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القانون الخاص

القانون العام
قانون عام خارجي

قانون عام داخلي

 .0القانون الدولي العام

 .0القانون الدستوري
 .iالقانون اإلداري
 .iiالقانون المالي
 .iiiالقانون الجنائي
 .ivقانون اإلجراءات الجنائية

 .0القانون المدني

 .6قانون التأمينات االجتماعية

 .0القانون التجاري

 .7قانون المرافعات

 .3القانون البحري

 .8القانون الدولي الخاص

 .4القانون الجوي

 .9قانون األحوال الشخصية

 .5قانون العمل
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فلسفة التفرقة بين أقسام القانون


ينقسم القانون ،من حيث موضوع العالقات التي ينظمها ،إلى قسمين رئيسين:
 .0القانون العام  ينظم المسائل التي تررتب بالصرالا العرام (عالقرة الحراكم برالمحكوم) ،بحيرث يكرون أحرد أطرراا العالقرة
القانونية (على األقل) الدولة باعتبارها شخص معنوي ذو سيادة وسلطان.
 .0القانون الخاص  ينظم عالقة عالقات األفراد فيما بينهم (سواء أكانت مسائل متعلقة بالحالة الشخصية أو مرتبطة بالذمة
المالية) ،والعالقات التي تكون الدولة طرفا فيها كشخص اعتباري عادي.



يختلف القانونين العام و الخاص عن بعضهما من حيث:

المسألة
الغاية

القانـــون الخـــاص

القانـــون العـــام

رعاية المصالا الخاصة لألفراد

رعاية المصلحة العامة للمجتمع ككل

أطررررررررررررررررراا تكون الدولة دائما طرفا باعتبارها ممثلة للسلطة العامرة ،و لري

ال يشررترط وجررود الدولررة ،فررذا كانررت أحررد أطررراا العالقررة
فإنها توجد بوصفها شخص اعتبراري اعتيرادي ،كرأي فررد

العالقة

بصفة أقل من ذلك

اآلثار

 .0االمتيازات :للسلطة العامة في الدولة عدة امتيازات (إصدار قرارات تؤثر على األفراد :إصدار العملة الوطنية  -نزع

أو شركة
ملكية عقار)
 .0األمرروال :أمرروال أشررخاص القررانون العررام تخضررع لنظررام قررانوني يختلررف عررن نظررام األمرروال الخاصررة (ال يجرروز تملكهررا
بالتقادم ،ال يجوز التصرا فيها  /ال يجوز الحجز عليها)
 .3المسئولية :مسئولية األشخاص التابعين للسلطة ينظمها قانون الخدمرة المدنيرة و القرانون اإلداري ،بينمرا عالقرات العمرل
الخاصة ينظمها قانون العمل
 .4المنازعات :منازعات القرانون العرام ينظرر فيهرا قضراء متخصرص (القضراء اإلداري) ،بينمرا ينظرر القضراء العرادي فري
منازعات القانون الخاص


أساس هذا التقسريم

 دور الدولرة ،باعتبارهرا سرلطة عليرا تمثرل مصرالا المجتمرع ،فتتميرز فري النظرام القرانوني عرن هيرهرا مرن

األشخاص في الحقوق والواجبات.


مثال :الحاجة إلى قطعة أرض:

الدولة  تستملك األرض (تثمين :قرار = عالقة سلطوية)
الفرد  يشتري  /يستأجر األرض (عقد :اتفاق = عالقة متكافئة)
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أقسام القانون

القانون العام


تعريف القانون العام  القانون الذي ينظم العالقات القانونية التي تكون الدولة طرفا فيها باعتبارها صاحبة السيادة.



عالقات القانون العام (وضع سيادي للدولة):
o
o
o
o
o



عالقة الدولة بالمواطن المفروضة عليه الخدمة العسكرية
عالقة الدولة بالمجرم المرتكب لجريمة
عالقة الدولة بالمالك الذي تم استمالك عقاره (تثمين)  /مصادرة أمواله (عقوبة)
عالقة الدولة بالممول الملتزم بدفع الضريبة
عالقة الدولة بالمتعاقد في العقد اإلداري الخاص بإدارة مرفق عام

القانون العام يضع وسائل قهرية بيد الدولة:
 oفرض أعباء × تكاليف على األفراد
 oالتنفيذ المباشر دون اللجوء للقضاء
 oنزع الملكية للمصلحة العامة

فروع القانون العام
 .0القانون الدولي العام :
 oتعريفه  مجموعة القواعد القانونية المنظِّمة لعالقات الدول فيما بينها ،سواء في حاالت السلم أو الحرب.
 oمصادره  العرا الدولي  /المعاهدات الدولية  /المبادئ القانونية العامة.
 oوظيفترره  تنظرريم عالقررات الرردول ببعضررها الرربعب و بالمنظمررات الدوليررة  /التمثيررل الدبلوماس ري  /عقررد المعاهرردات
الدوليررة و تنفيررذها  /تنظرريم الح رروب (إعررالن الحرررب  /الهدنررة  /الصررلا  /معاملررة األسررر  /قواعررد الحيرراد)  /تنظرريم
استغالل الثروات الطبيعية في قاع البحار والمحيطات.
 .0القانون الدستوري:

1

 oتعريفه  مجموعة القواعد القانونية التي:
 تبين شكل الدولة (إمارة  /ملكية  /جمهورية)
 تنظم العالقة بين سلطات الدولة (السلطة التشريعية  /السلطة التنفيذية  /السلطة القضائية)
 تحدد حقوق األفراد و واجباتهم
 oموضوعاته (ابوابه)  يتكون من  5أبواب:
 oالباب االول :الدولة و نظام الحكم
 oالباب الثاني :المقومات االساسية للمجتمع الكويتي
 oالباب الثالث :الحقوق والواجبات العامة
 oالباب الرابع :السلطات
 oالباب الخام  :أحكام عامة و أحكام مؤقتة
.3

القانون اإلداري:
 oتعريفه  القواعد التي تنظم نشاط السلطة التنفيذية وكيفية أدائها لوظيفتها اإلداريرة ،إضرافة إلرى تنظريم الفصرل فري
2
المنازعات اإلدارية.

1

صدر دستور دولة الكويت في  00نوفمبر .0960
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 oمصادره  متناثرة :الدستور  /قوانين متفرقة (قانون الخدمة المدنية  /أحكام القضاء اإلداري)
 oخصائصه  أنه حديث النشأة ،دائم التطور ،قضائي المصدر /و متعذر التقنرين بشركل شرامل (بسربب تشرعب المرواد
اإلدارية ،و تغيرها المستمر)
 .4القانون المالي:
 oتعريفرره  القررانون الررذي يعنررى بماليررة الدولررة فيررنظم كيفيرة تحصرريلها ،صرررفها ،و الرقابررة عليهررا (الميزانيررة العامررة:
اإليرادات :ضرائب – هرامات – رسوم  -جمارك  /المصروفات :رواتب  /أثمان  /تعويضات).
 .5القانون الجنائي (القانون الجزائي  /قانون العقوبات):

3

 oتعريفه  وهو القانون الذي يحدِّد الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها.
 oأنواع الجرائم  جنايات  /جنا  /مخالفات.
 .6قانون اإلجراءات و أصول المحاكمات الجزائية:

4

 oتعريفه  مجموعة القواعد القانونية تنظم اإلجراءات التي تتبع لتحقيق الجرائم ومحاكمة الجاني.

القانون الخاص


القانون الخاص  القانون الذي ينظم العالقات بين األفرراد و بعضرهم الربعب  /برين األفرراد و الدولرة بصرفتها هيرر ذات سريادة.
(كما لو استأجرت الدولة بيترا أو باعرت مراال :تردخل عندئرذ كشرخص اعتبراري لري

ذو سريادة :الشرركة  /الجمعيرة /الحرزب – فيرنظم

وضعها القانون الخاص)


عالقات القانون الخاص (وضع هير سيادي للدولة) – للدولة نف

حقوق األفراد وواجباتهم (الدولة مالكة  /دائنرة  /مدينرة  /متعاقردة

 /طرا في نزاع قضائي  /الخ).

فروع القانون الخاص
 .0القانون المدني:

5

 oتعريفه  القانون الذي ينظم عالقرات األشرخاص الماليرة فيمرا بيرنهم ( المعرامالت الماليرة :االلتزامرات  /مصرادرها /
آثارها  /أوصافها  /انتقالها انقضائها).
 oتطوره  مر بعدة مراحل:
 .iالفترة منذ قيام الدولة إلى  :0938مذهب اإلمام مالك (أهل السنة) ،مذهب اإلمام جعفر الصادق (الشيعة
اإلمامية/الجعفرية) ،لجان الحرا ،إضافة إلى بعب األعراا و العادات السائدة.
 :0905 .iiالمحكمة الملحقة بدار االعتماد البريطاني (ألغيت في عام .)0962
 :0938 .iiiمجلة األحكام العدلية (تقنين للفقه الحنفي).
 :0942 .ivقانون الغوص الصادر في  09مايو ( 0942أول قانون عصري في دولة الكويت).
 :0959 .vقانون تنظيم القضاء رقم ( 0959/09البداية الفعلية للنهضة التشريعية).
 :0960 .viقانون التجارة رقم  0960/0و قانون تنظيم االلتزامات الناشئة عن العمل هير المشروع رقم .0960/6
 .viiالقانون المدني رقم  ( 0982/67القانون المقارن :القانون المدني الفرنسي ،التجربة المصرية).

 2نصت المادة  069من الدستور على أن "ينظم القانون الفصل فري الخصرومات اإلداريرة بواسرطة هرفرة أو محكمرة خاصرة يبرين القرانون نظامهرا " ،و عليره ،فقرد صردر
المرسوم بقانون بإنشاء الدائرة اإلدارية بالمحكمة الكلية الصادر في  07فبراير .0980
 3قانون الجزاء رقم  06لسنة  ،0962الذي لحقته عدة تعديالت أبرزها هو التعديل بالقانون رقم  30لسنة .0980
 4صدر في  0يونيو .0962
 5المرسوم بقانون رقم  67لسنة .0982
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 oنطاقه  هو الشريعة العامة لكافة قوانين القانون الخاص األخر  ،بحيث يرجع إليه فيما لم يرد بشأنه نص فري أي
فرع منها.
 .0القانون التجاري:

6

 oتعريفه  مجموعة القواعد التي تنظم العمل التجاري.
 oنطاقه  الشروط الواجب توافرها في التاجر /االلتزامات التي تقع على عاتقره  /تحديرد األعمرال التجاريرة  /أدوات
التعامل التجاري /وأحكام الملكية التجارية  /وتنظيم شهر إفالس التاجر.
 oخصوصيته  ضرورات العمل التجاري ،ال سيما اعتبارات السرعة  /الثقة  /االئتمان  /التوسع.
 .3القانون البحري:

7

 oتعريفه
 oنطاقه
 .4القانون الجوي:

 مجموعة القواعد المنظمة ألعمال المالحة البحرية ،أي العالقات التي تكون السفينة طرفا فيها.
 بيع السفينة و تأجيرها /التأمين على السفينة ومشحوناتها  /عقد النقل البحري  /التصادم و اإلنقاذ.

8

 oتعريفه  مجموعة القواعد المنظمة للمالحة الجوية وما ينشأ عنها من عالقات.
 oنطاقه  ملكية الطائرة  /جنسيتها  /تسجيلها  /عقد النقل الجوي للبضائع و الركاب  /المسؤولية عن األضرار
التي قد تصيب الركاب  /المعاهدات الدولية للنقل الجوي.
 .5قانون العمل:

9

 oتعريفه  مجموعة القواعد التي تنظم العالقة بين العامل ورب العمل.
 oنطاقرره  عقررد العمررل و مررا يترتررب عليرره مررن :األجررور  /حرروادا العمررل /سرراعات العمررل  /الراحررة األسرربوعية /
اإلجازات  /مكافأة نهاية الخدمة.
 .6قانون التأمينات االجتماعية:

10

 oتعريفه  مجموعة القواعد التي تهدا إلى تأمين الفررد مرن األخطرار التري تتهردده فري مصردر رزقره (شريخوخة /
عجز  /مرض  /وفاة  /إصابات عمل)
 oوسائله  استقطاع اشتراكات دورية من مداخيل الجماعة (الدولة  /صاحب العمل  /األفراد المؤمن عليهم)
.7

قانون المرافعات (قانون أصول المحاكمات المدنية):

11

 oتعريفه  مجموعة القواعد التي تكفل حماية الحقوق واقتضائها.
 oنطاقه  تنظريم تشركيل المحراكم /اختصاصرها  /وإجرراءات التقاضري  /اإلثبرات /صردور األحكرام  /الطعرن فيهرا /
تنفيذها  /الخ .
 .8القانون الدولي الخاص (تنازع القوانين):

12

 oتعريفه  مجموعة القواعرد القانونيرة (قواعرد اإلسرناد  /اإلحالرة) التري تبرين المحكمرة المختصرة ،والقرانون الواجرب
التطبيق على المنازعات ذات العنصر األجنبي.
 oينظم العالقات التالية:
( )0العالقات القانونية التي يكون أحد طرفيها  /كالهما أجنبيا عن البلد الذي ينظر فيه النزاع،
6
7
8
9
10
11
12

قانون التجارة رقم  68لسنة .0982
المرسوم بقانون التجارة البحرية رقم  08لسنة .0982
المواد  025إلى  000من قانون التجارة رقم  68لسنة .0982
قانون العمل في القطاع األهلي رقم  3لسنة  ،0964و قانون تنظيم عالقات العمل في قطاع األعمال النفطية رقم  08لسنة .0969
قانون التأمينات االجتماعية الصادر باألمر األميري رقم  60لسنة .0976
المرسوم بقانون المرافعات المدنية و التجارية رقم  38لسنة .0982
القانون رقم  5لسنة  0960بتنظيم العالقات القانونية ذات العنصر األجنبي.
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( )0العالقات القانونية التي يكون مصدرها عقد أبرم في الخارج،
( )3العالقة القانونية التي يكون محلها مال موجود في الخارج.
 .9قانون األحوال الشخصية:
 oتعريفه  هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم عالقة أفراد األسرة فيما بينهم.
 oنطاقه  تنظيم عالقات والرزواج و الطرالق ومرا ينشرأ عنره مرن والدة و نسرب وواليرة ورضاع وحضرانة ،إضرافة
أحكعم الوصية والمواريث والوالية على النفس.
 oمصدره  يستمد أحكامه من الشريعة اإلسالمية.
مســرد (*)Glossary
Notes

English Term

Arabic Term
القانون العام
القانون الدولي
القانون الدستوري
القانون اإلداري
القانون المالي
القانون الجنائي
القانون الخاص
القانون المدني
القانون التجاري
القانون الجوي
القانون البحري
قانون العمل
قانون المرافعات
قانون األحوال الشخصية
القانون الدولي الخاص (تنازع القوانين)

Public law
International law
Constitutional law
Administrative law
Fiscal law
Penal law
Private law
Civil law
Commercial law
Air law
Maritime law
Labor law
Law of civil procedure
Family law
Private international law (conflict of
)laws

* Terms indicated in the Glossary are primarily in English. Italicized terms are in French or Latin, unless otherwise
specified.
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لإلطالع ()Supplemental Reading
باللغة العربية:
 .0إبراهيم أبو الليل و محمد األلفي ،المدخل إلى نظرية القانون ونظرية الحق (الكويت :جامعة الكويت.) 0986 ،
 .0إبراهيم الدسوقي أبو الليل ،أصول القانون – الجزء األول :نظرية القانون (الكويت :جامعة الكويت.)0226 ،
 .3أحمد سعيد الزقرد ،النظرية العامة للحق ( المنصور :دار أم القر .) 0993 ،
 .4بدر جاسم اليعقوب ،أصول االلتزام في القانون المدني الكويتي ،ط ( 6الكويت :جامعة الكويت.)0223 ،
 .5جالل علي العدو  ،رمضان أبو السعود ،محمد حسن قاسم ،الحقوق وهيرها من المراكز القانونية ( اإلسكندرية :منشأة المعارا،
.) 0996
 .6حسام الدين كامل األهواني و محمد محمد أبو زيد ،فكرة القانون :تقسيم القانون ،تفسيره ،تطبيقه (القاهرة :دار اإليمان للطباعة
واألوفست.)0990 ،
 .7حليمة بالل عبد هللا و مصطفى عبد الجواد ،المدخل لدراسة القانون ( الكويت :مكتبة دار البيان.) 0222 ،
 .8خمي خضر ،المدخل للدراسات القانونية الجزء الثاني نظرية الحق ( القاهرة :مطبعة جامعة القاهرة.) 0986 ،
 .9رمضان محمد أبو السعود و محمد حسن قاسم ،مبادئ القانون :المدخل إلى العلوم القانونية وااللتزامات ( اإلسكندرية :منشأة المعارا،
.)0992
 .02عاطف عبد الحميد حسن ،المدخل لدراسة القانون :نظرية القاعدة القانونية ( الكويت :أكاديمية سعد العبد هللا للعلوم األمنية.) 0224 ،
 .00عبد المنعم البدراوي ،فتحي عبدا لرحيم عبدا هلل ،أبو زيد عبدا لباقي ،مدخل للقانون نظرية القانون ونظرية الحق ( المنصورة :مكتبة
الجالء الجديد.) 0980 ،
 .00عبد الحميد عثمان الحنفي ،المدخل لدراسة العلوم القانونية ( المنصورة :مكتبة العالمية.) 0990 ،
 .03عبد الحي حجازي ،المدخل لدراسة العلوم القانونية :القانون وفقا للقانون الكويتي ( الكويت :جامعة الكويت.) 0970 ،
 .04عبد الرزاق حسين ي و حمدي محمد عفيفي ،دروس في مبادئ القانون ( أسيوط :جامعة أسيوط.)0990 ،
 .05محمد حسام محمود لطفي و محمد عبد الظاهر حسين ،المدخل للدراسات القانونية :نظرية القانون ( القاهرة :المؤسسة الفنية للطباعة
والنشر.) 0990 ،
 .06محمود عبد الرحمن محمد ،الحلول الشخصي دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي ( القاهرة :دار النهضة العربية.)0993 ،
 .07مصطفى أحمد عبدا لجواد ،الوجيز في مقدمة الدراسات القانونية النظرية العامة للحق ( القاهرة :جامعة القاهرة.) 0993 ،
 .08موسى رزيق ،مدخل إلى دراسة القانون ( الشارقة :جامعة الشارقة.) 0224 ،
 .09نجيب محمد بكير ،موجز محاضرات في نظرية القانون وأحكامه :القانون المدني ( القاهرة :مكتبة عين شم ).
 .02كرام محمد األخضر" ،نحو توحيد قواعد العالقات الخاصة الدولية عربيا" ،مجلة الحقوق (جامعة الكويت) ،العدد  ،4السنة ،37
ديسمبر  ،0203ص.654-603 .
باللغة االنجليزية:
1. Barry Nicholas, The French Law of Contract, 2nd edn (Oxford: Clarendon Press, 1992).
2. F H Lawson, A E Anton and L Neville Brown, Amos and Walton's Introduction to French Law, 3rd
edn (Oxford: Clarendon P1.
3. Hossam El-Ehwany and Nader Mohamed Ibrahim, Introduction to Law, Part I: The Theory of Law
(Beiruth: Al-Halabi Legal Publications, 2004).
4. John Bell, Sophie Boyron and Simon Whittaker, Principles of French Law (Oxford: Oxford
University Press, 1998).
5. The French Civil Code: Revised Edition as Amended to 1 July 1994 ,trans. by John H Crabb
(Littleton: Rothman & Co/Kluwer Law and Taxation Publishers, 1995).
6. Walter Cairns and Robert McKeon, Introduction to French Law (London: Cavendish Publications
Ltd, 1998).
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:باللغة الفرنسية
1. François Terré, Introduction générale au droit, (Paris: Dalloz, 2000), p. 81-92.
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