ثانوية زروقي الشيخ – تاوقريت الشلف

الموسم الدراسي2020 / 2019 :

المـــــــــــــــــــــــــدة  :ســـــــــــــــاعة

القســــــــــــــــــــــــــم  02 :ت إ

الفرض المحروس في مادة القانون
الجزء األول
السيد َ" مرواني محمد " من أب جزائري و أم فرنسية  ،له ابن " باسر " و بنت " خديجة "

s

أصيب بمرض عقلي بشهادة طبية مما أدى الى الحجر عليه بحكم قضائي

m

المطلوب  :من خالل الوضعية و على ضوء ما درست اجب على مايلي :

/e
xa

 -1بين طريقة اكتساب هذا الشخص لالسم
و كيف يحمي القانون االسم ؟

 -2ما نوع الجنسية التي يتمتع بها ؟ و لماذا ؟

om

 -3اشرح القرابة بين ياسر و خديجة

 -4ماهو موطن هذا الشخص ؟ برر اجابتك
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 -5ما نوع االهلية التي تنقصه ؟ عرفها

اشرح العامل الذي أثر على هذه االهلية
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-الجزء الثاني

السيد " دحماني " رئيس بلدية منذ ثالث سنوات  ،صدر له مؤخرا كتاب في كيفية تسيير بلدية  ،توفي أبوه
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تاركا عقارات و منقوالت

المطلوب  :من خالل الوضعية و على ضوء ما درست اجب على مايلي :
 -1ما نوع الشخص المعنوي المشار اليه ؟ عرفه
 -2عرف اهلية الشخص المعنوي
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-e

و كيف تنتهي الشخصية القانونية لهذا الشخص ؟

 -3ماهي انواع الحقوق المشار اليها ؟ عرفها مدعما اجابتك بمثال عنها من الوضعية
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الجزء االول :
 -1طريقة اكتساب االسم  :عن طرق النسب  ،فيأخذ الولد لقب ابيه
يحمي القانون االسم  :من المنازعة و االنتحال عن طريق وقف االعتداء و تعويض الضرر
 -2نوع الجنسية  :اصلية على اساس النسب النه من أب جزائري

s

 -3القرابة بين ياسر و خديجة  :فرابة النسب و هي قرابة غير مباشرة التي تخرج عن عمود النسب  ،ف
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يتسلسل أحدهما من االخر .
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 -4موطن هذا الشخص  :الزامي ألنه شخص محجور عليه  ،و هو موطن من ينوب عنه قانونا .
 -5نوع االهلية التي تنقصه  :أهلية االداء و هي .........................................................

 -1نوع الشخص المعنوي
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الجزء الثاني :

om

العامل الذي أثر عليها  :أحد عوارض االهلية المتمثل في الجنون

الشخص المعنوي العام ( اقليمي )..................................................................................... :
تنتهي الشخصية القانونية لهذا الشخص بموجب قانون صادر عن السلطة
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 -2اهلية الشخص المعنوي

-3
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يتمتع بأهلية في الحدود التي يعينها عقد إنشائه أو التي يقررها القانون .مثل حقه في الملكية وحق
التعاقد وحق التقاضي  ...و الشخص االعتباري ال يستطيع ممارسة األهلية بنفسه وإنما يكون له نائب
يمثله وهو الشخص الطبيعي الذي يتصرف باسمه ولصالحه ،مثل رئيس البلدية
انواع الحقوق المشار اليها :
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 -الحقوق السياسية :

هي الحقوق التي تستند إلى رابطة الجنسية  ،و تسمح للفرد بالمساهمة في الحياة السياسية للدولة  .مثل  :حق
تولي الوظائف العامة في الدولة ( رئيس بلدية )
 الحقوق المعنوية أو الذهنيةهي الحقوق التي تكون على االنتاج الفكري  .مثل  -حقوق المؤلف  :تأليف كتاب في تسيير
 الحقوق االسرية :هي الحقوق التي تثبت لإلنسان باعتباره فردا في أسرة معينة  .مثل  :حق االرث
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