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ثانوية زروقي الشيخ – تاوقريت
المستوى  02 :ت إ
ســــــــــــــــــــــــــاعتـــــــــــــــــــان
اختبــــــار الفصل األول في مادة القانــــــــــــــــــــــــــــــــــون
الجزء األول:
نصت المـــــادة  387من القانون المدني الجزائري على ما يلي :
" يدفع ثمن البيع في مكان تسليم المبيع ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك "
المطلوب :
 -1ماذا يمثل نص هذه المادة ؟ أعط التعريف
 -2ما نوعهــــــا ؟ علل اجابتك
 -3وضح كيف يحكم القانون العالقات االجتماعية .
 -4اشرح نوع تقسيمات القانون التي ينتمي اليها القانون المشار اليه في الوضعية .
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الجزء الثاني :
السند  : 01حدث نزاع قضائي بين احدى بلديات الوطن و شركة أشغال عمومية حول صفقة اتمام مشروع
انجاز طريق بلدي يربط بين مقر البلدية و احدى القرى النائية .
السند  : 02اجتهد القاضي في اصدار حكم قضائي في قضية مــــا
المطلوب :
 بناء ا على السند  01أجب على ما يلي :
 .1ما هو فرع القانون الذي ينظم الصفقة بين البلدية و الشركة ؟ عرفه
 .2ما نوع القضاء الذي يفصل في هذا النزاع ؟ و لماذا ؟
 .3ماهي أول جهة قضائية يعرض عليها النزاع ؟ عرفها
 بناء ا على السند : 02
ما نوع المصدر الرسمي للقانون الذي لجـــــأ اليه القاضي ؟ و لمــــــاذا ؟
الجزء الثالث
بسبب خالف عائلي اعتدى السيد " سمير " على السيد " زكرياء " بالضرب تسبب له في كسور و جروح
بليغة في جسمه  ،رفع السيد " زكرياء " دعوى قضائية مصحوبة بشهادة طبية من الطبيب الشرعي لدى وكيل
الجمهورية
حكم القاضي على السيد " سمير " بالسجن و دفع غرامة مالية  ،قدم هذا األخير طعن لدى جهة قضائية
أخـــــرى .
المطلوب :
 -1ما هو فرع القانون الذي اعتمد عليه القاضي في اصداره للحكم ؟ عرفه
و الى أي نوع من تقسيمات القانون ينتمي ؟
و ما هي مصادر القانون التي اعتمد عليها القاضي مبينا نوعها ؟ برر اجابتك
 -2ما هي الجهة القضائية األخـــــرى التي قدم أمامها السيد " سمير " الطعن ؟ عرفها
و ما هو المبدأ القضائي الذي استند اليه ؟

 -3استخرج من الوضعية أنواع القضاة مع التعريف
مــــــن يقوم بتعيينهم ؟
 -4ماهو عون القضاء المشار اليه في الوضعية ؟ علل اجابتك
أذكـــــر اثنين من االعـــــوان االخـــــرى
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