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تمثل دراسة مبادئ القانون المدخل الطبيعي لدراسة أي عمم من العموم القانونية، لما تحتويو من     
بمختمف فروعو وشتى موضوعاتو  بيذا العمم تعيننا عمى فيم مضمونو مبادئ أساسية في التعريف

 مع مصطمحاتو إال بعد اإللمام بيذه المبادئ. يم القانون والتعامل، حيث يتعذر فوتخصصاتو
ء لم يتفقوا عمى تعريف واحد اوعمى الرغم من شيوع لفظ القانون وتداولو عمى كل لسان، إال أن العمم   

نما حاول كل واحد منيم أن  توجب عمينا دراسة من وجية نظره الخاصة، ومن ىنا  يضع لو تعريفالو، وا 
 .المقصود بالقانون

د تحميل مختمف المفاىيم القانونية لمصطمح القانون يتبين لنا أن القوانين تبنى عمى خاليا وبع     
يتعمق موضوع القاعدة القانونية حيث أساسية تكون سبب في نشأتيا وىي ما يعرف بالقاعدة القانونية، 

جال من مجاالت بتنظم العالقات التي قد تكون بين فرد وآخر وقد تكون بين الدولة واألفراد وىذا في م
 الحياة االجتماعية.

 : المحاور اآلتية ذا توجب عمينا دراسةل      

 القاعدة القانونيةماىية : المحور األول
 :القانونية ال يكون إال ببيان ةتعريف القاعدوفي ىذا المحور يتضح لنا أن 

 

 ول: خـصائـص القاعدة القانىنيت وتمييزها عن ما يشابههاالمبحث األ
يتبين لنا أن القاعدة القانونية تقوم عمى جممة من الخصائص تنفرد بيا عن  ي ىذا المبحثوف     

 .القواعد المنظمة لمسموك اإلجتماعي
 خصائص القاعدة القانونيةالمطمب األول:  

 حيث سيتم تناول الخصائص التي تقوم عمييا القاعدة القانونية وىي:       
 نونية قاعدة سموكية إجتماعية:الفرع األول: القاعدة القا       
 الفرع الثاني: القاعدة القانونية قاعدة عامة ومجردة       
 الفرع الثالث: القاعدة القانونية قاعدة ممزمة       
وبإكتمال تحميل خصائص القاعدة القانونية يتضح لنا بأن تنظيم السموك اإلجتماعي ىو أحد أىم       

ر أن ىذه الميمة ليست حكرا عمى ىذه القواعد فقط، بل توجد قواعد أخرى ، غيأىداف القواعد القانونية
، وىو ما تطمب ضرورة التمييز بين القاعدة تتعمق أيضا بالسموك االجتماعي وتشتبو بقواعد القانون

 القانونية وما يشابييا.
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 المطمب الثاني : تمييز القاعدة القانونية عن ما يشابييا
عمما ييتم بنشاط اإلنسان وعالقتو بغيره، فيو ينتمي إلى طائفة العموم لما كان القانون       

اإلجتماعية، أي التي تيتم بدراسة اإلنسان بإعتباره عضوا في المجتمع ، لذا كان من البدييي أن تقوم 
عمى الرغم من أن ىذه الثالث صمة قوية  قواعد الدين وقواعد المجامالت وقواعد األخالقبينو وبين 

أوجو الشبو وأوجو اإلختالف بين القانون وباقي قواعد السموك  ة أقدم في الظيور، لذا سيتم التطرقاألخير 
 اإلجتماعي.

 

 الفرع األول: تمييز القاعدة القانونية عن القاعدة الدينية
  الفرع الثاني: تمييز القاعدة القانونية عن األخالق والمجامالت والتقاليد 

ز القاعدة القانونية عن القواعد اإلجتماعية األخرى كان من الميم تحميل وبإنياء دراسة ما يمي     
 )النظام القانوني، الشريعة القانونية، القاعدة القانونية(.اإلستعماالت المختمفة لمصطمح القانون

 القانونيةاعدة الق تقسيماتعناصر و : الثانيالمبحث 
البد من تحميل عناصر القاعدة القانونية، إضافة إلى دة القانونية كان ب ماىية القاعاإلكتمال إستيع    

 .بيان تقسيمات القواعد القانونية
 المطمب األول : عناصر القاعدة القانونية : 

كغيرىا من قواعد فيي  ،تعتبر القاعدة القانونية الوحدة أو الخمية األساسية التي يتكون منيا القانون     
 . ة بين ظاىرتين، تسمى األولى بالفرض والثانية تسمى حكمالعموم األخرى تمثل العالقة المطرد

لذا فقد تم في ىذا المطمب دراسة البناء القانوني لمقاعدة القانونية بإعتباره عنصر أساسي لكشف       
 مدى عمومية وتجريد القاعدة القانونية. 

 المطمب الثاني: تقسيمات القاعدة  القانونية
تقسيم القواعد القانونية عمميا إلى عدة أنواع، تختمف باختالف زوايا ى فقياء القانون عم ىجر       

 .النظر إلييا
 من حيث النطاق اإلقميمي الفرع األول:
 من حيث الشكل  الفرع الثاني:

 من حيث اإللزامية  الفرع الثالث: 
 من حيث األشخاص المخاطبين بيا الفرع الرابع:

  من حيث المضمون الفرع الخامس:
 يث سيتم التطرق إلى جل التقسيمات التي تبناىا فقياء القانون مع بيان التقسيم المعتمد من طرف ح     
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 المشرع الجزائري.
 

 القــاعـدة القــانـونـية مصــادرالمحور الثاني: 
المصدر لغة ىو المنبع الذي يستمد منو الشيء، أما مصادر القانون فميا عدم معاني في مجال       

 المصدر المادي والمصدر التاريخي والمصدر القانوني. لقانونية أشيرىا:الدراسات ا
التمييز بين المصدر المادي والمصدر التاريخي  لذا يتطمب دراسة محور مصادر القاعدة القانونية    

 .والمصدر القانوني
انون المدني كما تتطمب دراسة ىذا المحور شرح مختمف المصادر الواردة بنص المادة األولى من الق   

 بإعتباره الشرع العام أو موطن القوانين الخاصة. ،الجزائري
ستنادا لنص المادة األولى من القانون المدني فإن مصادر القاعدة القانونية يمكن أن تقسم إلى :       وا 

 المبحث األول: التشريع كمصدر رسمي أصمي 
د جعمو المشرع الجزائري أول مصدر من يحتل التشريع مركز الصدارة في أغمب دول العال، وق     

حيث إقتضت دراسة المصادر الرسمية لمقاعدة القانونية بإعتباره أكثر أىمية من باقي مصادر القانون، 
 تعريفو ثم نتطرق ثانيا إلى خصائصو ومزاياه وعيوبو، لنختم بأنواع التشريع ثالثا. إلىأوال  أن نعرضالتشريع 

 يع تعريف التشر  المطمب األول: 
فتعدد إستعماالت مصطمح التشريع كان دافعا أساسيا وراء تحميل مختمف المعاني التي يحتمل        

إضافة إلى تحميل جوىر الفرق بين التشريع بمعناه الشكمي والتشريع بمعناه  إستعماليا في ىذا المجال،
 الموضوعي.

 :ومزاياه وعيوبو لمطمب الثاني: خصائص التشريعا
التشريع عمى جممة من الخصائص الجوىرية والتي يمكن من خالليا التمييز بين التشريع إذ يقوم      

 ، أىميا أنو قاعدة قانونية، قاعدة مكتوبة، قاعدة صادرة عن سمطة مختصة.وما يشابيو
وبإعتبار التشريع من قانون وضعي من خمق البشر كان البد من البحث عن نقاط القوة) مزاياه(،      

عيوبو(، بغية الوصول إلى فيم سبب إحتاللو لمركز الصدارة بين باقي ) عف أو الخملونقاط الض
 مصادر القاعدة القانونية.

 المطمب الثالث: أنواع التشريع
تأسيسا عمى مقتضيات مبدأ المشروعية، ولكفالة احترام السمطات العامة لمقانون، استقر األمر عمى     

تي تكون عناصر المشـروعية في مراتب متعددة متتالية، بحيث يسمو ضرورة ترتيب القواعد القانونية ال
بعضيا عمى البعض األخر، في تدرج يشمل كافة ىذه القواعد التي تمثـل التنظـيم القـانوني لمدولة، 
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فتخضع القاعدة األدنى مرتبة لمقاعدة األعمى منيا مرتبة، فال تستطيع مخالفتيا و إال عدت غير 
 . مشروعة

القواعد التشريعة) قانون عضوى، قانون أس ىرم التشريعات الدستور وىو ما يسمى بالتشريع األساسي ثم يميو يتر      
 عادي، أوامر، مراسيم ، قرارات( ، ثم يميو التشريع الفرعي أو الالئحي.

 الفرع األول: القواعد الدستورية
بحث عن موضوعو أو لفيم سبب إحتاللو ليذه المكانة ، أن نوبإعتبار الدستور قمة التشريعات توجب عمينا      

المجاالت التي يختص بيا، إضافة إلى عرض طرق وضع الدساتير في العالم، عمى أن نختم بخصائص الدساتير 
 الساري المفعول حاليا.الجزائري الدستور خاصة مع بيان دساتير الجزائر  ،وتقسيماتيا

 ةالفرع الثاني: القواعد التشريعي
يقصد بالقواعد التشريعية القوانين التي تسنيا السمطة التشريعية في الدولة أي البرلمان بغرفتيو المجمس الشعبي      

أو تمك التي تسنيا السمطة التنفيذية ، )قانون عضوي ، قانون عادي(الوطني ومجمس األمة ىذا من حيث األصل
 .(األوامر)

عد ذلك حتى ال ي الوسائل التي تشرع بيا، كما حدد إختصاصاتيا التشريعيةحيث حدد المشرع الجزائري لكل سمطة    
  .تبر تشريعيا غير دستوريحتى ال يعانحرافا منيا في أدائيا لوظيفتيا، و 

 الفرع الثالث: التشريع الفرعي:
ومجردة وغير باعتبارىا قرارات إدارية تتضمن قواعد عامة القانون  ءىي تسمية تبناىا فقيا الفرعيالتشريع      

عد عمال تشريعيا، ي التشريع الفرعيتصدرىا السمطة التنفيذية باعتبارىا تمارس السمطة العامة، ولذلك فإن  شخصية
تضمنيا ىي قواعد عامة مجردة شأنيا في ذلك شأن أي قاعدة قانونية أخرى، وىو ما يلكون القواعد القانونية التي 

، ويعد تشريعا فرعيا: المراسيم ، القرارات ، الموائح) تنفيذية ، تنظيمية ، لدولةيجعميا أحد عناصر البناء القانوني في ا
 لوائح الضبط والبوليس(. 

 . : المصادر االحتياطية لمقاعدة القانونية المبحث الثاني
المصادر االحتياطية ىي التي يمجأ القاضي إلييا إن لم يجد نصا في التشريع الوضعي ينطبق  

، وىي مبادئ الشريعة اإلسالمية ، العرف ، مبادئ القانون الطبيعي وقواعد أمامو وحعمى النزاع المطر 
 العدالة.

 الشريعة اإلسالميةمبادئ :  المطمب األول
إذ إستمزمت دراسة مدخل لمقانون البحث في نقاط اإلتصال واإلنفصال بين القانون ومبادئ الشريعة      

مبادئ عن المجال الذي يمكن لمقاضي أن يستند إليو لمفصل اإلسالمية، قصد الوصول البحث في ىذه ال
 في النزاع المعروض عميو.

 رف: الع المطمب الثاني
 مكانة ىامة في البناء القانون ألي دولة -لم تفرضيا السمطة التشريعية كقاعدة -يحتل العرف      
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 بإعتباره أقدم القواعد المنظمة لمسموك اإلجتماعي. 
 ألمر بيان أركان العرف وما يقوم عميع من مزايا وعيوب وما يشترط لبناء قاعدة عرفيةلذا إستمزم ا     

 عمى أن نميز العرف عن أقرب نما يمكن أن يشتبو معو وىي العادة اإلتفاقية. 
  : القانون الطبيعي وقواعد العدالة المطمب الثالث

في المصادر السابقة ذكرىا أحال بيدف تجنب نكول القاضي أو تحججو بعدم وجود حل لمنزاع        
المشرع الجزائري القاضي إلى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة  حتى ال يمتنع عن إصدار الحكم 

 في الدعوى المطروحة أمامو. 
 المصادر التفسيرية لمقاعدة القانونية :  المطمب الرابع

لقانونية من غموض وتوضيح ما فييا من التي تساعد عمى تكممة ما في القاعدة ا المصادروىي      
إبيام، فيي مصادر لإلستئناس واإلسترشاد، يمجأ إلييا القاضي لمتعرف عمى حقيقة القواعد التي إستمدىا 

 . من المصادر الرسمية، وتتمثل المصادر التفسيرية في الفقو والقضاء
      

 تطبيـق القانـون نطاق:  المحور الثالث
عدة القانونية خصائصيا وعناصر وجودىا فإنيا تصبح واجبة التطبيق، وتطبيق عندما تتوافر لمقا  

 القاعدة القانونية تقتضي تحديد المكان الذي تسري فيو وكذا الزمان.
 : نطاق تطبيق القانون من حيث المكان المبحث األول

طبق فيو القاعدة يقصد بنطاق القانون من حيث المكان، تعيين الحدود المكانية لإلقميم الذي ت     
 القانونية.

 حيث يتنازع التطبيق المكاني لمقانون ثالث مبادئ وىي:     
 المطمب األول:  مبدأ إقميمية القوانين
 المطمب الثاني: مبدأ شخصية القوانين
 المطمب الثالث : مبدأ عينية القوانين

  نطاق تطبيق القانون من حيث الزمان المبحث الثاني :
 المبحث يتم دراسة وقت بدء العمل بالقانون ووقت إنتياء العمل بووفي ىذا        
 وسوف يتم التركيز عمى مبدأين يؤسس عمييما نطاق تطبيق القانون من حيث الزمان وىما :     

 المطمب األول: مبدأ فورية القوانين
 المطمب الثاني: مبدأ عدم رجعية القانون
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 يةتفسير القاعدة القانون: المحور الرابع
الوقوف عمى متى كانت صياغة القاعدة القانونية واضحة وجمية بحيث يكفي لموصول إلى فيميا       

ال إجتياد مع المعنى المغوي ليا فإن دور القاضي ىنا يقتصر عمى تطبيق القانون دون تأويمو إذ " 
 ."  وجود نص

مى معنى الحكم الذي تتضمنو لمتعرف ع غير أن عدم وضوح القاعدة قد يستدعي التدخل لتفسيرىا    
 ىذه القاعدة، ويتطمب منا فيم كيفية تفسير القوانين التطرق إلى:

 المبحث األول: أنواع التفسير
 حيث ينقسم التفسير بحسب الجية التي تقوم بو إلى :       

 المطمب األول : التفسير الفقيي
 الثاني: التفسير التشريعي المطمب
  لقضائيالثالث: التفسير ا المطمب

 المبحث الثاني: أسباب تفسير القاعدة القانونية
الحاالت التي تجعل القاضي أو الفقيو أو المشرع يبحث عن التعرف عمى معنى النص بيا ويقصد      

 .المراد تفسيره
 المبحث الثالث: طرق التفسير

 وتنقسم إلى: د تفسيرهويقصد بيا األدوات التي يستعين بيا المفسر لمتعرف غمى مغزى النص المرا     
 المطمب األول: األدوات الداخمية لتفسير النصوص القانونية

 المطمب الثاني: األدوات الخارجية لتفسير النصوص القانونية.
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