك األفراد و عالقاهتم يف اجملتمع على وجه ملزم ، بغض النظر عن كون هذه القواعد 

ىل مصدرها حىت و لو كان مساواي ، فالقانون ابملعىن العام  مكتوبة أم غري مكتوبة ، و دون النظر إ
يتخصص ابلزمان و املكان ،و لذلك فإننا نطلق على القانون املطبق فعال يف زمان و مكان معني 

للقانون فإنه يقصد هبا القانون الساري املفعول أو  الوضعيابلقانون الوضعي ، فإذا أضيفت عبارة 
 معني. النافذ يف بلد معني و زمن 

 : تستعمل كلمة قانون مبعىن ضيق أو خاص يف إحدى احلالتني  املعىن اخلاص لكلمة قانون  -ب-

(:يقصد ابلتقنني جمموعة النصوص اليت  CODE)  استعمال كلمة القانون  مبعىن التقنني -1
 تنظم فرعا من فروع القانون مثل التقنني املدين و تقنني العقوابت و التقنني التجاري ...اخل 

و يقال خطأ القانون املدين و قانون العقوابت و القانون التجاري و األصح أن يقال تقنني و ليس  
قانون. إذ أن التقنني هي جمموعة القانونية الين تضعها السلطة املؤهلة يف كتاب واحد بعد تبويبها و  

 تنسيقها ورفع ما قد يكون فيها من تضارب و تناقض. 

ون هي أعم وأمشل من كلمة التقنني ،فإذا كان كل تقنني قانوان فإن  و مما سبق يتضح أن كلمة قان
 العكس ليس صحيحا.
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يقصد ابلتشريع القواعد القانونية اليت تضعها   : (LOI)استعمال كلمة قانون مبعىن التشريع -2-
السلطة التشريعية بصفة مكتوبة دون عربها من املصادر األخرى .و هذا ما مييز القانون عن التشريع  

 .1ابعتبار أن القانون أعم و أوسع جماال من التشريع 

اختلف فقهاء القانون يف تعريف القانون و مبكن إيراد أهم التعريفات اثلثا: تعريف الفقه للقانون: 
 اليت سيقت بشأنه : 

: عرف القانون أبنه) جمموعة القواعد العامة و اجلربية اليت تعريف القانون على أساس اجلزاء -أ
 لدولة و تنظم سلوك األشخاص اخلاضعني هلا أو الداخلني يف تكوينها(. تصدرها ا

 و قد عيب على هذا التعريف ما يلي: 

أن اجلزاء عنصر ال يدخل يف تكوين القاعدة القانونية بل هو نتيجة املرتتبة عن اإلخالل مبضمون  -
 القاعدة اليت تكونت قبل ذلك.

لدولة بل هناك من القواعد اليت ال تصدر عن إرادهتا إن قواعد القانون ال تصدر كلها عن إرادة ا-
 مثل قواعد الدين و األخالق و غريها. 

: ذهب بعض الفقه إىل تعريف القانون على أساس اهلدف  تعريف القانون على أساس اهلدف-ب 
الذي يصبو إليه القاعدة القانونية ، إذ أهنا هتدف إىل حتقيق العدالة و زرع األمن و الطمأنينة و  

الستقرار و لذلك عرف أبنه )جمموعة القواعد امللزمة اليت تنظم عالقات األفراد يف اجملتمع تنظيما  ا
 عادال يكفل حرايت األفراد و حيقق اخلري العام (. 

 و ما عيب على هذا التعريف ما يلي: 

 
إسحاق إبراهيم منصور،نظريتا القانون و احلق و تطبيقاهتا يف القوانني اجلزائرية،ديوان املطبوعات اجلامعية،الطبعة التاسعة   1

  .29،30ص  ، ص   2007،اجلزائر، 
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 فكرة اخلري العام ليست فكرة مطلقة أو اثبتة بل هي فكرة نسبية.  -

ن يف الغاية املراد حتقيقها من شأنه أن يفتح النقاش املستفيض حوهلا و  إن تضييق تعريف القانو -
 يؤدي بنا إىل متاهات متعددة.   

اعتمد هدا االجتاه يف تعريف القانون على  تعريف القانون على أساس خصائصه املميزة:  -ج
 اخلصائص اليت متيزه عن غريه من قواعد السلوك االجتماعية األخرى. 

 ريفات يف هدا الشأن خمتلفة يف األسلوب و متفقة يف املعىن فقد عرفه و قد ظهرت عدة تع

بعضهم أبنه)جمموعة القواعد اليت تنظم  سلوك األفراد يف اجلماعة تنظيما عاما و مفروضا  بتهديد  
اجلزاء املوضوع ملخالفتها ( كما عرف أيضا )جمموعة القواعد اليت تنظم  سلوك األفراد يف اجملتمع و  

. و قد مال الفقه القانوين إىل األخذ 1ل احرتامها جبزاء يوقع على املخالف عند االقتضاء ( اليت يكف
بتعريف القانون على أساس خصائصه املميزة و لذلك ميكن تعريفه أبنه )جمموعة القواعد العامة 

اليت تكون   اجملردة  اليت تصدر عن إرادة الدولة و اليت تنظم  سلوك األفراد  و عالقاهتم يف اجملتمع و 
مصحوبة جبزاء توقعه السلطة العامة  على املخالف عند االقتضاء (. من هذا التعريف ميكننا أن  

 نستخلص خصائص القاعدة القانونية و هذا ما ستتم دراسته كما يلي: 

 

  

 

 
 

، ص  1998حممدي فريدة الزواوي ،املدخل للعلوم القانونية )نظرية احلق( ،املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية،اجلزائر، -1
،حممد تقية ،اإلرادة املنفردة كمصدر لاللتزام يف القانون اجلزائري و الشريعة اإلسالمية،املؤسسة الوطنية للكتاب  1

 ،اجلزائر، 1984،ص  151
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 املطلب الثاين :خصائص القاعدة القانونية: 
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ا من القواعد اليت تنظم سلوك األفراد ينبغي التطرق اىل هبدف متييز القواعد القانونية عن غريه 
 وهي:  خصائصها اليت متيزها عنها 

 قاعدة سلوك اجتماعي -أوال  

 قاعدة عامة وجمردة -اثنيا    

 قاعدة ملزمة  -اثلثا    

 أوال :القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعي:   

وك االجتماعي مقتضاه هو احرتام حقوق تفرض احلياة داخل اجملتمع نوعا معينا من السل  -   
الغري.و يلجأ لفرض هدا النوع من السلوك للقانون ابعتباره الوسيلة املثلى لفرض قواعد ملزمة خيضع 

هلا اجلميع ، و اليت من شأهنا أن حتقق العدل فيما بني أفراد اجملتمع مراعية يف ذلك حماولة التوفيق 
ختلفة .ذلك أن اللجوء إىل القواعد القانونية مبا حتمله من إلزام بني مصاحلهم املتعارضة و رغباهتم امل

 . 1يؤدي يف األخري إىل حتقيق األمن و االستقرار داخل اجملتمع 

و انطالقا مما سبق فإن قواعد القانون حتمل يف طياهتا الصفة التكليفية يف شكل أوامر و نواهي  -
بل تفرضها عليهم فرضا إما يف صورة أمر أو    .إذ توجه خطاهبا ليس على سبيل النصح و اإلرشاد

هني. إذ ال يتصور أن أييت خطاب القاعدة القانونية على وجه االختيار، و مثال تلك القواعد اليت 
 أتيت على شكل أوامر :

القاعدة اليت تلزم البائع بتسليم املبيع للمشرتي ابحلالة اليت كان عليها وقت البيع ،.و القاعدة اليت  
ملشرتي بدفع الثمن ،أو اليت نلزم املستأجر بدفع أجرة مسكنه، أو اليت أتمر كل من يستلم تلزم ا

من التقنني املدين اجلزائري. و   143على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له برده طبقا بنص املادة  

 

 حبيب إبر اهيم خليل، املرجع السابق،ص  15  .  1 
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من أمثلة  القواعد اليت تتخذ شكل النهي القاعدة اليت تنهي عن االعتداء على األرواح أو  
 موال....اخل. األ

 

 

 

تتطور و تتغري القواعد القانونية وفقا بتطور و تبدل    :ارتباط القواعد القانونية ابحمليط االجتماعي -
اجملتمع ، فهي قواعد متغرية يف الزمان و املكان تولد و تنمو و تتطور يف احمليط االجتماعي جنبا إىل  

القانونية هي قواعد مرنة و غري جامدة و  جنب قواعد السلوك األخرى. وميكن القول ان القواعد 
 لذلك يقوم املشرع بتغيريها و تبديلها بني الفينة و األخرى.

اعتداد القانون ابلسلوك اخلارجي لألفراد: ال يهتم القانون إال ابلسلوك املادي اخلارجي لألفراد و   -
يهتم ابلنية و الضمري و الذي   ال يلقي ابال ملا يدور يف ذهن اإلنسان من نوااي و أفكار .فالقانون ال 

تنظمه قواعد الدين و األخالق .غري أن هذه الالمباالة لعامل النية و الضمري ليست على إطالقها  
فالقواعد  القانونية هتتم هبا إذا ارتبطت مبظهر خارجي و تشكلت يف سلوك مادي ملموس . و  

تل لكن اذا ارتبط بسبق اإلصرار أو  مثال ذلك أن قانون العقوابت يعاقب ابلسجن املؤبد  على الق
الرتصد فإن العقوبة تكون اإلعدام يف هذه احلالة. كما أيخذ القانون ابلنية احلسنة يف جمال التقادم 

من التقنني املدين اجلزائري. كما أيخذ القانون    828و  827املكسب للملكية طبقا لنص املادة  
نظرية التعسف يف استعمال احلق. إذ عد ابلنية على نطاق واسع حني أقر نظرية هامة هي 

من التقنني املدين   41استعمال احلق تعسفا يف بعض احلاالت إذا وقع بقصد اإلضرار ابلغري)املادة 
 اجلزائري(.  
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وإذا كانت القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعي، فهي تفرتض وجود جمتمع إنساين، أي وجود  
عدة. أما إذا تصوران جدال وجود شخص واحد، وهو  أشخاص آخرين غري من توجه إليه القا

الفرض النظري الشهري الذي ينطبق فقط على " روبنسون " يف جزيرته املعزولة، فانه من غري 
املتصور أن توجد ابلنسبة هلذا الشخص قواعد قانونية أو قواعد سلوك اجتماعية من أي نوع كان.  

 .1ن إذ ال قانون بغري جمتمع وال جمتمع بدون قانو 

ولذلك فإنه من غري املقبول القول أبن القانون قد وجد قبل وجود اجملتمع السياسي الذي أيخذ يف  
 العصور احلديثة شكل الدولة، ولكن الصحيح أن اجلماعات البدائية غري املنظمة اليت ال أتخذ  

 

 

 

الدين أو   شكل املدينة أو الدولة ال حيكمها قانون، وإن وجدت فيها بعض قواعد التقاليد أو
 العادات االجتماعية. 

 اثنيا: القاعدة القانونية قاعدة عامة و جمردة: 

يتكون القانون من جمموعة من القواعد العامة اليت ال تتعلق بشخص معني ابلذات أو حبالة معينة  
ابلذات، بل تتعلق أبفراد الشعب عامة أو ببعض طوائف الشعب حبسب صفاهتم وليس حبسب 

واعد ختاطب الناس كافة، كقواعد القانون اجلنائي اليت تعاقب على السرقة أو  أشخاصهم. فهناك ق
 القتل....اخل 

 

  عبد املنعم فرج الصده،أصول القانون،دار النهضة العربية ، بريوت، 1978  ،ص   241   
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و جتدر اإلشارة إىل أن صفة العموم و التجريد يف القاعدة القانونية ال تتطلب ابلضرورة توجيه هذه  
ائف  القاعدة إىل كل األفراد يف اجملتمع إذ يكفي أن توجه إىل جمموعة أو طائفة من  بعض طو 

 الشعب، كالرجال أو النساء أو التجار أو احملامني أو املهندسني أو الطلبة....اخل .

فعمومية القاعدة ال تعين أهنا تنطبق ابلضرورة على كل الناس، أو أهنا ختاطب كل الناس، بل تعين 
لو  فقط أهنا ال ختاطب شخصا ابمسه، وال تنطبق على واقعة بذاهتا. وتظل القاعدة عامة   حىت و 

كانت ال تقبل التطبيق إال على طائفة معينة أو حىت و لو تعلق خطاهبا بشخص واحد طاملا أن  
 هذا الشخص مل حيدد ابمسه و ذاته ، وإمنا حدد بصفاته. 

فالقاعدة اليت تنظم مركز رئيس الدولة أو رئيس اجمللس القضائي األعلى أو رئيس الوزراء، هي قاعدة  
قت إال على شخص واحد فقط. ومع ذلك فإهنا تعترب قاعدة عامة ال تقبل التطبيق يف نفس الو 

 .1ألهنا مل حتدد هذا الشخص ابمسه، وإمنا حددته بصفته 

 والقاعدة العامة هي قاعدة جمردة، وصفة التجريد هي اليت تضفي على القاعدة صفة العموم.

 عني أوفاملقصود أبن القاعدة جمردة أهنا عند صياغتها مل توضع لتطبق على شخص م
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على واقعة معينة وإمنا وضعت بطريقة جمردة عن االعتداد أبي شخص أو أبي واقعة. فالتجريد 
يصاحب القاعدة عند صياغتها. والعمومية هي الطريقة اليت تتم هبا صياغة القاعدة. وكون القاعدة  

ف القاعدة عن عامة جمردة جيعلها قابلة لتطبيقات  غري متناهية وغري حمصورة. ويف هذا ختتل 
التطبيقات اخلاصة اليت تتم عن طريق األحكام القضائية والقرارات اإلدارية، فهذه التصرفات اخلاصة 
تستنفذ أثرها مبجرد انطباقها على حالة حمددة أما القاعدة العامة فإهنا ال تستنفذ بتطبيقها بل تظل 

ثال هي عبارة عن قواعد عامة و  صاحلة لتطبيقات أخرى غري متناهية. فقواعد القانون اإلداري م
جمردة بينما القرارات اإلدارية اليت تصدر تطبيقا هلا من طرف اإلدارة كقرار تعيني موظف معني أو 

ترقيته أو عزله يعد جمرد قرار فردي . فالقاعدة املدنية القاضية أبن: »كل من رتب للغري ضررا 
ئري (. فحني حيكم القاضي إبلزام سائق  مدين جزا 124وجب عليه تعويضه..طبقا للمادة املادة 

سيارة معني بدفع العوض عن الضرر الذي أحلقه ابلغري، وحني حيكم إبلزام شخص بدفع التعويض 
 عن قتله شخصا آخر برصاصة طائشة. 

فهذه األحكام تعد أوامر أو قرارات فردية تصدر ابلتطبيق لقواعد القانون، ويصدق ذلك على 
هات اإلدارية املختلفة والقاضية  مبنح اجلنسية اجلزائرية لألجانب. ففي  القرارات الصادرة من اجل

مجيع هذه األحوال و ما يشاهبها، نكون بصدد األوامر أو القرارات الفردية الصادرة تطبيقا ألحكام  
 القانون العامة. 
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 احملاضرة الثانية 

 

 د يف القواعد القانونية: و ترتتب اآلاثر و النتائج اآلتية عن فكرة العمومية والتجري 

إن اهلدف من القول ابن قواعد القانون أن تكون عامة   حتقيق مبدأ املساواة أمام القانون: -1-
جمردة هو حتقيق املساواة بني الناس أمام القانون ومنع التحيز ملصلحة شخص معني أو ضد شخص  

 بفكرة العدل. معني و كذا بسط سيادة القانون و هنا يرتبط وصف العموم و التجريد

فالقانون يهدف إىل حتقيق العدل و ليس العدالة ابعتباره أيخذ ابلوضع الغالب يف اجملتمع فال أيخذ  
سنة   19يف احلسبان الظروف الشخصية لكل فرد .فمثال أن املشرع حني أعترب أن سن الرشد هو 

لدى الناس مع أن  فقد أخذ مبتوسط النضج العقلي و النفسي لإلنسان على أساس الوضع الغالب 
سن الرشد احلقيقية ختتلف من شخص آلخر، غري أن القانون أيخذ ابلوضع الغالب لدى أفراد 

اجملتمع. إذ لو ترك أمر حتديد سن الرشد لكل فرد حسب حالته لتحققت العدالة احلقة و هذا ما  
ملعيار املتوسط  يعد غري ممكن من الناحية العملية لذلك أيخذ القانون بفكرة الوضع الغالب أو اب 

 الذي يصدق عند أغلب الناس .    

فالقانون عندما يكون عاما فإنه يعرب عن العقل اجملرد عن الشهوات، خبالف ما إذا ترك احلكم     
للحاكم يتصرف يف كل حالة معينة بقرار خاص دون أن يتقيد أبي قاعدة قانونية عامة، فإنه  

 حلكم الغريزة واألهواء.  يستجيب يف هذه احلالة، ال حلكم العقل، بل

يالحظ أن صفة العمومية   استحالة وضع قرارات أو أوامر لكل فرد على انفراد: -2 - 
والتجريد ال ترتبط فقط مببدأ سيادة القانون ومبدأ املساواة أمام القانون، وإمنا ترتبط كذلك 
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اجملتمع على  ابعتبارات عملية مرجعها استحالة صدور قرارات خاصة تنظم سلوك كل فرد يف 
 ..     1حدة 

 وقد كانت فكرة عمومية القاعدة وجتريدها هي األصل يف القوانني. السائدة يف املدن

اليواننية والرومانية القدمية. وقد استطاع الفالسفة الذين مهدوا للثورة الفرنسية، أن جيعلوا الدستور   
امللك ال حيكم إال به وال  ينص صراحة على أن السيادة للقانون، وان  1791الذي صدر يف سنة  

وقد كان النتصار مبدأ سيادة القانون من جديد، على يد   (1)تكون له الطاعة إال ابسم القانون
الثورة الفرنسية، اكرب األثر يف ظهور مبدأ املساواة أمام القانون وابلتايل أتكيد ضرورة صياغة قواعد  

 القانون بطريقة عامة جمردة. 

العمومية والتجريد يف القاعدة القانونية هي صفة فنية تتعلق بصياغة  وخنلص مما سبق أن صفة
القاعدة القانونية، وهي يف نفس الوقت الوسيلة الالزمة لتحقيق مبدأ فلسفي سياسي هو مبدأ  

 سيادة القانون واملساواة أمامه.

 

 عبد املنعم فرج الصده،املرجع السابق، ص  18 ،حبيب إبراهيم خليل ، املرجع السابق ، ص 21  ، 22  1 
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جلوهرية للقاعدة فكرة اإللزام من املميزات ا تعداثلثا: القاعدة القانونية قاعـــــدة ملزمة:   
القانونية، و يعين ذلك أن تكون القاعدة القانونية مقرتنة جبزاء يتصف بنوع من القهر و  

اإلجبار يوقع عند خمالفتها. واإللزام ال يتصور وجوده ما مل تقرتن القاعدة جبزاء يوقع على 
قاعدة القانونية  الشخص الذي خيالف األمر الوارد هبا، فقد قال الفقيه األملاين إهرنج " إن ال

 بغري جزاء هي انر ال حترق ونور ال يضيء". ففكرة اجلزاء هي فكرة متممة لفكرة اإللزام .

فإن اجلزاء يف القاعدة القانونية يتم عن طريق اإلجبار االجتماعي أو القهر العام الذي تباشره  
 السلطة العامة يف اجملتمع وهي سلطة الدولة.

لنحو يدخل يف تعريف القاعدة القانونية. فهي القاعدة اليت  وتعريف اجلزاء على هذا ا   
تقرتن جبزاء تكفله الدولة مبا متلكه منة وسائل القوة واإلجبار والقهر.   وهكذا فإذا أردان أن  

نفرق بني املقصود ابإللزام واجلزاء والقهر، قلنا أن القهر عن طريق  السلطة العامة هو نوع من  
 د هبا القاعدة القانونية. أنواع اجلزاء اليت تنفر 

 أما اجلزاء فهو اصطالح أوسع من اصطالح القهر، وهو يشمل القهر كما يشمل غريه  

 من األنواع اخلاصة بقواعد السلوك األخرى. أما اإللزام فهو صفة كامنة يف كل قاعدة

ذه  من قواعد السلوك. وهكذا فقواعد القانون هي قواعد ملزمة مقرتنة جبزاء هو القهر وه 
الصفات الثالث ال ميكن فصل بعضها عن بعض ولذلك فإن استخدام احدها  ابلنسبة  

للقاعدة القانونية، يكفي للتعبري عنها مجيعا فإذا قيل أن قواعد القانون ملزمة فيكون املقصود 
 . 10بذلك أهنا مقرتنة جبزاء قهري

 ذا اجلزاء هو نوع وإذا قيل أن قواعد القانون تقرتن جبزاء فيكون مفهوما من ذلك أن ه
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 من القهر الذي تباشره السلطة العامة يف اجملتمع. 

 وخيتلف اجلزاء ابختالف القاعدة القانونية، كما أيخذ درجة خمتلفة من الشدة حبسب 

 القيمة االجتماعية حمل التنظيم.  

 : :يتميز اجلزاء القانوين  مبا يليخصائص اجلزاء القانوين -1

بينما اجلزاء يف قواعد السلوك االجتماعية يتمثل فقط يف : فجزاء ذو طابع ملموس-أ-
استنكار اجملتمع، أو غضب الرأي العام فإن اجلزاء يف قواعد القانون يتمثل دائما يف وسيلة 

 من وسائل القهر كأن ميس اجلزاء املخالف يف شخصه أو ماله . 

فهو ال يؤجل كما هو   يوقع اجلزاء القانوين عند خمالفة القاعدة القانونية جزاء حال:-ب-
الشأن يف بعض أنواع اجلزاء الذي يقرره الدين يف احلياة األخروية ،فاجلزاء جيب أن يكون  

 حاال أي يف حياة الفرد املخالف للقانون. 

: تتوىل السلطة العامة تنفيذ اجلزاء و لو ابلقوة على جزاء توقعه السلطة العامة-ج -
زاء نوع من اإلجبار العام. فإن اجلزاء يف القاعدة املخالف ابسم اجملتمع. لذلك اعترب اجل

القانونية يتم عن طريق اإلجبار االجتماعي أو القهر العام الذي تباشره السلطة العامة يف 
 اجملتمع وهي

سلطة الدولة. و ال يرتك تنفيذ اجلزاء لألشخاص أبنفسهم كما كان عليه احلال يف اجملتمعات  
لنفسه بنفسه. فقد انتقل حق العقاب للسلطة العامة    القدمية حيث كان الفرد يقتص

لوحدها ممثلة يف الدولة .هذا على الرغم من بقاء أثر االقتصاص الفردي يف التشريعات 
احلديثة و من ذلك مثال أن قانون العقوابت يقر للشخص احلق يف الدفاع  الشرعي عن 

ى يف هذه احلالة من املسؤولية  نفسه أو ماله و رد االعتداء الذي تعرض له ابلقوة و يعف
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من تقنني  40و    39اجلنائية و املدنية و هذا ما كرسه املشرع اجلزائري مبقتضى املادة  
 .11العقوابت

: يتخذ اجلزاء صورا خمتلفة طبقا لتنوع القواعد القانونية اليت أنواع اجلزاء القانوين  -2-
زاءات يناسبه و حيقق اهلدف من  تعرضت للمخالفة ،فلكل فرع من فروع القانون نوع من اجل

 قواعده كما يلي: 

: ففي نطاق القانون اجلنائي يرتاوح اجلزاء بني عقوبة  سالبة للحياة)  اجلزاء اجلنائي-أ-
اإلعدام ( إىل العقوبة املقيدة للحرية) احلبس ،السجن( إىل عقوبة تصيب املال ) الغرامة ،(  

 حبسب القيمة االجتماعية املنتهكة. 

: ويف جمال القانون املدين يتقرر اجلزاء عند االعتداء على حق خاص أو  املدين اجلزاء-ب -
املنازعة فيه وتتكفل قواعد القانون املدين بتقريره، و من أنواعه دفع التعويضات املالية  

للشخص الذي حلقه الضرر، أو إبطال العقد أو فسخه سواء يف حالة عدم احرتام أركان  
 أو اإلخالل أبحد شروط العقد .... العقد يف احلالة األوىل 

 وقد جيتمع اجلزاء اجلنائي واملدين معا، ويكون ذلك عندما يكون الفعل الذي قام به    

 أحد األشخاص أدى إىل األضرار حبيث توقع عليه عقوبة جنائية، وهي عقوبة بدنية 

 ليهمتس جسم املخالف ويف نفس الوقت يلتزم بدفع تعويض مايل ملا أصاب اجملين ع  

 من ضرر بسبب اجلرمية. وعلى سبيل املثال إذا تسبب شخص خبطئه يف قيادة سيارته   

 يف قتل شخص آخر، يتعرض القاتل للعقوبة اجلنائية املقررة سجنا كانت أم إعداما.  

 

1 -  حيث نصت املادة  39 منه على الدفاع الشرعي عن النفس و عن املال أما املادة   40 فقد نصت على احلاالن  11 

   ه البعض ابحلاالت املمتازة للدفاع الشرعي . الضرورة للدفاع الشرعي أو ما يسمي
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 كما يلزم بدفع تعويض ) مبلغ من املال ( إىل أسرة القتيل. وكذلك السارق فيحكم عليه

 دفع قيمته نقدا. وحيكم عليه بعقوبة احلبس أو السجن.برد الشيء املسروق أو  

واجلزاء هبذا املفهوم هو الذي يعيننا على التمييز بني القاعدة القانونية وغريها من قواعد 
 السلوك األخرى.

و هو اجلزاء الذي ختتص به املؤسسات اإلدارية املختلفة بسبب جلزاء اإلداري:  ا -ج-
ن اإلداري ،و تتنوع اجلزاءات اإلدارية يف جمال القرارات اإلدارية خمالفة قاعدة من قواعد القانو 

جند حمله للجزاء بطالن القرارات  اليت مل حترتم اإلجراءات و الشروط القانونية ،و يف جمال 
الوظيفة العامة تتدرج اجلزاءات التأديبية  يف صرامتها حبسب اخلطأ املرتكب فقد يتمثل اجلزاء  

 بيخ ،أو توقيف عن العمل مدة مؤقتة أو دائمة ..اخل يف صورة إنذار أو تو 

 

 

 

 املبحث الثاين: نطاق القانون 

: ال تستأثر قواعد القانون مبفردها بتنظيم سلوك األشخاص يف اجملتمع بل  متهيد و تقسيم 
يشاركها يف ذلك العديد من القواعد االجتماعية األخرى من مثة يتحدد جمال القانون، من  

صلته هبده القواعد االجتماعية و اليت   تشرتك معه يف   توجيه سلوك و   خالل ارتباطه و
 تصرفات أفراد اجملتمع و من هده القواعد االجتماعية. 

كما أن تدخل القانون يف تنظيم سلوك األفراد خيتلف مداه وفقا للمذهب املتبع يف حتديد   
 دور
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لفردي كلما قل دور القانون يف  القانون يف حتقيق هذا الغرض فكلما اجتهنا إىل املذهب ا 
التدخل يف سلوك األفراد. وكلما اجتهنا إىل املذهب االشرتاكي كلما كان دور القانون يف  

 التدخل أكثر يف تنظيم سلوك األفراد. 

: تشرتك بعض القواعد االجتماعية  املطلب األول: القانون و قواعد السلوك االجتماعي 
ه و املنظم لعالقات األفراد فيما بينهم داخل اجملتمع مما قد  مع القانون يف القيام بدور املوج

يؤدي معه إىل اخللط بينها و بني القواعد القانونية و من مثة يقتضي احلال دراسة عالقة 
القاعدة القانونية هبذه القواعد االجتماعية و اليت تتمثل يف قواعد اجملامالت و التقاليد وقواعد 

 ييزها عنهم وفقا ملا يلي : األخالق وقواعد الدين و مت 

ال زال اجملتمع املعاصر يتبع بعض قواعد السلوك   د:القانون وقواعد اجملامالت والتقاليأوال:
اليت تواتر الناس على العمل هبا و اعتبارها قواعد سلوكية تنظم حياهتم و اليت   تواضع الناس  

لف بينهم و هي ما نطلق عليها  على إتباعه يف عالقاهتم ملا توفره من تدعيم لروابطهم وآت
بقواعد اجملامالت والتقاليد  حبيث تعترب  من تقاليد اجملتمع و عاداته ومثال ذلك ما جرت 
عليه عادة الناس يف التهنئة  يف املناسبات السعيدة والعزاء واملواساة عند املصائب. والتحية  

 . 12عند اللقاء واختيار امللبس

تنشأ يف اجملتمع دون إرادة واعية و مدبرة منه  وإمنا تنشأ بطريقة  إن هذه التقاليد و املعامالت 
تلقائية و تنتقل من جيل ألخر و يشعر األفراد إبلزاميتها يف تنظيم حياهتم اليومية . وإذا  

كانت قاعدة اجملامالت و التقاليد تشرتك مع القاعدة القانونية يف أن كليهما قاعدة سلوك  
يء املميز واألساسي بينهما هو يف نوعية و طبيعة  اجلزاء املقرر  تنظم حياة اجملتمع فإن الش 

 على خمالفة كل منهما.
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فبينما يكون استنكار اجملتمع و الرأي العام واملعاملة ابملثل أو االزدراء العام فإن اجلزاء يف     
ف  حالة خمالفة القانون  هو جزاء مادي ملموس تقوم بتوقيعه السلطة العامة إلجبار املخال

 على احرتام القاعدة القانونية. 

 هذا االختالف يف نوعية اجلزاء يرجع إىل اختالف القيمة االجتماعية حمل التنظيم   

 إذ القانون يعتين ابحلفاظ على القيم االجتماعية األساسية ويضع تنظيما حيميها وجزاء 

 ئي من جانب اجملتمع رادعا ملخالفته اتركا أمر تنظيم األمور األقل أمهية للتنظيم التلقا 

 يف صورة التقاليد واجملامالت. 

إال انه  قد تتحول تلك التقاليد و قواعد اجملامالت إىل قواعد قانونية ملزمة إدا شعر    
األفراد حبتميتها و ضرورة العمل هبا فليست  هناك حدود جامدة بني القانون والتقاليد، فقد 

 ترتقي

 الت إىل مصاف القواعد القانونية مىت وجدت اجلماعة  قواعد العادات والتقاليد واجملام 

نفسها يف حاجة إليها ومثال ذلك ختصيص القاعدة القانونية لبعض األماكن يف املواصالت  
 العامة للسيدات احلوامل أو للشيخ أو املصاب. 

 

 

  تقوم العديد من القواعد القانونية على أسس أخالقية و اثنيا: :القانون وقواعد األخالق: 
مثال دلك أن القانون حيرم االعتداء سواء على جسم اإلنسان أو ماله أو شرفه ، كما يلزم 
الناس ابلوفاء ابلعهود ،و مينع اإلثراء بال سبب ، و كذلك تدعو األخالق إىل حتقيق املثل  
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العليا واالقرتاب من اخلري  والبعد عن الشر ، فهي  قواعد تسعى لكمال اإلنسان وهتذيبه  
لك ، النهي عن الكذب، الوفاء ابلوعد، األمر ابملعروف والنهي عن املنكر والبغي،  أمثلة ذ

مساعدة الضعيف، اإليثار، الرتفع على النفاق. وتتشابه قواعد األخالق مع القواعد القانونية  
من حيث عموميتها فكل من قواعد األخالق والقواعد القانونية ختاطب كل أفراد اجملتمع  

فرد آخر. وهتدف كالمها تنظيم سلوك األفراد يف اجملتمع، كما أن قواعد بدون متييز بني 
األخالق ملزمة وتقرتن جبزاء يقع على كل من خيالفها كما هو احلال ابلنسبة للقواعد 

القانونية. و من مثة ميكن القول أن أغلب القواعد القانونية  هي عبارة عن قواعد أخالقية  
القانون املعاصر يتجه إىل تبين العديد من القواعد  فينفس الوقت، هذا فضال على أن

األخالقية و تكريسها كقواعد قانونية ملزمة و منها مثال : نظرية التعسف يف استعمال احلق ،  
عيوب الرضا ، بطالن التصرف ادا كان خمالفا للنظام العام و اآلداب العامة ، و مساعد 

 اإلنسان يف الدفاع عن نفسه و ماله ...اخل 

 وابلرغم من كل هذا التشابه بني قواعد القانون و قواعد األخالق إال أن هناك من الفوارق  

 متيزها عن بعضها البعض :   

 تتميز القاعدة القانونية عن غريها من قواعد السلوك األخرى ومنها قواعد  اجلزاء: -1 -

 ولو ابلقوة إذا اقتضى  األخالق أبهنا مزودة جبزاء توقعه السلطة العامة على كل من خيالفها 

 األمر ومثال ذلك الغرامة أو احلبس أو السجن أو احلجز على أموال املدين املمتنع عن

 دفع ديونه، وهو ما يؤدي إىل بيع هذه األموال ابملزاد العلين، ودفع مثنها سداد للديون 

يها يف أتنيب  اليت امتنع املدين عن دفعها. أما ابلنسبة لقواعد األخالق، ينحصر اجلزاء ف 
 الضمري واستهجان اجملتمع للسلوك املخالف للقاعدة اخللقية.
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ن اهلدف الذي تسعى إىل حتقيقه القواعد القانونية هو حفظ النظام واستقراره  الغاية: إ -2
وهو ابلتايل يقرتب حنو الواقع ويتعامل معه، بينما الغاية من قواعد األخالق هي املثالية  

شرية حنو الكمال وعلى أساس ذلك تبىن قواعد األخالق، أما قواعد واالرتقاء ابلنفس الب
 القانون فتبىن على أساس سلوك الرجل العادي.

هتتم األخالق ابلنوااي والبواعث الداخلية استقالال عن السلوك من حيث النوااي:  -3
ى  اخلارجي لألفراد ذلك شأن اللوم االجتماعي الذي يوجه للحاسد واحلاقد بينما ال صد

لذلك يف جمال القانون ما مل أيخذ هذا احلقد مظهرا خارجيا ابالعتداء على حرمة مال الغري، 
 فالقانون ال يهتم ابلنوااي إال من حيث ارتباطها ابلسلوك اخلارجي. 

يقصد ابلدين جمموعة األوامر والنواهي املنزلة من عند هللا  اثلثا: القواعد القانونية والدين: 
عد الدين ملزمة ملعتنقيه رغبة منهم يف جلب الثواب من عند هللا عزوجل و  تعاىل، ،و تعد قوا
 خوفا من عقابه . 

وختتلف قواعد الدين عن قواعد القانون  من حيث مصدرها أوال فهي منزله من عند هللا     
عز و جل أما قواعد القانون فهي من وضع البشر ، كما ختتلف قواعد الدين عن قواعد 

احملتوى فالدين أوسع نطاقا من القانون حيث تقوم القواعد الدينية بتنظيم  القانون من حيث 
عالقة اإلنسان بربه، و تنظيم واجب اإلنسان اجتاه نفسه وحنو غريه من بين البشر أما القانون  

 فال ينظم إال اجملال األخري للدين .

الدينية هي   و ختتلف قواعد الدين عن القانون من حيث اهلدف و الغاية فهدف األحكام
اإلميان ابهلل و عبادته و حتقيق اخلري داخل اجملتمع ، أما القانون فهدفه هو تنظيم مصاحل 

 .  13اجملتمع و ال يهتم إال ابلسلوكيات املادية هلم
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وختتلف قواعد الدين عن القانون من حيث  اجلزاء املقرر لكل منهما ففي القانون اجلزاء   
لطة العامة ابلقوة اجلربية، بينما اجلزاء يف القواعد الدينية فهو  يكون ماداي و دنيواي توقعه الس 

جزاء أخروي ، هو العذاب يف اآلخرة، هذا من جهة ، و من جهة أخرى أن اجلزاء يف الدين 
يتضمن فكرة الثواب و العقاب يف اآلخرة فقد يكون جزاء اجيابيا )ثوااب( و قد يكون جزاء  

 القانون ففي الغالب األعم يكون سلبيا ،هذا مع اإلشارة  سلبيا أي )عقااب( ، أما اجلزاء يف
إىل بدء ظهور للجزاء اإلجيايب يف بعض القواعد القانونية مثل تكريس مبدأ التحفيزات و  

 املكافآت ...اخل. 

 و مما سبق ميكن استنتاج الصلة بني قواعد الدين و قواعد القانون فيما يلي:

مية اعتربت الدين كمصدر رمسي للقانون كما هو حال  العديد  من الدول العربية و اإلسال
 التشريع اجلزائري )أنظر املادة  األوىل من القانون املدين اجلزائري(. 

يالحظ أن  قواعد القانون أغلبها مستمدة من قواعد الدين و من هنا فإن اهلوة بني   -3
ين واعتبارها قواعد الدين و القانون ما فافتئت تضيق و ذلك كلما جلأ املشرع لقواعد الد

 قانونية ملزمة   

واخلالصة، أن القاعدة القانونية ترتبط ابلدولة من حيث وجودها، واهلدف منها، واجلزاء 
املقرتن هبا، أما القواعد االجتماعية األخرى فال تصدر عن سلطة الدولة، وال تقرتن جبزاء  

 الدولة القهري.
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 احملاضرة الثالثة 

 

 

 الثاين: مدى تدخل القانون يف نشاط األشخاص:املطلب 

 خيتلف مدى تدخل القانون يف توجيه نشاط األفراد يف اجملتمع ضيقا واتساعا وفقا للمذهب

 املأخوذ به فأصحاب املذهب الفردي يرمون إىل تضييق تدخل القانون يف نشاط األفراد  

 ذهب االشرتاكي فيقولونوال جيعلونه إال ابلقدر الضروري دون إفراط، أما أصحاب امل

 بتوسيع دور القانون ابلتدخل يف نشاط األفراد .
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 ولبيان ذلك نقسم هذا املبحث إىل ثالثة مطالب خنصص األول منها للمذهب الفردي  

 وخنصص الثاين للمذهب االشرتاكي أو االجتماعي وخنصص الثالث ملوقف القانون

 اجلزائري من املذهبني الفردي واالشرتاكي. 

يقوم املذهب الفردي على أساس تقديس حرية الفرد وعدم أوال:يف املذهب الفردي: -
املساس هبا إال يف أضيق احلدود . ومع ذلك فهذا املذهب ال ينظر إىل الفرد ابعتباره منعزال 

عن اجلماعة ، بل ينظر إليه كفرد داخل اجلماعة يدخل يف عالقات مع غريه من أفراد 
لفرد هو غاية كل تنظيم قانوين فالغرض من تنظيم القانون للمجتمع  اجلماعة ، ولكنه جيعل ا

هو محاية الفرد وكفالة حريته وحتقيق مصلحته اخلاصة ، الن حتقيق املصاحل اخلاصة لألفراد  
ضمان لتحقيق املصلحة العامة للمجتمع.   وقد ظهرت النزعة الفردية خالل القرنني السابع 

ب الفردي قيمة ازدهاره على يد فالسفة وفقهاء الثورة  عشر والثامن عشر ، و أخذ املذه
الفرنسية.ونقطة البداية يف هذا املذهب هي أن اإلنسان يولد حرا ويتمتع حبقوق طبيعية  

مطلقة تتمثل يف املساواة واحلرية مع غريه من أفراد اجلماعة.هذه احلقوق تثبت للفرد بصفته 
ق طبيعية سابقة على قيام اجملتمع ذاته  إنساان وليس بصفته عضوا يف اجلماعة فهي حقو 

ولذلك ال يستطيع اجملتمع أن يلغي هذه احلقوق أو يعدل فيها ، ومن مث يقتصر دور القانون  
على التوفيق بني هذه احلقوق جلميع األفراد يف اجملتمع عن طريق إقامة التوازن والتنسيق بينها  

يكون دور القانون سلبيا ينحصر يف ومنع ما قد يقوم بينها  من تعارض أو تناقض وبذلك 
متكني كل فرد من التمتع حبقوقه الطبيعية ومنعه من االعتداء على حقوق اآلخرين ، ومىت  
متكن الفرد من استعمال حقوقه ومنع من التعدي على حقوق اآلخرين حتقق آليا الصاحل 

 العام للجماعة.

 ت الواسعة واحلقوق املطلقة اليتويستند أنصار املذهب الفردي يف تربير شرعية احلراي   
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منحها لألفراد إىل فكرة العقد االجتماعي اليت اختذها الفيلسوف الفرنسي الشهري جان جاك   
روسو يف القرن الثامن عشر وسيلة ميليها العقل اإلنساين للمحافظة على احلرايت واحلقوق 

السابع عشر فالسفة آخرون   الطبيعية اليت يتمتع هبا األفراد ، وليست كما اختذها يف القرن
.   ومقتضى العقد  14مثل الفيلسوف االجنليزي هوبز للنزول عن هذه احلرايت أو احلد منها 

االجتماعي أن األفراد يولدون متمتعني حبرايت وحقوق طبيعية ، وأهنم كانوا يعيشون يف 
ة غري حمدودة األصل يف حالة فطرة بدائية يتمتع كل منهم هبذه احلقوق واحلرايت بصفة مطلق

وكان ذلك يؤدي دائما إىل الفوضى واألاننية وحتكم القوة . ولذلك فإن غريزة البقاء والدفاع  
عن النفس جعلت األفراد يتفقون فيما بينهم على احلد من حرايهتم ابلقدر الالزم لقيام مجاعة  

اق هو عقد منظمة يعيشون يف ظلها تعمل على التوفيق بني املصاحل املتعارضة ، هذا االتف
اجتماعي ابرموه لكي ينتقلوا من حالة الفوضى اليت كانت يتمتعون فيها حبرايت وحقوق  
مطلقة إىل حالة النظام اليت يتمتعون فيها حبقوق وحرايت مدنية منظمة .   فبهذا العقد 

االجتماعي دخل األفراد يف مجاعة منظمة يلتزمون ابلعيش سواي على أساس احرتامهم املتبادل  
 وقهم الطبيعية حيث تكون مهمة القواعد القانونية حلق

ليت تضعها اجلماعة هي كفالة احرتام هذه احلقوق ومحايتها.وبذلك يكون هذا القانون يف   
ظل املذهب الفردي هو محاية احلقوق الفردية حبيث ال يتدخل القانون يف نشاط األفراد إال 

وقهم وهو ما يسمى ابلعدل التباديل الذي  ابلقدر الالزم فقط لتحقيق احلماية املتبادلة حلق
يقوم على أساس املساواة التامة فبما يتبادله األفراد من أشياء وخدمات . هذا العدل التباديل 
ال يتحقق من وجهة أنصار املذهب الفردي إال برتك كامل احلرية لألفراد يف ممارسة نشاطهم  

ر القانون يف كفالة احرتام حقوق  ومبنع كل اعتداء على هذه احلرية ، وبذلك ينحصر دو 
األفراد وعدم االعتداء عليها وهو دور سليب كما سبق البيان.   وينعكس هذا الدور السليب 
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للقانون على النواحي االقتصادية والسياسية والقانونية يف اجملتمع ، فمن الناحية االقتصادية 
ي إطالق حرية املنافسة بني  يسود وفقا للمذهب الفردي ، نظام االقتصاد احلر الذي يقتض

األفراد يف امليدان االقتصادي مبا ينطوي عليه ذلك من حرية التجارة واستثمار رؤوس األموال 
 وانتقاهلا من مكان آلخر ، وحتديد األسعار وفقا لقوانني العرض والطلب.

ق التقدم ويرى أنصار املذهب الفردي أن حرية املنافسة بني األفراد تعترب خري وسيلة لتحقي  
والرفاهية للمجتمع ألن التنافس بني املصاحل والقوى املختلفة يف اجملتمع يؤدي إىل بقاء  

 15األصلح

وهو ما يؤدي يف النهاية إىل خدمة املصلحة العامة.ويقتصر دور الدولة على حراسة ومحاية   
ريه . فهي  هذا النظام االقتصادي احلر حبيث ال تتدخل إال ملنع اعتداء كل فرد على حرية غ

ال تتدخل لتوجيه االقتصاد إىل ما حيقق املصلحة العامة ، ذلك أن التنافس احلر يف امليدان  
االقتصادي ، كما يرى أنصار املذهب الفردي ، كفيل بتحقيق الصاحل العام للمجتمع. ومن 
انحية السياسة يؤدي املذهب الفردي إىل إطالق احلرية الفردية حبيث ال تقتصر على حرية  

الفرد يف حياته اخلاصة ، بل متتد لتشمل حريته يف حياته العامة وذلك عن طريق مشاركته يف 
ممارسة السيادة السياسية يف الدولة ، ولذلك ينادي أنصار هذا املذهب ابلنظام الدميقراطي 

 يف احلكم الذي يقوم على النظام الربملاين . 

كذلك تتوسع يف ظل النظام الفردي يف النص على منح األفراد أكرب قدر من احلقوق 
واحلرايت العامة وال تقيد من هذه احلقوق واحلرايت إال يف نطاق ضيق وابلقدر الالزم لتوفري 

التوازن والتوافق يف استعمال كل فرد حلقوقه وحرايته العامة . كما تنص الدساتري على 
فل محاية حقوق وحرايت األفراد يف مواجهة السلطة احلاكمة وذلك منعا الضماانت اليت تك
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الستبداد احلكام وطغياهنم ولذلك يعترب املذهب الفردي هو األساس الفلسفي للدميقراطية 
 الغربية مبعناها التقليدي الذي عرفته دول أورواب. 

 مني ومحاية حقوق وعلى هذا النحو تقتصر وظيفة الدولة من الناحية السياسية على أت   

 وحرايت األفراد وكفالة األمن الداخلي واخلارجي وإقامة القضاء ، حىت يتيسر لكل فرد 

 أن يباشر نشاطه كيفما شاء وأن مينع اآلخرين من االعتداء على حريته ويعترب تدخل الدولة 

 يف شيء غري ذلك خروجا على وظيفتها الطبيعية ، ولذلك تسمى الدولة يف ظل املذهب 

 الفردي الدولة احلارسة.  

 أما من الناحية القانونية فإن املذهب الفردي يؤدي إىل تقييد دور القانون وحصره يف   

 أضيق نطاق ممكن . فال يتدخل القانون يف حياة األفراد إال ابلقدر الالزم حلماية حقوقهم 

 هبذه احلقوق ، املتبادلة من االعتداء وتوفري األمن والطمأنينة لكفالة حرية متتعهم   

 وبذلك تكون املساواة بني األفراد وضمان احلرية الفردية مها أساس كل تنظيم قانوين 

حيث يقوم التنظيم القانوين وفقا للمذهب الفردي على أساس اعتبار األفراد أحرارا  
 ومتساوين.

 ة جلميع األفرادففي جمال العقود وااللتزامات طاملا أن التنظيم القانوين قد كفل احلرية واملساوا

 فال جيوز للمشرع أن يتدخل حبجة محاية الطرف الضعيف أو منع استغالله، فما يرتضيه  

 الفرد ويقبله حبريته واختياره هو احلق والعدل الذي ميكن إلزامه به .  

 إذ ليس هناك أعدل من إلزام الشخص مبا يرتضيه إبرادته احلرة ، وعلى ذلك فإن إرادة   
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 ل احلرية يف إنشاء ما تراه من عقود ويف حتديد ما ينبغي أن يتوافر من شروطاألفراد هلا كام

 يف هذه العقود وااللتزامات ، ويف حتديد ما يرتتب عليها من آاثر دون تدخل من القانون   

 وهذا هو مقتضى مبدأ سلطان اإلرادة . كذلك ال يلتزم أحد بعقد مل يكن طرفا فيه ،  

 حلرة أصبح ملزما هبذا العقد ال جيوز له أن يتحلل منه أو ميتنع  وإذا أبرم عقدا إبرادته ا 

 عن تنفيذه حبجة أنه حلقه ظلم أو أصابه غنب من هذا العقد. وهذا هو مقتضى مبدأ

العقد شريعة املتعاقدين.وعلى ذلك فإن مبدأ سلطان اإلرادة ومبدأ العقد شريعة املتعاقدين  
يها النظرايت القانونية يف ظل املذهب الفردي ، بل أن  مها من املبادئ األساسية اليت تبىن عل 

أنصار املذهب الفردي ذهبوا إىل أن كل النظم القانونية أساسها اإلرادة احلرة ففضال على أن 
العقد ، وهو أهم مصدر من مصادر االلتزامات يقوم على اإلرادة احلرة ، فإن امللكية مبنية  

 على اإلرادة احلرة ،

 تقوم على اإلرادة احلرة ألن أساسها هو عقد الزواج الذي ينشأ به الزواج  كما أن األسرة   

 وأن نظام املرياث يقوم على إرادة مفرتضة للمتوىف حيث يقوم هذا النظام على افرتاض 

وصية للمتوىف يف توزيع أمواله بني أقاربه طبقا ألحكام املرياث . كما أن مشروعية العقوبة  
جملرم ابلعقوبة عندما ارتكب اجلرمية وهو يعلم عقوبتها فالقانون اجلنائي  اجلنائية أساسها رضاء ا

شأنه يف ذلك شأن أي قانون خيضع له األفراد إبرادهتم  احلرة ، بل أن اجملتمع البشري ذاته  
أساسه العقد االجتماعي الذي أبرمه األفراد فيما بينهم  و الذي اندي به الفالسفة أمثال 

وجان جاك روسو.ويف جمال املسؤولية املدنية يضيق أنصار املذهب  جون لوك وتوماس هوبز
الفردي من نطاق هذه املسؤولية ، حيث يؤسسون أحكامها على أساس اخلطأ الشخصي 
وحده . فال يكون الشخص مسئوال عن تعويض الغري عما حلقه من ضرر إال إذا كان هذا  
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ات اخلطأ يف جانبه ال يكون مسئوال الضرر راجعا إىل خطأ ارتكبه هذا الشخص ، وبغري إثب
 حىت ولو كان اخلطأ صادرا  

 من اتبع له أو من أشياء يتوىل حراستها ، فاملسؤولية املدنية ال تقوم يف املذهب الفردي

على أساس فكرة حتمل التبعة أو الغنم ابلغرم أو التضامن االجتماعي.ويف جمال امللكية يعطي  
كاملة يف االمتالك شريطة عدم االعتداء على حق الغري يف املذهب الفردي للشخص احلرية ال

التملك . كما يرى أنصار هذا املذهب أن حق امللكية حق مطلق ال جيوز تقييده ، بل أن  
امللكية يف نظرهم هي احلرية ذاهتا .ويف جمال تقسيم القواعد القانونية فإن املذهب الفردي 

اص الذي حيكم عالقات األفراد ، والتضييق من يؤدي من انحية إىل توسيع نطاق القانون اخل
نطاق القانون العام  الذي حيكم العالقات اليت تدخل فيها الدولة ابعتبارها سلطة عامة ذات 

سيادة.   وإذا كان املذهب الفردي يرجع إليه الفضل يف حترير األفراد من طغيان احلكام 
ميهم من تعسف احلكام واستبدادهم ،  وسيطرة الدولة ، حيث قرر لألفراد حقوقا وحرايت حت

وحتد من طغيان اجلماعة وحتكمها يف األفراد ابسم اجملتمع، وقد أطاح هذا املذهب أبنظمة  
 احلكم االستبدادي وأقام على أنقاضها نظما دميقراطية.

 غري أن هذه املزااي ال تنفي أن املذهب الفردي معيب يف أساسه ومعيب يف نتائجه وآاثره. 

 معيب يف أساسه لكونه مبنيا على أساس نظري ال يطابق احلقيقة والواقع ،  فهو أوال

 فالقول بوجود حقوق طبيعية تثبت لإلنسان مبعزل عن اجلماعة هو ضرب من اخليال 

 ألن اإلنسان كائن اجتماعي ال وجود له إال يف مجاعة وال يتمتع حبقوق إال ابعتباره عضوا 

 أفراد عاشوا منعزلني عن بعضهم البعض قبل نشأة  فيها ، وحىت إذا أمكن تصور وجود 

 اجلماعة ، فإن احلقوق الطبيعية املدعى هبا ال معىن هلا إزاء وجود الفرد منعزال عن غريه من 
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 األفراد . فاحلقوق واحلرايت ال تتحقق للفرد إال ابرتباطه مع ابقي األفراد يف اجلماعة بروابط  

 واحلرايت إال يف ظل حياة مجاعية . ومن مث   وعالقات اجتماعية فال وجود للحقوق 

 فإن فكرة احلرايت واحلقوق الطبيعية اليت تثبت للفرد قبل قيام اجلماعة هي فكرة

غري صحيحة.وهو اثنيا معيب من حيث نتائجه وآاثره ذلك أن املذهب الفردي قد ابلغ يف   
اجلماعة ، حيث أهدر تقرير احلرايت واحلقوق الفردية وتطرق يف تقديس الفرد على حساب 

مصلحة اجلماعة ومل حياول التوفيق بينها وبني املصلحة الفردية ولذلك جاءت نتائجه وآاثره  
معيبة ينقصها التوازن واالعتدال يف مجيع النواحي.فمن الناحية القانونية مثال فإن احلرية 

رادة ومبدأ العقد شريعة التعاقدية اجملردة من احلماية القانونية اليت ترتتب على مبدأ سلطان اإل
املتعاقدين ، قد أدت إىل حتكم الطرف القوي يف العقد واستغالله للطرف الضعيف ، فعقد  
العمل مثال ال ميكن أن تتساوى  قوة طرفيه يف املناقشة وإمالء الشروط. فرب العمل وهو 

رف الطرف األقوى يستطيع أن يضمن العقد ما يشاء من شروط ال ميلك العامل وهو الط
الضعيف إال أن يقبلها دون مناقشة ، وبذلك استطاع رب العمل يف ظل املذهب الفردي أن 

 يضمن العقد شروطا جائرة حتقق مصلحته هو ال مصلحة العامل.

املذهب االشرتاكي أو االجتماعي هو اجتاه مضاد  اثنيا: املذهب االشرتاكي أو االجتماعي:
اقه ويزيد من تدخل الدولة يف خمتلف نواحي  للمذهب الفردي يوسع من دور القانون ونط

 احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية. 

وقد بدأ هذا املذهب يف منتصف القرن التاسع عشر يف صورة نداءات للمفكرين والكتاب    
 وجدت تطبيقها العلمي على أوسع نطاق يف القرن العشرين.

أن اإلنسان كائن اجتماعي ال يعيش إال يف ويقوم املذهب االشرتاكي على حقيقة واقعية هي 
اجلماعة وال يرقى أو يسعد إال هبا ، ولذلك فإن ما يتقرر له من حقوق يكون بصفته عضوا 
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يف اجلماعة وليس بصفته فردا منعزال عنها ، ومن مث جيب أن يكون أساس النظام االجتماعي  
العام للجماعة وسعادهتا ، وإذا  هو التضامن بني األفراد وتوجيه جهودهم حنز حتقيق الصاحل 

حتققت سعادة اجلماعة ورفاهيتها حتققت تبعا لذلك سعادة ورفاهية األفراد املكونني هلذه  
 اجلماعة. 

ويف سبيل حتقيق الصاحل العام للجماعة ال يقتصر دور القانون على جمرد حتديد احلقوق 
را سلبيا ، بل يكون للقانون يف  واحلرايت اخلاصة لألفراد ومنع االعتداء عليها حبيث يكون دو 

ظل املذهب االشرتاكي دور اجيايب على خمتلف نواحي احلياة يف اجملتمع ، سواء كانت 
 اقتصادية أو سياسية أو قانونية. 

فمن الناحية االقتصادية تتدخل الدولة يف كافة أوجه النشاط االقتصادي يف اجملتمع وختضعها 
اة الفعلية بني األفراد فترتك مبدأ احلرية االقتصادية وتزجه  خلطة مرسومة هتدف إىل حتقيق املساو 

االقتصاد ليؤدي دوره يف حتقيق املصلحة العامة للمجتمع ، وتعمل على تشجيع النشاط العام 
 . 16وتقف يف سبيل النشاط اخلاص لألفراد الذي يتعارض مع النشاط العام

حيث يقوم بتنظيم إنتاج وتداول ولذلك يكون للقانون دور اجيايب يف امليدان االقتصادي 
الثروات وتوزيعها ، ويعمل على تقييد حرية استخدام وسائل اإلنتاج مبا يتفق والصاحل العام 

 للجماعة.

ومن الناحية السياسية تتدخل الدولة لتقييد احلرايت الفردية ملنع إساءة األفراد استعمال    
ية إال ابلقدر الذي تراه اجلماعة كفيال  هذه احلرايت. حيث ال جيوز أن يتمتع األفراد ابحلر 

بتحقيق املصلحة العامة للمجتمع كذلك يتساوى األفراد يف التمتع ابحلقوق واحلرايت 
والتحمل ابلواجبات كلما تساوت ظروفهم ، ولكن متنع الدولة أي حق أو حرية يكون من 
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القواعد و األسس   شأهنا هتديد مصلحة اجملتمع ، ولذلك يكون للقانون دور اجيايب يف وضع
اليت تكفل عدم إساءة استعمال احلرايت العامة .أما من الناحية القانونية فيتسع دور القانون  

 يف ظل املذهب االشرتاكي حبيث يشمل خمتلف نواحي احلياة يف اجملتمع. 

ففي جمال املبادئ العامة للقانون ال تعترب احلقوق اليت يقررها القانون لألفراد مزااي أو     
قدرات مطلقة ، بل تعترب وظائف اجتماعية يغلب فيها معىن الواجب على معىن احلق حيث 

 يتضمن احلق يف نفس الوقت واجبات على صاحبه. 

فمثال حق امللكية ال يعترب يف ظل املذهب االشرتاكي حقا مطلقا خيول لصاحبه القدرة 
فة اجتماعية تفرض على الكاملة يف التصرف واالستعمال واالستغالل، بل يعترب جمرد وظي

 صاحبها االلتزام مبمارستها على حنو حيقق زايدة ثروة اجلماعة. 

ويف جمال العقود وااللتزامات، يرى أنصار املذهب االجتماعي أن حتقيق العدالة واملساواة     
د  الفعلية  والتوازن املتبادل يف الروابط والعالقات التعاقدية أوىل بكثري من احرتام حرية التعاق

 وسلطان اإلرادة.

ولذلك مل تعد اإلرادة تلعب الدور الرئيسي يف هذا اجملال ، بل حل حملها تنظيم آمر يهدف  
 إىل حتقيق مصلحة طريف العقد ومصلحة اجلماعة يف نفس الوقت.

وقد أدى ذلك إىل انكماش مبدأ سلطان اإلرادة ، ومبدأ العقد شريعة املتعاقدين ، حبيث  
ظل املذهب االشرتاكي )االجتماعي( أنظمة قانونية تلزم أحكامها   تكاد تصبح العقود يف

أطراف هذه العقود ، فقد تدخل القانون يف كثري من العقود بقواعد آمرة ال جيوز االتفاق 
على خمالفتها إلقامة املساواة الفعلية بني املتعاقدين ومحاية الطرف الضعيف فيها ، فمثال  

وغريها من أحكام عقد العمل اهلادف إىل حتقيق مصلحة خيضع عقد العمل وشروطه واألجر 
 العامل ومحايته من تعسف رب العمل.
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ويف جمال املسؤولية املدنية ظهرت يف ظل املذهب االشرتاكي أسس جديدة تقوم عليها  
املسئولية املدنية ابإلضافة إىل اخلطأ الشخصي ، من هذه األسس حتمل التبعة اليت مفادها أن 

شيء عليه أن يتحمل تعويض األضرار اليت تصيب الغري بسبب هذا الشيء  من يستفيد من
 ولو مل ترجع هذه األضرار إىل خطئه الشخصي.  

مثال ذلك إلزام رب العمل بتعويض العامل عن الضرر الذي يلحقه بسبب إصابته أثناء  
 العمل ولو مل يكن هناك خطأ من جانب رب العمل.

االشرتاكية على اختالف اجتاهاهتا تعمل على حتقيق العدالة ويف جمال امللكية فإن املذاهب 
االجتماعية والتضامن االجتماعي وكفالة املساواة الفعلية بني مجيع األفراد يف اجملتمع ، ولكنها  

ختتلف يف كيفية حتقيق هذه العدالة االجتماعية واملساواة . فمنها من يرى إلغاء امللكية  
ويل الدولة على كل وسائل اإلنتاج وتعطي لكل فرد بقدر حاجته  الفردية إلغاء اتما حبيث تست 

أو بقدر إنتاجه الن امللكية الفردية يف رأي هذه املذاهب هي مصدر كل الضرر والشر 
االجتماعي ، وال ميكن تغيري صورة اجملتمع من جمتمع استغاليل إىل جمتمع عادل إال إبلغاء  

ظ ابمللكية الفردية ولكن ليس بصفتها حقا مطلقا بل امللكية الفردية . ومنها من يرى االحتفا
بصفتها وظيفة اجتماعية توجه من الدولة لصاحل اجلماعة حبيث يستعمل الشخص سلطاته  

على الشيء اململوك له ملصلحته وملصلحة اجلماعة ومنها من يبقي على امللكية الفردية 
نه وما يتبعه من حديقة ،  اخلاصة يف أضيق احلدود حبيث يقصرها على املنزل الذي يسك

 وكذلك مدخراته من العمل . 

غري أن هذه املذاهب االجتماعية أو االشرتاكية تتفق مجيعا فيما بينها يف االجتاه حنو تنظيم     
 حق امللكية مبا يكفل حتقيق العدالة االجتماعية واملساواة الفعلية بني مجيع األفراد يف اجملتمع. 
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ضع قيود على ممارسة حق امللكية مبا يكفل القيام أبداء الوظيفة  ولذلك يتدخل القانون لو    
االجتماعية هلذا احلق ، ال أن املالك يف ظل املذهب االجتماعي ، ليس له أن يقعد أو ميتنع  

عن استغالل ملكه الم ذلك يضر ابجملتمع حيث حيرمه من مثار هذا االستغالل ، ومن مث  
 قيقا للصاحل العام للمجتمع.  يكون املالك ملزما ابستغالل ملكه حت

ميتاز املذهب االشرتاكي أبنه كشف عن مساوي وعيوب املذهب الفردي اليت ترتبت على     
التطرف يف إطالق احلرية الفردية يف شىت اجملاالت وعلى النحو السابق اإلشارة إليه . حيث  

ان كانت ومهية يف  مكن األقوايء من استغالل الضعفاء والتحكم فيهم ابسم حرية التعاقد و 
كثري من األحيان ، أمام عدم التماثل الفعلي يف موازين القوى وما ترتب على إطالق  

احلرايت من سيطرة األقوايء على الضعفاء ومن حتول نظام التوافق إىل نظام خضوع وسيطرة  
كان لكل ذلك أثره يف ظهور املذهب االشرتاكي الذي يرجع له الفضل يف إبراز فكرة 

ن االجتماعي إىل الوجود بيد انه يؤخذ عليه تطرفه يف تقديس اجلماعة على حساب التضام
الصاحل اخلاص لألفراد ، وقد وصل هذا التطرف إىل حد إنكار امللكية الفردية وإلغائها متاما  
األمر الذي أدى إىل اإلضرار ابجلماعة نفسها ألنه يقتل يف األفراد روح الباعث الشخصي 

 نشاطهم ، ويفقدهم القدرة على االبتكار واإلنتاج والتنافس. على العمل ، ويشل

كذلك يؤخذ على املذهب االشرتاكي انه يطلق تدخل الدولة يف مجيع نواحي النشاط     
االجتماعي وحيقق هلا السيطرة الكاملة يف هذا اجملال وجيعل الفرد أداة يف يد السلطة العامة 

ن طغيان الدولة واستبدادها وخضوع األفراد من توجه نشاطه كما تشاء ، مما خيشى معه م
 جديد لطغيان احلكام واستبدادهم وهو ما جاء من أجله املذهب الفردي للتخلص منه. 
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 اثلثا:  موقف القانون اجلزائري من املذهبني الفردي واالشرتاكي: 

من وجود  إذا كان املذهب الفردي يقوم على أساس أن الفرد هو حمور اهتمام اجلماعة والغاية
القانون ، فإن املذهب االشرتاكي يسخر الفرد يف خدمة اجلماعة ، حيث يتسع دور القانون  

 وتزداد وظائفه يف توفري العدل التباديل بني الناس. 

وينكمش دور القانون ويضيق يف املذهب الفردي حيث يكمن دور الدولة يف حتقيق األمن    
 وإدارة املرافق العامة يف البالد.

متجيد احلرايت الفردية وتقديس احلقوق اجلماعية وقفت القوانني الوضعية ـ توازي بني   وبني
حرية الفرد ومصلحة اجلماعة ـ وهبذا أخذ املشرع اجلزائري يف أكثر من موضع يعمل جاهدا 
على حتقيق التوازن بني حقوق الفرد ومصلحة اجلماعة ووقفت جبانب الطرف الضعيف كما  

إلذعان حيث أجاز تعديل ما قد تتضمنه هذه العقود من الشروط هو احلال يف عقود ا
 مدين جزائري( .  110التعسفية )أنظر املادة  

ويف نظرية الظروف الطارئة اليت أجاز فيها تعديل العقد إذا طرأت حوادث استثنائية عامة  
 جعلت تنفيذه مرهقا ابلنسبة للمدين. 

ق عالقات العمل وما حققته من ضماانت  كما بدت النزعة االجتماعية أكثر وضوحا يف نطا
ومزااي متنوعة للطبقة العاملة ، ويظهر ذلك جليا يف تدخل املشرع بتشريعات لتحديد احلد 

األقصى ملدة العمل ، وتقرير الراحة األسبوعية واإلجازات املدفوعة األجر ووضع احلد األدىن 
 لألجور ، فضال على أتمني العمال ضد إصاابت العمل .
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 الفصل الثاين: أقسام القانون وأنواع القواعد القانونية.

استقر الفقه القانوين على تقسيم القانون إىل قسم عام و قسم خاص كما  متهيد وتقسيم: 
تقسم قواعد القانون إىل قواعد آمرة و أخرى مكملة أو مفسرة. لذلك سنعاجل يف املبحث  

أقسام القانون و فروع كل قسم ،مث نتناول يف املبحث الثاين تقسيم القانون إىل قواعد  األول 
 القانون إىل قواعد آمرة و أخرى مكملة و ذلك كما يلي:

 : أقسام القانون و فروع كل قسم املبحث األول:

 اعتاد الفقه القانوين على تقسيم القانون إىل تقسيمات متعددة ،غري أن التقسيم الرئيسي
للقانون هو تقسيمه إىل قانون عام و قانون خاص ، و هو تقسيم تقليدي مازال مستقرا إىل 
غاية اليوم. و عليه  و سنتناول ابلدراسة تقسيم القانون إىل قانون  عام و قانون خاص ،و  

 فروع كل قسم و دلك يف مطلبني متتاليني:

فرقة بني القانون العام و القانون  :  تعترب التاملطلب األول: تقسيم القانون إىل عام و خاص
اخلاص تفرقة قدمية يرجع اترخيها إىل القانون الروماين ،حيث كان ينظر إىل الدولة ابعتبارها  

هيئة عليا تسمو على غريها من اهليئات و هي تعمل لتحقيق الصاحل العام كما أهنا تعلو على 
إثباات ملبدأ احلرية الفردية الذي كان   مصاحل األفراد و اليت ترتك هلم حرية يف التصرفات و هدا

 .  17سائدا آنذاك 

و ابلرغم من سقوط الدولة الرومانية إال أن الفقه احلديث اعتنق هده التفرقة بني القانون العام 
و اخلاص و ال زال مسلما هبا بصفة عامة. و قد اختلف الفقه حول املعايري الين حتاول 

 

 عبد احلي حجازي ، املرجع السابق ، ص 263 و ما يليها .إسحاق إبراهيم منصور ،املرجع السابق ، ص 42 و ما يليها 17  



 

39 

 

وعليه سنتطرق اىل هده املعايري و أمهية هدا التقسيم كما التفرقة بني القانون العام و اخلاص 
 يلي:

: اثر جدل فقهي واسع حول املعايري اليت أوال: معايري التفرقة بني القانون العام و اخلاص
ينبغي اعتمادها للتفرقة بني القانون العام و اخلاص حيث ظهرت عدة معايري يف دلك ميكن 

 ابراد أمهها : 

: تقوم التفرقة بني القانون العام و اخلاص  أطراف العالقة القانونية معيار األشخاص  – 1
حسب هده املعيار على أساس النظر إىل  األشخاص أطراف العالقة القانونية، فكلما   

كانت الدولةـ  طرفا  يف هده  العالقة القانونية، و كانت إحدى اهليئات التابعة له طرفا يف  
لقانونية نكون دائما  بصدد قانون عام وإن مل تكن الدولة يف العالقة اليت تنظمها القاعدة ا

 هذه العالقة فإننا نكون بصدد قانون خاص. 

و قد انتقد هدا املعيار على أساس أن الدولة عندما تباشر عملها فكثريا ما تدخل يف 
عالقات مع األفراد ليس بوصفها صاحبة السيادة و السلطة يل بوصفها جمرد شخص عادي 

شخاص املعنوية اخلاصة . و هنا يقتضي املنطق أن خنضع تصرفاهتا إىل القانون اخلاص  مثل األ
و ليس للقانون العام .و من هنا تظهر عدم القدرة يف االعتماد على هده املعيار كمعيار  

 دقيق للتفرقة بني القانون العام و اخلاص. 

ن العام و اخلاص حسب هده تقوم التفرقة بني القانو  معيار طبيعة القواعد القانونية:– 2
املعيار على أساس أن القانون العام هو قانون سيطرة و أمر و تكون مجيع قواعده آمرة بينما  

القانون اخلاص هو قانون حرية أو سلطان إرادة و تكون مجيع قواعده مكملة ،و من مثة 
اخلضوع مرادفا فقواعد القانون العام ال جيوز االتفاق على خمالفتها إطالقا و بدلك يصبح 

 للقانون العام ، و احلرية مرادفة للقانون اخلاص . 
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و قد انتقد هدا املعيار ابعتباره ليس صحيحا على إطالقه ذلك انه ادا كانت قواعد   
القانون العام آمرة فإن قواعد القانون اخلاص ليست كلها مكملة ،يل إنه حيتوي على جمموعة 

ألفراد االتفاق على خمالفتها  و من دلك ضرورة اخلضوع  من القواعد اآلمرة الين ال جيوز ل
 للقواعد املتعلقة ابلنظام العام و اآلداب العامة .

أخذ بعض الفقهاء املعاصرون هبذا  املعيار  معيار طبيعة املصلحة اليت حيميها القانون:  -3
. فإذا كانت و مفاده النظر إىل اهلدف الذي يسعى إليه القانون من وراء العالقة القانونية

املصلحة العامة هي موضوع العالقة فإن القانون الذي حيكمها يصبح قانوان عاما، و إذا  
 كانت املصلحة خاصة فإن القواعد املنظمة هلا تدخل يف نطاق القانون اخلاص. 

إال أن هذا املعيار يعد انقصا و غري دقيق  ألنه يفتقر إىل ضوابط واضحة  من شأهنا التفرقة  
لحة العامة و املصلحة اخلاصة، و لذلك فهو ال يستطيع أن يفسر لنا على أي  بني املص

أساس يعترب قانون األحوال الشخصية قانوان خاصا رغم أنه ينظم أكرب مصاحل اجملتمع و هي  
األسرة، ابإلضافة إال أن اهلدف من القانون هو احملافظة على مصلحة اجملتمع العامة اليت 

 اخلاصة ألفراده.   تتشكل من جمموع املصاحل

   معيار صفة األشخاص أطراف العالقة القانونية )أو معيار االتصال حبق السيادة(: -4

يعد هدا املعيار تعديال و تنقيحا للمعيار األول إد مبوجبه نكون أمام القانون العام  ادا  
تدخلت الدولة أو أحد مؤسساهتا بصفتها صاحبة السيادة و السلطان أما اذا تدخلت 

عتبارها جمرد شخص معنوي خاص فإهنا ختضع كغريها من األفراد ملنطق القانون اخلاص  اب
.فالعربة اذا ابلصفة اليت تكون عليها الدولة و مبدى اتصال العالقات اليت ينظمها القانون  

ابلسيادة يف الدولة، فإذا كان موضوع هذه العالقات يتصل ابلسلطات العامة يف الدولة من 
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اختصاصاهتا وكيفية ممارستها للسلطة وتدخلها حلماية املصلحة العامة فنحن حيث تكوينها و 
 أمام  القانون العام، وإن مل يكن كذلك فهو قانون خاص. 

ونتيجة لذلك   فإنه ميكن تعريف القانون العام أبنه ) جمموعة القواعد القانونية اليت تنظم 
ابعتبارها صاحبة السيادة و السلطة   العالقات اليت تكون الدولة أو أحد فروعها طرفا فيها 

العامة ( . بينما ميكن تعريف القانون اخلاص أبنه ) جمموعة القواعد القانونية اليت تنظم 
العالقات بني أشخاص ال يتصفون ابلسيادة وال ميلكون السلطة العامة أو يتصرفون هبذه  

متارس نشاطا مماثال لنشاط   الصفة ، ولذلك فإن الدولة قد حيكم تصرفاهتا القانون اخلاص ملا 
 األشخاص اخلواص(. 

: إذا كان تقسيم القانون إىل عام و خاص  اثنيا: أمهية تقسيم القانون إىل عام و خاص
أصبح تقسيما مستقرا يف الفقه القانوين فإن أمهية ذلك ليس نظراي فحسب بل إن ذلك   

 يكتسي أمهية عملية ميكن استعراضها كما يلي : 

نح القانون العام للسلطات العمومية امتيازات كثرية ال مينحها لألفراد ،إذا : مياالمتيازات-1
مينح للدولة و من ميثلها بكوهنا صاحبة السيادة اللجوء اىل بعض الوسائل اجلربية لتحقيق 

أهدافها و منها االمتيازات املمنوحة يف جمال الضرائب و الرسوم، و نزع امللكية للمنفعة العامة 
   ملالك و غريها. دون رضاء ا

: إن العقود اليت تربمها الدولة أو أحد فروعها بوصفها صاحبة السيادة و  العقـــــود  -2
السلطة ختتلف عن تلك اليت يربمها اخلواص ،إذ أهنا تقف يف مركز قانوين ممتاز ابلنسبة  

أبحد  لألفراد ، و من ذلك إمكانية فرض جزاءات على املتعاقد معها يف حالة عدم التزامه 
 شروط العقد .فالعقود الين تربمها ختضع إىل  قواعد استثنائية عن القواعد العامة .
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: إن األموال اليت ختصص للدولة أو احد مؤسساهتا مثل اإلدارة العامة تسمى املال العام -3
ابألموال العامة إذ أهنا سخرت لتحقيق منفعة عامة و لذلك أضفى عليها املشرع محاية  

عن األموال اخلاصة ،فال جيوز حبسب األصل التصرف فيها ال ابلبيع و ابلشراء  خاصة ختتلف 
 .18كما انه ال جيوز احلجز عليها و ال كسيها ابلتقادم

: ابعتبار أن القانون العام هبدف دائما اىل حتقيق املصلحة طبيعة القواعد القانونية -4
هي قواعد آمرة ال جيوز االتفاق على العامة لعامة أفراد اجملتمع فإن مجيع قواعده القانونية 

خمالفتها. و هذا خالفا لقواعد القانون اخلاص الذي حيوى إضافة اىل بعض القواعد اآلمرة 
 الكثري من القواعد املكملة و اليت ميكن اخلروج عليها ابالتفاق اخلاص.   

احبة  : إن املنازعات الين تثار بشأن نشاط الدولة ابعتبارها صاالختصاص القضائي-5
السيادة و السلطان يكون النظر فيها من طرف القضاء اإلداري بينما املنازعات اليت تكون  
 فيها الدولة أو احد فروعها بوصفها شخص معنوي عادي فإهنا تكون أمام القضاء العادي. 

 

 

سنتناول ابلدراسة يف هذا املطلب املطلب الثاين: فروع القانون العام و القانون اخلاص :
 لقانون العام أوال مث فروع  القانون اخلاص اثنيا . فروع ا

يقسم القانون العام ينقسم إىل قسمني كبريين مها: القانون العام   فروع القانون العام :أوال: 
 اخلارجي) أو ما يسمى ابلقانون الدويل العام ( والقانون العام الداخلي.  

 

  حبيب إبراهيم خليل ، املرجع السابق ، ص  58  18 
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يعرف هذا القانون أبنه تلك القواعد   القانون العام اخلارجي )القانون الدويل العام(: -1
القانونية اليت تنظم عالقة الدولة بغريها من الدول يف زمن السلم واحلرب وعالقتها ابملنظمات 

 .19الدولية و عالقة هذه األخرية فيما بينها 

يقصد به جمموعة القواعد املنظمة للعالقات املتصلة حبق     القانون العام الداخلي: -2
ماعة داخليا، ويندرج حتت القانون العام الداخلي فروع خمتلفة تبعا الختالف  السيادة يف اجل

املوضوعات حمل التنظيم وهي : القانون الدستوري ، القانون اإلداري ، القانون املايل ،  
 القانون اجلنائي . 

يعترب هذا القانون جمموعة من القواعد اليت حتدد نظام احلكم  القانون الدستوري: -1.2   
 الدولة ، فتبني قواعده وشكل احلكم يف الدولة وحتدد السلطات العامة فيها وتوزع  يف

االختصاص بينها كما تنظم حرية احملكومني واحلقوق املكفولة هلم قبل الدولة، فالقانون  
الدستوري هو املنهاج العام لعمل ونشاط الدولة ولذلك يسمى الدستور ابلقانون األساسي  

و األسس العامة اليت ينبغي أن حترتم اتركا التفصيالت لفروع القانون  اذا يتضمن املبادئ 
 .20األحرى

هو جمموعة القواعد اليت تنظم تكوين السلطة اإلدارية يف الدولة  القانون اإلداري : -2.2   
وعالقاهتا ابألفراد ،و من ذلك القيام ابملرافق العامة و هذا هبدف  حتقيق الصاحل العام. كما  

 ظيم القضاء اإلداري الذي يتوىل الرقابة على أعمال اإلدارة.يتكفل بتن

 

الفقهاء يف مدى اعتبار القانون الدويل العام قانوان ابملعىن الصحيح ألنه يفتقد إىل أهم خاصية يف  شكك العديد من  
 القانون أال وهي اإللزام . 19 

 إسحاق  إبراهيم منصور، املرجع السابق ، ص 47  20  
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يضم  هذا القانون جمموعة القواعد اليت تنظم مالية الدولة بتقرير  القانون املايل : -3.2   
أسس امليزانية من حيث اإليرادات واملصروفات. كما ينظم القانون املايل القواعد اليت تتبع يف  

 لسنوية للدولة و أسس الرقابة على هذا التنفيذ.   إعداد و تنفيذ امليزانية ا

يقصد ابلقانون اجلنائي جمموعة القواعد القانونية اليت تضعها القانون اجلنائي :  -4.2    
الدولة هبدف توقيع العقاب على مرتكيب اجلرائم. و يتفرع هذا القانون اىل فرعني: الفرع األول 

جوان    8املؤرخ يف  156-66األمر رقم:و يسمى بقانون العقوابت الصادر مبقتضى 
و يتضمن جمموعة القواعد اليت حتدد اجلرمية واجملرم والعقوبة. أما الفرع الثاين فيسمى    1966

    1966جوان   8املؤرخ يف  155-66بقانون اإلجراءات اجلزائية الصادر مبقتضى األمر رقم:
ه وتنفيذ العقوبة عليه. واملبدأ أنه ال  حيث  يتضمن اإلجراءات القانونية ملعاقبة اجملرم وحماكمت

 جرمية وال عقوبة إال بنص.  

القانون اخلاص يضم جمموعة القواعد اليت تنظم العالقات غري اثنيا:فروع القانون اخلاص :
املتصلة حبق السيادة، سواء كانت عالقات بني أشخاص القانون اخلاص أو بني أشخاص  

 ال تتدخل ابعتبارها صاحبة السيادة. القانون العام طاملا أن هذه األخرية 

يعد القانون املدين أهم فرع من فروع للقانون اخلاص و الذي تفرعت   القانون املدين:  -1  
عنه فروعا أخرى لتحكم عالقات ظهرت احلاجة إىل تنظيمها بقواعد خاصة هبا مثل القانون  

الدويل اخلاص، قانون   التجاري، القانون البحري قانون العمل، القانون اجلوي، القانون
 املرافعات.

يعد القانون املدين الشريعة العامة يف عالقات القانون اخلاص، فهو خياطب مجيع األفراد دون 
استثناء. مبعىن أنه يرد لقواعده حلكم العالقات املتصلة بنشاط معني أو فئة معينة إذا كانت 

كم املناسب فإذا مل يتضمن القانون  قواعد القانون اخلاص هبذا النشاط ال تسعف يف إجياد احل
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التجاري مثال قاعدة حتكم نزاعا معينا خاصا بشركة جتارية فالعربة ابلقواعد العامة الواردة يف  
 القانون املدين بشأن الشركات.

الوالية -األهلية-القانون املدين حيكم العالقات املالية كما حيكم األحوال الشخصية )احلالة   
الوصااي( إال أنه خضوعا للتقاليد املستقرة يف -املواريث-صل ابألسرةكما يت-على املال

القانون اجلزائري ترك تنظيم األحوال الشخصية لقانون األسرة . ومن مث فإن القانون املدين  
اجلزائري ال يتضمن إال قواعد األحوال املالية أو القواعد العينية و هي تتناول املسائل اخلاصة  

 .21فردابلنشاط املايل لل 

يضم جمموعة القواعد اليت حتكم العالقات التجارية بني التجار  القانون التجاري:   -2   
بوصفهم جتارا أو العالقات املتعلقة ابألعمال التجارية .و قد صدر القانون التجاري اجلزائري  

 .   1975سبتمرب   26املؤرخ يف  59مبوجب أحكام األمر رقم :

وعة القواعد اليت حتكم النشاط البحري مبناسبة املالحة  يضم جممالقانون البحري : -3   
البحرية فيضع التنظيم القانوين للسفينة من حيث التسجيل والعقود اليت ترد عليها ) عقد  
البيع وعقد التجهيز كما حيكم الروابط اخلاصة اليت تنشأ بسبب الرحلة البحرية مثل عقد 

 العمل وعقد النقل وعقد القرض.

يضم القواعد املنظمة للروابط بني العمال وأصحاب األعمال .و يف  العمل :قانون   -4   
اجلزائر صدرت العديد من القوانني اليت تنظم عالقة العمل منها على اخلصوص القانون  

.مث عدل   1978أوت  5املؤرخ يف  12-78األساسي للعامل الصادر مبوجب األمر رقم:
 .  1990أفريل  21املؤرخ يف  11-90ابلقانون رقم:

 

األول ،الطبعة  راجع: حممد صربي السعدي ، شرح القانون املدين اجلزائري ،النظرية العامة لاللتزامات ،اجلزء -1
 األوىل،دار اهلدى  عني امليلة ،اجلزائر، 1993/1992،ص  9 و ما يليها . 21 
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ويقصد به جمموعة القواعد اليت تنظم العالقات املتعلقة والناشئة عن  القانون اجلوي : -5   
املالحة اجلوية وترتكز قواعده يف الطائرة وما يتعلق هبا ابعتبارها وسيلة املالحة. أما موضوعات 

د النقل القانون اجلوي فتشمل تنظيم الطائرة وحتديد جنسيتها وكيفية تسجيلها وتنظيم عق
اجلوي واملسئولية عن األضرار اليت تقع بسبب املالحة اجلوية سواء كانت لركاب الطائرة أم ملن 

 يقيمون على سطح األرض.

 ويستمد القانون اجلوي غالبية قواعده من االتفاقيات واملعاهدات الدولية.   

لقواعد املنظمة  يضم جمموعة اقانون املرافعات : ) قانون اإلجراءات املدنية ( و   -6   
للسلطات القضائية من حيث تعيني أنواع احملاكم وتشكيلها واختصاصها واإلجراءات 

الواجب إتباعها يف رفع الدعاوى املدنية والتجارية والفصل فيها وتنفيذ األحكام الصادرة يف 
 شأهنا.  

ت ذات وهو عبارة عن جمموعة القواعد اليت تنظم العالقاالقانون الدويل اخلاص : -7   
 العنصر األجنيب وذلك بتحديد احملكمة املختصة والقانون الواجب التطبيق عليها عند التنازع. 

 وتتحدد موضوعات القانون الدويل اخلاص فيما يلي :  

 / حتديد احملكمة املختصة للعالقات ذات العنصر األجنيب.1

 / حتديد القانون الواجب التطبيق.2

 القانون الدويل املواضيع اآلتية : / ويضيف الفقهاء إىل موضوعات 3

القواعد اليت تنظم اجلنسية لألفراد ، وهي القواعد اليت تنظم كيفية انتماء الشخص إىل  -أ   
دولة دون أخرى ، فتبني أحكام اكتساب اجلنسية وفقداهنا، وأحكام اجلنسية واردة يف قانون  

 . ( 3)رب وطنيا ومن يعترب أجنبيااجلنسية، وهو جزء من القانون الدويل اخلاص وتبني من يعت
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القواعد اليت تنظم املوطن، وهي القواعد اليت تنظم عالقة الفرد ابلدولة نتيجة إلقامته  -ب    
 فيها. 

القواعد اليت تنظم مركز األجانب يف الدولة، وهي اليت تتكفل ببيان احلقوق  -ج   
 والواجبات اليت يتمتع هبا األجانب.

 ـ

 

إىل جانب التقسيم اإلمجايل لفروع     واعد اآلمرة والقواعد املكملة:املبحث الثاين: الق 
القانون على النحو املذكور، هناك تقسيم آخر للقواعد القانونية على أساس شروط تطبيقها  
إىل قواعد آمرة وقواعد مكملة ، فما هي القواعد اآلمرة وما هي القواعد املكملة ، وما هي  

 وسائل التفرقة بينهما ؟  

 طلب األول : املقصود ابلقواعد اآلمرة والقواعد املكملة أو املفسرة:امل

يقصد ابلقواعد اآلمرة تلك القواعد اليت ال جيوز  أوال: املقصود ابلقواعد اآلمرة:  
للمخاطبني هبا االتفاق على ما جاءت به من تنظيم حبيث تنعدم حرية األفراد يف استبعاد  

وبني إرادة املخاطبني هبا هي عالقة اخلضوع الكامل . حكمها، فالعالقة بني هذه القواعد 
ولذلك مسيت هذه القواعد آمرة ،مثال ذلك القاعدة اليت حترم القتل فهذه ال جيوز االتفاق  

على استبعاد حكمها ابالتفاق بني شخصني على أن يقتل احدمها اثلث، إذ كل اتفاق على  
 .22خمالفة أحكام هذه القاعدة يعد ابطال ال أثر له 

 

 عبد املنعم فرج الصده ، املرجع السابق ، ص 70 و ما يليها ، 22  
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ومن أمثلة القواعد اآلمرة أيضا القواعد اليت تفرض اخلدمة العسكرية والقواعد اليت حتدد  
شروط الزواج ، وكذلك القواعد اليت حتدد احملرمات والقاعدة اليت تقضي يف الشريعة  

اإلسالمية ضمن أحكام املرياث ) للذكر مثل حظ األنثيني ( تعترب قاعدة آمرة ميتنع على 
 تها ابالتفاق فيما بينهم على التسوية بني الذكور واإلانث.الورثة خمالف

وهي القواعد اليت تسمح للمخاطبني هبا  اثنيا:املقصود ابلقواعد املكملة أو املفسرة: 
االتفاق على عكس ما جاءت به من تنظيم ، حبيث يكون العمل هبا مقيدا بعدم استبعادها  

استبعاد أي قاعدة منها ، واألخذ حبكم آخر   من جانبهم ، إذ جيوز للمتعاقدين االتفاق على
 غري حكمها ، وهذه القواعد توجد فقط يف نطاق القانون اخلاص . 

وإطالق اسم القواعد املفسرة على هذه القواعد يبدو منتقدا ،ألن املقصود هبذه التسمية     
لة اليت هو أن هذه القواعد تفسر إرادة املتعاقدين يف حالة عدم اتفاقهم على حكم املسا

تنطبق عليها القاعدة ، ومع ذلك فإن هذا املعىن ال يتفق مع صفة اإللزام يف القواعد القانونية  
، فوظيفة القواعد القانونية مبا تنطوي عليه من صفة اإللزام ليست هي تفسري إرادة األفراد 

 وإمنا هي تنظيم العالقات اليت تصدر عن هذه اإلرادة .

ذه القواعد وهو اسم القواعد املكملة يبدو أكثر دقة ألن هذه  ولذلك فإن االسم اآلخر هل 
القواعد تكمل ما فات إرادة املتعاقدين تنظيمه من املسائل اليت قد يثور بشأهنا نزاع بعد إبرام 

العقد، فالقاعدة التكميلية تنطوي على عبارات اجلواز والسماح، وغالبا ما ينتهي النص 
"مامل يتفق املتعاقدان على خالف ذلك، أو مامل يقضي العقد  القانوين الذي يتضمنها بعبارة

 أو العرف بغري ذلك...".  
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ومن أمثلة القواعد املكملة أو املفسرة القاعدة اليت تلزم املؤجر ابلرتميمات الالزمة للعني 
املؤجرة مامل يقض االتفاق بغري ذلك ، وهذا يعين أن للمتعاقدين احلرية يف خمالفة هذه 

 .  23وذلك ابالتفاق على أن يقوم املستأجر هبذه الرتميمات دون املؤجر القاعدة 

 وكذلك القواعد اليت حتدد مكان تسليم الشيء املبيع وزمان التسليم ونفقات التسليم...اخل. 

وال يفهم من جواز االتفاق على خمالفة القواعد املكملة أو املفسرة أهنا قواعد ليست ملزمة 
اآلمرة وكل ما يف األمر أنه إذا وجد االتفاق على خمالفتها ال تنطبق   وإمنا هي ملزمة كالقواعد

 القاعدة املكملة ال لكوهنا غري ملزمة ولكن ألن شرط سرايهنا مل يكتمل. 
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