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Résumé
il s’agit d’une publication intitulée le droit coutumier kabyle et ses
origines, dont on trouve plusieurs mœurs qui sont à l’origine aux
prescriptions de la loi musulmane, et des kanouns qui ont accepté le
code musulman et la chariaa (le coran et le rite malikite qui règlent tout
ce qui touche à la foi et au droit civil) .
par contre on constate d’autres kanouns qui s’opposent au droit
musulman comme la sanction pénale (amande), cela a poussé des
savants comme Tanboukti et Tassouli et Cheikh Houcine El Ouertilani à
critiquer le pouvoir judiciaire qui a permit aux membres de (djemaa) de
conserver et concentrer les droits dans leurs mains.
Et cette publication nous montre la position des lois françaises vis-à-vis
ces kanouns, ces lois  qui ont encouragé l’organisation politique et
administrative du peuple kabyle, et le système de (self-goverment), cela
était au début de la période coloniale qui a finit après par l’interdiction
de la justice des (djemaa) et ils l’ont remplacé par les juges de paix
français.
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(14)Les juges de paix 
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