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Les lois
מונחון החוקים
loi
loi à caractère obligatoire
loi agraire
loi anticonstitutionnelle
loi antitrust
loi ayant application rétroactive
loi caduque
loi canon
loi civile ; jus civile
loi constitutionnelle
loi coutumière
loi coutumière et jurisprudentielle
loi d’airain
loi d’amnistie
loi d’habilitation
loi d’intérêt personnel
loi de crédits/finance
loi de finances
loi de l’Etat
loi de l’offre
loi de l’offre et de la demande
loi de la chose située
loi de la demande
loi de la jungle
loi de la nature
loi de la probabilité continue
loi de la probabilité discrète
loi de la rue
loi de Lynch
loi de neutralité
loi de péremption
loi de procédure civile
loi de réciprocité
loi de substitution
loi de transition
loi des assurances
loi des coûts comparés
loi des finances
loi des gardiens
loi des grands nombres
loi des marchés
loi des pratiques restrictives du
commerce
loi directrice
loi du lieu de commission du délit;
lex delictus commisi

חוק
חוק מצווה
חוק מקרקעין
חוק אנטי חוקתי
טרסט- אנטי/חוק על ההגבלים העסקיים
חוק לאחר מעשה; חוק בדיעבד
חוק בטל ומבוטל
חוקת הכנסייה
חוק אזרחי
דין החוקה
חוק הנוהג
חוק בלתי כתוב
חוק ברזל של השכר
חוק החנינות
חוק מסמיך; חקיקה מסמיכה
חוק אינטרס אישי
פקודת הקצבה
חוק המימון
דמלכותא/דיני המלכות
חוק היצע
חוק ההיצע והביקוש
דין מקום הנכס
חוק הביקוש
חוק הג'ונגל
חוק הטבע
חוק ההסתברות הרציפה
חוק ההסתברות הבדידה
חוקי הרחוב
'חוק לינץ
חוק הנייטרליות
חוק ההתיישנות
סדר הדין האזרחי
חוק גומלין
 תחלופה/חוק החלפה
חוק מעבר
חוק ביטוח
חוק יתרון יחסי
חוק התקציב
חוק השומרים
חוק המספרים הגדולים
חוקי השוק
חוק הגבלים עסקיים
חוק מנחה
דין מקום ביצוע העברה/ חוק

loi du lieu du contrat
loi du lieu ; lex loci
loi du prix unique
loi du rendement non proportionnel
loi du Talion
loi du Talion
loi écrite; droit écrit; jurisprudence
loi électorale
loi empirique
loi fiscale; législation fiscale
loi fondamentale
loi implicite
loi martiale
loi martiale ; consignes d’urgence
loi orale juive
loi pénale
loi portant amendement
loi publique
loi restée lettre morte
loi rétroactive
loi scolaire; loi sur la gratuité de
l’instruction
loi somptuaire
loi sujette à révision
loi sur l’adjudication des dommages
et intérêts
loi sur l’égalité des chances
loi sur l’égalité des salaires
loi sur l’enrichissement sans cause
loi sur l’entrée en Israël
loi sur l’extradition
loi sur l’indemnisation des victimes
d’accident
loi sur l’interdiction de
discrimination des aveugles
accompagnés d’un chien
loi sur la copropriété immobilière
loi sur la liberté individuelle
loi sur la population
loi sur la protection de
l’environnement
loi sur la protection du
consommateur
loi sur la succession
loi sur la Taxe à la Valeur Ajoutée
TVA
loi sur le financement des élections
loi sur le financement des partis
loi sur les brevets d’invention
loi sur les contrats
loi sur les contrats standards
loi sur les dommages et intérêts
loi sur les donations
loi sur les libertés fondamentales
loi sur les loyers/sur la protection des
locataires
loi sur les mises à la retraite
loi sur les pas-de-porte

דין מקום יצירת החוזה
דין המקום
חוק מחיר אחיד
חוק תפוקה פוחתת
[מידה כנגד מידה ]עין תחת עין
דין השילום
חוק חרות
חוק הבחירות
חוק אמפירי
חוק כספי
חוק יסוד
דין משתמע
דיני מלחמה
צו חירום
פה-תורה שבעל
חוק פלילי
חוק מתקן
חוק ציבורי
חוק שאינו מיושם
 בדיעבד/חוק למפרע
חוק חינוך חובה חינם
חוק צנע
חוק מועד לתיקונים
חוק פסיקת ריבית והצמדה
חוק ההזדמנות השווה
חוק שכר שווה
חוק עשיית עושר ולא במשפט
חוק הכניסה לישראל
חוק הסגרה
חוק פיצויים לנפגעי תאונה
חוק איסור הפליית עיוורים המלווים בכלבי
נחייה
חוק בתים משותפים
חוק חירויות הפרט
חוק אוכלוסין
דיני הגנת הטבע
חוק הגנת הצרכן
דיני ירושה
חוק מס ערך מוסף
חוק מימון הבחירות
חוק מימון מפלגות
חוק פטנטים
חוק החוזים
חוק החוזים האחידים
חוק הקובע פיצויים
חוק המתנה
חוק חירויות היסוד
חוק הגנת הדייר
חוק הפנסיה
חוק דמי מפתח

loi sur les préjudices civils
loi sur les salaires minimum
loi sur les sociétés
loi sur loi
loi talmudique
loi tombée en désuétude
loi usuraire
loi/mesures d’exception; législation
de circonstances exceptionnelles
loi-cadre
lois anti-trust
lois contradictoires
lois contre la discrimination
lois d’équité
lois de pureté (bibliques)
lois du jeu; règles du jeu
lois injustes
lois naturelles
lois réformatrices
lois sur l’immigration
lois sur les garanties
lois sur les obscénités
lois sur les pauvres

חוק הנזיקין
חוק שכר מינימום
דיני חברות
צו על צו
משפט תלמודי
חוק שאינו בשימוש
חוק נשך
חקיקה לשעת חירום
חוק מסגרת
טרסט-חוקי אנטי
דינים נוגדים
חוקים נגד אפליה
דיני היושר
דיני טהרה
כללי המשחק
חיקוק און
חוקי הטבע
חוקי סעד
דיני הגירה
דיני ערבות
חוקי התועבה
חוקי עניים

