السنة الثانية تسيير و اقتصاد
المدة 1 :ســـــــــــــــــــــــــــــــــاعة

ثانـــــــــــــــــــــــوية ...................................
الفرض األول في مادة القـــــــــــــــــــــــــــانون
 .1أذكر مصادر القانون الرسمية .بدون شرح
الجزء األول 8 :نقاط
 .2ما ھو العرف؟ ما ھي أركانه؟ أذكر مثاالن حول العرف
حيثيات القضية رقم  662457بتاريخ  2011/07/07لدى المحكمة العليا.
الجزء الثاني 12 :نقطة
طعنت مؤسسة التلفزيون الجزائري ممثلة في مديرھا العام وبواسطة األستاذ عبروس مزيان بالنقض ضد الحكم الصادر عن محكمة سيدي
امحمد بتاريخ  2009/06/07والقاضي أثناء الفصل في القضايا االجتماعية علنيا – ابتدائيا – نھائيا بإلزام المدعى عليھا مؤسسة التلفزيون
الجزائري أن تدفع للمدعى ميلودي محمد أجوره المتأخرة ابتداءا من شھر جانفي  2003إلى غاية ديسمبر  2006على أساس أجرة شھرية
تقدر بـ  45000دج وإلزامھا بالتصريح به لدى مصالح الضمان االجتماعي وتعويضه عما أصابه من ضرر بمبلغ  50000دج.
إن محكمة سيدي امحمد اعتمدت على نص المادة  21من القانون  04/90لكي تصدر حكما نھائيا.
إال أن المادة  21تنص صراحة بأن المحاكم تبت ابتدائيا ونھائيا عندما يتعلق األمر بـ:
 .1إلغاء عقوبات تأديبية قررھا المستخدم ضد العامل دون تطبيق اإلجراءات التأديبية واالتفاقيات االجبارية.
 .2تسليم شھادة العمل وكشوف الرواتب والوثائق األخرى.
غير أنه من الواضح أن الدعوى لم تتعلق بالمطالبة بكشوف الرواتب بل تتعلق أصال بالمطالبة باألجور والتصريح لدى صندوق الضمان
االجتماعي ،وعليه فإن محكمة سيدي امحمد قد خالفت القانون بالفصل في القضية بحكم نھائي في غير الحاالت المنصوص عليھا في المادة
.21
لھذه األسباب قررت المحكمة العليا :إبطال الحكم الصادر من محكمة سيدي امحمد وإحالة القضية واألطراف إلى محكمة سيدي أمحمد مشكلة
من ھيئة أخرى للفصل فيھا من جديد وفقا للقانون.
المطلوب:
 .1حدد المحكمة التي فصلت في القضية سابقا.
 .2حدد المحكمة التي تنظر في القضية حاليا.
 .3إلى أي قسم من القضاء تنتمي المحكمتين؟ ما ھي القضايا التي ينظر فيھا ھذا القسم؟
 .4ھل المادة  21من القانون  04/90قاعدة قانونية آمرة أم مكملة؟ علل؟
 .5ھل أحترم مبدأ التقاضي على درجتين؟ علل.
 .6ما ھي االستثناءات التي ذكرت في الحكم لھذا المبدأ؟
 .7ما ھي المھمة التي أنجزتھا المحكمة العليا؟
 .8ما ھي وظيفة األستاذ عبروس مزيان؟

التصحيح النموذجي
الجزء األول:
 .1مصادر القانون الرسمية ھي:
التشريع )األساسي ،العادي ،الفرعي( ،مبادئ الشريعة اإلسالمية ،العرف ،مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.
 .2العرف:
تعريفه :ھو ما اعتاد الناس على اتباعه في شؤونھم ومعامالتھم ،ويعتبرونه ملزما لھم من الناحية القانونية.
أركانه :يتكون العرف من عنصرين أحدھما مادي واآلخر معنوي.
● العنصر المادي :ھو تكرار السلوك.
● العنصر المعنوي :ھو االعتقاد بإلزاميته.
أمثلة :حرمان المرأة القبائلية من الميراث خاصة فيما يتعلق باألرض.
احتفاظ األب بمھر البنت.
استرجاع المھر في حالة الطالق.

2as.ency-education.com

الجزء الثاني:
 .1المحكمة التي فصلت في القضية ھي محكمة سيدي امحمد.
 .2المحكمة التي تنظر في القضية حاليا ھي المحكمة العليا.
 .3تنتمي المحكمتين إلى القضاء العادي وتنظر كل القضايا باستثناء القضايا االدارية.
 .4المادة  21من القانون  04/90قاعدة قانونية آمرة ألنه ال يجوز مخالفتھا.
 .5لم يحترم مبدأ التقاضي على درجتين ألن الحكم الصادر من محكمة سيدي امحمد كان حكما ابتدائيا ونھائيا.
 .6االستثناءات التي ذكرت في الحكم لمبدأ ازدواجية القضاء ھي:
إلغاء عقوبات تأديبية قررھا المستخدم ضد العامل دون تطبيق اإلجراءات التأديبية واالتفاقيات االجبارية.
تسليم شھادة العمل وكشوف الرواتب والوثائق األخرى.
 .7المھمة التي أنجزتھا المحكمة العليا ھي السھر على احترام القانون.
 .8وظيفة األستاذ عبروس مزيان ھي محامي.
المحامي :ھو شخص يتولى الدفاع
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