Chapitre 1:
La théorie de droits
الفصل :1
ن ـ ـ ـ ـ ـ ـظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرية ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــقانون

Une règle de droit est une règle de conduite, une
norme juridique, ayant un caractère général, abstrait et
obligatoire, une finalité sociale, et qui indique ce qui
devrait être fait dans une situation donnée.
Sa source peut être la loi ou la coutume. La règle de
droit est appliquée et sanctionnée par la puissance
publique. L'ensemble des règles de droit constitue le
droit positif.

Caractéristiques de la règle de droit:

:مميزات القاعدة القانونية
Caractéristiques de la règle de droit:
- La règle de droit est général : la règle de droit s’applique à tous
les individus de la société dans laquelle elle a vocation à
s’appliquer. Ces règles ne désignent aucune personne
spécifiquement. Bien sur, elles s’adressent à des catégories
spécifiques
- La règle de droit est abstrait: Une règle de droit abstraite aura
vocation à s’appliquer à des situations générales et non pas des
situations de telle ou telle personne. A noter que ces caractères
sont communs à la règle générale, morale et religieuse.
- La règle de droit est obligatoire: la régle de drot est une régle qui
procède de l'Etat , et c'est elle qui l'impose aux citoyens.
elle
n'est ni un consils ni une prière, les citoyens doivent la respecter
sous peine de sanction par la contrainte de la puissance publique.

.1قاعدة عامة ومجرده:
القوا عد القانون ية كأ ية قوا عد أ خرى تت سم ب صفة العموم ية والتجر يد .ول كي ت قوم هذه القا عدة
يتوجب أن تصاغ وتوجه إلى اشخاص أو وقائع بصيغة عامه فهي التوجه إ لى شخص بعي نة أو
إلى واقعه بذاتها ولكن تنطبق إذا توافرت في الشخص أو في الواق عه صفة أو شرط م عين فأي
شخص تجتمع فيه صفات معينه أو أية واقعه ت توافر في ها شروط معي نة تنط بق علي ها أو ب شأنها
القاعدة القانونية .

والعموم والتجريد ليسا وصفين مختلفين للقاعدة القانونية ،إنما هما متكامالن :فالتجر يد يع ني أن
و ضعالقاعدة القانون ية أو سننها بوا سطة السنلطات المخت صة قند تم دون النإنر إ لى الشنخص
المخا طب بهذهالقا عدة أو إ لى إروف واق عة معي نة يتناول ها الح كم ا لذي جاء به ال قانون .أ ما
العمومية ،فهي تهتم بتطبيق القاعدة القانونية .فتطبيق القاعدة القانونية يجب أن ي كون عا ما ع لى
كل األشخاص ،بما يكفل لألفراد المساواة أمام القانون.
وال يعني كون القاعدة القانونية عامة مجردة أنه ينبغي أن تط بق ع لى ال ناس جمي عا ،ف هي ت إل
تحمل هذا الوصف حتى لو كانت موجهة إلى فئة معينة من األ شخاص ،م ثل الت جار أو األط باء
أو الصيادلة أو أعضاء هيئات التدريس بالجامعات ،فالمهم في ذ لك إن القا عدة القانون ية تخ طب
هؤالء األفراد بصفاتهم وليس بذواتهم.
نلخننص ممننا سننبق أن صننفة العموميننة والتجرينند فنني القاعنندة القانونيننة هنني صننفة فنيننة تتعلننق
بصياغةالقاعدة القانونية وهي في ن فس الو قت الو سيلة الالز مة لتحق يق م بادئ فل سفية م ثل م بدأ
سيادة القانون ومبدأ المساواة أمام القانون.

 .2القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية:
ال يت صور و جود القا عدة القانون ية اال ح يث يو جد مجت مع ،ذ لك أن ال قانون حقي قة اجتماع ية مت صلة
بحقائق المجتمع ،فهو يتصل بعلم االجتماع وعلم النفس وعلم السياسة وعلم االقت صاد وع لم ال تاريخ .
ثم ان قواعده تهدف إلى تنإيم سلوك افراد المجتمع ،غير ان القواعد القانونية ال تستقل وحدها بضبط
سنلوك االفننراد داخننل المجتمننع ،بننل تشنناركها فنني ذلننك قواعنند اجتماعيننة اخننرى  ،كقواعنند العننادات
والمجامالت  ،قواعد االخالق  ،وقواعد الدين .

وفي كل االحوال تعتبر قواعد القانون اجتماعية ،من وجهة نإر الشريعة اإلسالمية  ،بمعنى أنها تهتم
في الدنيا بالسلوك الإاهري دون أن تتدخل في نفوس ونوايا البشر  .فالف قه اإل سالمي ي فرق ما ي صح
قضاء وما يصح ديانة .فالقضاء يهتم بالإاهر وباألد لة الملمو سة وال ي تدخل في الن فوس و ماتخفي أو
الصدور وما تنطوي .و في هذا روى عن الن بي صلى هللا ل يه و سلم أ نه قال  ":إن كم تخت صمون إ لى
،ولعل بعضكم ألحن في حجته من بعض ،فمن قضيت له ب حق أخ يه شيئا بقو له فإن ما أق طع له قط عة
من النار فال يأخذها" .
أ ما ا لدين في هتم بال إاهر وال باطن .ف قد يف لت اإلن سان في ا لدنيا أل نه م لك ا لدليل و األدوات ال إاهر
الالزمة للتداعي أمام القضاء  ،غير أنه لن يفلت أمام من يعلم السر وأخفى.

 .3إنها تحكم سلوك االفراد في الجتمع:
المبدأ أن القاعدة القانوية ال تحكم اال السلوك الإاهر  /ذلك ان القانون يوجد حيث يوجد المجتمع
 ،وهو الزم لتنإيم ما ينشأ بين ا فراد هذا المجت مع من عال قات وروا بط  .والراب طة أو العال قة
تستلزم قيام مإهر خارجي لسلوك االفراد  ،وهذا السلوك الإاهر هو موضوع القا عدة القانون ية
وهدفها  .و لذلك فإن ال قانون ال ين فذ ا لى ما ا ستقر في النوا يا وال صدور  ،وال يح فل بالم شاعر
طالما انها لم تترجم الى سلوك في العالم الخارجي  .فالقانون ال ي هتم بالح قد ا لدفين  ،بل ي تدخل
لوقوغ السلوك الضار الذي يتخذ مإهرا خارجيا ضارا  .ف مثال فإن م جرد تفك ير شخص مافي
ارتكاب جريمة والتصميم عليها ال يجعل هذا الشخص واقعا ت حت طائ لة ال قانون ما دام أن هذا
التفكير لم يإهر في الخارج باعمال مادية إاهرة تدل عليه.
ومع ذلك فقد ي هتم ال قانو بالنوا يا ويتر تب علي ها أ ثرا في ب عض االح يان  ،و من ذ لك مات ضمنته
احكام قانون العقوبات من تشديد عقوبة القتل العمد من اال شغال ال شاقة ا لى اال عدام  ،وذ لك اذا
اقترن فعل القتل بسبق االصرار  ،اي بالتصميم السابق على ارتكاب الجريمة  .ومكع ذلك يجب
ان نالحإ ان النية وحدها التكفي دائما ،بل يجب ان يسند الن ية ف عل مادي  ،أي سلوك خارجي
إاهر.

 .4إن القاعدة القانونية ملزمة وتقترن بالجزاء المادي :
لكي تحقق القاعدة القانون ية ال هدف من ها و هم تن إيم العال قات بين اال فراد في المجت مع وإ قرار
األمن ف يه  ،فإ نه ي لزم أن ت كون هذه القا عدة ملز مة .ومع ني كون القا عدة القانون ية ملز مة أن ها
تقترن بجزاء توقعه السلطة العامة على من يخالف حكمها .
فالجزاء يع ني ال ضغط ع لى إرادة اال فراد لحمل هم ع لى اح ترام قوا عد ال قانون .ف ليعلم ال شخص
الذي لن يحترم قواعد القانون انه سيوقع عليه جزاء ما نتيجة لسلوكه هذا  .وب هذا ي كون ال جزاء
هو األثر على مخالفة القواعد القانونية.
ويتنوع الجزاء وفقا لنوع القاعدة القانونية التي تمت مخالفتها .فهناك :
(أ)ء الجزاء الجنائي:
هو أق سى وأ شد أننواع ال جزاء  .ويو قع الجنزاء الج نائي كعقو بة لمنن ي خالف قوا عد القنانون
الجنائي .كاإلعدام  ،االشغال الشاقة ،السجن  ،الحبس  ،الغرامة.
(ب)ء الجزاء المدني:
وهو يترتب على مخالفة قواعد القانون المدني  ،سواء تلكل ال تي تنإم الع قود م ثل ( ا لبطالن ،
فسخ العقد  ،عدم نفاذ التصرف ) أو تلكل التي تحإر اإلضرار بالغير ( التعويض ) .
(ج)ء الجزاء اإلداري او التأديبي:
وهو الجزاء الذي يوقع على فئة معينة ،هي فئة الموإفين .فالموإف الذي يرت كب مخال فة يو قع
عليه جزاء تأديبي يتناسب مع الخطأ الذي اقترفه ( اإلنذار  ،اللوم  ،التنبيه  ،الخصم من المرتب
 ،تفويت ترقية  ،الفصل من الخدمة )

Règles impératives et règles supplétive
- Règles impératives: elles s'imposent de façon
absolue a tous. Ni les tribunaux ni particuliers
peuvent écarter une régle impérative. c'est lr cas de
la plupart des dispositions légales du droit public et
du droit pénal. Ainsi toute attiente à la vie d'autrui
est incriminée par le code pénal.
les poursuites seront engagées mémé si la future
victime était cinsentante ou se trouvait dans un état
désespere ex: l'euthanasie قتل الرحمة
- Règles supplétive:ce sont des régles qui ne
s'mposent pas de façon impérative cela veut dire
que les particuliers peuvent écarter l'application des
règles supplétives ( وهذا يعني أنه يمكن للخواص استبعاد
 تطبيق القواعد المكملةil suffit de manifester leur volonté
en ce sens.

ex: Article 502
La délivrance doit se faire au lieu où la chose
vendue se trouvait au moment du contrat, s'il n'en
a été autrement convenu. Si l'acte de vente porte
que la chose se trouve dans un lieu autre que celui
où elle se trouve réellement, le vendeur est tenu
de transporter la chose à l'endroit désigne, si
l'acheteur l'exige.
511 الفصل
يجب أن يتم التسليم في المكان الذي كان الشيء موجودا فيه عند
. ما لم يتفق على غير ذلك،البيع
إذا ذكر في عقد البيع أن الشيء موجود في مكان آخر غير الذي
 وجب على البائع نقله إلى المكان المبين في،كان موجودا فيه حقيقة
العقد إذا طلب المشتري ذلك

Les sanction: الجزاء
- Les sanction pénal )(الجزاءات الجنائية: il s'agit des pienes
. elles atteignent le délinquant dans sa personne ex:
réclusion détention; ses biens ex.: amende ou son
honneur ex: interdiction des droitd civiques civils et
politique
،يتعلق األمر بالعقوبات وقد تمس شخصه كاعتقاله أو في أمالكه الغرامة
أو على شرفه كتجريده من الحقوق الوطنية المدنية والسياسية
- Principe de la légalité des peines: مبدأ ال جريمة وال
عقوبة إال بنص
- Principe de la personnalité des peins: مبدأ شخصية
العقوابات

- Les sanction civil )(ال جزاءات المدن ية: Le délit civil est
tout fait quelconque de l'homme qui cause un
dommage à autrui et oblige son auteur à le réparer
Article 77 Tout fait quelconque, de l'homme qui,
sans l'autorité de la loi, cause sciemment et
volontairement à autrui un dommage matériel ou
moral, oblige son auteur à réparer ledit dommage,
lorsqu'il est établi que ce fait en est la cause directe.
Toute stipulation contraire est sans effet.
les sanctions civiles sont des sanctions prévues par
le droit civil:
-la nullité et annulation البطالن واإلبطال
- la réparation des dommage إصالح األضرار
-la contraine civile اإلكراه البدني
-la saisie des bien حجز األموال
- l'exécution forcé التنفيذ الجبري

La régle de droit sont:

:القاعدة القانونية هي
- une régle de conduite sociale
 قاعدة سلوك اجتماعي- une régle générale
 قاعدة عامة-

- une régle absrate
 قاعدة مجردة- une régle impérative
 قاعدة آمرة- une régle supplétive

 قاعدة مكملة- une régle obligatoire
 قاعدة الزامية-

- les sanction
الجزاءات
- les sanctions pénales

 الجزاءات المدنية- les sanction civiles
 الجزاءات الجنائيةla nullité et annulation
البطالن واإلبطال

la réparation des dommage
إصالح األضرار

la contraine civile
اإلكراه البدني
la saisie des bien

حجز األموال
l'exécution forcé

التنفيذ الجبري
Principe de la légalité des peines
مبدأ ال جريمة وال عقوبة إال بنص

Principe de la personnalité des peins
مبدأ شخصية العقوابات

شكرا لكم
وإىل احلصة الرابعة األسبوع املقبل
واليت سنتطرق فيها ملصادر القاعدة
القانونية

للتواصل معي:
Choaibi.ump@gmail.com

