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 الثالث الباب

 القانون اقسام

 

 االول الفصل

 القانون فروع

 

 القواعا  قسام  فقا  القاانو  قواعا  تحكمهاا التي القانونية الروابط طبيعة الختالف بالنظر

 وأطلا  القاانوني النشااط حقاول ما  حقاال منها كل تحكم متجانسة مجموعا  إلى القانونية

 , القاانو  لقواعا  أخار  تقسايما  اكهنا إ  كماا القاانو  فار  أسم منها مجموعة كل على

 : القانو  فرو  إلى أوال سنتطر  عليه

 الحياا  حقاول م  واح ا حقال تحكم التي قانونية قواع  مجموعة : بأنه القانون فرع يعرف

, التجاااار  القاااانو , المااا ني كالقاااانو  ,واحااا   طبيعاااة مااا  رواباااط تااانظمو االجتماعياااة

 . ال ستور 

 ظهار وق  خاص وقانو  عام قانو  الى لقانو  قواع  تقسيم على ي  التقل الفقه في واستقر

 تعمال عاماة سالطة باعتبارهاا ال ولاة إلاى ينظارو  كاانوا الاذي  الروماا  عنا  التقسايم هذا

 فيهاا تظهار التاي الاروابط بي  ميزوا وق ,  الخاصة المصالح على يعلو الذ  العام للصالح

 . اإلفرا  ي ب تنشأ التي الروابط وبي  طرفا ال ولة

 

 للقانو  التقلي   الثنائي التقسيم

 : وخاص عام قانو  الى القانو  يقسم وبمقتضاه المعاصر الفقه اغلب التقسيم هذا يناصر

 ال ولاة فيها تظهر التي الروابط تحكم التي القانونية القواع  مجموعة العام القانو   -1

 . المجتمع في وسلطا  سيا   صاحبة باعتبارها طرفا

 الناشائة الاروابط تحكام التاي القانونياة القواعا  مجموعة فيعني الخاص القانو  ماإ  -2

 . عا يا معنويا شخصا اعتبارها على ال ولة وبي  بينهم أو اإلفرا  بي 
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 :الخاص والقانو   العام القانو  بي  التمييز نتائج

 لهااا ولهااايخ بامتيااازا  ال ولااة فااي العامااة الساالطا  تتمتااع/  االمتيااازا  حياا  ماا  -1

,  العامة للمنفعة الملكية نز ,  منها الخاص القانو  في مثيل لها ليس العام  القانو 

 . المؤق  االستيالء

 قاانوني نظاام إلاى العاام القانو  أشخاص أموال تخضع/  العامة األموال حي  م   -2

 الحجاز يجاوز فاال. الخااص القاانو  أشاخاص ألماوال القاانوني  النظام ع  يختلف

 , بالتقا م تملكها أو,  هاعلي

 أشااخاص عاا  العااام القااانو  أشااخاص مسااؤولية تختلااف/  المسااؤولية حياا  ماا   -3

 . الخاص – القانو 

 اإل ار  القضااء وهاو العا   القضاء ع  مستقل قضاء يوج /  القضاء حي  م   -4

 القاانو  نطاا  فاي المنازعاا  اما ، العام القانو  ع  الناشئة النزاعا  في للفصل

 العا   للقانو  فتخضع الخاص

 القاانو  قواع  مخالفة على االتفا  يجوز ال / خالفها على االتفا  جواز حي  م   -5

 القااانو  قواعاا  إمااا. آماار  قواعاا  جميعااا ولكونهااا ال ولااة بساايا   الرتباطهااا  العااام

 . مفسر  أو مكملة قواع  باعتبارها مخالفتها على االتفا  فيجوز الخاص

 روابط إما العامة المصلحة ضوء في العام القانو  روابط تفسر/ ريتفسال  حي م  -6

 . الطرفي  نية ع  التحر  فيتم الخاص القانو 

 

 االول المبحث

 العام القانون فروع

 : إلى تقسم

 الخارجي العام القانو  -1

 ال اخلي العام القانو  -2

  الخارجي العام القانو   /  االول القسم

 تجااوز التاي و طرفاا ال ولاة فيهاا تبا وا التاي الروابط تنظم التي القانونية واع الق مجموعة

 . العام ال ولي القانو   هو واح  فر  الخارجي العام القانو  وينتظم إقليمها ح و 
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  العام ال ولي القانو 

 نشاوء ويحكم والحرب السلم حالتي في ال ول بي  الروابط تنظم التي القواع  م  مجموعة

 .وعالقاتها واالقليمية ال ولية ظما المن

 العام ال ولي القانو  مضمو 

 -:االتية المواضيع العام ال ولي القانو  يضم

 حقوقهااا ويبااي  انواعهاا وبيااا  وتكوينهاا الاا ول تعرياف ياانظم والاذ / الساالم قاانو  -1

 و كالوساااطة الساالمية بالوسااائل المنازعااا  فاا  طاار  ياانظم كمااا ، وواجباتهااا

 .ال ولي القضاء الى وءواللج التحكيم

 حقاو  فيباي  الحارب نشاوء عنا  الا ول باي  الاروابط بتنظايم ويهتم/ الحرب قانو  -2

 الحااروب فااي والمحرمااة الجااائز  االساالحة وماااهي المتحاربااة الاا ول والتزامااا 

 .مشروعة الغير والحرب المشروعة الحرب ويبي 

 حيا  ما  واالقليمياة ةال وليا المنظماا  بتنظايم يعناي الذ /  ال ولي التنظيم قانو  -3

 هيئااة)  ال وليااة المنظمااا  علااى االمثلااة وماا .  واختصاصاااتها واهاا افها تشااكيلها

 (الخ..... ، اوبك ، اليونسكو ، العربية الجامعة ، المتح   االمم

 

  ال ولي القانو  مصا ر

 -:وتضم/   االصلية المصا ر -1

 ال ولية االتفاقيا  -أ

 ال ولية العا ا  -ب

 المتح   االمم اقرتها التي العام القانو  مبا ئ -ت

 واالنصاف الع ل مبا ئ -ث

 االحتياطية المصا ر -2

 ال ولي القضاء أحكام -أ

 القانو  فقهاء اراء -ب
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    ال اخلي العام القانو  /  الثاني القسم

 -:االتية الفرو  ويضم 

 ال ستور  القانو /  االول الفر 

 فيهااا الحكاام وناو  ولااةال  شاكل تحاا   التاي القانونيااة القواعا  ماا  مجموعاة)  بانااه ويعارف

 هاااذه واختصاصاااا   - قضاااائية.  تنفيذياااة.  تشاااريعية – العاماااة سااالطاتها تنظااايم وكيفياااة

 ( بال ولة وعالقتهم االفرا  وحريا  حقو  يقرر كما السلطا 

 

 ال ستور  القانو  مضمو 

 ، ملكااي ، جمهااور )  الحكاام نااو  وتح ياا (  مركبااة ، موحاا  ) ال ولااة شااكل تح ياا  -1

 ( الخ.... استب ا   ، راطي يمق ، برلماني

 والسااالطة التنفيذياااة والسااالطة التشاااريعية السااالطة وهاااي العاماااة السااالطا  تنظااايم -2

 .ببعضها وعالقتها اختصاصاتها حي  م  القضائية

 .ال ولة  اخل االفرا  بها يتمتع التي الحريا  و الحقو  بيا  -3

 

 ال ستور  القانو  مصا ر

 ال ستور  العرف مص ر  العرفي ال ستور  -1

 (والعرف التشريع)  مص ر  المكتوب ال ستور  -2

 

 اإل ار  القانو /  الثاني الفر 

 ا اء فااي التنفيذيااة الساالطة حركااة تاانظم التااي القانونيااة القواعاا  مجموعااة)  بانااه يعاارف

 ( اال ارية وظيفتها

 االداري القانون مضمون

 العام بالمرف  المتعلقة المسائل تنظيم -1

 العام موظفبال  المتعلقة المسائل تنظيم -2

 اال ار   بالضبط  المتعلقة المسائل تنظيم -3
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 اال ار  القرار تنظيم -4

 اال ار  العق  تنظيم -5

 العام بالمال  المتعلقة المسائل تنظيم -6

 

 اال ار  القانو  مصا ر

 اال ار  القضاء -1

 اال ار  العرف -2

 التشريع -3

 

 المالي القانو /  الثال  الفر 

 الموازناة واجاراء ونفقاتها ال ولة إليرا ا  لمنظمةا القانونية القواع  مجموعة بانه يعرف

 .بينها

 المالي القانو  مضمو 

 (الخ... استثمار ، قرو  ، ضرائب ، رسوم)   لإليرا ا  المختلفة الموار  بيا  -1

  ال ولة نفقا  بيا  -2

 .وتنفيذها العامة الموازنة إلع ا  المتبعة القواع  يتضم  كما -3

 

 المالي القانو  مصا ر

 الوحي  مص ره التشريع -

 

 (الجزائي القانو )  الجنائي القانو /   الرابع الفر 

 المحاكماا  اصاول قانو  والثاني العقوبا  قانو  االول قسمي  الى الجنائي القانو  ينقسم

 .الجزائية

 (العقابي القانو )  العقوبا  قانو  -1

 وتح ياا  جاارائم تعتباار والتااي المحرمااة االفعااال تحاا   التااي القانونيااة القواعاا  مجموعااة هااو

 . جريمة لكل المقرر  العقوبة
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 العقوبا  قانو  مضمو 

 -:قسمي  على العقوبا  قانو  يشتمل

 كال علاى تسار  التاي العامة القواع  ويتناول/  (العام العقوبا  قانو ) العام القسم/ االول

 . العقوبة المجرم، ، الجريمة حول وت ور الجرائم

 -:وهي الجريمة اركا  العام القسم يبي   بالجريمة يتعل  فيما:  الجريمة -1

 . القانو  حرمة فعل على ينطو  اجرامي سلوك كل وهو:  الما   الرك  -أ

 الااذ  الفعاال ارتكاااب بااارا   يتمثاال والااذ  الجنااائي القصاا  وهااو:  المعنااو  الاارك  -ب

 .القانو  حرمة

 او القاااانو  بااانص محااارم جريماااة يشاااكل الاااذ  الفعااال ا  أ :  التشاااريعي الااارك  -ت

 .يعالتشر

 .ومخالفا  وجنح جنايا  وهي الجرائم انوا  العام القسم يبي  كما

 . جنائيا المسؤولي  االشخاص العام العقوبا  قانو  يبي :  المجرم -2

 .العقوبا  و رجا  انوا  العام العقوبا  قانو  يبي  :العقوبة  -3

 عقوبااا وال الجاارائم القساام هااذا يبااي ( / الخاااص العقوبااا  قااانو ) الخاااص القساام/ الثاااني

 ضاا  تقااع جاارائم وهناااك وامنهااا الاا ول ضاا  تقااع جاارائم فهناااك تفصاايال عليهااا المفروضااة

 العاماة بالوظيفاة تتعلا  وجارائم ، كالسارقة االماوال ضا  تقاع وجرائم ، كالقتل االشخاص

 الخ..... كالرشو 

 

 (الجنائية االجراءا  قانو )  الجزائية المحاكما  اصول قانو -2

 الجريماة وقاو  مناذ االتباا  الواجباة االجاراءا  تباي  التاي القانونياة القواع  مجموعة هو

 .بالعقوبة وانتهاء والمحاكمة بالتحقي  مرورا التحر  مرحلة م .  العقوبة تنفيذ حتى

 الجزائية المحاكما  اصول مضمو 

 .االست الال  وجمع التحر  كيفية/ التحر  مرحلة -1

 .واختصاصها حقي بالت المختصة السلطة بيا / التحقي  مرحلة -2

  .ال عو  سير وكيفية تشكيلها وكيفية المختصة المحكمة بيا / المحاكمة مرحلة -3

 . العقوبة تنفيذ كيفية/  العقوبة تنفيذ مرحلة -4
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   الجنائي القانو  مصا ر

 التشريع -

 

 

 الثاني المبحث

 الخاص القانون فروع

 المدني القانون/  االول الفرع

  فرعه وأصل الخاص للقانو  الفقر  عمو ال وهو الروما  م  تسميته جاء . 

  م1591 لسنة 04 رقم الم ني القانو  هو العرا  في النافذ القانو 

  باي  الخاصاة الروابط تحكم التي القانونية القواع  مجموعة الغربية األنظمة في يعني وهو

 أسار  طروابا كانا  سواء عا يا معنويا شخصا اعتبارها على ال ولة وبي  بينهم أو اإلفرا 

 . مالية معامال  أو

  المالياة المعاامال  تحكام التاي القانونياة القواعا  مجموعاة فيعناي العربياة االنظماة فاي اما

 . عا يا معنويا شخصا اعتبارها على ال ولة وبي  بينهم أو اإلفرا  بي 

 

 المدني القانون اهمية

 الخاص؟ القانو  نطا  في هاما  ورا الم ني القانو  يمارس/  س

 /ج

 . الخاص القانو  فرو  سائر على تنطب  التي العامة اإلحكام و المبا ئ يتضم  .1

 القااانو  فاارو  فااي نااص يوجاا  ال التااي الحاااال  فااي قواعاا ه إلااى الرجااو  يتعااي  .2

 . الخاص

 معينة مسائل حكم قواع ه إلى الخاص القانو  فرو  بع  تحيل ق  .3

 .الخاص ال ولي القانو  قواع  بع  يتضم  .4
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 المدني نونالقا مضمون 

 واالحااوال الشخصااية االحااوال:  همااا قساامي  الغربيااة لألنظمااة وفقااا الماا ني القااانو  يضاام

 .  العينية

 واهليتااه الفاار  شخصااية تحكاام التااي القواعاا  مجموعااة وتعنااي:  الشخصااية االحااوال/ اوال

 .  بأسرته روابطه وتنظم

 القاانو  عا  منفصاال هبذاتا قائما فرعا الشخصية االحوال جعل  العربية االنظمة ا  علما

 1595 لساانة 111 رقاام الشخصااية االحااوال قااانو )  المشاار  وضااع العاارا  ففااي الماا ني

 والموارياا  والوصااايا والطااال  بااالزواج المتعلقااة المسااائل القااانو  هااذا ياانظم(  المعاا ل

 .بها المتعلقة والمسائل

 :يأتي ما الشخصية االحوال قانو  يتضم 

 وعالقاة كالنساب الوفاا  حتاى المايال  لحظاة ما  تا اءاب بأسارته الفر  روابط تنظيم -1

 الخ.... والنفقة والطال  الزوجية والحقو  والزواج والخطبة والفرو  االصول

 . والوصايا بالميرا  المتعلقة القواع  يتضم  -2

 بغياره الفار  عالقاة تانظم التاي القانونياة القواعا  مجموعاة  وهي:  العينية األحوال /  ثانيا

 . لالما حي  م 

 .للشخص القانو  يقره مالية قيمة ذ  ح  كل:  والمال

 الحقاو  وسانتناول.  عينياة حقاو  و شخصاية حقاو :  نوعي  على تكو  المالية والحقو 

 .تباعا المالية

 بمقتضاااها يخااول وماا ي   ائاا  طاارفي  بااي  قانونيااة رابطااة/  الشخصااية الحقااو  -1

 . عمل ع  االمتنا  أو لبعم القيام أو شيء باعطاء الم ي   بمطالبة ال ائ 

 وما  ، الا ائ  وهو الح  صاحب)  هي عناصر ثال  م  الشخصي الح  ويتكو 

 او العمال عا  االمتناا  او بعمال القياام وهاو الحا  ومحل ، الم ي  وهو الح  عليه

 .شي اعطاء
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 .  معي  شيء على معي  لشخص مباشر  سلطة العينية / هيالحقو   -2

 . (  الح  ومحل ، الح  حبصا)  عنصري  إلى العيني الح  ويتحلل

 -: نوعي  إلى  العيني الح  وينقسم

  اخار حا  علاى تساتن  ا   و  باذاتها تستقل التي الحقو  وهي أصلية عينية حقو  -أ

 . عنها تتفر  التي والحقو  الملكية ح  مثل

 شخصاي حا  إلى تستن  بل بذاتها تستقل ال التي الحقو  وهي تبعية عينية وحقو   -ب

   االمتياز وح  الره  ح   مثل لها ساب 

 المدني القانون مصادر

 ( الع الة ، االسالمية الشريعة مبا ئ ، العرف ، التشريع)  رسمية مصا ر -1

 (الفقه ، القضاء) تفسيرية مصا ر -2

 

 التجاري القانون/  الثاني الفرع

 الاإلعم ماهية وتبي  التجار بي  التجارية العالقة تنظم التي القانونية القواع  مجموعة

 .  التجارية

 . 1510 لسنة 04 رقم التجار  قانو  هو العرا  في النافذ القانو 

 التجاري القانون مضمون

 -:االتية المسائل التجار  القانو  يحكم

 التجارية االعمال بيا  -1

 ( واجباته ، شروطه)  التاجر مركز تنظيم -2

 (شيكال او الصك ، الكمبيالة ، التجارية الحوالة)  التجارية االورا  -3

 وسن اتها الشركا  اسهم -4

 المصرفية العمليا  -5

 التجارية العقو  -6

 ال ولية البيو  -7

 التجار  االفالس -8
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 التجاري القانون مصادر

 التجار  التقني  -1

 الم ني التقني  -2

 التجار  العرف -3

 

 المدنية المرافعات قانون/  الثالث الفرع

 عا  حقاه إلاى للوصاول الفار  يتبعها التي االجراءا  تبي  التي القانونية القواع  مجموعة

 . العامة السلطة طري 

 م1590 لسنة 10 رقم الم نية المرافعا  قانو  هو العرا  في النافذ القانو 

 المرافعا  قانو  مضمو 

 -:االتية الموضوعا  على القانو  هذا يشتمل

 وانواعها المحاكم كتشكيل القضائي التنظيم -1

 يالوالئ والمكاني النوعي االختصاص قواع  -2

 فيه الطع  وطر  الحكم وص ور فيها والسير ال عو  رفع اجراءا  -3

 الم نية االحكام تنفيذ اجراءا  -4

 المرافعات قانون مصدر

 التشريع -

 

 الخاص الدولي القانون/  الرابع الفرع

 التطبيا  الواجب والقانو  المختصة المحكمة تح   التي القانونية القواع  مجموعة

 مركاز تحكام كماا. اجنباي عنصار بوجاو  تمتااز ونيةقان رابطة بسبب نشأ نزا  في

 .االجنبية االحكام وتنفيذ والموط  والجنسية االجانب
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 الخاص الدولي القانون خصائص

 : باالتي الخاص ال ولي القانو  قواع  تتميز

 . المختصة والمحكمة,  التطبي  الواجب القانو  تح ي  مهمتها إسنا  قواع  هي -1

  الخاص قانو ال قواع  م  قواع ه ا  -2

 خاص باسم لقواع ها جامع تشريع يوج  ال -3

 الخاص الدولي القانون مضمون

   اجنبي بعنصر تمتاز التي الروابط علي التطبي  الواجب القانو  تح ي  -1

 القضائي االختصاص تتناز  التي المحاكم بي  م  المختصة المحكمة تح ي  -2

 ال ولة  اخل االجانب مركز تنظيم -3

 الخ... واركانها وفق انها اكتسابها شروط حي  م  يةالجنس مسائل تنظيم -4

 الشخص موط  تح ي  -5

 االجنبية االحكام تنفيذ كيفية بيا  -6

 الخاص الدولي القانون مصادر

 التشريع -

 

 الثاني الفصل

 القانون قواعد تقسيمات

   مكتوبة وغير مكتوبة المص ر حي  م  -1

   اخلي و قان وقواع  خارجي قانو  قواع  اإلقليمي النطا  حي  م  -2

   موضوعية قواع  شكلية قواع  الموضو  حي  م  -3

 وقواعا  آمار  قواعا  الاى تقسام : إلزامهاا  رجاة حيا  م  هو التقسيما  هذه واهم -4

 مفسر  أو مكملة

 أو مخالفتهااا يجاوز فاال باحترامهااا الكافاة تلازم التاي القواعاا  بأنهاا:  اإلمار  القواعا  / اوال

 التاي القواع ,  مثال منها,  العامة اآل اب أو العام بالنظام,  لتعلقها,  استبعا ها على االتفا 

 . القتل تحرم
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 خالفهاا علاى االتفاا  لألفرا  يجوز التي القواع  وهي:  المكملة او مفسر ال قواع ال/  ثانيا

 . مفسر  أو كملة قاع   م  موجو  بما وليس باالتفا  العبر  فيكو 

 المفسرة لقواعدوا االمرة القواعد بين التمييز معيار

 -: معيارا  هناك

 يصاار  لفظااا القاعاا   تتضاام  ا  ويعنااي/  (الشااكلي ، اللفظااي)  المااا   المعيااار -1

 يجاب)  لفظ كاستعمال االمر بصيغة جاء  فذا ، مفسر  بكونها او االمر  بطبيعتها

 او مفساار  فتكااو  الجااواز بصاايغة جاااء  اذا امااا اماار  تكااو (  يلاازم ، يجااوز ال ،

 .مكملة

 القاعا   كو  على ي ل وفحواه النص معنى وهنا( / الموضوعي) المعنو  المعيار -2

 العااام كالنظااام االساسااية بالمصااالح متعلقااة القاعاا   جاااء  فااذا.  مفساار  ام اماار 

 . امر  قواع  كان  العامة واآل اب

 


