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 1 باتنة -جامعة الحاج لخضر

 كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 السنة األولى ل م د

 50و  49باإلضافة للفوجين  A ،B  ،C  ،D:  المجموعات

 

 متحان السداس  األول ف اإلجابة النموذجية إل

 قانونللمدخل  مقياس 

  :ن( 04) اإلقتصاد علىالقانون  تأثير يةشرح كيفالسؤال األول: إجابة 
شارات هذا الخط إلقانون با عتباره الخط الذي يسير عليه الجميع ويحدد وجهته وفق عالمات وا 

، ففهم اإلقتصاد قتصاد ويتأثر به كذلك في كثير من األحيانوتوجيهاته، يوجد له تأثير قوي جدا على اإل
إيجار،   قتصادية ) تملكالقيام بالنشاطات اإل فهما صحيحا يستلزم توافر المعرفة القانونية السليمة، كما أن

يعكس   لقانونباإلضافة إلى أن ا إال من خالل إطار قانوني يسمح بذلك،( ال يمكن أن يكون …شراء  بيع
بتشريع  فهو من أهم وسائل الضبط اإلقتصادي إلهتمامه جتماعية في المجتمع،قتصادية واإلالظروف اإل

 .من خاللها األعوان اإلقتصاديين ومتعامليهمك حدود والقيود اّلتي يجب تحر ال
 

 .ن( 03) بين القواعد القانونية واألحكام القضائية المقارنةالسؤال الثان : إجابة 

  
القواعد القانونية مع األحكام القضائية في أن كالهما يهدف إلى تحقيق اإلستقرار في المجتمع  تشترك 

حال غير و كما يشتركان في أن الجزاء اللذان يسعيان إلى توقيعه على األفراد هو جزاء مادي ملموس 
فلوال مخالفة الفرد للقاعدة القانونية لما صدر  كما أن األحكام القضائية تصدر تطبيقا لقواعد القانون ،مؤجل

غير أنهما يختلفان في عدة  باإلضافة إلى أن كالهما ملزم وال يجوز لألفراد مخالفته، ،حكم قضائيفي حقه 
  أوجه أهمها:

قواعد القانون تصدر عن سلطة مختصة بسن القانون وهي السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية،  -
 ام القضائية تصدر على سلطة مختصة بتطبيق القانون أال وهي السلطة القضائية.بينما األحك

نما واقعة او معينا شخصا تخاطب قواعد القانون ال -  واءـس ومجردة عامة بصفة توجه هي محددة وا 
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 العموميةالتي ال تتوفر على خاصيتي القضائية  األحكام خالف على للوقائع، أو بالنسبة لألشخاص بالنسبة 
 من الخصومة أطراف يخص حكما قضائيا تصدر فإنها دعوى موضوع في معينة محكمة تفصل والتجريد، فعندما

 وصفتهم أطراف الخصام وهوية أسماء القضائي الحكم يعين أن قضائيا الثابت ومن عليه،  مدعى و بالحق مدعي

  .القضائية الدعوى في القانونية مراكزهم وتحديد
قواعد القانون هي قواعد مكتوبة ألنها صادرة عن سلطة مختصة بسن القوانين ومرت بمراحل إصدار  -

األحكام القضائية هي أحكام مدونة ألنها صادرة القانون)المبادرة، المناقشة والتصويت، اإلصدار، النشر(، بينما 
 لمداوالت فقط.يكون باالنطق باألحكام القضائية عن سلطة مختصة بتطبيق القانون وألن 

يكتفي فقط اإلحكام القضائية أوسع نطاقا من القواعد القانونية ألن القاضي في إصدار حكمه ال  -
نما قد يلجأ إلى مبادئ الشريعة اإلسالمية والعرف والقانون الطبيعي وقواعد  كمصدر لحل النزاع بالتشريع وا 

 العدالة والفقه والقضاء.
 

مكان  هاستبدالإالمشرع الجزائري للقاض   العقوبة البديلة الت  أجاز: ن( 03)السؤال الثالثإجابة 

 . العمل للنفع العام: العقوبة األصلية ه  

 شروط تطبيقها ه :

 أن ال يكون المتهم مسبوقا قضائيا – 1
 سنة على األقل 16أن يبلغ المتهم  – 2
 أن تكون العقوبة المنطوق بها ال تتجاوز سنة حبسا.  – 3
على الجهة القضائية قبل النطق بهذه العقوبة إعالم المحكوم عليه بحقه في قبول هذه يجب  - 4

 العقوبة أو رفضها.
 

 :ن( 05) الصحيحة( ف  خانة اإلجابة xضع عالمة )و: الرابعالسؤال 
 
 :مجموعة القواعد الملزمة الت  توضع لتنظيم سلوك األفراد ف  مجتمع معين ف  مكان معين وف  زمان معين تعتبر -
 

                           x    المعنى اللغوي للقانون                 نظاما قانونيا                        قانونا بالمعنى العام 
 
 القانون تظل محتفظة بخاصية العمومية ولو تعلقت بشخص واحد ما دامت: قواعد -

 

                           x    تخاطب الشخص بذاته                                          تخاطب الشخص بصفاته 

 ال تتميز بخاصية العمومية                          تخاطب فردا من أفراد المجتمع                                        
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  : عرض على قاض  نزاع بين أشخاص مدنيين، ولم يجد حال له ف  التشريع، فحاول أن - 
        

 يستعين بأعمال الفقهاء                              

 يستعين بمعلومات من األنترنات                              

 يستشير السلطة التنفيذية                              

                          x    يستعين بمبادئ الشريعة اإلسالمية 

 يجتهد                               

 

 : ر القوانينامن مراحل إصدتعتبر مرحلة  -  

 .المناقشة   x          المداولة                                               المراقبة                              
 
 
 القانون العام الداخل  هو مجموعة القواعد القانونية الت : -  
 

 تنظم العالقات العامة بين األفراد                              

                          x     فيها الدولة طرفتنظم العالقات التي تكون 

 تنظم العالقات بين الدول                               

 

 ن(. 05)  اولماذ هل يجوز أم ال يجوز توضيحالسؤال الخامس: 
 
 .ولماذا؟ ؟يجوز لألفراد أن يوقعوا الجزاء على غيرهم بأنفسهم هل  -
 

ال يجوز، فمن خصائص الجزاء المقترن بالقاعدة القانونية أنه جزاء يوقع بواسطة سلطة عامة 
 من فيها يكون التي ستثنائيةاإل الحاالتمختصة، إال أنه قد يجوز للشخص توقيع الجزاء على غيره بنفسه في 

 الدفاع في الحق للشخص تقر الحديثةالقوانين  أن ذلك ، المناسب الوقت في التدخل العامة السلطة المتعذر على

 الشخص فيها يعفى الدفاع التي حاالت من يعتبر ما وهو ، بالقوة له يتعرض الذي ورد االعتداء ، ماله أو نفسه عن

 .المدنية و الجزائية الشرعي المسؤولية  من
 

حكامها أبالرغم من إمكانية الخروج على  عتبار القواعد القانونية المكملة قواعد ملزمةإيجوز هل  -
 .ولماذا؟؟دون التعرض لتوقيع جزاء ما

 

قواعد تهدف إلى تنظيم مصلحة مشتركة أو ال يجوز إعتبار القواعد المكملة قواعد ملزمة ألنها 
مصلحة فردية لألشخاص فقط في الحاالت التي يكون هؤالء األفراد غير قادرين على تنظيم عالقاتهم 



4 

 

بل يجوز لهم االتفاق على عكس  تلك القاعدة المفسرة ) أو المكملة (، تجاهللألفراد  يحق وبالتالي ،بأنفسهم
 .ما قررته

أما في حالة عدم وجود إتفاق مسبق بين األفراد على تنظيم عالقاتهم بأنفسهم تصبح القاعدة المكملة 

 قاعدة ملزمة.

و  ؟الحقيق من قوانين يعتبر تشريعاً بالمعنى  السلطة التشريعيةهل يجوز القول أن كل ما يصدر عن  -
 .لماذا؟ 

التشريعات الحقيقية هي التشريعات الموضوعية أو ما يسمى بالقواعد القانونية، وال ال يجوز، ألن 
التشريعات الموضوعية بل تصدر أيضا تشريعات شكلية وهي سن تنحصر كل أعمال السلطة التشريعية في 

 تشريعات غير حقيقية.
 

 .ولماذا ؟ ؟ شخص محدد بالذاتالقانونية إلى ف  النصوص الخطاب الوارد  يوجههل يجوز أن  -
 

في  قد تكون النصوص القانونية التي تصدر عن السلطة المختصة بسن القانونألن  ،يجوز ذلكنعم 
وهي ما يسمى  تشريعية الأعماوهي ما يسمى بالتشريع الموضوعي، كما قد تكون  قواعد قانونية  شكل

ذا كانت القواعد القانونية  باإلسم بالذات أو عند مخاطبتها لألفراد ال تذكر شخصا معينا بالتشريع الشكلي، وا 
وال واقعة معينة بعينها بل بذكر األوصاف التي يتعين بها األشخاص المقصودون بهذا الخطاب والشروط 

فإن اإلعمال التشريعية هي من النصوص   الخطابالتي يجب توافرها في الوقائع التي ينطبق عليها هذا 
 التي تخاطب األشخاص بذاتهم.

 
 .هل يجوز أن تحاسب القاعدة القانونية األشخاص على نواياهم؟ ولماذا؟

 

تنظيم القانون للعالقات اإلجتماعية يستوجب قيام سلوك خارجي للشخص، فالقانون  ألنال يجوز 
اليهتم بالبواعث والنوايا ما لم تظهر إلى العالم الخارجي، فالنية المحضة أو المجردة التي تبقى كامنة في 

قانون ال يعنى نفس صاحبها بدون أن تطرجم في شكل سلوك ال يعتد بها قانونا وال يرتب عليها أي أثر، فال
 البدء إلى التفكير مرحلة بمجرد التفكير وال يتعدى إلى هواجس النفس أو ما توسوس به الصدور مالم تجاوز

 .ظاهر مادي بعمل الجريمة هذه تنفيذ في
ذا كان القانون ال يهتم إال بالسلوك الظاهر، فهذا ال يعني أنه يهمل النوايا بصفة مطلقة، فالنية تبقى  وا 

 الشخص بنوايا يعتد المشرع فان ، المدنية لألعمال ر في القانون الجنائي والقانون المدني، فبالنسبةمحل إعتبا
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 يقرر الجزائري العقوبات ، كما أن قانون في إستعمال حقه بالغير كأن يتعسف اإلضرار يقصد كان إذا الذي

القتل مع سبق األصرار   جريمة على يعاقب بينما المؤبد  السجن بعقوبة العمد القتل جريمة على العقاب مثال
 والترصد) النية المبيتة والتصميم  السابق على إرتكاب الجريمة(  باإلعدام.

إذ تشدد عقوبة القتل إذا كان متعمدا، وتخفف العقوبة إذا كان قتال خطأ، كما تبقى النية محل إعتبار 
كتساب الحقوق بوضع اليد تترتب آثار على ما إذا كان وضع  أيضا في القانون المدني في مجال الحيازة وا 

 اليد قد تم بحسن نية أو بسوء نية، وكذلك ما أوجبه القانون المدني من أن يتم تنفيذ العقود بحسن نية.
 

 

 

 

 

 

    .إنتهى                                                                                         

 

صونيةاألستاذة : معزي   


