ثانوية زروقي الشيخ – تاوقريت
المستوى  02 :ت إ

الموسم الدراسي 2022/ 2021 :
المــــــــــــــــــدة  :ســــــــــاعتان
إختبـــار الفصل الثاني في مادة القــــــــــــانون
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الجزء األول :
 -1حدد الحاالت التي يكون فيها الشخص ناقص االهلية
 -2اليــــك الحقوق التالية :
حرية التغبير  ،حق النسب  ،العالمات التجارية  ،الترشح لالنتخابات
أ -حدد نوع كل حق مع شرح مختصر
ب -هــــل يمكن االعتـــــداء عليها ؟ وضح اجابتك
 -3ما نوع المصادر التي يلجأ اليــها القاضي في اصدار االحكام ؟ ثم أذكرهــــــا
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الجزء الثاني :
السيد " سليمان " يملك شاحنة لنقل البضائع يقطن بمدينة الشلف  ،و نظرا للظروف المالية الصعبة التي يمر بها
اقترض مبلغ مالي من البنك  ،و هو أب لمصطفى عمره  08سنوات و فاطمة عمرها  35سنة محامية
أصيب السيد " سليمان " بمرض أحدث خالال جزئيا في عقله وأصبح غير قادر على القيام بالتصرفات القانونية
 ،تقدمت ابنته الى القضاء للحجر عليه لتنوب عنه في تعامالته .
المطلوب:
 -1ماهي مميزات الشخص القانوني الواردة في الوضعية ؟ شرح مختصر
 -2ما نوع األهلية التي يتمتع السيد " سليمان بعد مرضه ؟ برر اجابتك
 -3حدد نوع القرابة بين مصطفى و فاطمة مع التعليل
 -4ما نوع العارض الذي أصاب السيد سليمان ؟ و ما تأثيره على األهلية ؟
 -5ما هي أول جهة قضائية مختصة لجأت إليها ابنته ؟ برر اجابتك
 -6ما نوع الحق الذي تمثله الشاحنة ؟ عرفـــــه
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الجزء الثالث :
أبرمت بلدية مع مؤسسة " الظهرة " لألشغال العمومية صفقة تتمثل في بنـــاء مدرســـة ابتدائية تتكون من
عشر حجرات و مطعم بأحد أحياء المدينة مقابل مبلغ مالي  ،باشرت المؤسسة أعملها وسخرت لذلك كل المعدات (
وسائل نقل  ،أالت حفر  )...التي تحتاجها للقيام بهذا العمل .
بعد إتمـــام أشغال يناء المطعم تم تجهيزه بفــــرن ثابت و خزان مــــاء .
بسبب عدم احترام المؤسسة لبعض بنود الصفة  ،رفعت البلدية دعوى قضائية ضدها للمطالبة بالتعويض .
المطلوب:
 -1ما نوع الشخص القانوني الي تمثله مؤسسة " الظهرة " ؟ عرفه،
وبين كيف تبدأ و تنتهي شخصيته القانونية ؟
 -2ما نوع االسم الذي تحمله المؤسسة ؟ عرفـــــه
 -3ما نوع الحق الذي تمثله الصفقة بين البلدية و المؤسسة ؟ برر اجابتك
 -4حدد أنواع األمـــوال الواردة في الوضعية مع التعليل
 -5ما هي أول جهة القضائية المختصة التي ستلجأ إليها البلدية ؟ برر اجابتك
 -6أذكـــــر نوع القانــــون الذي ينظم هذه الصفقات .
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