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  : فروع القانون الخاصثانياً :  
  -يتضمن القانون الخاص فروعاً كثيرة أھمھا ما يأتي:    

 : القانون المدني .١
ه      دني بأن انون الم ّرف الق روابط  ((و يُع م ال ي تحك د الت مجموعة القواع

اً  ا شخصاً معنوي ى اعتبارھ ة عل ين الدول نھم وب راد أو بي ين األف الخاصة ب
 . ))ابط أسرة أو معامالت ماليةعادياً سواء كانت رو

 : القانون التجاري .٢
ھو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم األعمال التجارية وروابط     

 التجار، فقواعده ال تُطبّق إال بين التجار وفي العالقة التجارية.
 : قانون المرافعات .٣

رد      ا الف يّن اإلجراءات التي يتبعھ للوصول ھو مجموعة القواعد التي تب
انون  ررة في الق ه الخاصة المق ة حقوق ى حماي عن طريق السلطة العامة ال

  المدني أو التجاري، لذا يُعد قانوناً شكلياً أو إجرائياً.
  . القانون التجاري البحري :٤

ل  ا كالنق ة بھ ات المرتبط فن والعملي تغالل الس نظم اس ذي ي انون ال و الق ھ
ين مل ي تب د الت ه والقواع ري بانواع ا البح جيلھا ورھنھ فن وتس ة الس كي

  والحجز عليھا
  . قانون العمل :٥

ال  ين العم ا ب ي تنش ة الت ل اي العالق ات العم نظم عالق ذي ي انون ال وھو الق
  وارباب العمل .

  . القانون الجوي :٦
رتبط  ا ي ائرات وم ات الناشئة عن استغالل الط نظم العالق ھو القانو نالذي ي

ل ا اب والبضائع ومعالجة بھا من موضوعات جنسيتھا والنق لخاص بالرك
  االضرار الناتجة عن النقل .

ة  : القانون الدولي الخاص. ٧ ھو مجموعة القواعد القانونية التي تُحددھا المحكم
ز  ة تتمي ة قانوني أ بسبب رابط زاع نش ي ن ق ف انون الواجب التطبي المختصة والق

ان  ة أو ك ي الرابط اً ف ان طرف واء ك ا س ي فيھ ود عنصر أجنب ان بوج ا أو ك محلھ
  السبب الُمْنشئ لھا.

  

  : تقسيمات قواعد القانون

ى      م ال ا إذ تُقّس ة إلزامھ ث درج ن حي انون م د الق م قواع رةتُقّس د اآلم و   القواع
ة القواعد المكملة أو المفّسرة زم الكاف .وتعرف القواعد اآلمرة بأنھا القواعد التي تل



 

 
٨

ّرم باحترامھا، فال يجوز مخالفتھا أو االتفاق ع لى استبعادھا. مثالھا القاعدة التي تُح
  وان ھذه القواعد تعبر عن الصالح العام زترتبط باستقرار وامن المجتمع.القتل.

ذا      راد ول د المرتبطة بالمصالح الشخصية لالف ة، ھي القواع د المكمل ا القواع أم
  يترك لھم حرية االتفاق على مخالفتھا 

ان المجتمع ومدى  إن أساس التمييز يبدو في مدى     ة القاعدة واتصالھا بكي أھمي
  ما يترك لإلرادة من سلطان وحرية في إنشاء وحكم الروابط القانونية.

ى      ة عل الغ األھمي إن القاعدة اآلمرة تمثل اإلرادة العليا للمجتمع في تنظيم أمر ب
لھم االتفاق نحو معين، وتتضمن أمراً ونھياً يشكل قيداً على إرادة األفراد، فال يجوز 

  على ما يخالفه.
ل اإلرادة      ا تمث ا، وإنم ع العلي ل إرادة المجتم ي ال تمث ة، فھ دة المكمل ا القاع أم

  المفترضة لألفراد لتعلقھا بالنشاط الحر لھم.
ايير      ذه المع ة واول ھ رة والقواعد المكمل يوجد معياران للتمييز بين القواعد اآلم

ة يجري بصيغة االستناد الى صياغة القاعدة ال ادة القانوني قانونية فاذا كان نص الم
ى  داء عل رم االعت ي تح دة الت رة كالقاع دة ام بطالن او الوجوب فھي قاع ع وال المن
ى  دف ال ي تھ ة الت لحة العام ار المص و معي ر فھ ار االخ ا المعي رين. ام وق االخ حق

دة ام ي قاع ة فھ ت بالمصلحة العام اذا تعلق ة ف دة القانوني ا القاع ا اذا تحقيقھ رة ام
  تعلقت بالمصلحة الشخصية فھي قاعدة مكملة.

  
  :ومصادره لتزاماال مفھوم

دين يحق بمقتضاھا  ن واالخر م يعرف االلتزام بانه رابطة بين شخصين احدھما دائ
ين اداء مع دين ب زم الم دائن ان يل ائع .  لل ا الوق ات من مصدرين ھم ا االلتزام وتنش

ائع ) يرتب .ويقصالقانونية والتصرفات القانونية د بالوقائع ان لكل حدث مادي ( وق
ادي طبيعي يترتب  عليه القانون اثرا معين كحادثة موت شخص معين فھي حادث م
اه ارادة  ا اتج ة فيقصد بھ ا التصرفات القانوني عليه اثر قانوني ھو الحق باالرث. ام

رفين  ارادة الط ون ب د تك ذه التصرفات ق ة وھ ار قانوني داث اث ى اح راد ال ي االف وھ
العقود كعقد البيع حيث تتجه ارادة الطرفين الى نقل الملكية من البائع الى المشتري 
د  ي الوع ال ف و الح ا ھ د كم رف واح ى ارادة ط ة عل ون التصرفات مبني د تك ، او ق

  بجائزة حيث يلتزم الواعد بارادته تجاه من يحقق االنجاز المطلوب. 
  : العقدمفھوم 

ادة (     م () من الق٧٣عرفت الم ي رق دني العراق د  ١٩٥١) لسنة ٤٠انون الم العق
ره ا ((بأنه  ى وجه يثبت أث ول االخر عل دين بقب رتباط االيجاب الصادر من احد العاق

ة. اي  ، ))في المعقود عليه  اي ان العقد ھو اتحاد ارادتين على احداث نتيجة قانوني
د من وجود ارادة طرف تلتقي مع ارادة طرف اخ د ال ب ذا لنشوء العق ر ويكون لھ

  االتفاق اثار يحميھا القانون اي االن العقد اتفاق ويكون لھذا االتفاق اثار قانونية.
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  : انواع العقود
  -: وكاالتيلعقود لكثيرة  تقسيماتھناك 

  : تقسيم العقود من حيث انشائھا: تقسم العقود من حيث انشائھا الى االتي :أوالً 
د الرضائي . ١ ذي  :العق د ال رد التراضي اي توافق يكفي الھو العق اده مج نعق
 رادتين .إ
ددا  :العقد الشكلي . ٢ دين شكال مح ھو العقد الذي يجب ان يتخذ فيه رضا العاق

د الشكلي وال ا في العق د ركن ه يع انون فأن وم  وايا كان الشكل الذي يتطلبه الق يق
 بدونه .

ينعقد بمجرد التراضي  ھو العقد الذي يعد التسليم ركنا فيه فال :العقد العيني . ٣
  . بل نحتاج الى تسليم العين موضوع العقد

 ً ا: تقسم العقود من حيث اثارھاتقسيم العقود من حيث : ثانيا ى  اثارھ زم ال د المل العق
د ب واح زم لجان د المل انبين والعق و . للج ادلي ھ د التب انبين او العق زم للج د المل العق

ذي ينش ة ف أال ات متقابل ه التزام ذ ابرام ن من ا دائ ل منھم ون ك ه فيك ة عاقدي ي ذم
ه ذ ابرام ب من ع يرت د البي ت ، فعق ي ذات الوق ر ف دين لألخ ات وم ة  التزام ي ذم ف

ع  ذي ينش، أالمشتري اھمھا تسليم المبي زم لجانب واحد فھو ال د المل ا العق ذ  أم من
ا واآلأابرامه التزامات في ذمة احد عاقديه دون االخر فيكون  ً حدھما دائن دينا ، خر م

ه رتب تي مثاله عقد الوديعة ال ةإالتزامات علي ه) وحده وھي  ال في ذم (المودع لدي
د،  اء العق ودّ إالمحافظة على الشيء المودع ورده عينا عند انتھ ا الم الم يترتب  ع ف

  نحو المودع لديه التزام . هفي ذمت
 ً ا ود من حيث : ثالث اتقسيم العق ا تكوينھ ود من حيث تكوينھ ى   : تقسم العق د عقال

عقد المعاوضة ھو العقد الذي يأخذ فيه المتعاقد مقابال لما .  المعاوضة وعقد التبرع
ل اعطاء  ثمن في مقاب ه يأخذ ال ائع ألن اعطى ، فعقد البيع مثال معاوضة بالنسبة للب

ثمن . اء ال ل اعط ع مقاب ذ المبي ه يأخ تري كون بة للمش ع .... وبالنس ا  المبي د ام عق
اه او الي التبرع ھو العقد الذي ال ا اعط ابال لم د مق ه المتعاق ا  أخذ في ابال لم يعطي مق

ه ال ر) ألن ى (المعي يأخذ شيئا من (المستعير)  اخذه ، فالعارية عقد تبرع بالنسبة ال
يعطي شيئا الى (المعير) في  في مقابل الشي المعار وبالنسبة الى (المستعير) ألنه ال

  مقابل الشيء المعار .
 ً     الى االتي :  تقسم العقود من حيث تكوينھا :تكوينھان حيث تقسيم العقود م: رابعا
ل  المحدد العقد. العقود المحددة والعقوم االحتمالية .١ ه ك ھو العقد الذي يستطيع في

دد  دين ان يح ون من المتعاق د تك ة العق د اي منفع ن العق ه م ن الحصول علي ا يمك م
ذي الالاما . معلومة للطرفين لحظة التعاقد مثل عقد البيع د ال  عقد االحتمالي ھو العق

د  يستطيع فيه كل من المتعاقدين ان يحدد  اء التعاق ا اثن ه مالي ما يمكن الحصول علي
  انما امر ذلك متروك الحتماالت قد تحصل او ال تحصل مثل عقد التامين .

د  .٢  وري والعق د الف ي: العق و الزمن وري ھ د الف د العق ذي الالعق زمن  ال ون ال يك
ه  في تنفيذھا       ريا عنصرا جوھ ذه في الحال ، مثال فھو يقع على اداء يمكن تنفي

ى المشتري . ة شيء ال ل ملكي ا عقد البيع الذي يلتزم البائع فيه بنق د ام يالعق  الزمن
  ھو العقد الذي يكون الزمن عنصرا جوھريا فيه مثال عقد االيجار وعقد التوريد.



 

 
١٠

  :أركان العقد
  لتراضي ) و ( المحل ) و ( السبب ).أركان العقد ھي الرضا ( ا 
   التراضي .١

ر      ى احداث اث ذه االرادة ال يوجد التراضي بوجود ارادتين متوافقتين وان تتجه ھ
  .قانوني وان يعبر عنھا

دوم االرادة اللذا      د ، فمع دى المتعاق ه  لقيام العقد يجب ان توجد ارادة ل تصدر من
ا ان االرادة  وعي لسكر او مرض كم د ال ون او فاق اراده يعتد بھا كما ھو في المجن

ة إيجب ان تحدث اثر قانوني واال ف ا في حال ال المجامالت كم درج ضمن اعم ا تن نھ
  قيام احد االشخاص بتوصيل صديقه الى مكان العمل.

وھذا التعبير او االفصاح االرادة مسألة كامنة في النفس والبد من االفصاح عنھا     
ر الصريح مشافھة  د يكون التعبي د يكون ضمنيا ، فق عن االرادة يكون صريحا وق

رفض باللسان او بواسطة التليفون او باإل ا لل شارة كھز الرأس عموديا للقبول وافقي
  ذا وقع التعبير باللفظ وجب ان تستخدم صيغة الماضي .إ، و
يحتمل اي شك ،  صريح عن طريق اتخاذ موقف الكذلك يمكن ان يكون التعبير ال    

ة في الطريق آو وضع أكما لو عرضت بضاعة مكتوب عليھا الثمن  الت اوتوماتيكي
ة من  لبيع بعض السلع بحيث يستطيع افراد الجمھور ان يقبلوا االيجاب بوضع قطع

  النقود ويحصلوا على السلعة.
 بطريقة غير مباشرة اي بوسيلة الما التعبير الضمني فھو االفصاح عن االرادة أ    

اء  د انتھ ين المؤجرة بع اء المستأجر في الع تتفق مع المألوف بين الناس، مثاله بق
  عقد االيجار دليل على انه يريد تجديد االيجار .

  
  
  : المحل .٢

دائن ،      الح ال ه لص وم ب دين ان يق ى الم ب عل ذي يج و األداء ال زام ھ ل االلت مح
اع عن عمل . والمحل اما ان يكون ام بعمل او االمتن وللمحل نقل حق عيني او القي

  ثالثة شروط وكاالتي:
رط االول  ايج –الش ودا او ممكن ل موج ون المح ون  ب ان يك ل ان يك : يجب بالمح

  ممكنا اي انه قابل الن يكون موضوعا اللتقاء ارادة المتعاقدين.
: اي ان محل العقد يجب يينيجب ان يكون المحل معينا او قابال للتع –الشرط الثاني 

  ان يكون معينا بشكل ينفي الجھالة.
ابال  –الشرط الثالث  ه ( مشروعا )يجب ان يكون المحل ق ر للتعامل في ه غي :اي ان

  مخالف للقانون او النظام العام او االداب.
د  :ببالس .٣ زم المتعاق د باطل اذا الت د .يكون العق دافع للتعاق والسبب ھو الباعث ال

  ب او لسبب ممنوع قانونا او مخالف للنظام العام او االداب.دون سب
  
  
  



 

 
١١

  : االرادة المنفردة
تعتبر االرادة المصدر الثاني من مصادر االلتزام . ويقصد باالرداة المنفردة كمصدر 
لاللتزم ان ارادة شخص واحد ھو صاحب االرادة تنشا رابطة بين طرفين يكون فيھا 

اخر. والمثال على ذلك ھو الوعد بالجائزة فان  صاحب االرادة ملزما تجاه شخص
من يعلن عن جائزة تقدم لمن يقوم بانجاز معين يلتزم باعالنه ويستحق الجائزة اي 
شخص يقوم بانجاز العمل المطلوب. وھنالك احكام خاصة باالرادة المنفردة وكاالتي 

:  
  . ان يكون الشخص صاحب االعالن عن الجائزة كامل االھلية.١
ما يتعلق بموضوع الجائزة يجب ان تتوفر فيھا الشروط التي تتوفر بمحل . في٢

  العقد من حيث كونه ممكن ومعين ومشروع.
. ان يكون االعالن عن الجائزة لسبب مشروع  فال يصح االعالن عن جائزة ٣

  الرتكاب جريمة معينة.
  
  
  

  العمل غير المشروع :
ية.ويقصد بالمسؤولية التزام يقع الفعل الضار او المسؤولية التقصير ويطلق عليه

على الشخص مقابل ضرر يلحق بالغير . وقد يكون الحاق الضرر متعمد ويطلق 
على الفعل جريمة ويعاقب طبقا الحكام قانون العقوبات. وقد يكون الحاق الضرر 
غير متعمد حيث يسال مسببه عن التعويض. وان المسؤلية التقصيرية تقوم على 

  تي : ثالثة عناصر  كاال
الخطا  : ويحلل لعنصرين االول فعل االرتكاب المادي مثل اصطدام سيارة بسيارة -١

اخرى فتلحق ضرر اما العنصر الثاني فھو عنصر االدراك اي يدرك من صدر عنه 
  الفعل بانه اخطا 

الضرر : ھو اذى يلحق الشخص في حق من حقوقه او في مصلحة له مشروعة -٢
.  
الخطا والضرر : اي ان الضرر يكون ناتج عن الفعل اذ ال  العالقة السببية بين -٣

يكفي صدور فعل خاطى او ضار من شخص انما يجب ان تكون ھنالك عالقة سببية 
بين الفعل والضرر.النه قد يصدر فعل خاطى من شخص ويصاب شخص بضرر لكن 

  ال توجد عالقة بين الخطا والضرر .
  
  
  
  
  
  
  


