
سا  1 المدة:                                                      تسيير واقتصاد   2 المستوى:
في القانون  )1الفرض المحروس رقم (  

يحتوي الموضوع على ثالثة أجزاء مستقلة 
الجزء األول: (06 نقاط)

عالقة القانون باألخالق  اشرح-1
التشريع الفرعي واذكر أنواعه مع إعطاء مثال عن كل نوع عرف-2

الجزء الثاني:(06 نقاط)

أثناء انعقاد الدورة الخريفية العادية لمجلس البرلمان قام وزير المالية نيابة عن الوزير األول بتقديم مشروع قانون المالية 
 .ن مفصل لنفقات وإيرادات الدولة للسنة المقبلةالسنوي في إطار صالحياته المبينة في الدستور حيث تضمن عرضه بيا

أجب عمايلي: ما درستاعتمادا على السند أعاله وبناءا على 
خط في السند ما تحته عرف-1
المقترح؟ بررموقف البرلمان بغرفتيه من  ما هو-2
المراحل التي يمر بها المشروع المقدم حتى يصبح قانونا ساري المفعول بين-3

الجزء الثالث :(08 نقاط): من دراستك للسندات أدناه وبربطها بما درست أجب عن األسئلة المقدمة 
أسفل كل سند

السند01: يريد أنيس أحد األزواج الجزائريين المقيم بمدينة وهران التخلص من الجنين في شهره السادس 
عن طريق إجهاضه علما أن األم والجنين في صحة جيدة والمبرر المقدم منه هو عدم القدرة على التكفل به 

.ماديا  

؟هل يحق للزوجين القيام بهذه العملية-1
برر اجابتك انطالقا من ربطها بنوع القاعدة القانونية التي تنظم ذلك-2

السند02: في الدول األجنبية على غرار الواليات المتحدة االمريكية والصين الشعبية يحق للزوجين إجهاض 
ذلك.على  الجنين ما اتفقا  

هل محتوى السند مطبق في التشريع الجزائري؟-3
الحكم؟ عرفهماهو المصدر الذي استنبط منه هذا -4

السند03: استطاع الزوج التأثير على زوجته وأثناء إجراء العملية في إحدى العيادات الخاصة بالمدينة التي 
هذا ت حيثيات القضية على القاضي حصلت مداهمة من رجال االمن والشرطة للعيادة وعرض يسكنون فيها

الذي سيصدر فيها حكما بتاريخ الجلسة المقررة للنظر والبث فيهااألخير   

يستعمله القاضي عند اصدار أحكامه؟ عرفهسم من أقسام القانون أي ق -5
القانون سيطبق في هذه الحالة مع التعريف فروع هذاأذكر أي من -6

 
بالتوفيق : أستاذة المادة 
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 انعقاد الدورأثناء انعقاد الدورة الخmالجزء االجزء الثان
 في إطار صسنوي في إطار صالحيات

ى السند أعالها على السند أعاله وبناء
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