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المحاضرة الثالثة

la définition du droit  التعريف بالقاعدة القانونية أوال

Les Caractères essentiels de la règle juridiques خصائص ثانيا 
القانونية القاعدة 



 : la définition du droitالتعريف بالقانون : أوال
 

 

 : la définition du droit بالقانون التعريف :أوال

  

 Les différentes significations du mot    القانون للفظ المختلفة المعاني -أ

droit    

 

 في األفراد سلوك تنظم أو تحكم التي القواعد مجموعة " :بأنه القانون تعرٌف ٌمكن    

 السابق والتعرٌف ".االقتضاء عند بالقوة ولو اتباعها على األفراد يجبر والتي المجتمع،

 لداللة وذلك أضٌق، معنى فً القانون لفظ ٌستعمل وقد العام، معناه فً القانون تعرٌف هو

 التجاري والقانون المدنً، القانون : فٌقال الوضعً، القانون فروع من معٌن فرع على

 السلطة عن الصادرة القواعد مجموع هو المعنى بهذا القانون أن أي...الشغل وقانون

   .القانون تضع التً أي المختصة التشرٌعٌة
 

 



 : la définition du droitالتعريف بالقانون : أوال

 

  : La fonction du droit   القانون وظيفة -ب

   :وهً متكاملة أهداف ثالثة تحقٌق إلى القانون ٌرمً    

 العدل تحقيق -1

 بالعمومٌة تتصف القانون فقواعد المجتمع، أفراد بٌن العدل تحقٌق أداة القانون    

 العدل، جوهر هً المعنى بهذا والمساواة .القانون أمام سواء والناس والتجرٌد،

 .أصحابها إلى الحقوق إٌصال فً الدائمة الرغبة هو : قدٌما قٌل كما والعدل
 



 : la définition du droitالتعريف بالقانون : أوال

 

 المجتمع في االستقرار دعم -2

 ٌؤدي مما فٌه، االستقرار وتحقٌق المجتمع كٌان حفظ على القانون ٌعمل بحٌث    

 وحرٌاتهم وأموالهم حٌاتهم على والمجموعة الفرد واطمئنان فٌه األمن استتباب إلى

 لحرٌات صونا وأكثر وتماسكا قوة أكثر المجتمع هذا ٌجعل الذي األمر وأعراضهم،

 .األفراد

 إلى ٌؤدي مما فٌه، االستقرار وتحقٌق المجتمع كٌان بحفظ القانون ٌقوم حٌث    

    . فٌه األمن استتباب

 



 : la définition du droitالتعريف بالقانون : أوال

 
 

 المجتمع في المتعارضة المصالح بين التوفيق -3

 

 ، الغٌر مصلحة على الشخصٌة مصلحته تفضٌل إلى تدفعه االنسان طبٌعة أن ذلك    

 تكفل والتً الثابتة، بقواعده القانون وٌعمل .المجتمع أفراد بٌن المنازعات ٌحدث مما

 المعاٌٌر وضمن العدل، أساس وعلى واحدة، وتٌرة على الناس عالقات سٌر

 المتضاربة، األفراد مصالح بٌن التوفٌق على القانون ٌعمل الشخصٌة، دون الموضوعٌة

 و للمجتمع العامة المصلحة بٌن التعارض على اٌضا ٌنسحب التوفٌق هذا بأن علما

 وفً المصالح، هذه بٌن العادلة الموازنة خالل من وذلك لألفراد، الخاصة المصلحة

 لألفراد الخاصة المصالح على العامة المصلحة تغلٌب ٌجب التوفٌق امكانٌة عدم حالة

 .ككل المجتمع لمصلحة الخاصة المصالح هذه وإخضاع



 Les Caractères essentiels de la règle juridiques    خصائص القاعدة القانونية: ثانيا
 

 
 

 

 

 

 Les Caractères essentiels de la règle juridiques     القانونية القاعدة خصائص :ثانيا

 

 القاعدة خصائص أن نستخلص ، للقانون سقناه الذي السابق التعرٌف من انطالقا    

   :هً القانونٌة

 

 Une règle générale et abstraite :ومجردة عامة قاعدة

 Règle sociale : اجتماعية قاعدة

 Règle de conduite :سلوك قاعدة

 règle impérative : آمرة قاعدة

 



 Les Caractères essentiels de la règle juridiques    القانونية القاعدة خصائص :ثانيا

 

      Une règle générale et abstraite :ومجردة عامة قاعدة القانونية القاعدة -أ

 بٌنهم، تمٌٌز ودون لذواتهم تخصٌص دون بصفاتهم األشخاص تخاطب أن ٌجب أنها بمعنى    

 واقعة ٌعالج ال القانون أن كما سلفا، بأحكامه المخاطبٌن ٌعرف ال فهو ما قانونا ٌسن عندما فالمشرع

 .بعٌنه حادثا أو معٌنة

 .محصورة وغٌر متناهٌة غٌر لتطبٌقات قابلة القانونٌة القاعدة والتجرٌد العمومٌة خاصٌة وتجعل    

 لمصلحة التحٌز وتمنع  القانون أمام الناس بٌن المساواة القانونٌة القاعدة  وتجرٌد عمومٌة وتحقق    

 استحالة  مردها عملٌة باعتبارات أٌضا والتجرٌد العمومٌة صفة وترتبط شخص، ضد أو معٌن شخص

 .حدة على بالمجتمع فرد كل سلوك تنظم خاصة قرارات صدور

 وال المجتمع أفراد كافة حكمها فً القانونٌة القاعدة تتناول أن والتجرٌد العمومٌة صفة تعنً وال     

 مخاطبتها عدم هو والتجرٌد العمومٌة هذه علٌها ٌضفً الذي بل األشخاص، من كبٌرا عددا حتى

 أو الحكومة رئٌس اختصاصات تنظم  القوانٌن من فالعدٌد بصفاتهم، بل بذواتهم معٌنٌن ألشخاص

 هذه من منصب فً ٌعٌن شخص كل على تطبق ألنها عامة قواعد هً الوالة أو العمال أو الوزٌر

 .المناصب



 Les Caractères essentiels de la règle juridiques    خصائص القاعدة القانونية: ثانيا

 

 Règle sociale : اجتماعية قاعدة القانونية لقاعدةا -ب

 

 وتحكم المجتمع داخل األفراد سلوك تنظم اجتماعٌة قاعدة القانونٌة القاعدة نأ بمعنى    

 انه كما مجتمع بدون قانون وجود ٌتصور وال بالمجتمع، وطٌدة عالقة له فالقانون عالقاتهم،

 أو دٌنٌة أو عرفٌة قواعد شكل فً كانت ولو القانونٌة القواعد من ٌخلو مجتمع عملٌا ٌثبت لم

 القانون بٌن التالزم ذلك عن وٌعبر اجتماعٌة قاعدة بحق تعتبر القانونٌة فالقاعدة أخالقٌة،

 .القانون و والمجتمع والمجتمع،



 Les Caractères essentiels de la règle juridiques    خصائص القاعدة القانونية: ثانيا

 

 Règle de conduite :سلوك قاعدة القانونية القاعدة -ج

 

 وحده القانون ولٌس المجتمع، داخل اإلنسان سلوك تنظم القانونٌة القاعدة هذه أن معنىب     

 غٌر األخرى القواعد من لمجموعة األخٌر هذا فٌخضع اإلنسان، سلوك قواعد ٌنظم الذي هو

 وقواعد العادات، وقواعد الدٌن، وقواعد األخالق، قواعد نذكر  القواعد بٌن ومن ، القانون

 مقرونة أوامر فٌها إذ  السلوك، بقواعد ٌعرف ما القانون مع القواعد هذه وتكون المجامالت،

 .القواعد هذه باختالف تختلف بجزاءات

 



 Les Caractères essentiels de la règle juridiques    القانونية القاعدة خصائص :ثانيا

 

 règle impérative : آمرة قاعدة القانونية القاعدة -د

 

 إذا إال ٌتحقق لن رضغال فهذا األفراد، سلوك ضبط هو القانونٌة القاعدة غرض نأل     

 .ملزمة القاعدة كانت

 فهً وقسرا، رغما احترامها علٌهم وٌجب آمرة بصفة األفراد إلى تتوجه القانونٌة فالقاعدة

 محض إلى ٌترك اقتراح مجرد أو اتباعها، عدم أو اتباعها ٌمكن  نصٌحة مجرد لٌست

 وتضمن تؤكدها الملزمة الصفة وهذه عنه، كفو شاؤوا وإن التزموه أرادو  إن مشٌئتهم

 .ٌخالفها من على جزاء توقٌع طرٌق عن العامة السلطة تدخل تطبٌقها

 



Une règle générale et abstraite قاعدة عامة ومجردة 

Règle sociale قاعدة اجتماعية 

Règle de conduite قاعدة سلوك 

règle impérative قاعدة آمرة 

 Termes juridiques   :مصطلحات قانونية


