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المحاضرة الرابعة 
Les branches du droit أقسام القانون



 Les branches du droit: القانون أقسام 

 
 
 

 Les branches du droit: القانون أقسام 
 

 تلك إلى منها ٌنظر التً الزاوٌة باختالف تختلف تقسٌمات، عدة إلى القانونٌة القواعد تقسٌم ٌمكن    

 .القواعد

 ٌمكن بأحكامها، المخاطبٌن األشخاص حٌث من أو القواعد، هذه تنظمها التً العالقة طبٌعة حٌث فمن    

 .خاص قانون وقواعد عام قانون قواعد إلى تقسٌمها

 .مكملة وقواعد آمرة قواعد إلى القواعد هذه تنقسم الملزمة، قوتها حٌث ومن    

 .مكتوبة وغٌر وقواعد مكتوبة قواعد إلى المجتمع فً علٌها توجد التً الصورة حٌث من تنقسم كما    

   .شكلٌة وقواعد موضوعٌة قواعد إلى تنقسم فهً موضوعها، أو مضمونها حٌث من أما    



 Les branches du droit: أقسام القانون  

 

 .المكملة القانونية والقواعد اآلمرة القانونية القواعد  -أ

 les règles impératives :اآلمرة القانونية القواعد -1

 شخص أي ٌستطٌع ال قواعد هً أو ٌخالفها، ما على االتفاق ٌجوز ال التً القواعد بها وٌقصد    

 .منها التحلل

 حماٌة إلى ترمً التً القواعد تنظم ألنها نظرا العام، بالنظام لتعلقها آمرة القواعد هذه وتعتبر    

 الشرٌعة قواعد تطبٌق على وتعمل والعقوبات، للجرابم المنظمة القواعد سن طرٌق عن الدولة

 .والتركات والنسب والطالق الزواج ومجاالت اإلسالمٌة

 Règles supplétives  : المكملة القانونية القواعد -2

 .وصحٌحة مشروعة مخالفتها وتكون مخالفتها، على االتفاق ٌجوز قانونٌة قواعد هً     

 .سارٌا ٌكون حكمها فإن القواعد، هذه به تقضً ما ٌخالف اتفاق  ٌوجد لم وإذا    

 



 Les branches du droit: القانون أقسام 
 

 

 .الخاص القانون وقواعد العام القانون قواعد -ب
 

 الخاص والقانون العام القانون ماهية -1
 

 Droit public :العام القانون -

 الدولة وبٌن والدولة، األشخاص بٌن العالقات تنظم التً القانونٌة القواعد عن عبارة هو

 بعبارة أو العامة، والسلطة السٌادة صاحبة بوصفها الدولٌة والمنظمات الدول من وغٌرها

 فروعها أحد أو الدولة فٌها تظهر التً العالقات تنظم التً القواعد مجموعة هً أخرى

 .والسلطان بالسٌادة تتمتع عامة كسلطة

  Droit Privé :الخاص القانون -

 الدولة وبٌن وبٌنهم ، أنفسهم األشخاص بٌن العالقات تنظم التً القانونٌة القواعد عن عبارة

   .عادٌا شخصا بوصفها وإنما العامة والسلطة السٌادة صاحبة بصفتها ال

 

 



 Les branches du droit: القانون أقسام 

 
 :الخاص القانون وفروع  العام القانون فروع -2

 Les branches de droit public : القانون العامفروع -

 

 وقانون droit public international دولً عام قانون إلى العام القانون ٌقسم    

 .droit public interne داخلً عام

الداخلي العام القانون: droit public interne  

 أسس القواعد هذه وتبٌن معٌنة، لدولة الداخلٌة بالسٌادة المتصلة العالقات ٌنظم الذي هو    

 .ذلك عن تنشا التً والعالقات أجهزتها وتنظٌم الدولة، كٌان

 . المالي والقانون اإلداري والقانون الدستوري القانون :هً الداخلً العام القانون وفروع
 

  
 
 



 Les branches du droit: القانون أقسام 

 
 

الدستوري القانون Le droit constitutionnel:   

 

 المختلفة وسلطاتها فٌها الحكم ونظام الدولة شكل تحدد التً األساسٌة القواعد مجموعة وهو    

 هذه نحو األساسٌة األفراد ووجبات حقوق وتقرر ، بٌنها فٌما وعالقاتها منها كل واختصاصات

 .السلطات

 :هً إذن الدستوري القانون فموضوعات   

 فٌها الحكم ونظام الدولة وشكل طبٌعة تحدٌد -  

    .لألفراد األساسٌة العامة الوجبات و الحقوق بٌان -  
 

 



 Les branches du droit: القانون أقسام 

 

اإلداري القانون Le droit administratif 

 

 ٌنشأ وما اإلداري، النشاط وكذلك العامة، اإلدارة تنظم التً القواعد من مجموعة به ٌقصد    

 المحلٌة، اإلدارة وأجهزة المركزٌة اإلدارة أجهزة وٌنظم قانونٌة، وعالقات مراكز من ذلك عن

 اإلداري، القضابً النظام بدراسة وٌهتم الدولة، فً العاملٌن لمختلف األساسٌة األنظمة وٌحدد

 .اإلدارٌة المحاكم أمام التقاضً وكٌفٌات

  مكتوب غٌر قانون فهو القضابً، االجتهاد من قواعده أغلب اإلداري القانون وٌستقً    

 .قضابٌا قانونا أٌضا وٌعتبر



 Les branches du droit: القانون أقسام 

 

 

المالي القانون Le droit financier   

 

 وكٌفٌة ومصارٌفها، مواردها وٌبٌن للدولة العمومٌة بالمالٌة المتعلقة القواعد ٌنظم الذي القانون هو    

 .وتنفٌذها السنوٌة العامة المٌزانٌة تحضٌر

 المالبم من وأصبح وتشعبت، موضوعاته  تعددت أن إلى اإلداري القانون من جزءا القانون هذا وكان

 .العام القانون فروع من  فرعا وٌكون عنه، ٌستقل أن

 



 Les branches du droit: القانون أقسام 

 

الدولي العام لقانونا :   droit public international 

 

 Les relations) الدولٌة للعالقات المنظمة القواعد الدولً العام القانون ٌتضمن    

internationales)، العام الدولً القانون قواعد وتنشأ بٌنها، فٌما وعالقاتها وتسٌٌرها 

   .واإلقلٌمً القاري المستوى على تبرمها التً المعاهدات من وإما الدولٌة، األعراف من إما

 



 Les branches du droit: القانون أقسام 

 

 :Les branches de droit privéفروع القانون الخاص -
 

المدني القانون    Le droit civil: 

 فروع كافة تفرعت ومنه اإلطالق، على الخاص القانون فروع أهم المدنً القانون ٌمثل    

 .الخاص القانون

 وانقضابه وإبطاله وبطالنه وآثاره وانتقاله وأوصافه ومصادره  االلتزام نظرٌة بدراسة  وٌهتم

 .العٌنٌة والحقوق وأنواعه المال مفهوم وٌحدد  المسماة العقود مختلف ٌدرس كما وإثباته،

 القانون فروع من آخر فرع فً نص بشأنه ٌرد لم فٌما المدنً القانون أحكام إعمال وٌتم     

 .التجاري والقانون الشغل كقانون المدنً القانون عن المتفرع الخاص



 Les branches du droit: القانون أقسام 

 

التجاري القانون   Le droit commercial: 

 

 القانونٌة القواعد مجموعة ٌنظم الخاص القانون فروع من فرعا التجاري القانون ٌعتبر     

 أو بٌنهم فٌما التجار بها قام سواء والجوٌة، والبحرٌة البرٌة التجارٌة األعمال تحكم التً

 أو طبٌعٌٌن أشخاصا كانوا سواء بعضهم مع وعالقتهم التجار ٌنظم كما .زبابنهم وبٌن بٌنهم

 .شركات أي معنوٌٌن أشخاصا

  :نذكر التجاري، القانون من جزءا تشكل التً المواضٌع ومن    

 المتعلقة القواعد المقاولة، صعوبات ؛ التجارٌة الشركات والتجار؛ للتجارة العامة النظرٌة

 ؛ التجاري باألصل

 .الجوي القانون البحري؛ القانون 

 



 Les branches du droit: القانون أقسام 
 

 االجتماعي القانون Le droit social: 

 .قانون الشغل والضمان االجتماعً: تجمع بٌن فرعٌن قانونٌن هما" القانون االجتماعي"تسمٌة إن     

   Le droit du travail  :الشغلقانون  *     

بقانون الشغل مجموعة من القواعد التً تحدد ظروف العمل وتنظم عقد العمل واآلثار المترتبة ٌقصد     

سلطات رب العمل واختصاصات )عنه، كأداء العمل واألجر، وكذلك وضعٌة األجٌر داخل المؤسسة 

 .، وٌنظم أٌضا النقابات واتفاقٌات الشغل الجماعٌة واإلضراب(مندوبً الشغل

 :La sécurité sociale االجتماعي الضمان *       

مجموعة من القواعد القانونٌة المتعلقة بتغطٌة األجٌر مما قد ٌصٌبه من مرض عادي أو عجز أو هً     

شٌخوخة، وهً التً ٌصطلح على تسمٌتها بالمخاطر االجتماعٌة، التً تؤمن لدى الصندوق الوطنً 

 .للضمان االجتماعً
 

 



 Les branches du droit: القانون أقسام 

 

قانون المسطرة المدنية  La procédure civile: 

قانون المسطرة المدنٌة هً مجموعة من القواعد القانونٌة الشكلٌة أو اإلجرابٌة التً تبٌن    

تنظٌم المحاكم واختصاصها، وكٌفٌات رفع الدعاوى أمامها وسٌر المحاكمة وإصدار 

 .األحكام، وقواعد تنفٌذ هذه األحكام

القانون الدولي الخاص   Le droit international privé: 

القانون الدولً الخاص هو مجموعة من القواعد التً تحكم العالقات الخاصة باألفراد فً    

المجال العالمً، وتختص هذه القواعد بتحدٌد القانون الواجب التطبٌق من بٌن عدة قوانٌن، 

كما تبٌن المحكمة الوطنٌة المختصة بنظر النزاع الناشا من تلك العالقات التً تشمل على 

 . عنصر أجنبً

 



 Les branches du droit: القانون أقسام 
 

 

الجنائي القانون  Le droit pénal 

 التً اإلجراءات وبٌان منها، لكل  المقررة والعقوبات المجرمة األفعال القانون هذا ٌحدد    

 : إلى ٌنقسم وهو .والتنفٌذ المحاكمة إلى والتحقٌق البحث من بداٌة المتهم لتعقب تتبع

العام الجنائي القانون  le droit pénal général 

 بدراسة ٌهتم أن دون والعقوبة للجرٌمة العامة األحكام بدراسة ٌهتم الذي القانون وهو    

 قانونً ركن من للجرٌمة العامة  األركان وٌحدد حدة، على جرٌمة بكل الخاصة األحكام

 الجنابٌة المسؤولٌة وقواعد  للجرٌمة المبررة األفعال ٌحدد كما معنوي، وركن مادي وركن

 وكٌفٌة العقوبات مختلف وٌضع والمشاركة، والمساهمة المحاولة وٌعرف وانعدامها،

 .تحدٌدها

 القانون مجموعة من 162 على 1 من الفصول فً مجمعة الجنابً القانون قواعد وتوجد    

 .الجنابً

 
 



 Les branches du droit: القانون أقسام 
 

الخاص الجنائي القانون  le droit pénal spécial 

 والعقوبات جرابم أنها على المشرع ٌعتبرها التً السلوك أنواع ٌحدد الذي القانون به ٌقصد    

 العقوبة تشدٌد وإمكانٌة وعقوبتها جرٌمة بكل الخاصة واألركان الشروط وٌحدد بها، خصها التً

 القانونٌة واألعذار القضابٌة التخفٌف ظروف لوجود تخفٌضها أو التشدٌد ظروف لوجود

 .المخففة

الجنائية المسطرة  la procédure pénale 

 بالقواعد ٌسمى ما ٌكونان الخاص الجنابً والقانون العام الجنابً القانون كان إذا     

 أو الشكلٌة بالقواعد علٌه ٌصطلح ما ٌكون الجنابٌة المسطرة قانون فإن الجنابٌة، الموضوعٌة

 .اإلجرابٌة القواعد

 عنها األدلة وجمع الجرابم مرتكب عن البحث موضوعات بدراسة الجنابٌة المسطرة وتهتم    

 (اإلعدادي التحقيق) فٌهم المشتبه إلى الفعل ونسبة األدلة وفحص ،(التمهيدي البحث)

 .(التنفيذ) علٌهم العقوبة وتنفٌذ (النهائي التحقيق) ومحاكمتهم
 



 Les branches du droit: القانون أقسام 

 

 الشكليةالموضوعية والقواعد القواعد  -ج

 

     Règles objectives     القواعد الموضوعية -

التً تضع تنظٌما موضوعٌا للروابط االجتماعٌة وتحدد الحقوق والوجبات ، وتتضمن الجزاء هً     

المادي الذي ٌوقع بمن ٌخالف أحكامها، مثل القانون الجنابً والقانون اإلداري والقانون التجاري والقانون 

 .المدنً

    Règles formelles         الشكليةالقواعد  -

قانون )التً تهدف إلى بٌان الوسابل واإلجراءات الواجب إتباعها للوصول إلى الحق المتنازع علٌه هً     

 (.قانون المسطرة الجنائية)أو للوصول إلى توقٌع العقوبة على المجرم ( المسطرة المدنية

 

 



 Les branches du droit: القانون أقسام 

 

 

 المكتوبةالقواعد المكتوبة والقواعد غير  -د

 

 Règles écrites   القواعد المكتوبة -

هً القاعدة المكتوبة فً نصوص محددة المعانً واضحة األهداف واألحكام، وٌتعلق     

 .األمر أساسا بكل القواعد التً تصدرها هٌبة تشرٌعٌة مختصة

 

 Des règles non écrites   القواعد غير المكتوبة -

القواعد غٌر المكتوبة هً التً تستمد صفتها الشرعٌة وقوتها الملزمة من مصدر آخر     

 .غٌر التشرٌع كالعرف أو مبادئ العدالة واإلنصاف

 



 Les branches du droit أقسام القانون 

 les règles impératives اآلمرةالقواعد القانونية 

 Règles supplétives القواعد القانونية المكملة 

 Droit public العامالقانون 

 Droit Privé الخاصالقانون 

 droit public international الدوليالقانون العام 

  droit public interne الداخليالقانون العام 

 Le droit constitutionnel القانون الدستوري

 Le droit administratif القانون اإلداري

   Le droit financier القانون المالي

 Le droit pénal القانون الجنائي

 Termes juridiques   :مصطلحات قانونية



la procédure pénale المسطرة الجنائية 

Le droit civil القانون المدني 

Le droit commercial القانون التجاري 

Le droit social القانون االجتماعي 

Le droit du travail قانون  الشغل 

La sécurité sociale الضمان االجتماعي 

La procédure civile قانون المسطرة المدنية 

Le droit international privé القانون الدولي الخاص 

Règles objectives القواعد الموضوعية    

Règles formelles         القواعد الشكلية          

Règles écrites القواعد المكتوبة 

Des règles non écrites القواعد غير المكتوبة 

le droit pénal général القانون الجنائي العام 

le droit pénal spécial القانون الجنائي الخاص 


