
 تقسيمات القانون
 :1االجتاه السائد تصنيف القواعد القانونية إىل فرعني

  
 ينظم نشاط الدولة وأجهزهتا املختلفة.ب( القانون العام:                               .    ينظم النشاط اخلاصأ( القانون اخلاص:        

 

 القانون اخلاص والقانون العام:
 

 وتتنوع بتنوع مظاهر النشاط االجتماعي، وظهرت احملاوالت لتصنيف كل جمموعة متقاربة يف فصيله واحدة. تتعدد القواعد القانونية
 

 وبناء عليه لدينا:
  القانون اخلاص.جمموعة قواعد تطبق على عالقات األفراد اخلاصة دون تدخل السلطة العامة فيها. أطلق عليها 

 القانون العام.العامة بصفتها وأطلق عليها  وجمموعة تطبق يف حالة تدخل الدولة أو السلطة
 القانون التجاري. - القانون املدين، مثل وداخل كل جمموعة منهما تتعدد جمموعات أخرى متجانسة فنجد فروع للقانون اخلاص

 القانون اإلداري. - القانون الدستوري، مثل كما جند للقانون العام فروع
 

 والقانون العام:معيار التمييز بني القانون اخلاص 
 

 : جمموعة القواعد القانونية اليت تنظم العالقات القانونية اليت تظهر فيها الدولة أو أحد أجهزهتا العامة ابعتبارها صاحبة السلطة.2القانون العام
 «.مظاهر النشاط اخلاص»: جمموعة القواعد القانونية اليت تنظم عالقات األفراد فيما بينهم أي 3القانون اخلاص

 يقوم على الصفة اليت يظهر هبا أطراف العالقة. «معيار التمييز»
  قواعد القانون العام»إذا ظهرت الدولة أو أحد أجهزهتا اإلدارية ابعتبارها صاحبة سيادة وسلطان حتكم» 
  قواعد القانون اخلاص»إذا ظهرت الدولة ابعتبارها شخصا عادايً على قدم املساواة ابألفراد حتكم» 
 شطة الدولة تنقسم إىل نوعني:أي أن أن

 

 العقود اإلدارية عقد االلتزام، عقد االمتياز الذي متنحه الدولة الستغالل أحد مرافقها احليوية.، مثل تظهر فيه الدولة بسلطاهناالنوع األول: 
 

 عقود البيع، اإلجيار، مثل تتساوى فيه الدولة مع األفرادالنوع الثاين: 
افعات ر القواعد القانونية تقع على احلدود الفاصلة بني القانون العام واخلاص مثل القواعد املنظمة للمهن املختلفة، العالقات العمالية، واملوهناك الكثري من  -

 املدنية بعض منها يلحق ابلقانون العام والبعض اآلخر ابلقانون اخلاص.
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 علة التمييز بني القانون اخلاص والقانون العام:
 اهلدف الذي تسعى إىل حتقيقه كل منهما:ترجع إىل 

 ا آمره.لذلك قواعد القانون العام أغلبه، واالمتيازاتهدف قواعد القانون العام هو حتقيق الصاحل العام اآلمر الذي يستوجب منح الدولة السلطات  -
 لك قواعد القانون اخلاص تكون مكمله إلرادهتم.لذ، ة وجعل األفراد على قدم املساواةهدف قواعد القانون اخلاص هو رعاية املصاحل اخلاص -

 .  «القواعد اليت تقوم بتنظيم الدولة وأجهزهتا اإلدارية والسياسية»وهناك صنفا من قواعد القانون العام ال مثيل هلا يف قواعد القانون اخلاص وهي 
 

 أمهية التمييز بني القانون اخلاص والقانون العام:
 

 :4ائجيرتتب على التمييز عدة نت
 ( قواعد القانون العام ختتلف عن قواعد القانون اخلاص.1

ال يعتد حبيازة و يظهر ذلك بصفة خاصة ابلنسبة للقواعد اليت تنظم ملكية الدولة )املال العام( املخصص للنفع العام ال جيوز التصرف فيه وال احلجز عليه 
 الغري له.

عمال العام ال مثيل هلا بقواعد القانون اخلاص مثل نزع امللكية للمنفعة العامة، تكليف األفراد ابلقيام أب( منح الدولة العديد من السلطات لتحقيق الصاحل 2
 للمصلحة ولو جرباً عنهم.

تزاماته، ل ابلخ( العقود اإلدارية متنح للدولة حق تعديل هذه العقود وإلغائها عند املصلحة ومتلك الدولة توقيع بعض اجلزاءات على املتعاقد معها إن أ3
 وابلطبع ختتلف عن عقود القانون اخلاص.

 خلاص.ا( ختضع املنازعات اإلدارية اليت تكون الدولة طرفا فيها للقضاء اإلداري الذي خيتلف عن القضاء العادي الذي ختضع له منازعات القانون 4
 

 تقييم التمييز بني القانون اخلاص والقانون العام:
تمتع هبا الدولة عند ظهورها طرفا يف عالقات قانونية. وظهر اجتاه حملاولة إخضاع تدخل الدولة املتمثل يف خدمات القطاع وجه النقد فكره السلطة اليت ت

تفرقة لالعام لقواعد القانون اخلاص حىت تتحقق املرونة إال أن ذلك وإن صدق ابلنسبة لبعض القواعد ال ميكن أن يصدق للبعض اآلخر، ولذلك فإن ا
 ة وال زالت قواعد القانون العام متنح السلطات للدولة وختتلف عن قواعد القانون اخلاص من أوجه كثرية... الزالت موجود
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 5أفرع القانون اخلاص، فروع القانون العام
 القانون العام

 
حى ميكن أن نقول العامة أو يتصرف هبا، وهبذا املنوهو جمموعة القواعد القانونية اليت تنظم العالقة بني طرفني أحدمها أو كالمها ميلك السيادة أو السلطة 

 :أن القانون العام يتضمن الفروع التالية
 
. تنفيذية ةالقانون الدستوري هو القانون األساسي للدولة ويتكون من جمموعة القواعد اليت تنبين عليها الدولة وحتدد السلطات العامة فيها )تشريعي  -1

 .داخله وتشكل هذه املبادىء والقواعد واالحكام أهم املعطيات القانونية املتصلة ابحلكم داخل الدولة قضائية( كذلك تنظم احلكم وسريه
 
 .القانون املايل )أو قانون املالية العامة(: وهو القانون الذي ينظم امليزانية العامة للدولة وما يتعلق هبا من موارد ونفقات -2
 
د القانونية اليت تنظم نشاط السلطة التنفيذية اثناء اتدية وظائفها االدارية، وتبني كيفية ادارهتا للمرافق العامة القانون اإلداري: وهو جمموع القواع  -3

 .قاتواستغالهلا لالموال العامة ابالضافة إىل حتديد عالقة الدولة مبوظفيها من حيث التعيني والرتقية والتكليف واإلعارة وغري ذلك من العال
 
ه تائي: هو جمموعة القواعد اليت حتدد اجلرائم، وتبني العقوابت املقررة هلا، واإلجراءات اليت تتبع يف تعقب اجملرم والتحقيق معه وحماكمالقانون اجلن -4

 .وتنفيذ العقوبة عليه
 
 نظمات الدولية(.القانون الدوىل العام: وهو جمموعة من القواعد الىت تنظم عالقة األشخاص الدولية ببعضها البعض مثل )الدول وامل -5
 

سواق املالية وقانون وهناك بعض القوانني الفرعية األخرى: الناجتة عن مزج احلقوق املعرّفة سابًقا كقانون النشاطات االقتصادية وقانون املنافسة وقانون األ
 .ة إخللتعليم وحقوق اإلنسان واحلرايت العامالتأميم واالستمالك والقانون اجلمركي وقانون الوظيفة العامة واحلقوق الثقافية وقانون الرتبية وا
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 6القانون اخلاص
 

عاديني  اهو جمموع القواعد القانونية اليت تنظم العالقات اليت تنشأ بني أشخاص ال يعمل أيهم بصفته صاحب سيادة، سواء كان مجيع األشخاص أشخاصً 
ذا يدخل يف العالقة القانونية هبذه الصفة أي ابعتباره صاحب سيادة، وحيتوي هأي ال ميلكون السيادة أم كان بعضهم ممن ميلكون السيادة ولكنه ال 

 :القانون على الفروع التالية
 
 .القانون املدين: هو أحد أهم فروع القانون اخلاص الذي ينظم العالقات اليت تنشأ بني أشخاص ال يعمل أيهم بصفته صاحب سيادة -1
 

ينظم الروابط القانونية املالية _ فيما عدا ما يتعلق منها ابلتجارة _ والشخصية اخلاصة بعالقات األفراد بعضهم وبعض. والقانون املدين هو القانون الذي 
ة منها: قانون وهو هبذا التعريف ينظم نوعني من العالقات اخلاصة لألفراد: املعامالت املالية، واألحوال الشخصية. ويتبع هذا القانون حقوق فرعية كثري 

ون االستهالك ومحاية نات ، احلقوق العائلية، قانون اجلنسية، قانون محاية امللكية األدبية والفنية، القانون العقاري، القانون الزراعي، قانون التأمني، قااإلثب
 7.املستهلك، قانون العقود والعقود املسماة

 
 وهو جمموعة القواعد القانونية اليت تنظم عالقات األشخاص التجارية من خاللالقانون التجاري: وميثل القانون الذي انشق أواًل عن القانون املدين  -2

ا )إنشائها، هتنظيم العمل التجاري والتجار ووسائل الدفع )شيك، سفتجة أو كمبيالة، بطاقة مصرفية، حواالت، سندات جتارية( والشركات التجارية أبنواع
ناعية، قانون ني فرعية كثرية كقانون الشركات والقانون التجاري البحري وقانون محاية امللكية التجارية والصإدارهتا، تنظيم تفليسها(. ويتبع هذا القانون قوان

 .املنافسة اخلاص، قانون التجارة اإللكرتونية، قانون شراء األسهم املالية، قانون التوزيع والتسويق، القانون املصريف إخل
 
هو جمموعة القواعد القانونية اليت تنظم كيفية جلوء األفراد للمؤسسات القضائية من أجل احلصول علىألحكام قانون املرافعات املدنية والتجارية: و  -3

. كما حيتوي االصادرة هبذا اجملال. هذا القانون ينظم أيًضاعمل املؤسسة القضائية ودرجات احملاكم اليت تتضمنها وطرق تقدمي الدعاوى والطعن أبحكامه
 .ون التحكيم من حيُث أنه ميثل طريقة حلل املنازعات عن طريق مؤسسات غري قضائيةهذا القانون على قان
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