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القانون يستخدم للداللة على معاني واسعة أي أنه مجموعة من القواعد القانون و التشريع : تمييز *

 المنظمة للسلوك في نطاق أو نشاط إنساني داخل المجتمع .

ة المعنية ، و ــــــــــــــــــأما التشريع فهو يستخدم للداللة على المصدر الرسمي للقاعدة القانوني      

ل أهمية التشريع ووزنه بين المصادر الرسمية للقانون هي التي سمحت بإطالق ـــــــــــــــــــــــــــــلع

 ح القانون على '' التشريع ''.ـــــــــــــــــــــمصطل

'' و ليس كل '' انونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو هو ما يفسر دقة القول بأن: '' كل تشريع ق   

 ذاــــــون تشريع '' ، و هـــــــــنـــقا

للتداخل بينهما ليظل مفهوم التشريع ما هو إال أحد المصادر الرسمية للقانون في عمومه كمجموع القواعد  

  للسلوك االجتماعي .الملزمة المنظمة 

ابله ـــــــــــــــــــــــــــــــــــالقانون الوضعي غالبا ما يق  لقانون الوضعي و القانون الطبيعي :تمييز ا*

مصطلح القانون الطبيعي و القانون الوضعي = مجموع القواعد القانونية النافذة في مجتمع معين في وقت 

لو قلت القانون الوضعي الجزائري للداللة على مجموعة القواعد القانونية ا ـــــــــــــــــن ، كمــــمعي

 .ول بها في الجمهورية الجزائرية ــــــــــــــــــــــــالمطبقة أو المعم

الثابتة غير  دم للداللة على مجموع القواعدخبالمقابل فإن مصطلح القانون الطبيعي يست     

و الواجبة االنطباق على كافة األفراد في كل المجتمعات نظرا ألنها تجد مصدرها  ةـــــــــــــــــــــــالمكتوب

صنع المشرع و  في الطبيعة ذاتها ، مثل أفكار العدالة و المساواة ، و هذا النوع من القانون ليس من

 ه متأصل في الطبيعة البشرية .ـــــــــــــــــــــلكن

 

 

 

 

'' ) رائد المفهوم الحديث للقانون الطبيعي ( ، أن القانون الطبيعي هو  و يرى الفيلسوف '' غروشيوس     

القاعدة التي يوصي بها العقل القويم و التي بمقتضاها يجب الحكم بأن عمال أو تصرفا ما يعد ظالما أو 

 بدل .عادال تبعا لكونه مخالفا أو موافقا لمنطق العقل ، و أن قواعد هذا القانون ثابتة ال تتغير و ال تت

يهتدي إليه القاضي للفصل في قضاياه عند سكوت المشرع أو و هو مصدر احتياطي من مصادر القانون 

 خلو المصادر األعلى درجة من حكم المسألة المعروضة .

 موضوع القانون هو الحقوق بأنواعها : فالحق هو مصلحة يقرها و يحميها القانون . *القانون و الحق :

الحق : فالقانون يقر الحق ) تقرير الحق و بيان طرق اكتسابه ، و تحديده و تنظيمه و *القانون وسيلة إلى 

 حمايته ، و بيان كيفية انقضائه ( .



 القانون و الحق متالزمان و مترابطان ، فالحق هو ثمرة القانون و نتيجته .

 ثانيا : نطاق القانون 

القواعد القانونية ) العامة و المجردة( الملزمة و التي على أنه : مجموعة أشرنا في تعريف القانون      

تنظم العالقات داخل المجتمع ) سلوك األشخاص( تضعها السلطة المختصة و تكون مقترنة بجزاء تطبقه 

 السلطة العامة .

التي تعتبر من هذا التعريف نقف على أن لفظ القانون كقاعدة يتجه إلى مجموعة من القواعد القانونية    

 لوحدة األساسية التي يتكون منها القانون) الخلية األساسية(.ا

 طاب ملزم موجه لألشخاص .خ* و القاعدة القانونية تعرف على أنها :   

 *مكونات القاعدة القانونية : 

 ، السرقة .دة الوال ،عليها القاعدة القانونية أثرا معينا ، مثل :  البيع  هو الواقعة التي ترتبأ_ الفرض :  

هو األثر القانوني المترتب على حصول الواقعة . مثال : في واقعة البيع األثر القانوني هو  ب _ الحكم : 

مل المسؤولية بشقيها حانتقال الملكية و قبض الثمن ، في واقعة الوالدة = ثبوت النسب ، في السرقة = ت

 الجزائي و المدني .

  

 

 

قانون مدني على أن : '' كل فعل يرتكبه الشخص بخطئه و يسبب ضرر للغير يلزم  124المادة  تنصكما  

.مدني التي جاء فيها : '' كل من انونق 40ادة ـــــــــــمن كان سببا في حدوثه بالتعويض ''.  أيضا نص الم

ا أمثلة عن الفرض ــــــــــــــــــــــــيكون كامل األهلية لمباشرة حقوقه المدنية ''. فكله بلغ سن الرشد ...

 )الواقعة( و الحكم ) األثر القانوني( .

 

 ثالثا : خصائص القاعدة القانونية 

استقر الفقه على تحديد خصائص القاعدة القانونية بأنها قواعد تنظم سلوك األشخاص في المجتمع ، و     

 هذه الخصائص :أنها تأتي في صيغة عامة و مجردة ، و أنها ملزمة . نفصل في 

  عامة و مجردة : القاعدة القانونية  – 1

القاعدة القانونية خطاب موجه إلى األشخاص يأمرهم بالقيام بعمل أو االمتناع عن عمل ، و هي تنشأ      

في صيغة عامة و مجردة ، أي حكمها ال يوضع لغرض محدد ، كما أنه ال يخاطب شخصا معينا بالذات ، 

تتجه إلى ها بل أنه موجه إلى الكافة ، مع ذكر األوصاف التي تميز األشخاص المخاطبين .) أي أن

 األشخاص بصفاتهم و الواقعة شروطها (.

ه الشروط و الصفات الواردة في ــــــــــــــــــــــــــــــــفيطبق حكم القانون على كل من توافرت في   

القاعدة القانونيـــــــــــــــــــــــــــة ، من حيث أن ة و تظهر صفة التجريد في ــــــاعدة القانونيـــــــــالق

ن بالذات ، أو بواقعة معينة ، وتظل بالتالي القاعدة ـــــــــــــــــنشوءهــــــــــــــــــــا ال يتعلق بشخص معي

محددة في القانونية قائمة ، مهما بلغ عدد تطبيقها على األشخاص و الوقائع ، طالما قد توافرت الشروط ال

ن التجريد و العمومية ، فتنشأ القاعدة مجردة و ــــــالقاعدة القانونية النافذة ، و من هنا فهتاك ارتباط بي

 ة ذلك صفة العمومية ، عند تطبيقها على األشخاص و الوقائع .ــــــــــــــــــــــتكتسب نتيج

ان البيع بالعينة يجب أن يطابق المبيع هذه العينة ، و مثال ذلك القاعدة القانونية التي تنص على أنه إذا ك    

ال يخص واقعة بيع معينة في حد فإن عنصر الحكم في هذه القاعدة ) هو وجوب مطابقة المبيع للعينة ( 



ذاتها و إنما ينطبق على أي بيع تم عن طريق العينة سواء أكان البيع منصبا على القمح أو الشعير أو أي 

ال يهم أن يكون هذا البيع قد تم بين زيد أو على أو عمر و سواء أكان هذا البيع في شيء أخر ، كما أنه 

 .الحاضر أو المستقبل و حتى الماضي  

و ال يجب أيضا أن يفهم من كون القاعدة القانونية عامة و مجردة أنها شاملة التطبيق على كل أفراد 

ية طائفة منهم فقط و مع ذلك تبقى متصفة بالعمومية ، و لكن قد يخضع للقاعدة القانونالمجتمع دون استثناء 

و التجريد ، ) كقواعد القانون التجاري التي تخص فئة أو طائفة التجار و لكنها تبقى تحمل صفة العمومية 

 و التجريد ألنها ال تقصد تاجرا معينا بذاته ( .

 

 _ القاعدة القانونية قاعدة سلوك :  2

ال تهتم في تنظيمها لعالقات األفراد في المجتمع بالفرد في ذاته و إنما أن يكون أن القاعدة القانونية بمعنى 

لهذه العالقات مظهرا خارجيا ، ذلك أن القانون ال يهتم بالنوايا الباطنية و اإلحساسات و المشاعر النفسية 

 ما لم يقترن بسلوك ظاهر في صيغة القول أو الفعل.

فما يدور في نفسية الفرد يهم األخالق عادة ـ فمجرد التفكير في ارتكاب الجريمة دون تنفيذها ال يهتم له    

القانون . غير أن هذه النية إذا تبعها ارتكاب الفعل ، فإنها تكون سببا في تشديد العقوبة ) ما يعرف في 

قتل دون قصد أو تفكير مسبق في قانون العقوبات سبق اإلصرار و الترصد ( فمثال ارتكاب جريمة 

ارتكابها تختلف عقوبته على من ارتكبها وهو لديه نية مسبقة و تخطيط على ارتكابها ، وهو أيضا ما 

يعرف  في القانون المدني بسوء النية و يقابلها حسن النية ، فالمدين الذي يعجز عن الوفاء بديونه ألسباب 

ة ( على خالف المدين  سيء النية الذي ال يفي بدينه تهربا من له حكمه في القانون ) نظرة ميسر قاهرة 

تحمل مسؤوليته  مفتعال لعجز غير حقيقي فهذا يعامل نقيض مقصوده فيجبر على الوفاء بشتى الطرق مع 

  تحميله تعويض األضرار .

 :ملزمة _ القاعدة القانونية قاعدة  3 

اإللزام ، بمعنى أن األفراد ملزمين بتطبيق فحواها في القاعدة القانونية غالبا ما تأتي بصيغة األمر و 

 .، و عنصر اإللزام في القاعدة القانونية هو الجزاء ) العقاب(عالقاتهم و احترامها في تصرفاتهم 

فالجزاء يجبر األشخاص على احترام القاعدة القانونية ، فخلوها من الجزاء يفقد القاعدة صفة اإللزام الذي  

يميز القاعدة القانونية ، و الهدف من توافر الجزاء في القاعدة القانونية هو حث األفراد على اتباع حكم 

 في كفالة النظام في المجتمع .القانون ، تحقيقا للغرض المقصود من وجود القانون الذي يتمثل 

ما يجعل جميع األفراد ملزمين باحترامها ، لكن و رغم أن القاعدة القانونية تعتبر ضرورة اجتماعية   

الجزاء يعتبر القلب النابض للقاعدة القانونية ، فهو من يضمن لها الوجود الواقعي و القانوني و يبعث فيها 

 ها .الروح و الديناميكية المرجوة من سن

و الجزاء أنواع هناك الجزاء المدني ) جبر الضرر بالتعويض المادي أو العيني ( ، هناك الجزاء    

أو تابعة ( ، الجزاء الجنائي و هو درجات) السجن ، الحبس ، الغرامة التي قد تكون كعقوبة أساسية 

 يغاإلداري  ) كالفصل من العمل ، التوب

ماتها الدولية ) خرق ات الدولية التي تكون نتيجة لمخالفة الدولة اللتز، اإلنذار( ، دون أن ننسى العقوبا

قوبات االقتصادية الدولية ) عقواعد القانون الدولي العام ( ما يمس بالسلم و األمن الدوليين منها ال

مي ...( أو العقوبات العسكرية ، و هذا كله تطبيقا للفصل السابع من الميثاق األمكالمقاطعة االقتصادية 

 . 41،  40،  39المواد 

 _ القاعدة القانونية إجتماعية :  4



بمعني أنها ضرورة اجتماعية ، فاإلنسان اجتماعي بطبعه و تواجده في جماعة يستدعي وجود قواعد 

 قانونية تنظم الحياة و العالقات بين أطراف الجماعة أو المجتمع .

الذي تكون للسلطة فيه السيادة على أفراده و يكون لها ذلك المجتمع المنظم و يقصد بالمجتمع هنا ، هو  

 حق اجبارهم على احترام القانون .

و بهذا فالقانون ضرورة اجتماعية لحفظ أمن واستقرار المجتمع و بعث الطمأنينة بين أفراده ، و حتى   

سلوكهم بشأن  خطابه إلى األشخاص لتنظيم و ترشيديؤدي القانون وظيفته داخل المجتمع ينبغي أن يوجه 

  معين بما تقره مضمون القاعدة القانونية .

 يتبع ...                                          

 بالتوفيق .                                             
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  ثانيا : خصائص القاعدة القانونية 

 

 

 

 


