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  :مقدمة

ق بتنظــيم العالقــات الــيت تنشــأ بــني أفــراد اتمــع بعضــهم بــبعض أو بيــنهم وبــني إذا كانــت نظريــة القــانون تتعلّــ

ق بالسـلطات الـيت الدولة على وجـه اإللـزام وتكـون مقرتنـة جبـزاء بقصـد فـرض احـرتام النـاس هلـا، فـإن نظريـة احلـق تتعلّـ

  .نح لألفراد لتحقيق مصاحلهممتُ 

  .وجد أشخاص يف رقعة ما، نشأت عالقات بينهم، وترتب عن هذه العالقات نشوء حقوق وواجباتومىت 

ويعتـــرب تقريـــر احلقـــوق وفـــرض الواجبـــات املقابلـــة هلـــا وســـيلة القـــانون يف تنظـــيم عالقـــات األفـــراد يف اجلماعـــة، 

حقــوق ويفــرض علــى الغــري واجبــا بــه األفــراد مــن   مــا يتمتــعبــّني وميكــن القــول أن تقريــر احلقــوق هــو غايــة القــانون إذ يُ 

  .للقانون البّد من احرتامه، لذلك تعترب دراسة نظرية احلق دراسة شاملة

لقــد حاولنــا مــن خــالل هــذه احملاضــرات امللخصــة تقــدمي األهــم حــول نظريــة احلــق، نبــدأ فيهــا بتحديــد مفهــوم 

حيتــاج احلــق كمــا أن . ه ومصـادرهكانــه، حملّــنــه، وتبيــان أنواعـه وأر احلـق مــن خــالل تعريفـه ومتييــزه عــن املفـاهيم القريبــة م

  .إىل محاية عند االقتضاء ومثله مثل باقي الظواهر الطبيعية قابل لالنقضاء

  :ومن مث جاء تقسيمنا لنظرية احلق يف سبع حماور

  .مفهوم احلق: احملور األول

  أقسام وأنواع احلق: احملور الثاين

  )احلقأشخاص احلق، حمل (أركان احلق : احملور الثالث

  مصادر احلق: احملور الرابع

  احلماية القانونية للحق: احملور اخلامس

  انتقال احلق: احملور السادس

  .انقضاء احلق: احملور السابع
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  .مفهوم الحق: المحور األول

  :أوال تعريف الحق

الّنــاس وهــي كلمــة مبــدئيا ميكــن القــول أن مصــطلح احلــق ال حيتــاج إىل أّي ُجْهــٍد لتعريفــه مــادام أنّــه شــائع بــني 

  .دائمة اُحلضور على لسان األفراد كما يف ُعقوهلم

  :التعريف اللغوي -1

  .احلق ينصرف إىل املناب أو احلّصة أو النصيب

  .للحق معان متعّددة يف الّلغة، فهو إسم من أمساء اهللا تعاىل، وهو نقيض الباطل

وجـدير، : َيسـوغ، وهـو حقيـق بكـذا: 1ْيَك أن تـَْفَعَل َكَذاونقول حيَِق َعلَ . َحق الَشْيء أي َوَجب ُوُجوبًا: نقول

  .3املوجود الثابت الذي ال يسوغ إنكاره: ، واحلق2واجب: حريص، وحقيق على ذلك: وأنا حقيٌق على كذا

  .اخل... احلق هو العدل، وامللك بكسر امليم، واملال، والصدق

  :خمتلفتنيومن خالل هذه التعاريف ميكن القول أن احلق له داللتني 

حـق األمـر أي وجـب وثبـت وصـدق وصـّح، وهـذا نقـيض الباطـل الـذي : ، فنقـولالوجوب والثبـوت: األول

  .ال يثبت وال يصح

                                                           

  .6، د س ن، ص 3مهدي املخزومي، إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة اهلالل، ج: اخلليل بن أمحد الفراهيدي، كتاب العني، حتقيق 1
  .187جممع اللغة العربية، املعجم الوسيط، القاهرة، ص  2
  .79، ص 2004حممد صديق املشاوي، دار الفضيلة، القاهرة، : علي بن حممد بن علي اجلرجاين، حتقيق 3
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ــاني ـــ اإلثبــات واإليجــاب، :والث حــق، أي أثبــت أو أحــّق، فصــار الشــيء عنــده ال : وهــو املصــدر املتعــدي ل

  .شك فيه

 enوتكتــــب  droitيف اللغــــة الفرنســــية كلمــــة  أّن كلمــــة حــــق يقابلهــــا أمــــا يف اللغــــات األجنبيــــة، جنــــد

minuscule  متييـزا هلـا عـن كلمــةDroit  الـيت تعـين القـانون وتكتــبEn majuscule  وكـأّن مرتبـة القــانون

  .أمسى من مرتبة احلق

هناك لبس بينهما، مما دفع بالفقهـاء الفرنسـيني إىل إضـافة صـفة لكـل منهمـا فيطلقـون علـى  من حيث النطق

 Droitأي القـــانون الـــذايت أو الشخصـــي، ويطلقـــون علـــى القـــانون صـــفة  droit subjectifصـــفة  احلـــق

objectif أي القانون املوضوعي.  

  :االصطالحيالتعريف  -2

  :تعاريف، نذكر منها ةخبصوص التعريف االصطالحي للحق فقد ثار اخلالف بني الشراح، فهناك عدّ 

مقاربــة تشــريعية، مقاربــة قضــائية، : يتشــكل مــن ثــالث مقاربــات :التعريــف الوضــعي لمصــطلح الحــق -أ

  .مقاربة فقهية

  )المقاربة التشريعية لتعريف الحق: (تعريف تشريعي للحق -1

إن احلق هو سلطة أو قدرة أو مصـلحة حيميهـا القـانون، وإّن اإلقـرار بـاحلق وتـوفري احلمايـة لـه يقتضـي منطقيـا 

  .نافية حلمايتهمعرفته أو تعريفه ألّن جهالة احلق 
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ويف هـــذا الصـــدد جنـــد أّن القـــانون املـــدين حيتـــوي علـــى نصـــوص عديـــدة بشـــأن احلـــق، تعرضـــت أساســـا ألنـــواع 

احلقــوق، حيــث فــّرق املشــرّع بــني احلقــوق املالزمــة لإلنســان واحلقــوق الشخصــية واحلقــوق العينيــة، كمــا أحــال تنظــيم 

  .حقوق امللكية الفكرية وحقوق األسرة إىل قوانني خاصة

  )لتعريف الحق لقضائيةالمقاربة ا: (للحق قضائيتعريف  -2

جـــرت العـــادة عنـــد القضـــاة علـــى النظـــر للحـــق كخاصـــية اجتماعيـــة، واحلـــق عنـــد القاضـــي هـــو البحـــث عـــن 

املصــلحة مث البحــث عــن احلــق، واملصــلحة بــاملفهوم القضــائي هــي عبــارة عــن قــدرة أو ســلطة حيميهــا القــانون، وعلــى 

  .مصلحة واملصلحة حق، فهما مصطلحان مرتادفانهذا األساس يصبح احلق 

ومن هنا، فـإن التعريـف القضـائي للحـق تعريـف عملـي وإجرائـي وموضـوعي يف الوقـت ذاتـه فـال يكفـي وجـود 

احلق، وإّمنا جيب إقامة الدليل على ثبوت احلق وأن يسلك املدعي به اإلجراء الـذي رمسـه القـانون إلقامـة هـذا الـدليل 

  .وإّال خسر دعواه

كن تعريف احلق الذي حيميه القانون، أنّه ذلـك احلـق الـذي تكشـف عنـه األحكـام القضـائية مـن حقيقـة ال مي

ينبغــي بالضــرورة أن تكــون متفقــة مــع حقيقــة الواقــع وعلــى هــذا األســاس، فــإّن صــدور حكــم يــرفض طلبــات ال يعــين 

أمــام اجلهــات القضــائية ويف إقامــة لــيس صــاحب حــق فيمــا يدعيــه، وإّمنــا أنــه قــد أخفــق يف إثبــات دعــواه دائمــا أنّــه 

  .الدليل املقنع للقاضي

  .احلق إذا كان غري ثابت فال وجود له، كما أّن أثره معدوم

  )ية لتعريف الحقفقهالمقاربة ال: (للحق تعريف فقهي -3

  .مل يتفق الفقهاء بشأن فكرة احلق، ممّا أّدى إىل ظهور تيار منكر للحق وتيار مؤيد للحق
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  :المنكر لفكرة الحقالتيار  -أ

احلقـوق،  ينشـئحيث يرى أّن القـانون ال " Duguitليون دوقي "يتزعم التيار املنكر للحق الفقيه الفرنسي 

ويرفض أي تفسري ألصول القانون على أسـاس غـري واقعـي وجتـرييب، فهـو يعتـرب احلـق مبثابـة مسـألة مثاليـة غـري واقعيـة،  

ــّرب عــن مســّو إرادة صــاحب احلــق عــن إرادة امللتــزم بــه، وهــذا كمــا أنــه يطــرح فرضــية أّن احلــق مــرتبط بــاإل رادة، إنّــه يُع

االستنتاج يتناقض مع الواقع لكونه يتجاهل إشكالية مدى وجـود إرادات ذات صـفة خاصـة ختـّول هلـا دائمـا وبصـفة 

  .مؤقتة سلطة فرض نفسها ذه الصفة على إرادات أخرى

ا جيعلـه يعـيش يف مجاعـة حبيـث حيـدد القـانون مركـزه، دون اإلنسان كائن اجتماعي بطبعه، ممّ  Duguitعند 

وجود مركز طبيعي افرتاض له سابق على هذا القانون حتت ادعاء ما يسّمى باحلقوق الطبيعيـة، السـابقة عـن القـانون 

  .أو الّالحقة عليه

صـــورة يــرفض فكـــرة احلــق ســواء كـــان هــذا احلــق طبيعيـــا أو وضــعيا باعتبــار أن  Duguitإن مــذهب الفقيــه 

هــو صــاحب احلــق يف مواجهــة فــرد  احلــق إمنــا تتمثــل حســب تصــوره يف وجــود قــوة أو ســلطة إراديــة يتمتــع ــا فــرد مــا

آخر مكلف بواجب احرتام هذا احلق، فعنده هذا احلق يُرتجم حسب تـدرجا يف اإلرادات اإلنسـانية، حبيـث تتسـلط 

  .ه ذلك احلق، فهو يرفض مثل هذا التدرجإرادة ُعليا لصاحب احلق ضّد إرادة أدىن للمكلف بالواجب جتا

  :نقد

  :تعّرض التيار املنكر لفكرة احلق إىل عّدة انتقادات نذكر منها

  .إّن وجود احلق ال يعين تفوق إرادة شخص على إرادة شخص آخر، ألّن األصل يف اإلرادة املساواة) 1

  .نابعا من القانونإّن احلق كسلطة إرادية ليس نابعا فقط من االتفاق بل قد يكون ) 2
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إّن فرضــية عــدم تســاوي اإلرادات ال تســتقيم مــع املنطــق القــانوين، بــل إّن املســاواة هــي األصــل ألّن كــل ) 3

  .حق يقابله التزام

ـــيت تـــربر القيـــود املفروضـــة علـــى احلـــق،  ) 4 إّن احلـــق لـــه وظيفـــة اجتماعيـــة يف األســـاس، هـــذه الوظيفـــة هـــي ال

  .احلق كقاعدة عدم جواز التعسف يف استعمال

إن القــانون بذاتــه يعــرتف بــاحلق، ويضــع لــه تصــنيفات، فكيــف يــزعم هــذا التيــار بكــون احلــق غــري موجــود ) 5

اعرتاف املشرع حبق امللكيـة واعتبـاره حقـا عينيـا أصـليا يـرد علـى شـيء مملـوك لشـخص وهـذا الشـيء قـد يكـون : مثال

  .ماديًا أو غري مادي

  :لفكرة الحق التيار المؤيد -ب

القانوين، لكنـه ال خيلـو مـن يعترب هذا التيار أّن القانون وعاء للحقوق وهو الذي يضمن السري احلسن للنظام 

  .والنظرية احلديثة) التقليدية(النظرية الكالسيكية : االختالفات يف وجهات النظر ممّا نتج عنه نظريتان

  التقليدية لمؤيدي فكرة الحق النظرية الكالسيكية: أوال

  املذهب الشخصي، املذهب املوضوعي واملذهب املختلط: مذاهب أساسية وهي 3يشمل 

  )نظرية اإلرادة(المذهب الشخصي أو الفردي  -1

ـــه فيندشـــايب" Windsched" و"Savigny" "ســـافيين"مـــن أبـــرز أنصـــاره الفقيـــه  : إذ يُعّرفـــون احلـــق بأن

  .»حبمايتهاسلطة أو قدرة إرادية خيوهلا القانون لشخص يف نطاق معلوم ويتكفل «

انطالقا من هـذا التعريـف، احلـق ينشـأ اسـتنادا ملـا لـدى الفـرد مـن إرادة حـرة، والـيت تعتـرب عنصـرا أساسـيا لـدى 

  .صاحب احلق لكسبه
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أما القاعدة القانونية فإا تضفي الشرعية عند مباشـرة هـذه اإلرادة، ذلـك أّن احلـق هـو أسـاس القـانون ولـيس 

  .القانون تتمثل يف محاية هذا احلق، ومتكني أصحابه من التمتع بهالقانون أساس احلق، أي وظيفة 

  :ويرتتب عن هذه النظرية مرور احلق مبرحلتني مها

مــن قبــل صــاحب احلــق  جمــردة مــن أي إرادة ويقتصــر احلــق فيهــا علــى اختــاذ ســلوك معــني:المرحلــة األولــى -أ

  .جتاه شخص آخر وكأّن احلق جمرد رخصة يوفرها القانون لصاحب احلق

وتتــدخل هنــا اإلرادة بشــكل أكثــر وضــوحا حــىت ال يكــون تــدخلها ــرد وضــع قاعــدة :المرحلــة الثانيــة -ب

قانونية موضع التنفيذ وإّمنا إلنشاء قاعـدة مـن هـذه القواعـد، فهـي حـق يتـيح لصـاحبه إنشـاء أو تعـديل أو إـاء حـق 

تصرف باملال الـذي ميلكـه وحـق الـدائن يف إسـقاط سابق من النوع األول املذكور يف املرحلة األوىل كحق املالك يف ال

  .الدين الذي له جتاه املدين وحق املتعاقد يف إاء العقد

ســامهت آراء بعــض الفقهــاء يف كشــف عيــوب املــذهب الشخصــي ): نظريــة اإلرادة(نقــد املــذهب الشخصــي 

  :لتعريف احلق واليت تتمثل أساسا فيما يلي

صــر احلــق يتنــاقض مــع الواقــع ومــع القــانون ألّن هنــاك حــاالت يوجــد إّن اشــرتاط اإلرادة كعنصــر مــن عنا -1

  :فيها حق دون إرادة، على سبيل املثال

ــز الــذي لــه حقــوق رغــم أنّــه معــدوم اإلرادة أو حالــة انــون  :1مثــال حالــة عــدميي األهليــة كالصــيب غــري املمّي

  1.الذي يتمتع حبقوق حىت وإن مل تكن لديه أهلية

                                                           

  .41لبىن خمتار، التعبري عن اإلرادة وتأثري الغلط عليها، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ص  1
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متتـع بعـض األشـخاص بـاحلقوق رغـم عـدم علمهـم ـا كحالـة الغائـب أو حالـة املفقـود أو حالـة  حالة:2مثال

  1.املوصى له

إّن احلق حسب املذهب الشخصـي جمـرد صـفة تنسـب لشـخص معـّني ويف الواقـع إّن الصـفة جمـرد عنصـر  -2

نصـر املصـلحة وعنصـر من عناصر احلق وليست كل احلق ألّن هناك عناصر شكلية وموضوعية يتكون منهـا احلـق كع

  2.األهلية وعنصر الشخص املستفيد من احلق وعنصر حمل احلق

إن إنشاء احلق وثبوته لصاحبه حيـدث دون تـدخل لـإلرادة ولكـن اسـتعمال هـذا احلـق هـو الـذي يتطلـب  -3

ــز ال يســتعمل حقوقــه إال عــرب ممثلــه القــانوين كالوصــي  أو الــويل أو وجــود اإلرادة، علــى ســبيل املثــال الصــيب غــري املمّي

  3.املقدم

إّن املذهبالشخصي يبّني كيفية استعمال احلق دون يَعرفه، ذلك أّن االهتمـام بـاإلرادة يف الواقـع ال يتعلـق  -4

إّال بكيفية استعمال احلق دون أن يعرف رابطة الشيء حمل احلق بصاحبه ومىت يكـون احلـق مشـروعا وحيميـه القـانون 

  4.إرادة صاحب احلقوكّلها عناصر تقع خارج نطاق 

إّن حصـــر احلـــق يف اإلرادة جيعـــل تعريفـــه قاصـــرًا علـــى آثـــاره دون عناصـــره ألّن اســـتعمال احلـــق أثـــر للحـــق  -5

  5.وليس احلق يف حد ذاته

هناك حقوق تنشأ دون إرادة كاحلقوق الناجتة عن املسؤولية التقصريية، فحق املضرور يف التعـويض يثبـت  -6

  1.ل فيهله دون أن يكون إلرادته دخ
                                                           

  .98، ص 2005كندرية، رمضان أبو السعود، النظرية العامة للحق، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، االس 1
  .281، ص 2005إسحاق إبراهيم منصور، نظريتا القانون واحلق، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  2
  .481، ص 1976توفيق حسن فرج، املدخل للعلوم القانونية النظرية العامة للقانون واحلق، القاهرة،  3
  .283إسحاق إبراهيم منصور، املرجع السابق، ص  4
  .178، ص 1952مان مرقص، املدخل للعلوم القانونية، دار النشر للجامعات، سلي 5
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  )ةمصلحنظرية ال( الموضوعيالمذهب  -2

، وينظــر إىل احلــق مــن خــالل موضــوعه والغــرض منــه، "Iheringإهــرنج"يتــزعم هــذا املــذهب الفقيــه األملــاين 

  2»مصلحة حيميها القانون«: بأنّه وعرّفه

الثـاين فيتمثـل أحـدمها موضـوعي يتمثـل يف املصـلحة أو املنفعـة، أمـا الشـق : وذا فإّن احلق يتحقق مـن شـقني

  .يف احلماية وهو عنصر شكلي تتحقق معه احرتام املصلحة اليت تعترب جوهر احلق، وذلك مبقتضى دعوى قضائية

يتمثــل يف احلمايــة القانونيــة الــيت يســتفيد منهــا صــاحب احلــق مــن خــالل اســتعمال حقــه يف  :ركــن شــكلي -أ

  .التقاضي، وهنا فالدعوى القضائية هي أداة محاية احلق والوسيلة اليت يدافع ا صاحب احلق عن حقه

فكــري يف إّن الــدعوى عنصــر مــن عناصــر احلــق ســواء وقــع عليــه االعتــداء أم مل يقــع عليــه، فهــي ســالح مينــع الت

  .االعتداء على احلق أو يرفع عنه يف حالة وقوعه وذلك ألّن احلق مصلحة مادية أو أدبية حيميها القانون

وتأسيًسا على هـذه األمهيـة، . إّن الدعوى ذات أثر هام يف نشر األمن واالستقرار يف اتمع والثقة بني الناس

ودعــوى املســؤولية ودعــوى اإلثــراء بــال ســبب والــدعوى  الــبطالننظــم القــانون املــدين العديــد مــن الــدعاوى كــدعوى 

الصورية والدعوى البوليصـية وغريهـا مـن الـدعاوى وتتعلـق أحكـام هـذه الـدعاوى جبوانـب موضـوعية أمـا شـروط قبـول 

  3.وممارسة هذه الدعاوى فيتكفل ا قانون اإلجراءات املدنية

                                                                                                                                                                                     

  .38، ص 2005علي علي سليمان، النظرية العامة لإللتزام، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  1
  .24، ص 2004نبيل إبراهيم سعد، املدخل إىل القانون نظرية احلق، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت،  2
  .243، ص 1957مد سامي مذكور، نظرية احلق، دار الفكر العريب، القاهرة، حم 3
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يــة القانونيــة وصــورة احلمايــة القانونيــة هــي وتأسيســا علــى كــّل مــا ســبق فللحــق عنصــرين مهــا املصــلحة واحلما

  1.الدعوى، فالدعوى وسيلة حلماية احلق

  .ويالحظ أن هذا الرأي رغم متييزه بني احلق والدعوى فإنّه يعترب الدعوى عنصرًا داخًال يف احلق

اء من حيث كون الدعوى حق شخصي وال حاجة إليه إّال بعـد اللجـوء إىل القضـ االتجاه منتقدغري أّن هذا 

ولذلك ال ميكن أن تكون عنصرا فيـه ورغـم ذلـك ُيصـر أنصـار هـذا التيـار علـى اعتبـار الـدعوى متصـلة بـاحلق ُوُجـوًدا 

  :َوَعَدًما فال توجد دعوى بغري حق وال حق بدون دعوى ويستند هؤالء إىل احلجج التالية

ــا  - مــن املــال مــثًال فــإّن موضــوع إّن حمــل احلــق هــو ذاتــه حمــل الــدعوى ومقــدارمها واحــد فــإذا كــان احلــق مبلًغ

  2.الدعوى اليت حتمي هذا احلق يكون بإلزام املدين بدفع هذا املبلغ من املال

 دعــاوىال يقابــل احلــق الواحــد ســوى دعــوى واحــدة أمــا عــن احلالــة الــيت يســمح فيهــا لشــخص برفــع عــّدة  -

بصدد واقعة قانونية واحدة فمـّرده كـون هـذا الشـخص لـه حقـوق متعـددة، فاملالـك لـه اخليـار بـني رفـع دعـوى امللكيـة 

أو دعوى اسرتداد احليازة، فضال عن دعوى التعويض بسبب األضرار اليت حلقت بالشيء اململوك للمدعي صـاحب 

  .احلق

ة يف مجيــع احلــاالت كحــق الضــحية يف رفــع إّن تعــدد طــرق رفــع الــدعوى ال مينــع مــن كــون الــدعوى واحــد -

  .دعوى جزائية أو دعوى مدنية مستقلة

توصــف الــدعوى بــنفس وصــف احلــق فتكــون الــدعوى عينيــة أو شخصــية حســب مــا يكــون احلــق عينًيــا أو  -

شخصيا وتكون الدعوى عقارية حني يكون حملها ماال عقاريا وتكـون منقولـة حـني يكـون املـال منقـوال وتكـون قابلـة 

                                                           

  .36، ص 1947عبد املنعم الشرقاوي، نظرية املصلحة، دار مكتبة عبد اهللا وهبة،  1
  .113، ص 1986عزمي عبد الفتاح، أساس اإلدعاء أمام القضاء املدين، دار النهضة العربية، القاهرة،  2
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نتقــال إىل الورثــة أو غــري قابلــة لــذلك حســب قابليــة انتقــال احلــق إلــيهم وتكــون قابلــة للتجزئــة أو غــري قابلــة لــذلك لال

  1.حسب قابلية جتزئة احلق وكلما أمكن التنازل عن احلق كان التنازل عن الدعوى ممكنا

فإنـه ال ميكـن للـدائن إّن الدعوى تولد مع احلق وتنقضي بانقضائه وإذا كان احلق معلقـا علـى شـرط واقـف  -

  .رفع دعوى إللزام مدينه بالوفاء به إال حني حتقق الشرط وهذا هو الوضع إذا كان احلق مؤجال

إذا كانـــت احلقـــوق طبيعيـــة فلهـــا دعـــاوى حتميهـــا يســـتطيع الـــدائن مبقتضـــاها أن يطالـــب مدينـــه بـــاألداء أمـــا  -

ال تعــد احلقــوق الطبيعيــة حقوقــا بــاملعىن الــدقيق ألنّــه ولكــن يكــون للمــدين دفــع خولّــه إيــاه القــانون مبضــي املــدة مــثال و 

ينقصــها عنصــر إكــراه املــدين علــى الوفــاء بــالطرق الــيت قّررهــا القــانون وأمههــا الــدعوى وهكــذا وبنــاءا علــى مــا تقــدم 

  2.تصبح الدعوى مبثابة الركن الشكلي للحق

  :ليةغري أّن هناك بعض الفقهاء يرفضون هذا الرأي مستندين إىل األوجه التا

  .إّن احلق سببه واقعة قانونية أو تصرف قانوين أما الدعوى فتنشأ من االعتداء على احلق -

إّن مضـــمون احلـــق خيتلـــف بـــاختالف نوعـــه ســـواًء كـــان حًقـــا عينًيـــا أو حًقـــا شخصـــًيا أو حًقـــا مـــن احلقـــوق  -

يتغــــّري بتغــــّري هــــذه األخــــرية مــــن احلقـــوق الفكريــــة، بينمــــا مضــــمون احلــــق يف الـــدعوى ال للشخصــــية أو حًقــــا املالزمـــة 

  3.فالدعوى ال ختول صاحبها سوى إمكانية احلصول على حكم يف املوضوع

خيتلــف احلــق عــن الــدعوى مــن حيــث القــانون الواجـــب التطبيــق حيــث أنّــه خيضــع احلــق للقــانون الســـاري  -

  1.قت رفعهااملفعول وقت نشوئه يف حني أّن الدعوى ختضع للقانون الساري املفعول و 

                                                           

  .327، ص 1985م، مبادئ املرافعات املدنية والتجارية، منشأة املعارف، حممد حممود إبراهي 1
  .36عبد املنعم الشرقاوي، املرجع السابق، ص  2
  .18رمضان أبو السعود، املرجع السابق، ص  3
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كن احلكم برفض الـدعوى شـكال خلرقهـا اإلجـراءات الشـكلية املطلوبـة قانونـا يف حـني أّن احلـق حـىت مـع مي -

  .رفض الدعوى شكال يبقى قائًما ومنتجا آلثاره

ال يتفــق دائمــا أشــخاص احلــق مــع أشــخاص الــدعوى، فحــق امللكيــة حــق للمالــك قبــل الكافــة بينمــا ترفــع  -

طرفـا  »دائـن املـدين«دعوى امللكية قبل شخص معّني وكذلك حالة الدعوى غري املباشرة حيث ال يعد املـدعي فيهـا 

  .يف عالقة املديونية موضوع الدعوى جتاه مدين املدين

ب خمتلفة عن انقضاء الدعوى فقد ينقضـي يف حالـة بطـالن العقـد مبـرور عشـر سـنوات ينقضي احلق بأسبا -

  .أو مخسة عشر سنة حسب األحوال

ــــرى أّن  :يموضــــوعركــــن  -أ ــــث ي ــــركن املوضــــوعي للحــــق حي ويتجســــد يف املصــــلحة الــــيت يعتربهــــا إهــــرنج ال

ليســـت متســاوية فـــال تتعـــادل املصــلحة جتـــد حــدودها يف إطـــار العالقـــة بــني احلـــق الشخصــي والقـــانون وهـــي رابطــة «

اإلرادة اخلاصــة مــع اإلرادة العامــة إذ أّن هــذه األخــرية هــي الــيت ترســم احلــدود الــيت يتعــّني علــى اإلرادة اخلاصــة عــدم 

احلـق الشخصـي امتيـاز للحصـول علـى سـلطة إحـداث أثـر قـانوين اسـتنادا إىل القاعـدة «ويضيف إهرنج أّن  »جتاوزها

  2.»القانونية

يــرى جيــين أّن فكــرة املصــلحة فكــرة حتكــم نشــاط األفــراد وأّن هــذه املصــاحل جيــب أن تكــون  ويف هــذا اإلطــار

  3.اجتماعية وحمققة ملا حنتاجه بالنظر إىل رغباتنا مبا يتفق مع القواعد اليت تـَُقرْر هلا محاية اجتماعية

                                                                                                                                                                                     

  .114، 113عزمي عبد الفتاح، املرجع السابق، ص  1
  . 618، ص 2008دار اخللدونية للنشر، ، )نظرية القانون(عجة اجلياليل، مدخل إىل العلوم القانونية  2
  .31، ص 1986حممد إبراهيم األنور، تفسري النصوص التشريعية والقانون، مطبعة الفلك العمانية،  3
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إقـرار بـاحلقوق إذا مـا   فيكفي أن تكون هذه املصـلحة جديـة وغـري تافهـة أو ومهيـة، ذلـك أّن املشـرع ميتنـع عـن

كانت املصـلحة تافهـة أو ومهيـة أو إذا تعارضـت مـع مصـاحل أخـرى أوىل بالرعايـة كمـا أّن اسـتعمال احلـق عندئـذ يقـع 

  .تعسفًيا فتقوم مسؤولية صاحبه، كذلك ينبغي أن تكون املصلحة مشروعة حىت تتمتع حبماية  القانون

ــا شــرط موضــوعي لقبــول الــدعوى ويف هــذا الصــدد يــرى العميــد فيــزو أّن املصــلحة ل يســت شــرط شــكلي وإّمن

حبيــث ال تكــون هــذه املصــلحة متعارضــة مــع النظــام العــام أو اآلداب العامــة ويــنجم عــن ذلــك التمييــز بــني صــورتني 

  :للمشروعية

  .مشروعية املصلحة من حيث عدم خمالفتها للقانون :صورة أولى -أ

  .الفتها ألحكام النظام العام واآلداب العامةمشروعية املصلحة من حيث عدم خم :وصورة ثانية -ب

  .مصدرا للحقوقد تكون املصلحة جدية لكنها غري مشروعة وبالتايل ال ترقى إىل مرتبة جتعلها 

وقــــد فضــــل بعــــض الفقهــــاء التمييــــز بــــني املصــــلحة غــــري املشــــروعة الــــيت ختــــالف النظــــام العــــام واآلداب العامــــة 

ص قــانوين معــني، ومــن هــذه الزاويــة جنــد أّن إهــرنج يفــرق بــني احلــق واملصــلحة واملصــلحة غــري القانونيــة الــيت ختــالف نــ

ود اليت تتفـق فيهـا مـع ، وإمنا يف احلد، فاملصلحة املشروعة حيميها القانون بصفة عرفية غري مقصودة يف ذاااملشروعة

الـواردات حيـث أّن هـذه  فـرض رسـوم مجركيـة علـىالعامة اليت تعـد هـي املصـلحة املقصـودة أصـًال باحلمايـة كاملصلحة 

الرســـوم مقـــررة أصـــًال للمصـــلحة العامـــة لكّنهـــا قـــد حتقـــق مصـــلحة خاصـــة ألصـــحاب املصـــانع احملليـــة الـــيت تنـــتج هـــذه 

  .الواردات فيكون هلؤالء مصلحة مشروعة وليس حقا

  :نقد المذهب الموضوعي
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ذا النجـاح ال يعـين سـالمة القول أّن املذهب املوضوعي جنح إىل حد بعيد يف تعريف حمل احلق، لكن ه ميكن

  :هذا التعريف من العيوب واليت ميكن إجيازها فيما يلي

إّن املــذهب املوضــوعي اكتفــى عنــد تعريفــه للحــق مبحلــه متجــاهال بــاقي أركــان احلــق كــأطراف احلــق وســببه  -

  .وطبيعته

يشــرتط أنصــار املــذهب املوضــوعي لالعــرتاف بــاحلق اقرتانــه بوجــود محايــة قانونيــة لــه ومبفهــوم املخالفــة لــيس  -

يُقّرهــا القــانون دون أن هنــاك حــق دون محايــة وهــذا مــا يتعــارض مــع أبســط قواعــد املنطــق القــانوين ألّن هنــاك حقــوق 

 ّا أثر لهيوفر هلا احلماية كما أّن احلماية تأيت بعد نشأة احلق بل إ.  

  .ويف هذا الصدد ال نشعر باحلماية إّال عند وقوع اعتداء على حق معني ويتم ذلك عرب دعوى قضائية -

يوجــد حــق موضــوعي بغــري دعــوى ومثــال ذلــك حــق الدائنيــة قبــل حلــول أجــل الــدين أو احلــق قــد كمــا أنـّـه   -

ملثـال الـذي يـذكر غالبـا عـن حالـة وجـود حـق امللكيـة إذا مل ينـازع أحـد يف وجـوده وااملعلـق علـى أجـل واقـف وكـذلك 

حــق طبيعــي دون دعــوى يتمثــل يف االلتــزام الطبيعــي ســواء نشــأ هــذا االلتــزام عــن عقــد أبرمــه نــاقص األهليــة والــذي 

صــدر حكــم ببطالنــه أو نشــأ عــن عالقــة مديونيــة انقضــت بعــد حلــف اليمــني احلامســة أو بســبب التقــادم ألّن احلكــم 

ذمة املدين ال جيرد االلتزام من كل أثر قانوين فهو وإن كان مينع الدائن من املطالبـة بـه  ببطالن عقد القاصر أو برباءة

. قضــائيا فإنّــه يبقيــه يف ذمــة املــدين وجيعــل الوفــاء بــه صــحيحا ال تربعــا مــن الــدائن أو إثــراءا للمــدين دون وجــه حــق

القــانون كمــا هــو احلــال يف كــذلك هنــاك حــاالت دعــاوى بغــري حــق موضــوعي كحالــة الــدفاع عــن الشــرعية وســيادة 

دعاوى الطعن لتجاوز السلطة يف القانون العام ورفع الدعاوى السلبية كدعوى براءة الذمة وختويل النيابة العامـة حـق 

  1.تقدمي طعن لصاحل القانون وحتريك الدعوى العمومية

                                                           

  .137رمزي يوسف، املرجع السابق، ص  1



16 

 

ــم مــن جهــة مل إّن أنصــار املــذهب املوضــوعي بتعــريفهم للحــق علــى أنّــه مصــلحة قــد جــانبوا الصــواب أل -

  .يعرفوا املقصود من هذه املصلحة هل هي مصلحة مادية أو مصلحة معنوية أم املصلحتني معا

كما مل حيددوا نـوع املصـلحة هـل هـي مصـلحة عامـة أم مصـلحة خاصـة، علمـا بـأّن املنطـق الـذي يسـري عليـه 

  .احلق يتبىن يف الغالب املصلحة اخلاصة

عيار الوحيد لتعريف احلـق فـإذا كـان مـن املسـلم بـه أّن احلـق مصـلحة وعلى مستوى آخر، فاملصلحة ليست امل

فـرض رسـوم مجركيـة علـى السـلع األجنبيـة قصـد محايـة  وعلـى سـبيل المثـالحيميها القانون فالعكس ليس صـحيحا، 

االقتصـــاد الـــوطين حيقـــق مصـــلحة للمنتجـــني احملليـــني لكـــن هـــذه املصـــلحة ال تعطـــيهم احلـــق يف فـــرض تلـــك الرســـوم 

  1.مبأنفسه

ذات طابع شخصـي وقـد ختتلـف مـن شـخص إىل آخـر وهـذا مـا قـد ينـتج عنـه تنـوع يف احلمايـة  ألن املصلحة

حســب مصــلحة كــل شــخص وأهوائــه ورغباتــه ومثــل هــذ النتيجــة ال يرفضــها املنطــق القــانوين وحســب، ولكــن أيضــا 

زوات ورغبــات  مقتضـيات النظـام العـام للدولــة ذلـك أّن قواعـد احلمايـة هــي قواعـد آمـرة جمـردة وعامــة وغـري خاضـعة لنـ

  .كل فرد

  )ةمصلحالالجمع بين اإلرادةو ( المختلطالمذهب  -3

احلــق ســلطة «حيــاول التيــار املخــتلط اجلمــع بــني نظريــة اإلرادة ونظريــة املصــلحة لتعريــف احلــق حيــث يــرى أّن 

  .»إرادية وهو يف الوقت ذاته مصلحة حيميها القانون

                                                           

  .234رمضان أبو السعود، املرجع السابق، ص  1
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املختلط حيث جندهم خمتلفون فيما بينهم حـول مـن لـه  إّن هذا التعريف ليس متفقا عليه بني أنصار املذهب

األولوية هل عنصر اإلرادة أن عنصر املصلحة ممّـا أدى هـذا اخلـالف إىل انقسـام أنصـار املـذهب املخـتلط إىل فـريقني 

  :مها

قدرة إلرادة شخص يعـرتف ـا القـانون «مينح األولوية لعنصر اإلرادة حيث يرى أّن احلق هو  :فريق أول -أ

  1.»فل محايتها يف سبيل حتقيق مصلحة معينةويك

ومثـــل هـــذا االعتقـــاد جمـــرد تكـــرار دون جديـــد يـــذكر ألطروحـــة املـــذهب الشخصـــي وهـــو مـــا يعرضـــه إىل نفـــس 

االنتقــادات املوجهــة هلــذا املــذهب كمــا أّن هــذا التيــار بإضــافته لعنصــر املصــلحة ضــاعف مــن حجــم الغمــوض لفكــرة 

مـن أي حتديـد دقيـق ملفهـوم احلـق إىل احلـد الـذي جعـل منـه مصـطلحا مرنـا احلق، حيث جاءت هذه اإلضافة خاليـة 

  .غري قابل للحصر

العنصر اجلوهري يف احلق هـو املصـلحة وبنـاءا «مينح األولوية لعنصر املصلحة حيث يرى أّن  :فريق ثان -ب

  2.»على ذلك يكون صاحب احلق هو صاحب املصلحة

لكونــه مــنح األولويــة للمصــلحة وكأنّــه بــذلك جمــرد تيــار ضــمن وهــذا االعتقــاد هــو اآلخــر مل يســلم مــن النقــد 

تيــارات املــذهب املوضــوعي، كمــا أنّــه مــن جانــب آخــر قلّــل مــن أمهيــة اإلرادة دون أي تســبيب أو تربيــر منطقــي أو 

  .قانوين

وتأسيســا علــى مــا تقــدم فــإّن املــذهب املخــتلط يقــع حتــت طائلــة االنتقــادات املوجهــة للمــذهب الشخصــي أو 

  .املوضوعي لتعريف احلقاملذهب 

                                                           

  .13، ص 1941عبد احلي احلجازي، مذكرات يف نظرية احلق، القاهرة،  1
  .34، ص 1991لطفي حسام، موجز نظرية احلق، القاهرة،  2



18 

 

  الحق لتعريف) المعاصرة(النظرياتالحديثة : ثانيا

حــاول جمموعــة مــن الفقهــاء املعاصــرين طــرح نظريــة جديــدة لتعريــف احلــق تتجنــب عيــوب املــذاهب الســابقة 

وخاصــة املــذهب الشخصــي واملــذهب املوضــوعي وــذا الصــدد هنــاك حماولتــان جــديرتان بالدراســة مهــا نظريــة الفقيــه 

  .Roubierونظرية الفقيه روبيه  Dabinان داب

  : Dabinنظرية الفقيه دابان  -1

تعريــف جديــد للحــق 1952املنشــور ســنة  « Le Droit subjectif »اقــرتح الفقيــه دابــان يف مؤلفــه 

احلق ميزة مينحها القانون لشخص ما وحيميها بطريقة قانونية ويكون لـه مبقتضـاها احلـق يف التصـرف «حيث يرى أّن 

وانطالقـا مـن ذلـك يصـبح احلـق يف نظـر دابـان اســتئثار  »متسـلطا علـى مـال معـرتف لـه بصـفته مالًكـا أو مسـتحًقا لـه

الفرد بشيء معني أو قيمة معينة خيول له التسـلط علـى ذلـك الشـيء أو تلـك القيمـة وبعبـارة أخـرى يكـون لصـاحب 

ســتحق لــه وهــذا هــو احلــق الشخصــي ويعــد احلــق ســلطة التصــرف فيمــا ميلكــه وهــذا هــو احلــق العيــين أو فيمــا هــو م

االختصــاص يف احلالــة األوىل مباشــرًا حيــث ينصــب علــى الشــيء مباشــرة يف حالــة احلــق العيــين ويعــد االختصــاص يف 

يـــتمكن صـــاحب احلـــق مـــن احلصـــول علـــى مـــا هـــو احلالـــة الثانيـــة غـــري مباشـــر حيـــث ال بـــد مـــن تـــدخل املـــدين لكـــي 

  .مستحق له

و عنصـــر  االســـتئثاركـــون احلـــق مـــن أربعـــة عناصـــر أساســـية تتمثـــل يف عنصـــر تأسيســـا علـــى هـــذا التعريـــف يتو 

  .الغري للحق و أخريا عنصر احلماية القانونية احرتامالتسلط وعنصر 

الشـخص بشـيء معـني أو بقيمـة معينـة و  انفـرادأو  اختصـاصيقصد بعنصر االستئثار  :ستئثارعنصر اال -أ

هــو جــوهر احلــق وهــو الــذي حيقــق املصــلحة املقصــودة ولــيس املصــلحة ذاــا ألنــه ال يعــين املنــافع الــيت  االســتئثارهــذا 



19 

 

كـذا   يغة العادية لألفراد كقـوهلم مـن حقـبالشيء و هذا ما يتناسب مع الل االنفراديؤدي إليها و إمنا االختصاص أو 

  1...احلق يف كذا  ويل و هذا احلق يل

بالشـيء مبعـىن ممارسـته دون تـدخل مـن الغـري، أي لـه ارتبـاط مباشـر او  االنفراديعين  االستئثاركما أن عنصر 

  .عالقة مباشرة بني صاحب احلق و الشيء أو القيمة اليت يرد عليها

ال يكون صاحب احلـق هـو املنتفـع بـه يف كـل احلـاالت، كحالـة املغتصـب أو واضـع اليـد و هناك حاالت أين 

و هنـــا جنـــد دابـــان يســـتبدل فكـــرة  بـــه االختصـــاصمـــال دون أن يكـــون صـــاحب فهـــو ينتفـــع مـــن العلéمـــال غـــريه 

لتملــــك الــــيت حتمــــل معــــىن بفكــــرة ا االنتفــــاعكمــــا يســــتبدل فكــــرة   االســــتئثاربفكــــرة  جاملصــــلحة الــــيت نــــادى ــــا إهــــرن

  .االستئثار

على أطراف احلق حبيث ال يرتبط احلق باإلرادة و هو قـد يتـوفر يف شـخص طبيعـي أو  االستئثارويؤثر عنصر 

  2.فاقدي األهلية والقصر يتمتعون هم أيضا ذا العنصر معنوي كما أنّ 

القيمــة املاليــة أو املعنويــة كحــق املؤلــف و احلقــوق اــاورة أو الكيــان املــادي أو  االســتئثارو يشــمل عنصــر  -

  .املعنوي للشخص كاحلق يف سالمة جسم الشخص وصيانة كرامته و شرفه

و هنـــا  ،االســـتئثاريقصـــد بعنصـــر التســـلط ســـلطة التصـــرف حبريـــة يف الشـــيء حمـــل   :عنصـــر التســـلط -ب

و يرتتب عن هذا الـتالزم أن يصـبح التسـلط مبثابـة قـدرة أو سـلطة ناجتـة عـن  عنصران متالزمان االستئثارالتسلط و ف

في الشــيء تتميــز هــذه الســلطة بأــا حــرة و حريــة التصــرف تعــين متتــع صــاحب الشــيء حبــق التصــرف االســتئثارعنصــر 

 .أو بشكل سليب من خالل االمتناع عن استعمال الشيء، المتعسن طريق االجيابيعبشكل إ

                                                           

  .23، ص 1985حممد حسنني الوجيز يف نظرية احلق بوجه عام ، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، 1
  .243إسحاق إبراهيم منصور، املرجع السابق، ص  2
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يتعلــق بــاملعىن الــدقيق لعنصــر التســلط  مجــال أول: ك يتعــّني علينــا عــدم اخللــط بــني جمــالنيمــع ذلــغــري أنــه و 

التســلط فــي الواقــع نتيجــة يتعلــق مبعــىن اســتعمال احلــق أو مباشــرته ويكمــن الفــرق بــني اــالني يف أّن  ومجــال ثــان

قــد يكــون مــن خــالل شــخص آخــر  ، فــي حــين أّن االســتعمالال يثبــت إال ملــن ميلــك احلــق أي لصــاحبه لالســتئثار

غـــري صـــاحب احلـــق، علـــى ســـبيل املثـــال مباشـــرة الـــويل أو الوصـــي للحـــق نيابـــة عـــن صـــاحبه القاصـــر وحلســـاب هـــذا 

  .األخري

  .واملالحظ أن نطاق عنصر التسلط خيتلف حسب طبيعة الشيء أو قيمته

شـياء نظـرًا لكـون هـذه األ تسـلطيكون كـامًال عنصر الول فإنّ نقيف شكل عقار أو م يةفإذا كانت األشياء ماد

  .ختضع خضوعا تاما لصاحب احلق

علــى ســبيل ، يكــون محــدودا عليهــامجــال التســلط فــإنّ  بالشخصــيةلصــيقة  حقــوقأمــا إذا كانــت األشــياء 

يف احلريـة، كـأن  قيف احليـاة أو احلـ جسـمه أو احلـقالتنـازل عـن احلـق يف سـالمة للشـخص التصـرف أو املثـال ال جيـوز 

  .سلطة إعدامهح الغري منيصل إىل حد التنازل عن احلياة عن طريق 

أي القيمــة (دين بــل علــى الــدين املــ خصع علــي شــقــال ي ســلطر التعنصــه بالنســبة حلــق الدائنيــة فيف حــني أنّــ

 الغـــري دون املســـاس إىل والتـــهحأو  املـــدين منـــهإبـــراء  بالـــدين كمـــا ميكنـــهو هنـــا ميكـــن للـــدائن املطالبـــة ، اللتزامـــه)املاليـــة

  .شخصية املدينب

  :ين أساسيني مهاده حل طو تأسيسا على ما تقدم جند أن عنصر التسل

  .من نطاقه  صباستبعاد احلقوق اللصيقة بالشخ يتعلق: حد أول -

  .دين امل خصيف احلق الشخصي على الدين دون ش لطار عنصر التساقتصيتمثل يف : حد ثان -
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اتمـع الـذين يقـع علـى  صدابـان كافـة أشـخا الفقيهد بالغري يف نظر قصي :حق لاحترام الغير ل عنصر -ج

  .صاحب احلق على الشيء حمل احلق طار و تسلئثستامتناع عن كل ما من شأنه املساس بعاتقهم اإل

وق ه يف احلقـنّـإىل أية والذهنيـة، مـع اإلشـارة شخصـاحلقوق مبا فيها العينيـة و ال و ميس هذا العنصر كافة أنواع

العنصـر اآلثـار حـرتام حـق الـدائن و يرتتـب عـن هذاايتمثـل يف . ددلتـزام بواجـب حمـاالشخصية يقع على عاتق املـدين 

 :التالية

  .ار وتسلط صاحب احلقئثستاحرتام اإلزام الغري ب* 

  .لحق الضرر بصاحب احلقالغري عن القيام بأي عمل ميس أو يُ  امتناع* 

ار ئثســتبعنصــر االعلــى اإللــزام اجلــربي للغــري جبــرب و إصــالح الضــرر النــاجم عــن املساس قــدرة صــاحب احلــق* 

  .والتسلط

يقصـــد باحلمايـــة القانونيـــة وجـــود ســـلطة عامـــة حتمـــي احلـــق وهـــذه الســـلطة  :عنصـــر الحمايـــة القانونيـــة  -د

 هـذه احلقـوق ايـةفـراد ومحن احلقوق املعرتف ـا لألمشخصة يف الدولة و اليت هلا القدرة على وضع نظام قانوين يضم

ه جيــب عــدم أنـّـ غــريعــن طريــق وســائل قانونيــة مــن بينهــا الــدعوى القضــائية الــيت تعــد أهــم وســائل محايــة احلــق،  تكــون

فهذه األخرية ما هي إال جمـرد أداة أو وسـيلة حلمايـة احلـق وليسـت حـق يف حـد ذاتـه كمـا  .اخللط بني احلق والدعوى

ا قد تصل إىل حد احلق يف صورة حق التقاضي املضمون من طرف القانونأن الدعوى عنصر تابع للحق ولو أ.  

ا بـاملعىن الـدقيق للمصـطلح أي  حًقـغري أن احلق يف الدعوى القضائية قد يتوافر يف شخص ال يكون له أصًال 

 التملـــك، مثـــال ذلـــك دعـــاوى احليـــازة الـــيت حتمـــي احليـــازة حـــىت وإن مل يكـــن لرافـــع الـــدعوى أي حـــق لكـــون القـــانون

  .يضفي احلماية على واقعة مادية معينة مىت توافرت شروطها إعماال ملا متليه مصلحة اتمع
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من عناصر إجيابية لتعريف احلق إال أا مل تسـلم مـن النقـد  احتوتهان رغم ما بإن نظرية دا :نقد نظرية دابان

  :من حيث األوجه التالية

دابــان للحــق يتجاهــل بعــض تطبيقــات حــق الدائنيـة حيــث أن عنصــر املطالبــة بالــدين قــد يصــبح  تعريـفإن * 

  .ائنية معناه واجلدوى من وجودهيف بعض األحيان عنصر أساسي يف احلق و إال فقد حق الد

  :مسلمة بل هي حمل نقاش ليستان بوجود احلق بالعناصر األربعة اليت ذكرها داربط * 

ــــة احلقــــوق، فــــالبعض منهــــا يكتفــــي فقــــط  افرً اال قــــد ال يكــــون بالضــــرورة متــــو ســــتئثار مــــثفعنصــــر اال*  يف كاف

  .االنتفاعأو  االستغاللباالستعمال أو 

 .اإلنسان أو حق الدائنيةيف احلقوق اللصيقة بشخصية اتوفرً عنصر التسلط و الذي قد ال يكون مكذلك * 

  .قاحل اكتسابيف الواقع أثر من آثار  فهوق ححرتام الغري للعنصراوأما بالنسبة ل* 

رغــم حقــوق بــأمت معــىن الكلمــة كاحليــازة، لكــن  دعــة ال تيــماد عاك و قــائهنــمايــة فاحلص عنصــر و فيمــا خيــ* 

  .متليها املصلحة العامة للمجتمع ذلك تتمتع باحلماية القانونية ألسباب

  .وبوجود هذه االنتقادات ظهرت نظرية جديدة لتعريف احلق

  :لتعريف الحقيهبرو  محاولة -2

اجتــه يف و  1963اكــز القانونيــة الصــادر عــام احلقــوق الفرديــة و املر «روبيــه نظريتــه لتعريــف احلــق يف كتابــه طــرح 

القانونية واملراكـز القانونيـة بتمثـل يف كـون القاعـدة القانونيـة  عدبني القوا اختالفالقول بوجود احملاولة إىل إطار هذه 

  .يةهي قاعدة فرد القانونيةبينما املراكز  هي قاعدة عامة وجمردة

  :من حيث اخلصائص اختالفهماا على ذلك مثل الفرق اجلوهري بينهما يف سسيأو ت
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نونيـة خصـائص املراكـز القا أنّ جنـد واإللـزام، التجريـد انونية تتميز خباصـية العموميـة، و فإذا كانت القاعدة الق* 

  .ءاجلزاحرتام الغري و اتتمثل يف خاصية الشرعية و 

تبدو فيه كميزة أو حق ووجه ثان تظهر فيه كواجـب و كـل واجـب يقابـل  ان املراكز القانونية هلا وجهان وجه

  .احلق و العكس صحيح

 مراكــزو شخصــية مــن جهــة  مراكــز: القانونيــةثنــائي للمراكــز  تقســيمطالقــا مــن ذلــك يقــرتح الفقيــه روبييهانو  * 

  .قانونية موضوعية من جهة أخرى

إذا كــان الفقيــه روبييــه جنــح إىل حــد بعيــد يف الكشــف عــن التنــوع الــذي تتميــز بــه املراكــز : روبييــه نقــد نظريــة

كمـــا أّن فكرتـــه حـــول احلـــق ال تتطـــابق مـــع . القانونيـــة إال أنـّــه فشـــل يف وضـــع معيـــار صـــارم للتمييـــز بـــني هـــذه املراكـــز

  .الواقع، هذا الواقع الذي تفرضه طبيعة األشياء حمل احلق

  الحق عن غيره من األنظمة تمييز: ثانيا

  :تمييز الحق والقانون -1

 ينشـئيرتبط احلق بالقانون أشّد االرتباط، مع أما متميزان من حيـث املـدلول واملفهـوم واملضـمون، فالقـانون 

  .أو يقرره ويبّني حدوده وحيميه

  :تمييز الحق عن الحرية -2

  :عتقاد خاطئ فهناك عّدة فروقات نذكر منهاهناك من يرى أن احلق واحلرية مصطلحان مرتادفان وهذا اال

بينمــا ال يقــّرر ...) كحريــة االعتقــاد، التنقــل، االبتكــار(إّن القــانون ميــنح لألشــخاص جمموعــة مــن احلريــات  -

  .احلقوق بصفة أصلية ومطلقة جلميع الناس، بل كل حق مرتبط بشخص معني بالذات



24 

 

فـــال تـــرد علـــى حمـــل حمـــدد بطبيعتـــه أو قابـــل  أّمـــا الحريـــةيـــرد علـــى حمـــّل حمـــّدد أو قابـــل للتحديـــد  إّن الحـــق -

  .ضاع عامة غري مقيدة حبدود واضحةللتحديد فهي عبارة عن أو 

  .تتمّيز خباصية العمومية الحرياتمن حيث األصل له خاصية الذاتية بينما  إّن الحق -

  .التزامالعامة ال يقابلها الحرية يقابله دائما التزام يف مواجهة الغري بعكس  الحق -

  :تمييز الحق عن الرخصة -3

الّرخصة هـي َرْغبَـٌة مـن صـاحب احلـق يف احلصـول علـى احلـق، فبـذلك الّرخصـة حتتـل منزلـة وسـطى بـني احلريـة 

  :واحلق، وختتلف الّرخصة عن احلق فيما يلي

  .الّرخصة هي إجراء أو مرحلة للوصول إىل احلق -

  .ال ختّول للشخص ُمْكَنُة االستئثار والتسلطالّرخصة يف مرتبة أدىن من احلق مبعىن أّا  -

  :تمييز الحق عن السلطة -4

  .خيتلفان من حيث التعريف، من حيث املضمون ومن حيث اآلثار

فالسـلطة ) إداري. الدسـتوري، ق. ق(مصطلح السلطة ينفرد به أساسا القانون العـام  :من حيث التعريف* 

، فبــذلك ختتلــف عــن احلــق الــذي هــو يف )ى الشــعب واإلقلــيمتشــرف علــ) هيئــة حاكمــة(هـي آليــة أو مؤسســة حكــم 

  ).وليس مؤسسة(األساس مركز قانوين 
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ويتشاان من حيث أن كالمهـا ظـاهرة إجتماعيـة، ففكـرة السـلطة قـد تكـون حاضـرة يف فكـرة احلـق بـاملعىن  -

ر اتمــع والعالقــات الــذايت لــه ألّن الســلطة يف الواقــع ال تقتصــر علــى مؤسســات الدولــة فقــط بــل تشــمل كافــة ظــواه

  .املرتتبة عنها ويف هذا الشأن يصبح احلق ختصيص سلطوي ألشياء ذات قيمة

مضـمون احلـق خيتلـف عـن مضـمون السـلطة، فمضـمون السـلطة يتكـّون مـن مجاعـة  :المضـمونمن حيـث * 

مســيطرة تنفــذ أوامرهــا عــرب إقلــيم معــّني بواســطة تنظــيم إداري ميلــك وســائل اإلكــراّه، وعكــس ذلــك يتكــّون مضــمون 

ن الــيت توفرهــا لــه الســلطة العموميــة، ومــويســتفيد مــن احلمايــة ) شــخص طبيعــي أو معنــوي(صــاحب احلــق : احلــق مــن

  .هنا تصبح السلطة مبثابة الوسيلة إلضفاء الشرعية وتوفري احلماية للحق وليست احلق ذاته

آثــار الســـلطة لــيس هلــا وجــود يف حيــاة احلـــق، إّال إذا تعــّرض هــذا األخــري خلطــر يهـــّدد  :اآلثــارمــن حيــث * 

  .وجوده وهنا تتدخل السلطة حلمايته أو إصالح الضرر
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  وأنواع الحقأقسام : المحور الثاني

وحقـــوق مدنيـــة وهـــذه األخـــرية تنقســـم بـــدورها إىل حقـــوق تنقســـم احلقـــوق بصـــورة عامـــة إىل حقـــوق سياســـية 

  :مدنية عامة وأخرى خاصة وسنوضح هذا التقسيم من خالل املخطط التايل

  

  

  

  

  

  

  

  :الحقوق السياسية: أوال

وهـــي عبـــارة عـــن حـــق الشـــخص باعتبـــاره عضـــوا يف مجاعـــة سياســـية لإلســـهام يف حكـــم اجلماعـــة كحـــق تقلـــد 

وهـذه احلقـوق ختـص املـواطنني دون األجانـب، كمـا أـا ختـص البـالغني ... الرتشـحالوظائف العامة، حق االنتخاب، 

  .الراشدين دون القصر

  

  

 

 الحقوق

 مدنية سياسية

مدنية عامة حقوق مدنية خاصة حقوق   

األسرة حقوق مالية حقوق   

عينية حقوق شخصية حقوق  معنوية ذهنية حقوق   

عينية تبعية حقوق عينية أصلية حقوق   
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  الحقوق المدنية: ثانيا

مسيت باملدنية متييزا هلا عـن احلقـوق السياسـية حيـث ختتلـف عنهـا لكوـا يتمتـع ـا كـل مـن الـوطين واألجنـيب 

  :على السواء وتنقسم إىل

  )لحريات العامةا: (الحقوق العامة -أ

 1996وتســـمى بـــاحلقوق اللصـــيقة بالشخصـــية أو احلقـــوق الشخصـــية وقـــد أقـــر هلـــا الدســـتور اجلزائـــري لعـــام 

وهــذه احلقــوق الشخصــية تثبــت للشــخص مبجــرد والدتــه بصــفته  41إىل  29مــن املــادة ) 4الفصــل (فصــال كــامال 

نســان يف احليــاة، حريــة الــرأي، احلــق يف كحــق اإل(إنســانا وتنتهــي بوفاتــه وهــي تشــمل طائفــة مــن احلقــوق الشخصــية 

وهــذه احلقــوق تتميــز بأــا أساســية وضــرورية ال ميكــن العــيش مــن دوــا وهلــذا فــإن القــانون وضــع هلــا ) اخل... العمــل 

  .احلماية الالزمة وعاقب كل من ميس ا جزائيا

  )حقوق غري مالية(وتنقسم احلقوق اخلاصة إىل حقوق األسرة  :الحقوق الخاصة -ب

وهـي تثبـت للشـخص باعتبـاره عضـوا يف أسـرة معينـة لتنظـيم عالقاتـه بأسـرته وهـي ختتلـف  :حقوق األسـرة -

  .باختالف وضع الشخص ومركزه يف األسرة

ومسيـــت بـــذلك ألن موضـــوع احلـــق فيهـــا يقـــوم باملـــال وتنـــتج عـــن املعـــامالت املاليـــة بـــني  :الحقـــوق الماليـــة -

  ).املعنوية، الفكرة(، وأخريا احلقوق الذهنية )حقوق دائنية(احلقوق العينية، احلقوق الشخصية : األفراد وتنقسم إىل 

طة مباشـرة علـى هـذا احلـق العيـين هـو احلـق الـذي يـرد علـى شـيء مـادي وخيـول صـاحبه سـل: الحقوق العينية

الشــيء فيكــون لصــاحب احلـــق حــق اســتعماله مباشـــرة دون حاجــة إىل تــدخل شــخص آخـــر ليمكنــه مــن اســـتعمال 

ألـا متعلقـة " العينيـة"حقه، فال يوجد وسيط بني صاحب احلق والشيء حمل احلق وتطلق على هذه احلقوق تسمية 

  .ق عينية أصلية وحقوق عينية تبعيةحقو : تنقسم احلقوق العينية إىل قسمني. بالعني أو الشيء املادي
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وهــي حقــوق عينيــة تقــوم بــذاا دون حاجــة إىل وجــود حــق آخــر تتبعــه فيقصــد  :الحقــوق العينيــة األصــلية* 

  .ا متكني صاحب احلق من احلصول على املزايا املالية لألشياء املادية

تفـاع وحـق االسـتعمال وحـق السـكن وحـق وتتمثل هذه احلقوق يف حق امللكية واحلقوق املتفرعة عنه حق االن

  .االرتفاق

كاملـة علـى الشـيء ويتميـز بأنـه حـق جـامع وهو أهم احلقـوق حيـث خيـول لصـاحبه سـلطة   :حق الملكية -أ

  .ومانع وال يسقط بعد االستعمال

  .والسلطات اليت خيوهلا حق امللكية هي حق االستعمال، االستغالل والتصرف

  .يء فيما هو ُمِعد لَهُ◌ باستثناء الثمار كالسكن مثالوهو استخدام الش :االستعمال* 

  .وهو القيام باألعمال الالزمة للحصول على مثار الشيء :االستغالل* 

ويكون إما ماديا باستهالكه والقضاء على مادته وإمـا قانونيـا ببيعـه أو التنـازل عـن ملكيتـه للغـري  :التصرف* 

  .دون مقابل

ثـة السـابقة بيـد شـخص واحـد نكـون بصـدد ملكيـة تامـة أمـا إذا ختلـف حـق فإذا اجتمعت هذه العناصـر الثال

  .يهما معا فنكون بصدد ملكية ناقصةاالستعمال أو حق االستغالل أو كل

  :الحقوق المتفرعة عن حق الملكية -ب

  حق االنتفاع: أوال

املنتفــع احلفــاظ وهــو حــق عيــين أصــلي خيــول صــاحبه حــق اســتعمال واســتغالل شــيء مملــوك للغــري ويشــرتط يف 

على الشيء حمل االنتفـاع وبـذل العنايـة يف ذلـك الـيت تتطلـب يف الشـخص العـادي ويكتسـب حـق االنتفـاع بالتعاقـد 

  .أو بالتقادم أو مبقتضى القانون 1أو الشفعة

                                                           

  .جعل شخص أحّق من غريه بشراء ملك منه هي حق متلك جربي يثبت للشريك القدمي على الشريك اجلديد: حق الُشفعة 1
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وحق االنتفاع هو مؤقت ينتهي بانقضاء األجل املعني له، كمـا ينتهـي ـالك الشـيء ويـرد حـق االنتفـاع علـى 

عــن حــق امللكيـــة فإنــه يســـمح  متجزئـــال العقاريــة واملنقولـــة وجتــدر اإلشــارة إىل أنـــه ملــا كــان حـــق االنتفــاع حقــا األمــوا

لصاحبه باستعمال واستغالل الشيء فقط دون التصـرف، إذ يظـل ملالـك الشـيء وهـو مـا يسـمى مبالـك الرقبـة، حـق 

ولـيس يف ملكيـة الشـيء حمـل االنتفـاع ) نتفـاعاال(ملكا ال جيوز للمنتفع التصرف يف حقه  باعتبارهالتصرف يف الشيء

  .إال أن تصرفه هذا حمدد مبدة حياته أو مبدة االنتفاع

  حق االستعمال وحق السكن: ثانيا

هــو حــق خيــول لصــاحبه ســلطة اســتعمال الشــيء وســكنه إذا كــان حمــل حــق االســتعمال عينــا معــدة للســكن 

  .وأسرته ويتحدد نطاق هذا احلق مبقدار ما حيتاج إليه صاحب احلق

ـــة، فـــإذا كـــان لشـــخص حـــق أمـــا حـــق الســـكن  فهـــو عبـــارة عـــن حـــق االســـتعمال الـــوارد علـــى العقـــارات املبني

  .استعمال منزل مملوك للغري فإن حقه يقتصر على السكن فقط وليس له احلق يف تأجريه للغري أو التصرف فيه

  حق االرتفاق: ثالثا

جيعـل حــدا ملنفعـة عقــار لفائـدة عقــار آخـر لشــخص وهـو حــق عيـين أصــلي متفـرع عــن حـق امللكيــة وهـو حــق 

  .آخر، ويُْكَتَسب حق االرتفاق مبقتضى القانون، كما يكتسب بالعقد والوصية وباملرياث

  :شرط حق االرتفاق

جيــب أن تكــون هنــاك العالقــة بــني العقــارين، عقــار مرتفــق وعقــار مرتفــق بــه، فحــق االرتفــاق ال ينشــأ إال  -

  .العقاراتعلى 

  .يكون العقاران مملوكني لشخصني خمتلفنيجيب أن  -

  .جيب أن يكون التكليف ملصلحة عقار وليس لفائدة شخص -
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  :انتهاء حق االرتفاق

باجتمــاع *انقضــاء األجــل احملــدد لــه أو ــالك العقــار املرتفــق كليــا أو *االرتفــاقمــن بــني أســباب انتهــاء حــق 

وكــذلك قــد ينقضــي حــق االرتفــاق إذا فقــد هــذا األخــري كــل *العقــار املرتفــق بــه والعقــار املرتفــق يف يــد مالــك واحــد، 

  .منفعة للعقار املرتفق أو بقيت له فائدة حمدودة ال تتناسب مع األعباء الواقعة على العقار املرتفق به

  )التأمينات العينية: (تبعيةالعينية الحقوق ال* 

لــذاا وإمنــا الغــرض منهــا ضــمان هــذه احلقــوق ال توجــد مســتقلة كــاحلقوق العينيــة األصــلية وليســت مقصــودة 

الوفــاء حبقــوق الدائنيــة، واحلــق العيــين التبعـــي يســتند كمــا ســبق إىل حــق شخصــي يكـــون تابعــا لــه فهــو يبقــى ببقائـــه 

ومادام احلـق الشخصـي هـو حـق مؤقـت فـإن احلقـوق التبعيـة هـي كـذلك مؤقتـة، وقـد ُوِجـَد نظـام . وينقضي بانقضائه

دائن أي صـاحب احلـق الشخصـي وهلـذا تـدعى بالتأمينـات العينيـة ألن هـذا األخـري احلقوق العينية التبعية كضمان للـ

  : معرض ألمرين

 .إما تصرف املدين يف أمواله فال يتمكن الدائن من التنفيذ عليها •

وإما تعاقده على ديون جديـدة يـُـزَاِحُم َأْصـَحابـَُها الـدائن القـدمي، حبيـث إذا مل تكفـي أمـوال املـدين للوفـاء  •

، وهلــذا )أي بنســبة ديــن كــل واحــد مــنهم (هــذه األمــوال بــني الــدائنني قســمة غرمــاءبكــل ديونــه ُقِســَمْت 

مانا للوفـاء بالـدين، وهـذا وجدت هذه احلقوق اليت تقع على شيء أو أكثر مـن أمـوال املـدين فتكـون ضـ

  : الضمان خيول لصاحبه ميزتان

  .للدائن سلطة مالحقة الشيء حمل احلق العيين التبعي يف أي يد يكون الستفاء حقه منه: ميزة التتبع -1

فالدائن صاحب احلق العيين التبعي له حق التقدم على سائر الـدائنني العـاديني والـدائنني  :ميزة األولوية -2

  .ن التاليني له يف املرتبة يف استفاء حقه من مثن الشيء حمل احلق العيين التبعياملمتازي
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  :أنواع الحقوق التبعية العينية

  :وردت هاته احلقوق يف القانون املدين اجلزائري على سبيل احلصر يف الكتاب الرابع وهي

قــار مملــوك للــراهن وهــو حــق عيــين تبعــي يرتتــب علــى ع) مــن ق م ج 933-882املــادة ( الــرهن الرســمي* 

ضــمانا للوفــاء حبــق الــدائن املــرن مــع بقــاء العقــار يف حيــازة الــراهن يســتعمله ويســتغله ويتصــرف فيــه، ومصــدر الــرهن 

الرمســي إمــا العقــد أو حكــم قضــائي أو نــص قــانوين، وجيــب أن يوثــق عقــد الــرهن يف حمــرر رمســي وهلــذا مســي بــالرهن 

أن الـرهن الرمسـي ال يكـون نافـذا يف حـق الغـري إال بـإجراء شـهره بالقيـد يف الرمسي وإال كان بـاطال بطالنـا مطلقـا كمـا 

السـجالت املعــدة لشــهر التصــرفات العقاريــة وهــذا اإلجــراء مهــم يف حتديــد مرتبــة الــرهن يف األســبقية بالنســبة للــدائنني 

  .اآلخرين

عقــد وخيــول حــق عيــين تبعــي ينشــأ مبقتضــى وهــو ) ج.م.ق 945 – 948املــواد مــن ( :الــرهن الحيــازي* 

للـــدائن املـــرن ســـلطة مباشـــرة علـــى مـــال حيبســـه يف يـــده أو يف يـــد الغـــري ويســـتويف منـــه حقـــه قبـــل الـــدائنني العـــاديني 

  .والدائنني التاليني له يف املرتبة يف أي يد يكون هذا املال

  .من القانون املدين 948وهو ما جاء يف املادة 

، ويتميـز الـرهن احليـازي أساسـا )مـن القـانون املـدين 949ادة املـ(الرمسي إما علـى عقـار أو منقـول ويرد الرهن 

  ).من ق م ج 951املادة (بانتقال احليازة من الراهن إىل الدائن املرن 

حقــه، فــإذا وىف املــدين الــدين وخيــول الــرهن احليــازي للــدائن املــرن حــبس الشــيء املرهــون إىل حــني اســتيفاء 

  ).من ق م ج 959و 962املادتان (الشيء املرهون إىل املدين الذي عليه وجب على الدائن املرن رد 

وجتــدر اإلشــارة إىل أن الــدائن املــرن ملــزم ببــذل جهــده يف حفــظ وصــيانة الشــيء املرهــون وهــو مســؤول عــن 

باملـال املرهـون وأن يسـتثمره وخيصـم مـا اســتفاده وللـدائن املـرن رهنـا حيازيـا أن ينتفـع ) ق م ج 955املـادة (هالكـه 
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وينقضـــي الـــرهن احليـــازي يف عـــدة حـــاالت نـــص ). مـــن ق م ج 956املـــادة (مـــال مـــن الـــدين املضـــمون بـــالرهن مـــن 

  :وهي) منه 965و 964املادة (عليها القانون املدين 

  ).من ق م ج 964املادة (انقضاء الرهن احليازي بانقضاء الدين املضمون * 

  .صراحة أو ضمنا بالتخلي عن الرهن تنازل الدائن املرن عن حقه يف الرهن احليازي سواءا* 

  .اجتماع حق امللكية والرهن احليازي يف يد شخص واحد* 

  .الشيء املرهون أو انقضاء احلق املرهونهاالك * 

وهــو مــن احلقــوق العينيــة التبعيــة وال يتقــرر :  )ج.م.مــن ق 1001 – 982المــواد : (حــق التخصــيص* 

علــى حكــم صــادر مــن احملكمــة وهــذا احلـق يتقــرر فقــط للــدائن الــذي بيــده حكــم قضــائي واجــب  هـذا احلــق إال بنــاءا

  .التنفيذ

وعلــــى الــــدائن الــــذي يريــــد ) ج.م.ق 940املــــادة (وال يتقــــرر هــــذا احلــــق إال علــــى العقــــارات دون املنقــــوالت 

الـذي يريـد التخصـيص  احلصول على حق التخصيص أن يقدم عريضـة إىل رئـيس احملكمـة الـيت يقـع يف دائرـا العقـار

عليه، وتسري على حق التخصيص حبسب األصل كافـة األحكـام واآلثـار الـيت تسـري علـى الـرهن الرمسـي وذلـك مـع 

وللــدائن الــذي حصــل علــى حــق ختصــيص علــى ) ج.م.ق 947املــادة (عــدم اإلخــالل مبــا ورد مــن أحكــام خاصــة 

ئنني الـــذين قيـــدوا حقـــوقهم بعـــده، إذ األولويـــة تقـــرر أي الـــدا(عقـــارات مدينـــه حـــق التقـــدم علـــى الـــدائنني التـــاليني لـــه 

وكذلك خيـول حـق التخصـيص تتبـع العقـار يف أي يـد يكـون للتنفيـد عليـه  ).باألسبقية يف القيد كما يف الرهن الرمسي

  .و استفاء حقه
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  :حق االمتياز

صـفته وال يكـون للـدين أولويـة يقررهـا القـانون لـدين معـني مراعـاة منـه ل"حق االمتيـاز بأنـه  982عرفت املادة 

  ".امتياز إال مبقتضى القانون

ال يتقرر االمتياز إال بنص القانون مراعاة لصفة معينة أو اعتبارات إنسانية كاالمتياز املقـرر ألجـور العمـال أو 

  .امتياز املصروفات القضائية

إىل  989يف املـواد مـن  وتنقسم حقوق االمتياز إىل عامة وخاصة ولقد أشار القانون املـدين إىل هـذا التقسـيم

1001.  

ختــول للــدائن صــاحب حــق االمتيــاز اســتيفاء حقــه باألولويــة مــن أمــوال املــدين وقــت  وحقــوق االمتيــاز العامــة

  .التنفيذ عقارات كانت ومنقوالت

فإا ترد على عقار أو على منقول معني، ومن االمتيـازات اخلاصـة الـواردة علـى  حقوق االمتياز الخاصةأما 

  .املنقول الضرائب والرسوم املستحقة للخزينة العامة وتستوىف قبل أي حق آخر

ومــن حقــوق االمتيــاز اخلاصــة الــواردة علــى عقــار امتيــاز املبــالغ املســتحقة للمهندســني أو املقــاولني عــن أعمــال 

العامـة املبـالغ  يـازم أو الصيانة وجيـب أن يقيـد االمتيـاز وتكـون مرتبـة مـن تـاريخ القيـد، ومـن حقـوق االمتالبناء والرتمي

وختول حقـوق االمتيـاز ألصـحاا سـلطة التقـدم وفقـا للمرتبـة الـيت حيـددها . املستحق للخدم والعمال وكل أجري آخر

  .نص القانون

  .اصة يف املنقول والعقار باستثناء احلائز حسن النيةأما سلطة التتبع ال تكون إال حلقوق االمتياز اخل
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ومن الطبيعي أال ختضع حقوق االمتياز اخلاصة اليت ترد على املنقـول لنظـام القيـد وال تنفـذ يف العقـار إال بعـد 

رتبـــة القيــد وتتقــدم حقــوق االمتيـــاز العامــة علــى غريهـــا مــن حقــوق االمتيـــاز فــإذا تزامحــت هـــذه احلقــوق وكانــت يف م

  .تستوىف بقيمة كل منها واحدة

  جدول مقارنة بين الحقوق العينية التبعية

  حق االمتياز  الرهن الحيازي  الرهن الرسمي  نوع الحق
ـــدائن تي  مصدر احلق ـــتم بـــني ال قـــرر مبقتضـــى عقـــد رمســـي ي

واملــــــــــــدين أو أي شــــــــــــخص آخــــــــــــر، وحــــــــــــق 
التخصيص ال خيتلـف عنـه إال يف أن مصـدره 

  .هو القضاء

قـــــــــرر مبقتضـــــــــى عقـــــــــد تي
بـني الـدائن واملـدين عريف 

  .أو أي شخص آخر

يتقــــــــــرر بــــــــــنص القــــــــــانون 
ـــــــدائنني  محايـــــــة لـــــــبعض ال

  .ألمهية ديوم

قـــد يـــرد علـــى مـــال معـــني   يرد على العقار واملنقول  ال يرد إال العقار  حمل احلق
مـــــن أمـــــوال املـــــدين وهـــــو 
حــــــق االمتيــــــاز اخلــــــاص، 
وقـــــد يشـــــمل كـــــل أموالـــــه 

  .وهو حق االمتياز العام
التقــــــــــــــــــــــــدم 

  والتتبع

خيـــول صـــاحبه ميـــزيت التقـــدم علـــى غـــريه مـــن 
  الدائنني والتتبع

خيـــــــــول صـــــــــاحبه ميـــــــــزيت 
ـــــى غـــــريه مـــــن  التقـــــدم عل

  الدائنني والتتبع

ــــــــاز اخلــــــــاص  حــــــــق االمتي
خيــــــــــول صــــــــــاحبه ميــــــــــزيت 

  .التقدم والتتبع
ول حــق االمتيــاز العــام خيــ

ــــــــزة التقــــــــدم  صــــــــاحبه  مي
فقط ألنه غري حمصـور يف 

  .مال معني
حيــــــازة املــــــال املرهــــــون مــــــن املــــــدين ال ينقــــــل   نقل الحيازة

  .الراهن إىل الدائن املرن
ينقل حيازة املال املرهـون 
ــــــدائن  مــــــن املــــــدين إىل ال
ـــــــازة  وينتهـــــــي خبـــــــروج حي

  .املال من الدائن

  ال ينقل احليازة

  :الحقوق الشخصية -2
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بـأداء عمـل هي سلطة يقررها القانون لشخص وهو الدائن قبل شـخص آخـر يسـمى املـدين متكنـه مـن إلزامـه 

) حقــا إذ نظرنــا إليــه مــن ناحيــة الــدائن(أو االمتنــاع عنــه حتقيقــا ملصــلحة مشــروعة للــدائن ويســمى احلــق الشخصــي 

  .ويسمى التزاما إذا نظرنا إليه من ناحية املدين

ويتميــز احلـــق الشخصــي بأنـــه ال ميكــن لصـــاحبه احلصـــول عليــه إال بتـــدخل املــدين، وعلـــى هــذا خيتلـــف احلـــق 

ق الشخصــي، ذلــك أن احلــق العيــين هــو ســلطة مباشــرة علــى الشــيء وال يســتلزم وســاطة بــني صــاحب العيــين عــن احلــ

  .احلق والشيء حمل احلق

  :جدول مقارنة بين الحق العيني والحق الشخصي

  الحق الشخصي  الحق العيني  الموضوع

ال يوجد إال طرف واحد هو صـاحب احلـق، فـال يوجـد   من حيث األطراف
والشـيء الـذي يـرد عليـه هـذا وسيط بـني صـاحب احلـق 

  احلق

يوجــد طرفــان، أحــدمها صــاحب احلــق 
  )املدين(، واآلخر امللتزم )الدائن(

هــو ســلطة مقــررة علــى شــخص آخــر   هو سلطة لشخص على شيء معني بالذات  من حيث المحل
االمتنـــــاع عـــــن / حملهـــــا القيـــــام بعمـــــل 

  .إعطاء شيء /عمل
أو طويل املدة، مثال حـق يكون احلق العيين حقا دائما   من حيث المدة

امللكيــة هــو حــق مؤبــد وإن كانــت هنــاك بعــض احلقــوق 
العينيــــة لفــــرتات مؤقتــــة ولكنهــــا لفــــرتات طويلــــة أي أــــا 

  تقيد حرية املدين مدة طويلة

احلــــــق الشخصــــــي هــــــو أساســــــا حــــــق 
مؤقـــت ألنـــه يقيـــد مـــن حريـــة املـــدين، 
فـــال جيـــوز أن يكـــون احلـــق الشخصـــي 

  .لفرتة طويلة
  :ول صاحبه ميزتنيخي  من حيث اآلثار

، ويقصـد بـه تتبـع الشـيء الـذي ينصـب عليـه التتبع )1
ـــــــد يكـــــــون  ـــــــه الســـــــرتجاعه يف أي ي احلـــــــق، واللحـــــــاق ب

إذا كـــان الشـــيء منقـــوال ماديـــا وحـــازه بطريـــق : اســـتثناء(
حســـــن النيـــــة، تنتقـــــل امللكيـــــة يف هـــــذا املنقـــــول بقاعـــــدة 
ـــــة وهـــــذا اســـــتثناء علـــــى  ـــــازة يف املنقـــــول ســـــند ملكي احلي

  .)لعامةالقاعدة ا

أصـــحاب احلـــق الشخصـــي ال يتقــــدم 
أحـــد مـــنهم علـــى اآلخـــر فتـــتم قســـمة 
مــال املــدين بيــنهم قســمة غرمــاء، أي 
كــل واحــد يأخــذ حصــته مبقــدار دينــه 

  .الذي له على املدين
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، ومؤداه أن صاحب احلـق العيـين يتقـدم علـى التقدم)2
  . للحصول على حقهنيغريه من الدائنني العادي

  

  ):المعنوية(الحقوق الذهنية  -3

احلــق الــذهين هــو كــل مــا يـَْنــُتج عــن الفكــر البشــري كاالبتكــار حبيــث تظهــر شخصــية صــاحبه وجيــد هــذا احلــق 

  .مصدره يف الدستور والقانون

  :وتنصب احلقوق الذهنية على أشياء غري مادية وهي تنقسم إىل قسمني

  .لمي أو أديبومن أبرزها حقوق املؤلف كتأليف كتاب ع :الملكية األدبية والفنية -1

  اخل... كرباءة االخرتاع والعالمة التجارية واالسم التجاري   :الملكية الصناعية -2
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  )محل الحقأشخاص الحق و (أركان الحق : الثالث المحور

  :قسم احلق من حيث أركانه إىل قسمني مهاني

حيث يكون الشخص الذي يكتسب احلق إّمـا شـخص طبيعيـا وهـو اإلنسـان، وإّمـا شخصـا  احلق،أشخاص 

  .معنويا أو اعتباريا وبذلك يكون صاحبا للحق

  .فهو ينصب على موضوع معني. فهو الشيء أو العمل الذي يرد عليه االختصاص يف احلقأّما حمل احلق 

  )الشخصية القانونية(أشخاص الحق : المبحث األول

الشخصــية القانونيـــة ركــن أساســـي للحــق ومتثـــل اجلانــب العضـــوي فيــه، وهـــو اجلانــب الـــذي حيــّدد اجلهـــة تعــّد 

ن وحـــده، بـــل مـــدلوهلا ينصـــرف إىل جمموعـــات النـــاس، وجمموعـــات صـــاحبة احلقـــوق، ومل تـَُعـــْد مقتصـــرة علـــى اإلنســـا

ص املعنويـــة أو االعتباريـــة األمـــوال الـــيت تســـتهدف اجلماعـــة، إذ اعتربهـــا القـــانون أشـــخاص قانونيـــة ومسيـــت باألشـــخا

والشخصـية القانونيـة ختـّول للفـرد أهليـة اكتسـاب احلقـوق وحتّمـل االلتزامـات، ) كالدولة، الواليـة والبلديـة، الشـركات(

  .األشخاص الطبيعية واألشخاص املعنوية: وميكن التمييز بني نوعني من الشخصية القانونية ومها

  (La personne physique)الشخص الطبيعي : المطلب األول

الشخص الطبيعي هو اإلنسان الذي يتمتع بالشخصية القانونيـة، حيـث يكـون أهـال للتمتـع بـاحلقوق وحتمـل 

  .، وميّر عرب مراحل وذلك من بداية الشخصية الطبيعية إىل غاية انتهائها1االلتزامات

  

                                                           

ية للتوزيع أمحد سي علي، مدخل للعلوم القانونية، النظرية العامة للحق وتطبيقاا يف التشريع اجلزائري، الطبعة األوىل، ديوان املطبوعات اجلامع  1
  .59، ص 2014، والنشر، اجلزائر
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  بداية الشخصية القانونية للشخص الطبيعي: الفرع األول

  )البداية الطبيعية للشخصية(بتمام الوالدة : أوال

يف فقرـــا األوىل مـــن  25نصـــت عليـــه املـــادة اتبـــدأ شخصـــية اإلنســـان يف األصـــل بتمـــام والدتـــه حيـــا وهـــذا م

تتمثـل يف متـام والدتـه حيـا ومـا يرتتـب عنهـا مــن القـانون املـدين؛ أي تبـدأ الشخصـية القانونيـة لإلنسـان بواقعـة قانونيــة 

وكـــذلك الشـــريعة اإلســـالمية، ويقصـــد بـــذلك خـــروج املولـــود كلـــه  1ت مـــن والدتـــهحقـــوق مدنيـــة ولومـــات بعـــد حلظـــا

  .وانفصاله عن أمه انفصاال تاما

  تحقيق الحياة عند تمام الوالدة: ثانيا

يكفــي انفصــال املولــود عــن أمــه وخروجــه حيــا حــىت تثبــت لــه الشخصــية القانونيــة وإمنــا جيــب التحقــق مــن ال 

فـالعربة يف ابتـداء الشخصـية تكـون بتـوافر احليـاة فصال حىت ولـو مـات عقـب ذلـك مباشـرة، حياته فعًال عند متام االن

يف املولـود حلظـة واحـدة هـي حلظـة االنفصـال دون توقـف علــى اسـتمرار احليـاة بعـد هـذه اللحظـة وميكـن التحقـق مــن 

نفس واحلركــة فــإن مل ظــاهرة كالبكــاء، الصــراخ، التــحيــاة املولــود يف هــذه اللحظــة مــن خــالل عــّدة أعــراض وعالمــات 

  2.وتثبت واقعة امليالد بالقيد يف السجالت الرمسيةيتوافر شيء من ذلك كان للقاضي االستهداء برأي أهل اخلربة و 

  المركز القانوني للجنسية :ثالثا

علــى أن اجلنــني يتمتــع بـــاحلقوق «: يف فقرــا الثانيـــة مــن القــانون املــدين علــى مـــا يلــي 25لقــد نصــت املــادة 

  :ويثبت للحمل أو اجلنني احلق يف 3»بشرط أن يولد حيا املدنية

                                                           

  .املتضمن القانون املدين 1975سبتمرب  26املوافق لـ  1395رمضان  20املؤرخ يف  58-75من األمر رقم  25املادة  1
  .137، ص 2001نبيل إبراهيم سعد، املدخل إىل القانون، نظرية احلق، الطبعة الثانية، منشأة املعارف للنشر، مصر،  2
  .57، ص 2000حممدي فريدة زواوي، املدخل للعلوم القانونية لنظرية احلق، دون طبعة، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، اجلزائر،  3
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فــإذا كــان اجلنــني هــو الــوارث الوحيــد توقــف لــه كــل ) مــن قــانون األســرة 128حســب املــادة ( :الميــراث -أ

مـن  173وقـد نصـت املـادة ) أي الذكر أم األنثـى(أيهما أكثر  الرتكة، أما إذا كان وارث من غريه فيوقف له نصيب

يوقــف مــن الرتكــة للحمــل األكثــر مــن حــظ ابــن واحــد أو بنــت واحــدة إذا كــان احلمــل «: ى مــا يلــياألســرة علــ. قــا

يشــارك الورثــة أو حيجــبهم حجــب نقصــان، فــإن كــان حيجــبهم حجــب حرمــان يوقــف الكــل وال تقســم الرتكــة إىل أن 

  .»تضع احلامل محلها

أشــهر مــن تــاريخ االنفصــال  10إذا كــان الــزواج شــرعيا أو إذا ُوضــع احلمــل خــالل  :ثبــوت نســبه ألبيــه -ب

  .األسرة. من قا 43أو الوفاة وهذا ما نصت عليه املادة 

  .اإلجهاض: كحقه يف احلياة وعدم التعرض له مثل  :الحقوق المالزمة للشخصية -ج

  »تصح اهلبة للحمل بشرط أن يولد حبا«: األسرة على أنّه. ق 209تنّص املادة : الهبة -د

وصـية للحمـل بشـرط أن يولـد حيـا، وإذا تصـح ال«علـى أنّـه األسـرة . مـن قـا 187تـنص املـادة  :الوصـية -هـ

  1»ولد توائم يستحقوا بالتساوي ولو اختلف اجلنس

  انتهاء الشخصية القانونية للشخص الطبيعي: الفرع الثاني

  .تنتهي الشخصية القانونية بالوفاة الطبيعية أو الوفاة احلكمية

  الطبيعيةالوفاة : أوال

تتفق التشريعات املقارنة منهـا التشـريع اجلزائـري علـى أنـه بتحقـق مـوت الشـخص الطبيعـي، تنتهـي شخصـيته  

املـــدين . مــن القـــا 26مـــا نصـــت عليــه املـــادة ؛ أي تنتهـــي الشخصــية القانونيـــة لإلنســـان مبوتــه فعـــًال، وهــذا 2القانونيــة

                                                           

  .58حممدي فريدة الزواوي، املرجع السابق، ص  1
  .76ملرجع السابق،ـ ص أمحد سي علي، مدخل للعلوم القانونية، النظرية العامة للحق وتطبيقاا يف التشريع اجلزائري، ا 2
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أدرج يف  يوجــــد هــــذا الــــدليل أو تبــــني عــــدم صــــحة مــــا فــــإذا مل »تثبــــت الــــوالدة والوفــــاة بالســــجالت املعــــّدة لــــذلك«

السجالت جيوز اإلثبات بأية طريقة حسب اإلجراءات اليت يـنص عليهـا قـانون احلالـة املدنيـة ويرتتـب علـى الوفـاة أن 

وبعـد انقضـائها تسـتطيع أن تتـزوج ( تبدأ من تاريخ الوفاةأشهر وعشرة أيام " 04"تعتد الزوجة عّدة الوفاة وهي 

تنتقـل ) بالوفـاة(وإعماال للقاعدة الشرعية بأال تركة إّال بعـد سـداد الـديون، وعنـد انقضـاء الشخصـية القانونيـة ). غريه

يــرى أن الشخصــية القانونيــة حقــوق املتــويف املاليــة إىل ورثتــه وذلــك بعــد ســداد مــا عليــه مــن ديــون، لكــن هنــاك مــن 

للمتويف تستمر بعد وفاته بصفة افرتاضية وذلـك إىل حـني سـداد ديونـه، وافـرتاض ذلـك أمـر غـري مقبـول وغـري معقـول 

وال وخمالف للطبيعة فهو مبثابة حيلـه اصـطنعها الـذين حـاولوا إبقـاء أمـوال املتـويف علـى ذمتـه حـىت يـتم سـداد الـديون، 

نتقل إىل الورثة ولكن ال ختلص هلم إىل حـني سـداد الـديون، فالشخصـية القانونيـة ال ميكـن نوافق هذا القول فالرتكة ت

ة ويالحــظ أن انتهــاء الشخصــية القانونيــة بالوفــاة ينــتج عنــه أنــه ال ميكــن الشــخص التعبــري عــن أن تســتمر بعــد الوفــا

وط الـيت اشـرتطها املتـويف أحيانـا قائمـة إرادته إذ ال تبقى اإلرادة قائمة وال تستمر بعد الوفـاة لكـن اسـتثناءا تظـل الشـر 

ويعمل ا كما يف حالة تقرير الواقف لبعض الشروط املنظمة للوقف فيعمـل ـا حـىت بعـد وفاتـه، ولقـد نصـت املـادة 

جيــوز للقاضــي أن يلغــي أي شــرط مــن الشــروط الــيت يشــرتطها الواقــف يف «: مــن قــانون األوقــاف علــى مــا يلــي 16

  .»الوقف أو مبصلحة الوقف عليهوقفه إذا كان ملقتضى حكم 

 وكذلك احلال بالنسبة للواهب واملوصى فإن إرادته تستمر بعـد وفاتـه إذا اشـرتط علـى املوهـوب لـه أو املوصـى

لـــه عـــدم التصـــرف يف األمـــوال الـــيت انتقلـــت إليـــه فيلتـــزم اخللـــف بالتقيـــد بـــإرادة الســـلف وال ينتهـــي هـــذا التقيـــد بوفـــاة 

املشــرتط، ولكــن تفاديــا لعــدم اإلضــرار بــاخللف فــإن شــرط املنــع مــن التصــرف جيــب أن خيفــف مصــلحة املشــرتط أو 

معينــة ممــا جيعــل اإلرادة تســتمر بعــد الوفــاة ملــدة املتصــرف إليــه أو الغــري وجيــب حتديــد شــرط املنــع مــن التصــرف ملــدة 

  .حمددة ويزول أثرها التقليدي بانقضاء هذه املدة
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أّما بالنسبة للزوجة فلـم يضـع املشـرع حكمـا هلـا إال أن فقهـاء املسـلمني أمجعـوا علـى أنـه إذا ظهـر املفقـود قبـل 

يف الظـاهر ال يف البـاطن، فـإذا ظهـر املفقـود   دخول الزوج الثاين بالزوجة فهي لزوجها األول ألن الزوج الثـاين صـحيح

كــان الــزواج بــاطال، ولكـــن اختلــف الفقهــاء حـــول مســألة عــودة املفقـــود بعــد أن تكــون زوجتـــه اعتــدت عــدة الوفـــاة 

فوفقــا للمــذهب املــالكي تســقط عصــمة الــزوج األول بــدخول الثــاين ــا، أمــا بالنســبة  1.وتزوجــت بغــريه ودخــل ــا

إذا عــاد زوجهــا األول بعــد دخــول الثــاين ــا فيختــار األول بــني امرأتــه والصــداق، فــإن ألصــحاب املــذهب الشــافعي 

  .عنده وإن اختار امرأته فتعود إليهاختار الصداق فالصداق على زوجها وتبثث

  )االعتباري(الموت الحكمي : ثانيا

  .واملفقودويتمثل ذلك يف حالة ما إذا كانت الوفاة يقينية كما هو الشأن بالنسبة للغائب 

الــذي منعتــه ظــروف قــاهرة مــن «مــن قــانون األســرة فالغائــب هــو الشــخص  110حســب املــادة  :الغائــب -أ

  2»الرجوع إىل حمل إقامته أو إدارة شؤونه بنفسه، مدة سنة وتسبب غيابه يف ضرر الغري يعترب يف حكم كاملفقود

ص الغائـــب الـــذي ال يعـــرف الشـــخ«مـــن قـــانون األســـرة فـــاملفقود هـــو  109حســـب املـــادة : المفقـــود -ب

، وعليـه فـاملفقود ال يعلـم علـى وجـه اليقـني أحيـا هـو أم »مكانه وال يعرف حياته أو موتـه وال يعتـرب مفقـودا إّال حبكـم

  .ميتا، حيث تنقطع أخباره على حنو يرجح وفاته

  :اآلثار المترتبة على الحكم بالفقدان

سواء بالنسبة ألموالـه أو زوجتـه طاملـا مل يصـدر حكـم إذا صدر حكم بفقدان الشخص فإنه يعترب مازال حيا 

  .بوفاته

                                                           

  .59و  58حممدي فريدة الزواوي، املرجع السابق، ص  1
  .134، ص 2006حممد الصغري بعلي، املدخل للعلوم القانونية، نظرية القانون ونظرية احلق، من دون طبعة، دار العلوم، اجلزائر، 2
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ال تقســم أموالـه بـني الورثــة ويـرى مجهـور املالكيــة أن املفقـود يـرث مــن غـريه وإن مل يــورث  :بالنسـبة ألموالـه* 

ة ألن حياتـه هـي األصــل الثابـت قبـل احلكــم مبوتـه فوقـف للمفقــود مـن تركـة مورثــه نصـيبه فيهـا وهــذا مـا تضـمنته املــاد

علــى القاضــي عنــدما حيكــم بالفقــد أن حيصــر أمــوال املفقــود وأن يعــني يف حكمــه «مــن قــانون األســرة بقوهلــا  111

فـال يعتـرب املفقـود ميتــا  »مقـدما مـن األقـارب أو غـريهم لتسـيري أمـوال املفقـود ويتسـلم مــا اسـتحقه مـن مـرياث أو تـربع

  .دان فاملفقود يرث من مات قبل احلكم بالوفاةإّال من تاريخ احلكم بالوفاة وليس من تاريخ احلكم بالفق

تبقـى علـى ذمــة زوجهـا ألنــه يعتـرب حيــا إّال أنـه يكـون هلــا أن تطلـب التطليــق وفقـا للمــادة  :بالنسـبة للزوجــة* 

من قانون األسرة اليت جتيز هلا طلب التطليق يف حالة هجر يف املضجع ألكثر من أربعة أشـهر حيـث جـاء فيهـا  53

اهلجر يف املضجع فوق أربعة أشهر، الغيبة بعـد مضـي سـنة بـدون : أن تطلب التطليق لألسباب التاليةجيوز للزوجة «

  1»...عذر وال نفقة

  :حاالت الحكم بموت المفقود

  .ختتلف املدة اليت جيب أن يصدر بعدها احلكم بالوفاة حبسب احلالة اليت فقد فيها الشخص

علــى طلــب أحــد الورثــة أو مــن لــه مصــلحة أو النيابــة العامــة وهــذا حســب  حيكــم القاضــي بوفــاة املفقــود بنــاءا

  .من قانون األسرة ونفرق يف ذلك بني حالتني 114املادة 

واحلــاالت االســتثنائية كزلــزال أو حريــق أو   احلالــة الــيت يغلــب فيهــا اهلــالك كحالــة احلــرب :الحالــة األولــى/ 1

  .سنوات من غيابه 04حيكم باملوت بعد مرور  كمن خيرج من بيته لقضاء حاجة ومل يعد، فالقاضي

احلالــة الــيت ال يغلــب فيهــا اهلــالك كاملســافر أو كالــذي يــذهب للدراســة يف اخلــارج ومل تــرد : الحالــة الثانيــة/ 2

عنــه أخبــار فهــي حــاالت ال يغلــب فيهــا احتمــال هــالك الشــخص لــذلك تكــون للقاضــي الســلطة التقديريــة لتحديــد 
                                                           

  .61و  60حممدي فريدة الزواوي، املرجع السابق، ص  1



43 

 

و هـذا مـا  .1سـنوات 04م بعدها احلكـم بـاملوت وجيـب يف مجيـع األحـوال أن ال تقـل املـّدة عـن املّدة املطلوبة اليت يت

  .من قانون األسرة 113تضمنته املادة 

  :اآلثار المترتبة على الحكم بالوفاة

يعتــرب املفقــود بعــد احلكــم بوفاتــه ميتــا، فتــوزع أموالــه بــني الورثــة مــن تــاريخ احلكــم بوفاتــه،  :بالنســبة ألموالــه* 

فمــن مــات مــن الورثــة قبــل صــدور احلكــم ال يــرث منــه ألنــه يشــرتط الســتحقاق اإلرث أن يكــون الــوارث حــي وقــت 

  2.من قانون األسرة 128موت املوروث، وهذا ما نصت عليه املادة 

أيـام  10أشـهر و 04تد عّدة الوفاة وجيوز هلا بعدها أن تتزوج بغريه، وعّدة الوفـاة هـي تع :بالنسبة للزوجة* 

  3.من تاريخ صدور احلكم بفقده

  :ظهور المفقود حيا بعد صدور الحكم بوفاته

ال يــورث املفقـود وال تقســم أموالـه إّال بعــد صــدور «مــن قـانون األســرة  115وفقــا للمـادة :بالنسـبة ألموالــه* 

  »بوفاته، ويف حالة ظهوره حيا يسرتجع ما بقي عينا من أمواله أو قيمة ما بيع منهااحلكم 

فتكــون لــه إن مل تكــن قــد تزوجــت بغــريه، أمــا إذا كانــت قــد تزوجــت بغــريه وكــان الــزوج  :بالنســبة للزوجــة* 

يـد يعلـم حبيـاة املفقـود، اجلديد حسن النّية ودخل ا بعد انقضاء عدا فتبقـى للـزوج اجلديـد أمـا إذا كـان الـزوج اجلد

  1.أو دخل ا أثناء عدا، فإا تعود للزوج األول

                                                           

  .62و  61وي، املرجع السابق، ص حممدي فريدة الزوا 1
لزوجة : األسرة على أن. املتضمن قا 1984يونيو سنة  9املوافق لـ  1404رمضان عام  9املؤرخ يف  11-84من القانون رقم  112تنص املادة  2

  .من هذا القانون 53املفقود أو الغائب أن تطلب الطالق بناء على الفقرة اخلامسة من املادة 
، ص 2005، الوجيز يف شرح قانون األسرة اجلزائري، املرياث والوصية، الطبعة الرابعة، اجلزء الثاين، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، العريب بلحاج 3

201.  
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  الخصائص المميزة للشخصية القانونية: الفرع الثالث

  االسم: أوال

مـن خصــائص اإلنسـان أنــه حيمـل إمســا شخصـيا وامســا عائليـا، وهــي أمسـاء هلــا طبيعـة قانونيــة خاصـة ملــا يرتتــب 

  2.مل أيضا اسم الشهرة، امسًا فنيا وامسًا مستعارًاعنها من آثار قانونية، كما قد حي

االســم هــو الوســيلة الــيت يتميــز ــا الشــخص عــن غــريه، ولالســم معنيــان معــىن ضــيق ويقصــد بــه  :تعريفــه/ 1

، وتـنص (Nom de famille)واملعىن الثاين يقصد به اللقب أو اسـم األسـرة  (Prénom)االسم الشخصي 

جيب أن يكون لكل شخص لقـب واسـم فـأكثر ولقـب الشـخص يلحـق «: من القانون املدين على أنه 28/1املادة 

  3»بأوالده

  :أنواعه/ 2

وهنــاك أنــواع أخــرى لالســم حيميهــا القــانون إذا اســتعملت بصــفة مســتمرة ومحايتهــا تكــون بقــدر محايــة االســم 

  .سم التجارياملدين من ذلك اسم الشهرة واالسم املستعار واال

وهـــو مـــا يضـــعه اجلمهـــور مـــن اســـم علـــى الشـــخص حبيـــث يســـتوعب كامـــل  surnom:اســـم الشـــهرة -أ

" وردة اجلزائريــة"الســيدة فتــوكي حوريــة امللقبــة باســم : ومــن أمثــال ذلــك كأمســاء الفنــانني أمثــال  4نشــاطه ويعــرف بــه

                                                                                                                                                                                     

، 220، ص 1999إسحاق منصور، نظريتا القانون واحلق وتطبيقاما يف القوانني اجلزائرية، من دون طبعة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  1
221.  

سؤال وأجوبة منوذجية حل قضايا والتعليق على  251أمحد سي علي، مدخل للعلوم القانونية، دروس يف النظرية العامة للحق وتطبيقاما باختبارات  2
  .49، ص 2011ر، قرارات قضائية، لطلبة سنة أوىل حقوق، الفصل الثاين، من دون طبعة، دار األكادميية للطبع والنشر والتوزيع، اجلزائ

  .63حممدي فريدة الزواوي، املرجع السابق، ص  3
  .152نبيل إبراهيم سعد، املرجع السابق، ص  4
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" عبـد احللـيم حـافظ"اعيـل شـبانة امللقـب باسـم والسـيد عبـد احللـيم علـي إمس" بيونـة"والسيدة بوزارباية املعروفـة باسـم 

  1...وغريهم من الفنانني

 Pseudonyme: االسم المستعار -ب

وهــو االســم الــذي يطلقــه الشــخص عــالى نفســه رغبــة منــه يف إخفــاء شخصــيته ويكــون يف ذلــك شــأنه شــأن 

  2.االسم احلقيقي، حيث يتمتع بذات احلماية القانونية إذا اشتهر به

  :التجارياالسم  -جـ

وهو استخدام التاجر امسًا ميارس حتته جتارته ويكون مميّـزًا حمللـه التجـاري، وعنصـرا مـن عناصـره وهـو حـق مـايل 

  .نون التجاريمن القا 78قابل للتصرف فيه وفًقا للمادة 

  :االسم المدني -د

  : كيفية اكتساب االسم العائلي*

فينســب الولــد ألبيــه إذا كــان الــزواج شــرعيا، أمــا بعــد وهــو الطريــق الطبيعــي الكتســاب االســم، : النســب/ 1

وفاة الزوج أو الطالق فينسـب الولـد إىل أبيـه إذا ولـد خـالل عشـرة أشـهر، وكـذلك يثبـت النسـب بـاإلقرار أي بـإقرار 

  .البنوة هور النسب ولو مت ذلك اإلقرار يف مرض املوت

يط أو للشـخص املولـود مـن أبـوين جمهـولني، حسـب يقوم ضابط احلالة املدنية باختيار اسم اللق :القانون/ 2

  .املتضمن احلالة املدنية 1970/20/19املؤرخ يف  70/20يف فقرا الرابعة من األمر  64املادة 

                                                           

  .103أمحد سي علي، مدخل للعلوم القانونية، النظرية العامة للحق وتطبيقاا يف التشريع اجلزائري، املرجع السابق، ص  1
  .208، ص 1990عة السادسة، دار النهظة العربية، القاهرة، ياسني حممد حيي، النظرية العامة للحق، الطب 2
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جـــرت العـــادة يف الـــدول الغربيـــة علـــى أن حتمـــل الزوجـــة لقـــب زوجهـــا وال تفقـــد لقبهـــا العـــائلي : الزوجيـــة/ 3

  .فيصبح هلا لقبان ختتار بينهما

  :زات االسمممي*

  .ميتاز االسم بأنه غري قابل للتصرف أو النزول عنه كما أنه ال خيضع لنظام التقادم املكسب أو املسقط

  :حماية االسم*

حيضــى االســم حبمايــة قانونيــة أعطاهــا لــه املشــرع وتكــون احلمايــة علــى كافــة أنواعــه دون متييــز وتكــون احلمايــة 

  :على إحدى االعتدائني

  ).أي التسمي باسم الغري دون إذنه(ن حق انتحال االسم دو . 1

إّمـا باالدعـاء بعـدم أحقيتـه ـذا االسـم : املنازعة غري املربرة يف استعمال الغـري لالسـم وهـي تأخـذ صـورتني. 2

مـن القـانون  48وإما إشاعة عدم األحقية بـني النـاس واحلمايـة هنـا هـي املطالبـة بوقـف االعتـداء أو التعـويض، املـادة 

مــن  249ســنوات أو املتابعــة جبنايــة تزويــر وهــذا مــا نصــت عليــه املــادة  5أشــهر إىل  6ن بــاحلبس مــن املــدين، وتكــو 

  .قانون العقوبات

  :الطبيعة القانونية لالسم*

لقــد اختلـــف الفقهــاء حـــول حتديـــد الطبيعــة القانونيـــة لالســم فهنـــاك مـــن يــرى أنـــه جمــرد نظـــام إداري للبـــوليس 

املدين، وهناك من يرى أنه حق امللكية على حق معنوي، وهناك من يراه أنه حق وواجب يف آن واحـد، وظهـر اجتـاه 
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ــ ب مــا ينــتج صــدور االســم مــن االنتمــاء آخــر يــرى أنــه حــق مــن حقــوق األســرة وهــو الــرأي الــراجح؛ إذ أنــه يف الغال

  1لألسرة

  األهلية: ثانيا

وهي اليت يكتسبها مبجـرد والدتـه، وأهليـة اآلداء وهـي الـيت يكتسـبها يف  أهلية الوجوب: إن للشخص أهليتني

  .وقٍت الحق

  :أهلية الوجوب -أ

الدتــه إىل هـي صـالحية الشـخص للتمتــع بـاحلقوق وحتمـل االلتزامــات فهـي تثبـت لكـل شــخص طبيعـي منـذ و 

  :حني وفاته، ويف بعض األحيان تثبت قبل امليالد كاجلنني شرط والدته حيا، ومتر مبرحلتني

ـــى - ـــه غـــري صـــاحل  :المرحلـــة األول وهـــي مرحلـــة احلمـــل ويعـــد فيهـــا الشـــخص ذو أهليـــة وجـــوب ناقصـــة ألن

  2.من قانون األسرة 187للتحمل بااللتزام وغري صاحل لكسب احلقوق وتثبت له شرط والدته حيا حسب املادة 

 مــا تبــدأ بعـد والدتــه حيــا حيـث يســتطيع بعـده حتمــل االلتزامــات الكتسـاب احلقــوق، إّال  :يــةالمرحلـة الثان -

ـــال ذلـــك املـــادة  ـــه القـــانون بـــنص خـــاص، مث املـــدين الـــيت متنـــع احملـــامني مـــن شـــراء احلقـــوق . مـــن القـــا 402منعـــه عن

  .من قانون األسرة اليت متنع قاتل العمد من مرياث مقتوله 135املتخاصم عنها واملادة 

  

  

                                                           

  .68، 67، 66حممدي فريدة الزواوي، املرجع السابق، ص  1
تصح «املتضمنة قانون األسرة على  1984يونيو سنة  9املوافق لـ  1404رمضان عام  09املؤرخ يف  11-84من القانون رقم  187تنص املادة  2

  .»حيا، وإذا ولد توائم يستحقوا بالتساوي ولو اختلف اجلنس الوصية للحمل بشرط أن يولد
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  :أهلية األداء -ب

األداء تفـرتض أهليـة الوجـوب والعكـس غـري  هي صالحية الشخص ملباشرة التصرفات القانونية بنفسـه وأهليـة

كمــا أن تصــرفات كامــل األهليــة تـَُعــد صــحيحة، ونــاقص األهليــة تصــرفاته قابلــة لإلبطــال، ومعــدوم األهليــة . صــحيح

  . 1من قانون األسرة) 85، 83، 82املواد (تصرفاته باطلة بطالنا مطلقا 

  :وإنه ميكن متييز أهلية األداء باملراحل التالية

  .ليس له أهلية األداء :وهي مرحلة اجلنني :المرحلة األولى -أ

حــىت  وتبــدأ هــذه املرحلــة مــن الــوالدة): عــدمي األهليــة(وهــي مرحلــة الصــّيب غــري املميــز  :المرحلــة الثانيــة -ب

سنة ال يعد أهال ملباشرة أي تصرف حـىت ولـو كـان نافعـا لـه نفعـا حمًضـا، وهـذا  13بلوغ سن التمييز، فالصغري دون 

ال يكــون أهــال ملباشــرة حقوقــه املدنيــة مــن كــان فاقــد التمييــز لصــغر يف الســن أو «: املعدلــة 42نصــت عليــه املــادة  مــا

فكــل العقــود الـيت يربمهــا تعتــرب عقـود باطلــة بطــالن  »عتـه أو جنــون، يعتــرب غـري مميــز مــن مل يبلـغ السادســة عشــر سـنة

  .فليس إلرادته أثر مطلق، وال يستطيع قبول اهلبة لكونه فاقد للتمييز ومن مت

ومتتــد هــذه املرحلــة مــن الثالثــة عشــر ســنة دون ): نــاقص األهليــة(مرحلــة الصــّيب املميــز  :المرحلــة الثالثــة -ج

فـإذا كانـت تـدخل ضـمن . سـنة، وهنـا تكـون أهليتـه قابلـة لإلبطـال ومنيزهـا مـن خـالل تصـرفاته 19بلوغ سن الرشـد 

التصــرفات الــيت تــدور بــني النفــع والضــرر مرتوكــة للســلطة التقديريــة  التصــرفات الضــارة حمًضــا فإــا تكــون باطلــة، أمــا

  2.للقاضي؛ أّما التصرفات النافعة نفًعا حمضا فإا جائزة مع إمكانية إبطاهلا

  )كامل األهلية(أهلية التمييز  :المرحلة الرابعة -د

                                                           

  .76، 75حممدي فريدة الزواوي، املرجع السابق، ص  1
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وهي مرحلة بلوغ سـن الرشـد وهنـا تكـون تصـرفاته صـحيحة سـواء كانـت نافعـة أو ضـارة، فيعتـرب كـل شـخص 

ســنة كاملــة يعتــرب كامــل األهليــة إلدارة أموالــه والتصــرف فيهــا كمــا يشــاء، هــذا إذا مل يكــن قــد أصــيب  19بلــغ ســن 

كــل شــخص بلــغ ســن «ملــدين مــن القــانون ا 40بعــارض مــن عــوارض األهليــة أو مبــانع مــن موانعهــا، حســب املــادة 

ـــا ـــة وســـن الرشـــد  »الرشـــد متمتًع ـــه يكـــون كامـــل األهليـــة ملباشـــرة حقوقـــه املدني ـــة ومل حيجـــر علي ســـنة   19بقـــواه العقلي

  1»كاملة

  :عوارض أهلية األداء -هـ

وتتـأثر أهليتـه بالتبعيـة، وقـد  عنـدهعلـى التمييـز  فتـؤثريقصد ا بعض املؤثرات اليت تصيب شخصـية اإلنسـان 

شخصــية الفــرد هلــذه العــوارض قبــل بلوغــه ســن الرشــد، فيــؤدي ذلــك إىل احلكــم باســتمرار الواليــة والوصــاية تتعــرض 

وهناك نـوعني مـن  2.عليه، وقد تصيب هذه العوارض الفرد بعد بلوغه سن الرشد فتؤدي إىل إعدام أهليته وإنقاصها

  :العوارض

  :وتتمثل في: عوارض معدمة لألهلية/ 1

بأفعالــه وأقوالــه، فهــو شــخص فاقــد للعقـــل يصــيب العقــل ويفقــده متييــزه، فـــال يعتــد وهــو مــرض :الجنــون -أ

  ).ال مييز بني العمل النافع والعمل الضار(ومنعدم اإلدراك 

وهــو نقصــان العقــل واختاللــه، وجيعــل الشــخص قليــل الفهــم، خمــتلط الكــالم دون أن يصــل إىل  :العتــه -ب

  3.مرتبة اجلنون
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مية بــني اجلنــون والعتــه، فــاجلنون يصــاحبه اضــطراب وهيجــان، أّمــا العتــه فيالزمــه ويفــرق فقهــاء الشــريعة اإلســال

اهلدوء، كما يفرقون بني اجلنون املستمر واجلنون املتقطع وهو اجلنـون الـذي تتخللـه فـرتات انقطـاع، فيكـون للمجنـون 

  1.حالة صحوته أهليه أداء ويعد هذا األمر األخري صعب اإلثبات

نون واملعتوه يف احلكم واعترب كال منهمـا كالصـيب غـري املميّـز، وحيجـر عليهمـا حبكـم وقد سوى القانون بني ا

مـن احملكمــة وفًقــا لإلجــراءات الـيت يبنيهــا القــانون يف هــذا الصـدد، كمــا يرفــع احلجــر بقـرار مــن احملكمــة كــذلك إذا مــا 

  2.انتهت حالة اجلنون أو العته

  :حكم تصرفات المجنون أو المعتوه -

مـن قـانون األسـرة بـني تصـرفاته الصـادرة قبـل احلكـم بـاحلجز عليـه وبـني تلـك الصـادرة بعـد  107تفرق املادة 

تعتــرب تصــرفات احملجــور عليــه بعــد احلكــم باطلــة وقبــل احلكــم إذا  «: صــدور احلكــم بــاحلجز، إذ نصــت علــى مــا يلــي

  .»كانت أسباب احلجر ظاهرة وفاشية وقت صدورها

  :قبل توقيع الحجر -

الفــرتة الســابقة علــى تســجيل طلــب احلجــر تعتــرب مجيــع تصــرفاما صــحيحة، حــىت ولــو كانــت حالــة الســفه يف 

والغفلـــة شـــائعة أو معلومـــة مـــن الطـــرف اآلخـــر أو تـــواطئ، فإـــا تأخـــذ حكـــم التصـــرفات املربمـــة بعـــد تســـجيل طلـــب 

  .احلجر

يف حكــم الصــّيب املميــز،  ولكــن يالحــظ أن املشــرع ســوى بــني تصــرفات الغافــل والســفيه، واعتــرب كــل منهمــا

  .وحيجر على كل من السفيه وذي الغفلة بقرار من احملكمة
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  :بعد توقيع الحجر -

تأخذ تصرفات السفيه وذي الغفلة حكم تصرفات ناقص األهلية بسبب صغر السن، فإذا كانت ضارة مـا 

انت دائرة بني النفـع والضـرر تكـون ضرارا حمًضا تكون باطلة، وإذا كانت نافعة نفًعا حمًضا كانت صحيحة، أما إذا ك

قابلــة لإلبطــال ذلــك ألن الســفه والغفلــة ليســت أمــراض تصــيب العقــل بصــفة علنيــة، وال تــذهب بــاإلدراك كــاجلنون 

  1.والعته، هلذا ال ميكن التسوية بينهما

  .مثل التربع له، وقبول اهلبة والوصية: التصرفات النافعة نفعا حمضا* 

  .مثل التربع واهلبة والوصية، تعترب باطلة بطالنا مطلقا: حمضاالتصرفات الضارة ضررا * 

مثل البيع واإلجيار، فتكون قابلة لإلبطال ملصـلحة القاصـر وحـده، إال : التصرفات الدائرة بني النفع والضرر* 

  .إذا أقره

  :حكم تصرفاته الصادرة قبل الحجر -

، وذلـك حتقيقـا السـتقرار املعـامالت، وهـذا إذا  األصل أن مجيع تصرفاته صحيحة رغـم انعـدام التمييـز لـديهما

وقت التعاقد، أما إذا كانت شائعة وقـت التعاقـد أو كـان الطـرف اآلخـر الـذي كانت حالة اجلنون والعته غري شائعة 

  .تعاقد مع انون أو املعتوه على علم ذه احلالة، فإن تصرفات انون واملعتوه تكون باطلة بطالنا مطلًقا

يكون احلجـر بنـاء علـى طلـب أحـد األقـارب، أو مـن لـه مصـلحة :تصرفات الصادرة بعد الحجرحكم ال -

  2.أو من النيابة العامة، وبعد توقيع احلجر تكون تصرفات انون واملعتوه باطلة

  :وتتمثل يف: عوارض منقصة لألهلية/ 2
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  .العقل والشرعوهو من يبذر املال ويبدده يف غري موضعه، على غري مقتضى : السفيه -أ

وهـــو الشـــخص الــــذي ال حيســـن التمييـــز بـــني الــــرابح واخلاســـر مـــن التصـــرفات، وُخيــــدع يف  :ذو الغفلـــة -ب

  1.معامالته بسهولة

  :حكم تصرفات السفيه وذي الغفلة -

كل من بلغ سن التمييـز ومل يبلـغ سـن الرشـد وكـان سـفيها «: من القانون املدين على ما يلي 43تنص املادة 

  »يكون ناقص األهلية وفًقا ملا يقرره القانون أو ذا غفلة

  .أو الوصي أو القيم أو أقرا احملكمة املختصة باألحوال الشخصيةالويل 

األهليــة الناقصــة للقاصــر املميــز غــري البــالغ، فهــي أهليــة إدارة فقــط فلــه احلــق يف إدارة أعمالــه دون التصــرف * 

  2.يف أمالكه

  مادية، طبيعية، قانونية و قضائية :موانع األهلية -د

  )مادية( :الغيبة .1

حـىت تعتـرب الغيبـة مـانع مـادي يعـوق الشـخص عـن مباشـرة التصـرفات القانونيـة بنفسـه، فإنـه جيـب أن تنقضـي 

مدة سنة أو أكثر على غيابـه، وأن يرتتـب علـى ذلـك تعطيـل مصـاحله حبيـث يسـتحيل أن يتـوىل شـؤونه بنفسـه، ففـي 

احملكمــة وكــيال ليباشــر عنــه التصــرفات القانونيــة، أو يثبــت الوكيــل الــذي إذا تــوافرت فيــه الشــروط هــذه احلالــة تعــني لــه 

  .الواجب توافرها يف الوصي
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  1.فالغيبة كمانع من مباشرة األهلية تنتهي بزوال سببها كما تنتهي مبوت الغائب أو باحلكم باعتباره ميتا

  )بكمأصم وأ(إصابة الشخص بعاهتني (طبيعية  :العاهة -ب

وهي مانع طبيعي يرتتب على وجودها عدم استطاعة الشخص مباشرة التصرفات القانونيـة بنفسـه، أو يكـون 

يف اســتطاعته مباشــرا لكــن خيشــى مــن انفــراده بالتصــرف، فتعينلــه احملكمــة مســاعد قضــائي يتــوىل مســاعدته بالنســبة 

  .من القانون املدين 1/80اليت تقرر فيها املساعدة وهذا ما نصت عليه املادة  للتصرفات

إذا اجتمعــت عــاهتني علــى األقــل، بــني الصــم والــبكم والعمــى تعــذر عليــه بســبب هــاتني  :اجتمــاع عــاهتين

ا املـادة العاهتني التعبري عن إرادته، كانـت تصـرفاته الـيت تعينهـا احملكمـة موقوفـة علـى حضـور مسـاعده القضـائي، طبقـ

إذا كان الشخص أصم، أبكم، أو أعمى أبكم، وتعذر عليـه بسـبب تلـك «: من القانون املدين على ما يلي 1/80

. »العاهة التعبري عن إرادته، جاز للمحكمة أن تعني له مساعدا قضائيا يعاونه يف التصرفات الـيت تقتضـيها مصـلحته

عـني لـه جيعل من الصعب حتكم الشخص يف األمور والتعبري عن إرادته، لـذا جيـوز للمحكمـة أن ت فاجتماع العاهتين

مساعدا قضائيا، وال جيوز للمساعد أن يقوم ذه التصرفات مبفـرده إّال إذا كانـت احملكمـة قـد أذنـت لـه بـذلك، ألن 

  .املساعد القضائي ليس نائبا بل هو مساعد فقط

أمـا بعـد تسـجيل قــرار تعيـني املسـاعد ال جيــوز لـذوي العـاهتني القيـام ــذه التصـرفات دون مسـاعدة، وإذا قــام 

يكـون قـابال لإلبطـال كـل «: من القانون املـدين يف قوهلـا 2/80انت قابلة لإلبطال، وهذا ما نصت عليه املادة ا ك

تصـرف عـني مـن أجلـه مسـاعد قضــائي إذا صـدر مـن الشـخص الـذي تقــررت مسـاعدته بـدون حضـور املسـاعد بعــد 

  2»تسجيل قرار املساعدة
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  )ةقضائية تتبع عقوبة أصلي( :الحكم بعقوبة جنائية -جـ

) ســـنة 20ســـنوات إىل  5اإلعـــدام، الســـجن املؤبـــد أو املؤقـــت مـــن (ميتنـــع عـــن احملكـــوم عليـــه بعقوبـــة جنائيـــة 

احلجــر القــانوين، وهــو حرمــان احملكــوم عليــه أثنــاء تنفيــذ (مــن قــانون العقوبــات  7مباشــرة حقوقــه املاليــة، وفقــا للمــادة 

). أمواله طبقا لألوضاع املقررة يف حالة احلجـر القضـائيالعقوبة األصلية عليه من مباشرة حقوقه املالية، وتكون إدارة 

مــن قــانون العقوبــات ¾ وهــذه العقوبــة التبعيــة تطبــق بقــوة القــانون، وهــي مرتتبــة عــن العقوبــة األصــلية، وفقــا للمــادة 

  .»تكون العقوبة تبعية إذا كانت مرتتبة على عقوبة أصلية وال يصدر احلكم ا وإمنا تطبق بقوة القانون«

املــــؤرخ يف  74-69األمــــر رقــــم . (ي خــــالل فــــرتة وجــــود احملكــــوم عليــــه بالســــجن وتــــزول بــــزوال املــــانعوتســــر 

16/09/1969.(  

  الحالة: ثالثا

  :تعريفها -أ

حبالـة الشــخص جمموعـة الصـفات الــيت يضـعها القـانون يف االعتبــار؛ حيـث يتوقـف عليهــا حتديـد مــدى  يقصـد

صالحيته الكتساب احلقوق وااللتزام بالواجبـات، وتتحـدد هـذه الصـفات بانتمـاء الشـخص إىل دولـة معينـة، ويطلـق 

يعــين ذلــك احلالــة العائليــة، علــى ذلــك احلالــة السياســية، ومركــز الشــخص مــن حيــث كونــه منتســبا إىل أســرة معينــة، و 

  1.ومركز الشخص من حيث كونه منتسبا إىل ديانة معينة، وهو ما يسمى باحلالة الدينية

  :أنواعها -ب
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جنسـية الدولـة وتعين ارتباط الشخص بالدولة وانتمائه هلـا ويكـون ذلـك عـن طريـق محـل  :الحالة السياسية* 

ــا بالــدم أو اإلقلــيم كمــا أن  جنســية الــدم هــي جنســية أصــلية ويف حالــة تعــدد اجلنســيات يطبــق وحيملهــا بطــريقتني إّم

  .القاضي اجلنسية الفعلية أو احلقيقية

يف طوائـــف اإلســـالم ديـــن الدولـــة وال وجـــود يف اإلســـالم ملثـــل بعـــض االمتيـــازات املمنوحـــة  :الحالـــة الدينيـــة* 

التعامـل بـني املسـلمني مـع  معينة كما هو يف بعـض البلـدان ويرتتـب علـى كـون الشـخص مسـلما فإنـه خيضـع ألحكـام

  1.غري املسلمني، فال يرث املسلم غري املسلم، وكذلك ال تتزوج املسلمة بغري املسلم

  : الحالة العائلية* 

يقصــد باحلالــة العائليــة مركــز الشــخص يف أســرة معينــة باعتبــاره عضــوا فيهــا تربطــه ببــاقي أعضــائها  :تعريفهــا -

  2.رابطة وطيدة يف قرابة النسب ووحدة األصل، وقد تربطه به أعضاء أسرة أخرى كذلك رابطة من قرابة املصاهرة

  :أنواع القرابة -

تتكون أسرة الشـخص مـن ذوي «ون املدين من القان 32حسب نص املادة  ):مدأو ال: (قرابة النسب -1

  :وبذلك تكون إّما »قرباه، ويعترب من ذوي القرىب كل من جيمعهم أصل واحد

وهــي الــيت تــربط األصــول بــالفروع أي الــيت تــربط اجلــد بأبنائــه وحفدتــه، مثــل اإلبــن ألبيــه  :قرابــة مباشــرة •

 ...جلده درجة ثانية، وهكذا االبندرجة أوىل، ابن 
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وهــي الــيت تــربط بــني األشــخاص الــذين جيمعهــم أصــل واحــد دون أن يكــون أحــدهم : قرابــة الحواشــي •

اخل وعنـــد ترتيـــب درجـــة احلواشـــي تعـــد الـــدرجات ... فرعـــا لآلخـــر، مثـــل قرابـــة ابـــن األخ الشـــقيق بـــالعم

  .صعودا من الفرع لألصل املشرتك مث نزوال منه إىل الفرع اآلخر

  

  

  

  

  .فقرابة ابن العم بابن عمه هي قرابة حواشي من الدرجة الرابعة

نتيجـة الـزواج، وحيـتفظ فيهـا كـل قريـب بدرجـة قرابتـه للـزوج اآلخـر، وقـد نصـت  وتنتج: قرابة المصاهرة -2

  1.»يعترب أقارب أحد الزوجني يف نفس القرابة والدرجة بالنسبة إىل الزوج اآلخر«من القانون املدين  35املادة 

  :آثار القرابة -

للقرابة سواء كانت عن طريق النسب أو الدم أو املصاهرة آثار قانونية، الرابطة الزوجية ينشأ عنها حـق الـزوج 

يف طاعــة زوجتــه لــه وحــق الزوجــة يف النفقــة وحــق كــل منهمــا يف أن يــرث اآلخــر وغــري ذلــك، وتكــون للقرابــة املباشــرة 

حــق بيــه وحقــه يف جنســيته لرابطــة الــدم ويكــون لــألب وغــري املباشــرة آثــارا قانونيــة أخــرى كحــق االبــن يف محــل لقــب أ

مـن القـانون املـدين  35حق املـرياث فيمـا بيـنهم وذلـك تطبيقـا للمـادة تأديب ابنه وحق الوالية عليه ويكون لألقارب 

  .اجلزائري
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  الموطن: رابعا

  هو المكان الذي يقيم فيه بصفة مستقرة

  :أهميته -أ

مــن العثــور علــى مقــّر الشــخص وحتديــد مكانــه القــانوين بالنســبة ملــن  وثيقــة الصــلة بالشخصــية إذ البــدّ املــوطن 

يريد التعامل معه وأمهيته بالنسبة للشخص تتجلى يف أن األوراق القضـائية تعلـن إىل الشـخص يف موطنـه، والـدعاوي 

ويكـون مـن يكون النظر فيها من اختصاص احملكمة الواقع يف دائرا موطن املـدعي عليـه وشـهر اإلفـالس الشخصية 

اختصــاص احملكمــة الكــائن بــدائرا الــذي يوجــد فيــه مــوطن املــدين والوفــاء بااللتزامــات الــيت لــيس حملهــا شــيئا معينــا 

بالــذات يكــون يف املكــان الــذي يوجــد فيــه مــوطن املــدين وغــري ذلــك مــن أمــور يتطلــب فيهــا القــانون حتديــد مــوطن 

  1.الشخص

  :تعريفه -ب

فيـه عـادة وبصـفة مسـتقرة ويقصـد باإلقامـة املسـتمرة علـى حنـو يتحقـق  موطن الشخص هو املكان الذي يقـيم

  2.معه شرط االعتياد ولو ختللتها غيبة متقاربة أو متباعدة

  :ويشرتط يف املوطن ما يلي

  .إقامة الشخص فعال يف مكان معني وبصفة مستمرة -

                                                           

  .153نبيل إبراهيم، املرجع السابق، ص  1
، ص 1993ية العامة للقانون والنظرية العامة للحق، الطبعة الثالثة، الدار اجلامعية للنشر، بريوت، توفيق حسن فرج، املدخل للعلوم القانونية، النظر  2
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س الشــروط الســابقة يعتــرب نيــة الشــخص يف االســتمرار بــنفس املكــان فــإذا تركــه وغــادر إىل مكــان آخــر بــنف -

مـوطن كـل جزائـري هـو احملـل الـذي يوجـد «: مـن القـانون املـدين 36املـادة ذلك موطنه اجلديد، وذلك اعتماًدا على 

  .»فيه سكناه الرئيسي، عند عدم وجود سكين يقوم حمّل اإلقامة العادي مقام الوطن

  .ال جيوز للشخص الواحد أن يكون له عّدة مواطن يف نفس الوقت -

حيق لكـل مـواطن يتمتـع حبقوقـه «منه على أنّه  44واملوطن من احلقوق اليت قررها الدستور، إذ نص يف املادة 

  .»املدنية والسياسية، وأن خيتار حبرية موطن إقامته وأن ينتقل عرب الرتاب الوطين

  :أنواع الموطن -جـ

هو املكان الذي يُعتد بـه قانونـا بالنسـبة إىل كـل شـؤون الشـخص ونشـاطه بوجـه عـام وهـذا  :موطن عام -1

املـــوطن هـــو الـــذي يتحـــّدد باإلقامـــة املعتـــادة علـــى النحـــو الســـابق بيانـــه واألصـــل أن يتحـــدد بـــإرادة الشـــخص ولـــذلك 

فـإن القـانون هـو الـذي يسمى باملوطن اإلرادي أو االختياري، وهناك حالـة يكـون فيهـا الشـخص غـري كامـل األهليـة 

  .حيّدد موطن الشخص ولذلك يسمى موطن قانوين

هو املكان الذي يقوم فيه الشخص إقامة مستقرة ويعترب أنه موجود فيـه دائمـا ولـو : الموطن االختياري -2

تغيب عنه بصفة مؤقتة وهذا هـو املـوطن السـابق التعـرض لـه وهـو قاصـر فقـط علـى األشـخاص القـادرين علـى القيـام 

  .رفام القانونية بأنفسهمبتص

هـو املـوطن الـذي يتـدخل القـانون لتحديـده بالنسـبة لـبعض األشـخاص : الموطن اإللزامـي أو القـانوني -3

مــن القــانون املــدين علــى أن  01الفقــرة  38وقــد نصــت املــادة . دون اختيــار مــن جــانبهم للمكــان املعتــرب موطنــا هلــم

لذلك املـوطن اإللزامـي لألشـخاص  »ائب هو من ينوب عن هؤالء قانوناموطن القاصر واحملجور عليه واملفقود والغ«
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اإلقامة املعتـادة هلـم وإّمنـا هـو مـوطن حتمـي وذلـك بـأن جعـل مـوطنهم مـوطن  الذين حّددهم القالون ليس هو مكان

  1.من ينوب عنهم قانونا بصرف النظر عما إذا كانوا يقيمون معه أو ال يقيمون معه

املــوطن الــذي يعتــد لــه بالنســبة لــبعض األعمــال أو أوجــه النشــاط احملــدد دون غريهــا هــو : مــوطن خــاص -4

  :أنواع 3وهو 

يعتـــرب : "مـــن القـــانون املـــدين علـــى أنـــه 37وقـــد نصـــت املـــادة  :مـــوطن األعمـــال أو التجـــارة أو الحرفـــة -أ

  ".ذه التجارة أو احلرفة املكان الذي يباشر فيه الشخص جتارة أو حرفة موطن بالنسبة إىل إدارة العمال املتعلقة

األصــل أن القــانون هــو الــذي حيــّدد لكــل شــخص موطنــه وهــو يتخــذ أساســا هلــذا  :المــوطن المختــار -ب

جيــوز اختــاذ مــوطن خمتــار لتنفيــذ عمــل «مــن القــانون املــدين علــى أنــه  39التحديــد اإلقامــة الثابتــة، وقــد نصــت املــادة 

  »تار إال بالكتابةقانوين معني وال جيوز إثبات وجود املوطن املخ

مــن القــانون املــدين علــى أن يكــون  02الفقــرة  38تــنّص املــادة :مــوطن القاصــر المــأذون لــه بالتجــارة -ج

سنة ومن حكمه موطن خـاص بالنسـبة لألعمـال والتصـرفات الـذي يعتـربه القـانون ملباشـرا  18القاصر لدى بلوغه 

دا ذلـك يكـون كـان اإلقامـة للقاصـر ومـن حكمـه ويف ماعـويتحّدد املوطن يف هذه احلالة خبصوص هذه التصـرفات مب

  2.موطنه العام هو موطن وليه

  :الذمة المالية: خامسا

  .هي جمموع قانوين يشمل حقوق الشخص والتزاماته احلاضرة واملستقبلية :تعريفها -أ

  :خصائصها -ب

                                                           

  .92حممدي فريدة الزاوي، املرجع السابق، ص  1
  .95حممدي فريدة الزاوي، املرجع السابق، ص  2



60 

 

ويسـتوي يف ذلـك احلقـوق ) بـالنقودأي اليت ميكن تقوميها (ال يدخل يف نطاقها إال احلقوق وااللتزامات املالية 

  .العينية والشخصية أو الذهنية، وإن كانت حمل هذه االلتزامات مبلغ من النقود أو عمل أو امتناع عن عمل

أهم ما تتمّيز به الذمة املالية هو أن يـُْنَظْر هلا كمجموعة قانونية ُجمردة ومتميزة عن العناصـر الـيت تـدخل يف  -

  .احلقوق وااللتزامات املالية: الية هينطاقها فعناصر الذمة امل

تتمّيز الذمة املالية بأا جمموعة تضم يف رحاا احلقوق وااللتزامات املالية الـيت تثبـت للشـخص يف احلاضـر  -

  1.واملستقبل

  :عناصرها -ج

  .احلقوق املالية أو األموال وهذا هو العنصر اإلجيايب للذمة* 

  .لعنصر السليب للذمةااللتزامات أو الديون وهذا هو ا* 

  .Les personnes moralesالشخص االعتباري : المطلب الثاني

  .مفهوم الشخص االعتباري: الفرع األول

الشــخص االعتبــاري أو يســمى أيضــا الشــخص املعنــوي هــو جمموعــة أمــوال أو جمموعــة أشــخاص يُعــرتف هلــا 

اعتباريـــة بأنواعهـــا ســـواء كانـــت عامـــة أو بالشخصـــية القانونيـــة لغـــرض حتقيـــق هـــدف معـــني ويطلـــق عليهـــا أشـــخاص 

  .خاصة

وتثبــت هلــذه الشخصــية االعتباريــة الشخصــية القانونيــة مبوجــب قــانون إذ حيــدد مــدة وجودهــا وجمــال نشــاطها 

  .وحقوقها وكذلك التزاماا، فهذه الشخصية القانونية هي ركن من أركان احلق فهي حتدد اجلهة صاحبة احلق

  1.املعنوي بأنه كيان قانوين له أجهزة خاصة وذمة مالية خاصة وقد عرف بعض الفقهاء الشخص
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  .كما عرفه فقهاء آخرون من الناحية القانونية بأنه كيان له حق اكتساب احلقوق وحتمل االلتزامات

  :ويقوم الشخص االعتباري على مخسة عناصر

  .جمموعة أشخاص -

  .جمموعة أموال -

  .جمموعة أشخاص وأموال معا -

  .الشخصية القانونية للمجموعات مبوجب القانونتـَُقّرْر  -

ـــة لألعضـــاء اموعـــة مـــن األشـــخاص  - تتمتـــع اموعـــة بشخصـــية قانونيـــة مســـتقلة عـــن الشخصـــية القانوني

  .الطبيعيني

  الطبيعة القانونية للشخص االعتباري: الفرع الثاني

ذلـك أن هلـذا الشـخص  القانونيـة لشـخص لـيس لـه أي وجـود مـادي أثـار جـدال فقهـي واسـعمنح الشخصية 

  .له أهلية اكتساب احلقوق وحتمل االلتزامات حيث انقسم الفقهاء إىل مؤيد ومعارض

  اتجاه معارض: أوال

وهو االجتاه املنكر لوجود الشخصـية املعنويـة وقـد تزعمـه الفقيـه جاسـتون جـاز والفقيـه ليـون دوجـي حيـث أن 

وهـي عبـارة سـاخرة تسـخر مـن  »طعام الغـذاء مـع شخصـية معنويـةمل أتناول َقْط «جاستون يقول يف مقولته الشهرية 

  .التيار املؤيد لفكرة الشخصية املعنوية، وحسب دوجي فإن الشخصية القانونية ال تثبت إال لألشخاص الطبيعيني
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  :نظرية ذمة التخصيص -أ

وحــده الشــخص الطبيعــي هــو  نــادى ــا الفقيــه األملــاين برينــز حيــث تقــوم هــذه النظريــة علــى اعتبــار الشــخص

احلقيقــي وأن الشــخص االعتبــاري جمــرد افــرتاض ومفــاد هــذه النظريــة أن الذمــة املاليــة تنشــأ عنــد وجــود أمــوال لغــرض 

معــني دون احلاجــة ألن تنســب هــذه األمــوال لشــخص معــني أي دون احلاجــة إىل اصــطناع شخصــية معنويــة تنســب 

  1.إليها هذه األموال

  :نقد هذه النظرية

ىل نقد كبري إذ أنه ميكـن وجـود ذمـة ماليـة دون شـخص طبيعـي أي وجـود أمـوال بـدون تعرضت هذه الفكرة إ

دائن هلا وهو صاحبها، وميكـن أن تنشـأ التزامـات بغـري مـدين هلـا وهـذا أمـر بعيـد عـن الواقـع وغـري منطقـي لكنـه أدى 

  .إىل وجود شخص قانوين تنسب إليه هذه األموال وهو شخص اعتباري

  :أو الملكية المشتركةنظرية ملكية الجماعة  -ب

تــزعم هــذه النظريــة الفقيــه األملــاين إهــرينج وكــذلك الفقيــه الفرنســي بالنيــول حيــث ترتكــز هــذه النظريــة علـــى 

تصــريف احلــق إىل أشــخاص طبيعيـــني والــذين تتكــون مـــنهم هــذه الشخصــية املعنويــة حيـــث يــرى إهــرنج أن الشـــركاء 

إن امللكيـــة وفقـــا هلـــذه النظريـــة هـــي ملكيـــة مـــن نـــوع «ق،  هـــذه الشـــركة هـــم أصـــحاب احلـــاملؤسســـني أو املســـامهني يف

  2»خاص ختتلف عن امللكية الفردية حبيث ال جيوز ألحد املالكني أن يتصرف بالبيع مثال يف ماله املشرتك

  :نقد هذه النظرية
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ي،  لقد ختلى عنها الفقيه إهرنج ألا تتجاهل االستقاللية املوجودة بـني األشـخاص املكـونني للشـخص املعنـو 

كما أن الشخص املعنوي ال يتعلق دائما باألموال فقد يتواجد هذا الشخص دون مال كاجلمعيات الدينيـة والثقافيـة 

  .مثال

  اتجاه مؤيد :ثانيا

حيــث أن االجتــاه املؤيــد لوجــود الشــخص االعتبــاري هــو االجتــاه الغالــب حيــث أن معظــم الفقهــاء مل يقتنعــوا 

هلــا لــو أن احلــق ينصــرف لألشــخاص الطبيعيــة فقــط فكيــف ميكــن تفســري املظــاهر ة ببأفكــار االجتــاه املعــارض، فبالنســ

  .القانونية األخرى

  نظرية الشخصية االفتراضية أو االفتراض القانوني -أ

أو كمـا تســمى نظريــة احليلـة القانونيــة تعــد مـن أقــدم النظريــات تزعمهـا الفقيــه ســافيين وهـو أحــد املنتســبني إىل 

هــذا املــذهب فــإن الشــخص االعتبــاري لــيس لــه وجــود حقيقــي وليســت لــه إرادة  املــذهب الفــردي فحســب أصــحاب

ولكــن املشــرع رأى فائــدة اجتماعيــة فيــه مــن شــأنه أن خيلقــه ِحْلًفــا ويفــرض لــه الشخصــية القانونيــة يف اتمــع كطــرف 

  1.موجب أو سالب يف احلقوق وااللتزامات

  :نظرية الشخصية الحقيقية -ب

الفقهـــاء األملـــان الــذين تتبلـــور فكـــرم يف أن األشـــخاص االعتباريـــة ليســـت أوهامـــا َعِمــَل ـــذه النظريـــة بعـــض 

وليســـــت جمـــــرد افرتاضـــــات ال وجـــــود هلـــــا، حيـــــث ُولِـــــَدت هـــــذه النظريـــــة عـــــن االقـــــرار بـــــالوجود احلقيقـــــي للشـــــخص 
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حـــىت وإن كانـــت األشـــخاص االعتباريـــة ختتلـــف عـــن األشـــخاص الطبيعيـــة مـــن حيـــث أـــا ليســـت حقيقيـــة 1.املعنـــوي

  .نوية مثلما أن الشخص الطبيعي حقيقة ماديةمع

  أنواع الشخصية المعنوية وأهميتها: الفرع الثالث

لقـــد تضـــمن القـــانون املـــدين نصـــا مفـــاده أن الشـــخص االعتبـــاري يتمتـــع جبميـــع احلقـــوق الـــيت تقرهـــا القـــوانني 

  .وحتميها إال ما كان منها مالزما لصفة اإلنسان كالزواج مثال

  :القانون املدين فإن األشخاص املعنوية هيمن  49وحسب املادة 

  .الدولة، الوالية، البلدية -

  .املؤسسات العمومية ذات طابع إداري -

  الشخص المعنوي العام :أوال

يتميز الشخص املعنوي العام مباله من السيادة وحقوق السلطة العامة ومينحه القانون الشخصـية املعنويـة وفقـا 

 فللدولــة شخصــية معنويــة وتنشــأ مبجــرد تــوافر عناصــرها مــن شــعب وإقلــيم وحكومــة مــن القــانون املــدين 49للمــادة 

  .ذات سيادة

الواليـــة مجاعـــة : أمـــا الواليـــة تتمتـــع بالشخصـــية املعنويـــة إذ نصـــت املـــادة األوىل مـــن قـــانون الواليـــة علـــى أن -

  .عمومية إقليمية ذات شخصية معنوية واستقالل مايل، يديرها وايل

فهــي ليســت فرعــا مــن احلكومــة املركزيــة وال مــن الواليــة ميثلهــا رئــيس تــع بشخصــية مســتقلة أمــا البلديــة تتم -

  .البلدية وتثبت الشخصية املعنوية العامة للبلدية مبقتضى القانون
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كما توجد أشخاص معنوية عامة مرفقية أو مصلحية أو املؤسسات، إذا كان اختصاص الشـخص املعنـوي   -

املصلحي أو الفرديـة مقيـد بـالغرض الـذي أنشـأ قليمية فإن اختصاص الشخص املعنوي العام اإلقليمي مقيدا حبدود إ

  .من أجله

املؤسســات العموميــة االقتصــادية أشــخاص معنويــة ختضــع «: كمــا نصــت املــادة الثانيــة مــن القــانون التجــاري

  1»لقواعد القانون التجاري

  األشخاص المعنوية الخاصة: ثانيا

: سواء لتحقيق غـرض خـاص ـم أو لغـرض يعـود بـالنفع العـام وهـي علـى نـوعنيهي تلك اليت يكوا األفراد 

  .جمموعة األشخاص وجمموعة األموال

  :مجموعات األشخاص ذات الشخصية المعنوية -أ

تقــوم علــى اجتمــاع عــدد مــن األشــخاص الطبيعيــة واملعنويــة وتنقســم حبســب الغــرض منهــا إىل شــركات والــيت 

مجعيــات الــيت تســعى إىل حتقيــق أغــراض أخــرى غــري الــربح املــادي كالقيــام بأعمــال تســعى إىل حتقيــق ربــح مــادي وإىل 

  .الثقافة مثال

شروع اقتصـادي وذلـك بتقسـيم حصـة مبالقيام هي عقد يلتزم مبقتضاه شخصان أو أكثر يف  :الشركات -1

  .من املال أو العمل ويقتسمون ما قد ينشأ عن هذا املشروع من الربح أو اخلسارة

تنشــأ اجلمعيــة باتفــاق األعضــاء علــى حتقيــق هــدف غــري مــادي وقــد يكــون هــدفا خرييــا أو  :الجمعيــات -2

ثقافيــا أو علميــا أو رياضــيا وال تكــون مــوارد اجلمعيــة مصــدرا إلغنــاء أعضــائها بــل الغــرض منهــا هــو حتقيــق هــدفها، 
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ســـــند إنشـــــائها، وكـــــذلك  وحيـــــدد غـــــرض اجلمعيـــــة مبقتضـــــى. ومـــــوارد اجلمعيـــــة تكـــــون يف الغالـــــب تربعـــــات املـــــواطنني

  .اختصاصاا وال جتوز للجمعية جتاوز احلد الضروري لتحقيق الغرض الذي أنشأت ألجله

  :مجموعة األموال ذات الشخصية المعنوية -ب

وهي ختصيص جمموعة من األموال لتحقيق مشروع ذي نفع عام أو عمل من أعمـال الـرب واإلحسـان ويكـون 

حكـم  ويعـد كـل منهـا تربعـا مبجمـوع مـن املـال وبـذلك يأخـذ. يف شكل وقفذلك إما يف شكل مؤسسة خاصة أو 

التربعات وميكن دائين املتربع الطعن يف التصرف بالدعوى البولصية كما يأخذ التصرف محك الوصية إذ كـان مضـافا 

  .إىل ما بعد املوت وجيوز للورثة الطعن فيه إذا جاوز مقدار الثلث املقرر شرعا للوصية

تنشــأ بتخصــيص أحــد األشــخاص مبجموعــة مــن األمــوال علــى وجــه التأييــد أو  :الخاصــة المؤسســات -1

ملدة غري معينة لتحقيق عمل ذي نفع عام أو عمل من أعمـال الـرب أو علـى وجـه العمـوم لتحقيـق غـرض الـربح املـايل 

ئهـا شـكل كـائن وهذا العمل هو تربع بالنسبة للمؤسس ولكي ينشأ الشخص املعنوي البـّد أن يقصـد بـاألموال إعطا

  .معنوي مستقل بذاته ومستقل عن السلطة العامة

: مـن قـانون األوقـاف 4هو النظـام املـأخوذ مـن الشـريعة اإلسـالمية، وقـد عرفـه املشـرع يف املـادة  :الوقف -2

قبـول يشـرتط املشـرع واحلقيقـة أن الوقـف تصـرف اإلرادة املنفـردة إذ ال  1.بأنّه عقد التزام تربع صادر عن إدارة منفردة

املوقــوف عليــه يف الوقــف العــام ويكــون الوقــف عامــا وذلــك بوقــف العــني ابتــداءا علــى جهــة مــن اجلهــات وقــد يكــون 

مــن قــانون  03حيــث تــنص املــادة . الوقــف خاصــا وذلــك بوقــف العــني ملصــلحة عقــب الواقــف مــن الــذكور واإلنــاث

د والتصــدق باملنفعــة علــى الفقــراء أو حــبس العــني عــن التملــك علــى وجــه التأييــ"األوقــاف علــى حتريــف الوقــف بأنــه 

  "على وجه من وجوه الرب واخلري
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  :أهمية الشخصية المعنوية

يف القــدمي كــان اإلنســان هـــو الطــرف الوحيــد يف احلـــق حيــث كانــت أطــراف احلـــق، دائمــا أشخاصــا طبيعيـــة، 

املشــــروعات الكبــــرية ولكـــن مــــع التقــــدم الحــــظ اإلنســــان أنــــه يف كثــــري مــــن األحيـــان يكــــون الفــــرد عــــاجزا عــــن إجنــــاز 

فالبــد مــن جتمــع لألشــخاص أو األمــوال أو كالمهــا معــا وتظــافر اجلهــود وهــذا  1واملنشــآت االقتصــادية اهلامــة مبفــرده

اجلهود وهذا مـا شـكل شـركة األمـوال وشـركة األشـخاص ومل يقـف تطـور الفكـر اإلنسـاين عنـد االعـرتاف بالشخصـية 

  2.بل امتّد إىل جمموعات سياسية شكلت دوال القانونية موعة األشخاص وجمموعة األموال

  خصائص الشخصية االعتبارية وطرق انقضائها: الفرع الرابع

  خصائص الشخصية االعتبارية: أوال

  :نشأة الشخصية المعنوية -1

ينشــأ الشــخص املعنــوي أو االعتبــاري مبجــرد منحــه شخصــية قانونيــة والشخصــية القانونيــة بــدورها تنشــأ مــن 

  .جلهة املختصة اتاريخ اعرتاف ا

  .فالدولة تنشأ شخصيتها املعنوية هلا مبجرد توافر أركاا من شعب وإقليم وسلطة -

  .أما الوالية تنشأ مبوجب قانون مينحها الشخصية القانونية وحيدد مركزها ويعني إمسا هلا -

  .املؤسسات العمومية تنشأ مبوجب قانون -
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صـــدور قـــانون  فهـــي تنشـــأ مبوجـــب عقـــد ويشـــرتط َعِقـــبَ : صـــةأمـــا اجلمعيـــات والشـــركات واملؤسســـات اخلا -

إنشائها القيام بإشهارها عن طريق تسجيلها يف التسجيالت اخلاصة بالتوثيق يف الشهر العقاري وكـذلك نشـر قـانون 

  1.االحتجاج ا يف مواجهة الغري

  :الشخص المعنوي اسم -2

الشـخص بغـرض متييـزه عـن بـاقي األشـخاص  وهو ذلك االسـم الـذي خيتـاره جممـوع األشـخاص املكـونني هلـذا

مسـا مقتبسـا مـن غـرض فللشخص االعتباري اسم مييزه عن غـريه، فقـد يكـون اسـم الشـركاء أو أحـدهم أو إ. 2املعنوية

الشـــخص املعنـــوي، وإذا كـــان الشـــخص االعتبـــاري ميـــارس التجـــارة ميكـــن أن يتخـــذ امســـا جتاريـــا ويعـــد حقـــه يف هـــذا 

رف فيــه ولكــن لــيس بصــفة مسـتقلة عــن احملــل التجــاري ذاتــه، وحــق الشــركة علــى امسهــا اجلانـب ماليــا، وجيــوز لــه التصــ

حــق مــايل، أمــا حــق اجلمعيــة أو املؤسســة اخلاصــة علــى امسهــا طاملــا ال ــدف إىل حتقيــق الــربح فيعــد حقــا أدبيــا مــن 

  .حقوق الشخصية

  :حالة الشخص االعتباري -3

، )كـالزواج والطـالق مـثال(وهي احلالة السياسية هلذا الشـخص املعنـوي إذ ال ميكـن أن تكـون لـه حالـة مدنيـة 

فمــىت . 3، فلكــل شــخص معنــوي ارتبــاط بالدولــة الــيت ينتمــي إليهــا جبنســيته)اإلخــوة واألبنــاء وغريهــا(أو حالــة عائليــة 

هذا البلد وخيضع لنظامه القـانوين لقـوانني الدولـة الـيت  اختذ الشخص املعنوي بلدا معينا مركزا إلدارته تثبت له جنسية

ولقــد اعتــرب بعــض الفقهــاء أن اجلنســية بالنســبة للشــركة أهــم مــن اجلنســـية  .(يوجــد ــا مركــز إدارتــه الرئيســي الفعلــي
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بالنســبة للشــخص الطبيعــي ذلــك ألنــه إذا كــان مــن املمكــن وجــود شــخص عــدمي اجلنســية، فمــن غــري املتصــور وجــود 

  1.)ن جنسية فمن الضروري أن تكون هلا جنسيةشركة بدو 

  :أهلية الشخص المعنوي -4

إن متتــع الشــخص املعنــوي بالشخصــية القانونيــة َســيـَُؤدي بالضــرورة إىل متتعــه باألهليــة واألهليــة يف هــذا اإلطــار 

وهــــي عبــــارة خاصــــة مــــن خصــــائص (يقصــــد ــــا صــــالحية هــــذا الشــــخص الكتســــاب احلقــــوق وحتمــــل االلتزامــــات 

  .وهي تنقسم إىل أهلية الوجوب وأهلية األداء. )2ية القانونية للشخص املعنويالشخص

  :أهلية الوجوب -أ

طاملـــا أن الشـــخص االعتبـــاري يتمتـــع بالشخصـــية القانونيـــة كالشـــخص الطبيعـــي فإنـــه البـــد أن يتمتـــع كـــذلك 

الطبيعيــــة عــــن  بأهليــــة الوجــــوب أي صــــالحيته الكتســــاب احلقــــوق وحتمــــل االلتزامــــات ونظــــرا الخــــتالف الشخصــــية

الشخصــية املعنويــة فـََتُكــوُن حقــوق الشــخص املعنــوي والتزامــات خمتلفــة عــن احلقــوق وااللتزامــات اخلاصــة بالشــخص 

الطبيعي، فال تثبت للشخص املعنوي احلقوق وااللتزامات املالزمة لطبيعة اإلنسان، فال تكون له حقوق األسرة كمـا 

ايــة الكيـان املــادي للشــخص كـاحلق يف ســالمة اجلسـم، كمــا أنــه ال ال تثبـت لــه حقـوق الشخصــية الــيت ـدف إىل مح

 180يرث باستثناء الدولة إذ تؤول إليها أموال من ال وارث له أو اليت ختلى عنها الورثة وهذا مـا نصـت عليـه املـادة 

خصـص بـآداء كمـا أن هـذا الشـخص املعنـوي مت  3"فـإذا مل يوجـدوا آلـت إىل اخلزينـة العامـة: "من قانون األسرة بقوهلا

  4.وظيفة معينة ويعترب هذا التخصيص شرطا الزما لكل شخص معنوي
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  :أهلية األداء -ب

وهــي صــالحية الشــخص ملباشــرة األعمــال والتصــرفات القانونيــة بنفســه، والشــخص االعتبــاري لــيس لــه متييــز 

ي ليس منعـدم األهليـة بـل حيكم طبيعته إذ ليست له بذاته إرادة هلذا ذهب رأي الفقه إىل القول بأن الشخص املعنو 

، لكـن )كما هو األمر بالنسبة للشخص الطبيعـي عـدمي التمييـز(له أهلية ولكن ال يستطيع العمل إال بواسطة ممثله، 

إذا القــانون . جيــب أال يفهــم مــن عــدم إمكانيــة الشــخص املعنــوي القيــام بعملــه إال بواســطة ممثلــه انعــدام األهليــة لديــه

. واألعمـال الـيت يقـوم ـا مبثابـة إرادة، وَعَمـُل الشـخص املعنـوي. يعترب اإلرادة اليت يُعرب عليها ممثـل الشـخص املعنـوي

كمــا قـد تتــواله هيئــة كاــالس ... كــرئيس الدولـة مــثال أو الــوايل(أو شــخص وقـد يتــوىل متثيــل الشــخص املعنـوي فــرد 

ومبـا أن هـذا الشـخص االعتبـاري لـيس لـه هـذه الصـفة الـيت متكنـه مـن مباشـرة احلقـوق  1،)احمللية واجلمعيات العمومية

  2.القانونية بامسهوحتمل االلتزامات فإن ممثله من األشخاص الطبيعية هو الذي يعرب عن إرادته ملباشرة األعمال 

  :موطن الشخص االعتباري -5

يتمتــع الشــخص املعنــوي مبــوطن مســتقل عــن مــوطن أعضــائه، وهــذا املــوطن هــو املكــان الــذي يوجــد فيــه مركــز 

 1/547إدارتـــه، ويقصـــد مبركـــز اإلدارة املركـــز الرئيســـي ولـــيس حتمـــا أن يكـــون مركـــز االســـتغالل ولقـــد نصـــت املـــادة 

  ".طن الشركة يف مركز الشركةيكون مو ": جتاري على ما يلي

  :الذمة المالية للشخص االعتباري -6

للشخص املعنوي شخصية قانونية مسـتقلة عـن شخصـية أعضـائه أو ُمَؤِسِسـيه فذمتـه املاليـة مسـتقلة عـن ذمـة 

أعضائه ومؤسسيه وديون الشخص االعتباري تضمنها حقوقه، وال جيـوز لـدائين األعضـاء أو دائـين املؤسسـني التنفيـذ 

                                                           

  .116حممدي فريدة زواوي، املرجع السابق، ص  1
  .219أمحد  سي علي، املرجع السابق، ص  2



71 

 

قــوقهم علــى أمــوال الشــخص املعنــوي وال جيــوز لــدائين الشــخص املعنــوي التنفيــذ علــى األمــوال اخلاصــة لألعضـــاء حب

  .ضمانا عامااملؤسسني ألن أمواهلم ال تدخل يف ذمة الشخص املعنوي، فال تعد 

  طرق انقضاء الشخص االعتباري: ثانيا

  : حياة الشخص االعتباري على النحو التايل تنتهي

  .للدولة تزول بزوال أحد عناصرها الثالثة بالنسبة -

أمـــا الواليـــة والبلديـــة فبصـــدور قـــانون إلغائهـــا أو إدماجهـــا يف وحـــدة إداريـــة أخـــرى وتصـــدر قـــوانني اإللغـــاء  -

  .واإلدماج من السلطة املختصة بإنشائها

لغائهـــا بالنســـبة للمؤسســـات العامـــة تنقضـــي شخصـــيتها القانونيـــة بإدماجهـــا يف مؤسســـة عامـــة أخـــرى أو بإ -

  .بقانون تصدره السلطة اليت أنشأا

  :أما الشركات واجلمعيات واملؤسسات اخلاصة تنتهي حياا بأحد األساليب التالية -

  .حلول أجل انقضائها السابق إعالنه يف قانون إنشائها -

  .حتقيق الغرض من إنشائها -

  )حل اتفاقي(  .اتفاق الشركاء على حلها -

  .إشهار إفالسها -

  .ور حكم قضائي حبل الشخص االعتباريصد -
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  ).بقوة القانون( 1.صدور قانون بإلغائها من السلطة اليت أصدرت قانون إنشائها -

  )بقرار اداري من اجلهة اإلدارية املختصة(احلل اإلداري -

  :محل الحقّ : المبحث الثاني

أعمـال وهـي احلقـوق الشخصـية،  تنقسم احلقوق املرتبطة بالذمة املالية من حيـث حملهـا، إىل حقـوق تـرد علـى

  .وإىل حقوق ترد على أشياء وهي احلقوق العينية والذهنية

  محّل الحق الشخصي: المطلب األول

إّن احلق الشخصي كمـا هـو معـروف عالقـة بـني الـّدائن واملـدين، مبوجبـه يـأمر الـّدائن مدينـه إّمـا بالقيـام بعمـل 

  .أو االمتناع عن عمل أو إعطاء شيء

  شروط صحة محل الحق الشخصي :الفرع األول

  :شروط أساسية وهي كالتايل 3يف العمل حمل احلق الشخصي يشرتط

  :موجودا وممكنا) محل الحق الشخصي(أن يكون العمل  -1

فيعــين إمكانيــة حتققــه يف احلــال أو يف  بالمحــل الممكــنحتقــق العمــل يف احلــال أّمــا املقصــود  بــالوجوديقصــد 

فإذا كان العمل مستحيال فال ينشأ هذا احلق وال ينشـأ التـزام، واالسـتحالة ) أي باستطاعة املدين القيام به(املستقبل 

كــالتزام طبيــب بعــالج شــخص ظهــر فيمــا بعــد أنّــه (املقصــودة هــي االســتحالة املطلقــة وليســت االســتحالة النســبية 

  ).ميت
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  :معينا أو قابال للتعيين) العمل(ن المحل أن يكو  -2

  ...........أي معروف مكانه ومواصفاته ومّدة إجنازه

توريـد خمـدرات، : أي أنه ال خيالف النظـام العـام واألداب العامـة، مثـال: أن يكون محل الحق مشروعا -3

يتعلـق ـذه النشـاطات سـواءا   أو القيام بعمل غرضه ارتكـاب جرميـة بيـوت الـدعارة وامليسـر والرهـان فيبطـل أي عمـل

  .كانت علنية أو سرية

  أوصاف محل الحق الشخصي: الفرع الثاني

فـــإن هـــذا النشـــاط أو هـــذا .عملـــهيـــرتبط أساســـا بنشـــاط صـــاحب احلـــق أي يإذا كـــان وجـــود احلـــق الشخصـــي 

قـد يكـون سـلبيا يف العمل قد يكون إجيايب وقد يكون سليب، يكون العمل إجيابيا يف حالة االلتزام بالقيام بعمـل كمـا 

  .حالة االلتزام باالمتناع عن عمل

  االلتزام بالقيام بعمل: أوال

يتضمن هذا االلتـزام القيـام بعمـل إجيـايب ملصـلحة الـدائن مـن طـرف املـدين، مثـل قيـام البـائع بتسـليم املبيـع إىل 

، وقيــام الناقــل )أي رب العمــل(املشــرتي وقيــام هــذا األخــري بــدفع الــثمن، وقيــام املقــاول بإقامــة بنــاء ملصــلحة الــدائن 

والتـــزام املـــؤجر بتســـليم العـــني املـــؤجرة إىل املســـتأجر والتـــزام املســـتأجر بـــدفع . بنقـــل شـــيء أو شـــخص إىل جهـــة معينـــة

وهــذا العمــل قــد يكــون التزامــا . كلهــا أمثلــة عــن حمــل احلــق الشخصــي الــذي موضــوعه االلتــزام بالقيــام بعمــل. األجــرة

  .اما ببذل عنايةبتحقيق نتيجة، وقد يكون التز 
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  االلتزام باالمتناع عن عمل: ثانيا

إن معظم العقود تتناول االلتزام باالمتناع عن عمـل، كعقـد البيـع مـثال فهـو يفـرض التـزام البـائع بعـدم التعـرض 

، وبــائع احملــل )وعقــد اإلجيــار يتضــمن التــزام املــؤجر بعــدم التعــرض للمســتأجر يف العــني املــؤجرة(للمشــرتي يف املبيــع، 

التجـــاري يلتـــزم بعـــدم فـــتح حمـــل جتـــاري ميـــارس فيـــه نفـــس التجـــارة يف نفـــس املنطقـــة الـــيت يقـــع فيهـــا احملـــل الـــذي باعـــه 

أي أن البـائع ملـزم بعـدم املنافســة كمـا أنـه ميتنـع علـى العامـل إفشـاء األسـرار الــيت  (للمشـرتي حـىت ال يضـر باملشـرتي،

  ).يطلع عليها مبناسبة العمل

باالمتنـــاع عــن عمـــل هـــو االلتـــزام الرئيســـي يف العقــد ويـــرى بعـــض الشـــرائح أن عقـــد وميكــن أن يكـــون االلتـــزام 

الصلح هو أحسـن مثـال علـى ذلـك إذ أن حمـل االلتـزام الرئيسـي فيـه هـو النـزول عـن احلـق يف الـدعوة، أي أن االلتـزام  

  .كل من الطرفني بعدم االلتجاء إىل القضاء أمر ضروري باعتبار الوضع املتنازع عليه قد زال

  .وجيب أن تتوافر حمل احلق الشخصي سواء كانت أعمال إجيابية أو سلبية، الشروط املذكورة سابقا

  محّل الحق العيني: المطلب الثاني

  .يقصد باحلق العيين لغة ذلك احلق امللموس واملادي القابل لرؤيته بالعني اردة وُمعاينته من قبل األشخاص

  .شيء معّني ُيسمح باالستئثار بقيمة مالية فيهأّما اصطالحا هو سلطة الشخص على 

والشيء قد يكون مادي كأن يرد على عقار أو منقـول، أو قـد يكـون معنـوي كـأن يَـرَِد علـى حـق مـن حقـوق 

  .امللكية الفكرية
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  تمييز الشيء عن المال: الفرع األول

، أّمـا إذا كـان هنـاك مـال يرتبط الشيء باملـال بعالقـة جدليـة حيـث قـد يكـون هنـاك شـيء ولكـن ال يعـّد مـاال

  .فيعين ذلك أّن الشيء موجود ألّن هذا الشيء بعد استئثار الشخص به يصبح ماًال أي ملكا له

  :وتأسيسا على هذه الفكرة خيتلف املال عن الشيء من حيث

  .فكرة املال أعم وأوسع من فكرة الشيء -1

ك احلــق املـال ولـيس هــو احملـل الوحيـد إذ هنــاك يعتـرب املـال حقـا ذو قيمــة ماليـة أّمـا الشــيء فهـو حمـل لـذل -2

  .جمال آخر للحق كالعمل

، أّمـا إذا كـان املـال بـدون صـاحب فيبقـى يف )أي يشرتط وجود صاحب للمال(إّن املال يرتبط بصاحبه  -3

  .دائرة األشياء

كـون حمـال حلقـوق املشرّع اجلزائـري ذاتـه أخـذ بالتفرقـة بـني املـال والشـيء إذ نـّص أوال علـى األشـياء الـيت ت -4

ماليــة وبــني أنواعهــا يف الكتــاب الثالــث مــن القــانون املــدين مث قســم هــذه األمــوال إىل أمــوال عقاريــة وأمــوال منقولــة يف 

  .مدين وعرّفهما على أّما حقوقا مالية. ق 689إىل  682القسم الثاين من املواد 

  أنواع األشياء: الفرع الثاني

  :إىل عّدة أنواعتنقسم األشياء حمل احلق العيين 

  تقسيم األشياء من حيث طبيعتها: أوال
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كـل شـيء مسـتقر : "مـدين 683تقسم األشياء إىل أشـياء منقولـة وأخـرى ثابتـة عقـارات، حيـث تـنص املـادة 

  ".حبيزه وثابت فيه وال ميكن نقله منه دون تلف فهو عقار، وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول

  : العقارات -أ

  .إىل عقارات بطبيعتها وعقارات بالتخصيصوتنقسم العقارات 

ــزه وثابــت فيــه  :العقــارات بطبيعتهــا*  األراضــي، : وال ميكــن نقلــه دون تلــف مثــلهــي كــل شــيء مســتقر حبّي

  .املباين

هــي منقــوالت يف األصــل، لكنهــا خصصــت خلدمــة عقــار، كاملواشــي واآلالت مــن  :عقــارات بالتخصــيص* 

  .املنقوالت اليت ختصص خلدمة عقار

  :وط اعتبار المنقول عقار بالتخصيصشر  -

جيـــب أن يكـــون العقـــار واملنقـــول مملـــوكني لشـــخص واحـــد وال تعتـــرب اآلالت الزراعيـــة اململوكـــة للمســـتأجر  -1

  :مدين على ما يلي 683/2عقار بالتخصيص، ولقد اْشتَـَرَطْت املادة 

العقـار أو اسـتغالله يعتـرب عقـارا غري أن املنقـول الـذي يضـعه صـاحبه يف عقـار ميلكـه رصـدا علـى خدمـة هـذا "

  ".بالتخصيص

جيب أن يكون املنقول خمصصا خلدمة العقـار واسـتغالله، وال يشـرتط أن يكـون التخصـيص بصـفة دائمـة  -2

  1.إذ يصح أن يكون مؤقتا لفرتة معينة
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  :المنقوالت -ب

يـة أو معنويـة كاالسـم املنقول هو كل ما ميكن نقله من مكـان إىل آخـر دون تلـف، وقـد تكـون املنقـوالت ماد

  :التجاري، وأفكار املؤلفني، وتنقسم املنقوالت إىل

وهــي عقــارات يف األصــل بطبيعتــه متصــلة بــاألرض، ولكــن القــانون ينظــر إليهــا  منقــوالت بحســب المــال* 

هـا، باعتبار ما ستؤول إليه، ألا ستصبح منقول يف وقـت قريـب مثـل املبـاين املقـرر هـدمها، واألشـجار الـيت يـراد قطع

  .وجيب أن يفصل هذا العقار عن أصله لكي يسري عليه قانون املنقوالت

: هو كّل مـا ميكـن نقلـه مـن مكانـه دون تلـف بشـرط أّال يكـون عقـار بالتخصـيص، مثـال :منقول بالطبيعة* 

  .كتب، مالبس

  :أهمية تقسيم األشياء إلى عقارات ومنقوالت -ج

  :تكمن أمهية هذا التقسيم يف

  .املنقول املعني بذاته بالعقد، أما ملكية العقار فال تنتقل إال بالشهر يف احملافظة العقاريةتنتقل ملكية  -1

كــّل التصــرفات علــى العقــار جيــب أن حتــرر يف شــكل رمســي، أي جيــب حتريرهــا مــن طــرف ضــابط عمــومي   -2

  .ضائيةخمتص، أي أا عقود شكلية، أما التصرفات الواردة على املنقوالت فهي يف األصل تصرفات ر 

الشفعة ترد على عقار دون منقول، وهي رخصة جتيـز للشـريك أو املسـتأجر مـن شـخص معنـوي احللـول  -3

  .حمل مشرتي العقار

  .دعاوى احليازة خاصة بالعقارات دون املنقوالت -4
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قاعـــدة احليـــازة يف املنقـــول ســـند امللكيـــة، قاعـــدة خاصـــة باكتســـاب املنقـــوالت، أمـــا العقـــارات فتكتســـب  -5

  1.دم القصري أو الطويلبالتقا

يكون النظر يف الدعاوى العقارية من اختصاص احملكمة الـيت يقـع يف دائـرة اختصاصـها العقـار، بينمـا يف  -6

املنقــول يكــون االختصــاص للمحكمــة الواقــع يف دائرــا مــوطن املــدعى عليــه، ألنــه مــن الصــعب حتديــد موقــع ثابــت 

  .للمنقول

  .التصرفات الواردة على العقارات الطعن بالغنب يكون بصفة خاصة يف -7

بصـــفة عامـــة، فـــإن املشـــرع يقيـــد وحيمـــي التصـــرفات الـــواردة علـــى العقـــارات أكثـــر مـــن تلـــك الـــواردة علـــى  -8

املنقــوالت، ويالحــظ أن تقســيم األشــياء إىل عقــارات ومنقــوالت لــيس خاصــا ــا فقــط إذ أن احلقــوق كــذلك تقســم 

يعتـرب مـاال عقاريـا كـل حـق عيـين : "مـدين علـى مـا يلـي 684تـنص املـادة إىل عقارية وأمـوال منقولـة ويف هـذا الصـدد 

  ..."يف ذلك حق امللكيةيقع على عقار، مبا 

وعلى هذا تعترب أمواال عقارية كل احلقوق العينية اليت تقع على عقار سـواء كانـت حقوقـا أصـلية أو جزئيـة أو 

العينيـة الـواردة علـى املنقـول، كمـا تعتـرب احلقـوق األدبيـة  تبعية، وما عداها تعترب أمـواال منقولـة، وتشـمل مجيـع احلقـوق

والشخصــية أمـــواال منقولـــة، ال لتـــوافر خصــائص املنقـــول فيهـــا ولكـــن ألن املشـــرع عــرف األمـــوال العقاريـــة، واعتـــرب مـــا 

ت، عـــداها منقـــوال، لـــذلك وجـــب اعتبـــار األشـــياء غـــري املاديـــة منقـــوال مثـــل املنقـــوالت املعنويـــة، واألفكـــار واالخرتاعـــا

  .والعالمات التجارية
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إن إعطاء وصف املنقول للسندات حلاملها وللحقوق الشخصية وللحقوق األدبية، وللحقـوق األدبيـة الـواردة 

على احملالت التجارية، يؤدي إىل تشكيل احلقـوق العينيـة املنقولـة ثـروة حقيقيـة ال تقـل أمهيـة عـن العقـارات، ممـا حيـتم 

  .ملنقول محاية مثل محاية العقارإعادة النظر يف التصنيف وإعطاء ا

  )من حيث التملك(  تقسيم األشياء من حيث قابلية التعامل فيها: ثانيا

كـل شـيء غـري خـارج عـن التعامـل بطبيعتـه أو حبكـم القـانون يصـلح : "مـدين علـى مـا يلـي 682تنص املـادة 

الـــيت ال يســـتطيع أحـــد أن يســـتأثر أن يكـــون حمـــال للحقـــوق املاليـــة، واألشـــياء الـــيت ختـــرج عـــن التعامـــل بطبيعتهـــا هـــي 

  ".حبيازا، وأما اخلارجة حبكم القانون فهي اليت ال جييز القانون أن تكون حمال للحقوق املالية

تكــون األشــياء غــري قابلــة للتعامــل فيهــا حبكــم طبيعتهــا، كاألشــياء الــيت ال يســتطيع أحــد  أن يســتأثر حبيازــا  

ال تصــــلح لالســــتئثار ــــا يف جمموعهــــا، لكــــن مــــن املتصــــور واملمكــــن كــــاهلواء والشــــمس، وإذا كانــــت هــــذه األشــــياء 

االسـتيالء : االستيالء على مقادير حمدودة منهـا، وتصـلح أن تكـون حمـال للحـق يف حـدود هـذا االسـتئثار مثـال ذلـك

إىل على كمية من اهلواء املضغوط ألغراض صناعية كماء املطر لتحويله إىل ماء صاحل للشـرب، ومـاء البحـر لتحويلـه 

أّمـــا األشـــياء الـــيت ختـــرج عـــن دائـــرة التعامـــل حبكـــم القـــانون فقـــد يرجـــع ســـبب إخراجهـــا مـــن دائـــرة التعامـــل إىل  1ملـــح

ختصيصــها للمنفعــة العامــة، والتعامــل فيهــا يتنــاىف مــع هــذا التخصــيص، كاألشــياء العامــة، فــال جيــوز التصــرف فيهــا أو 

ال جيـــوز التصـــرف يف : "مـــدين جزائـــري بقوهلـــا 689ملـــادة احلجــز عليهـــا أو متلكهـــا بالتقـــادم، وهـــذا مـــا نصـــت عليــه ا

  "...أموال الدولة أو حجزها، أو متلكها بالتقادم

ـــة أو ألحـــد األشـــخاص االعتباريـــة العامـــة، وأن يكـــون قـــد خصـــص  ويشـــرتط أن يكـــون الشـــيء مملوكـــا للدول

رات واملنقـــوالت الـــيت ختصـــص تعتـــرب أمـــواال للدولـــة العقـــا: "مـــدين 668للمنفعـــة العامـــة وهـــذا مـــا نصـــت عليـــه املـــادة 
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بالفعــل أو مبقتضــى نــص قــانوين ملصــلحة عامــة أو إلدارة، أو ملؤسســة عموميــة أو هليئــة هلــا طــابع إداري، أو ملؤسســة 

  ".اشرتاكية، أو لوحدة مسرية ذاتيا أو لتعاونية داخلة يف نطاق الثورة الزراعية

مـدين  96بالنظـام العـام، ولقـد نصـت املـادة  علقكما قد يكون اخلروج عن دائرة التعامل راجعا العتبارات تت

فالتعامــل يف  "كــان حمــل االلتــزام خمالفــا للنظــام العــام واآلداب أو األداب العامــة كــان العقــد بــاطًال إذا  : "علــى مــا يلــي

  .املواد املخدرة غري جائز ملخالفته للنظام العام

  تقسيم األشياء من حيث طريقة استعمالها: ثالثا

  :بالنظر إىل طريقة استعماهلا إىلتقسم األشياء 

  .أشياء قابلة لالستهالك وأشياء غري قابلة لالستهالك -1

  .األشياء املثلية واألشياء القيمية -2

  .الثمار واملنتجات -3

  .شياء غير قابلة لالستهالكاألشياء قابلة لالستهالك و األ -1

ك هــي الــيت ينحصــر اســتعماهلا حبســب مــا األشــياء القابلــة لالســتهال: "مــدين علــى مــا يلــي 685تــنص املــادة 

أعــدت لــه يف اســتهالكها أو إنفاقهــا، ويعتــرب قــابال لالســتهالك كــل شــيء يكــون جــزءا مــن احملــل التجــاري وهــو معــد 

  ".للبع

هـــي الـــيت ينحصـــر اســـتعماهلا حبســـب مـــا أعـــدت لـــه يف اســـتهالكها وإنفاقهـــا، : فاألشـــياء القابلـــة لالســـتهالك

  .أو قانونياواستهالكها قد يكون ماديا 
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ويـؤدي االسـتهالك املـادي، يف حالـة االنتفــاع بالشـيء إىل هلـك أو نفـاذ مادتــه، كمـن يأكـل شـيئا أو يشــرب 

أمـــا االســـتهالك القـــانوين فهـــو يتحقــق خبـــروج الشـــيء مـــن يـــد صــاحبه دون أن يـــؤدي ذلـــك إىل هالكـــه ماديـــا  . شــربا

فهــي يتكــرر اســتعماهلا دون أن ُتســتهلك وتنفــذ، : القابلــة لالســتهالك ، أمــا األشــياء غــري غــري1كإنفــاق النقــود مــثال

  .مثاهلا املنازل، الكتب

أمهيــة هــذا التقســيم يف أن بعــض العقــود ال تــرد إال علــى األشــياء القابلــة لالســتهالك، وبعــض العقــود  نوتكمــ

  :األخرى ال ترد إال على األشياء غري القابلة لالستهالك مثال

أن يكـــون حملهـــا إال أشـــياء غـــري قابلـــة لالســـتهالك، مثـــل االنتفـــاع بشـــيء ملـــدة معينـــة، هنـــاك عقـــود ال ميكـــن 

وكذلك اإلجيار والعارية، فاملستأجر واملستعري يستعمل كل منهما شيئا مملوكا للغري، علـى أن يـَـُرَدُه لصـاحبه بعـد مـدة 

ملالكـه، إال إذا كانـت األمـوال املنتفـع  معينة، وكذلك حق االنتفاع، إذ املنتفع ينتفع بالشيء مدة معينـة علـى أن يـرده

  .ا قابلة لالستهالك فيتحول حق االنتفاع إىل شبه حق االنتفاع

  .األشياء المثلية واألشياء القيمية -2

األشــياء املثليــة هــي الــيت يقــوم بعضــها مقــام بعــض عنــد الوفــاء والــيت : "مــدين علــى مــا يلــي 686تــنص املــادة 

  ".ناس بالعدد، أو املقياس، أو الكيل، أو الوزنتقدر عادة يف التعامل بني ال

، ويقـال أن األشـياء املثليـة هـي عـادة تلـك الـبعض فاألشياء املثلية أو املعنية بالنوع هي اليت تقوم مقام بعضـها

  .اليت ال ميكن أن تعني إال بتعيني نوعها فيقال مثال قنطار من القمح متوسط اجلودة

القيميـــة، فهـــي الـــيت ال يقـــوم بعضـــها مقـــام الـــبعض، إذ ال ميكـــن أن تتحـــد يف أمـــا األشـــياء املعينـــة بالـــذات أو 

  .الصفات كالسيارات مثال والعقارات
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وال يتوقف اعتبار األشياء مـن املثليـات أو القيميـات علـى طبيعتهـا فقـط، وإمنـا إلرادة األطـراف دورا تلعبـه يف 

بالـذات، كمـا أن النقـود رغـم أـا مـن املثليـات فإـا ذلك أيضا، فبيع شيء مثلي بيعا جزافـا يعتـرب بيعـا لشـيء معـني 

  1.قد تعترب من األشياء القيمية يف حالة استعارا لعرضها يف معرض مدة معينة ترد بعدها

  :وتتجلى أمهية هذا التقسيم فيما يلي

فـــإذا كـــان الشـــيء مثليـــا أي معينـــا بـــالنوع فـــإن ملكيتـــه ال تنتقـــل إال بعـــد  :مـــن حيـــث انتقـــال الملكيـــة - 1

 .اإلفراز، أما إذا كان معينا بالذات فإن ملكيته تنتقل مبجرد انعقاد العقد، دون حاجة ألي إجراء

إذا كــان الشــيء معينــا بالــذات وهلــك بســبب أجنــيب، ال يــد للمــدين فيــه، : مــن حيــث اســتحالة التنفيــذ - 2

 .من االلتزامبُرِئْت ذمته 

أما إذا كان املبيـع معينـا بـالنوع وهلـك، فـال يتحلـل البـائع مـن التزامـه، ألن املثليـات ال لـك، فهـي تقـوم 

 .مقام بعضها فيجب على البائع تنفيذ التزامه بشيء من نفس الشيء املبيع اهلالك

إعطــاء نفــس الشــيء املتفــق فالوفــاء بــااللتزام يــتم ب: إذا كــان حمــل االلتــزام شــيئا قيميــا :مــن حيــث الوفــاء - 3

 .عليه يف العقد وال جيرب الدائن على قبول غريه

أما إذا كان حمل االلتزام مثليا، فـإن املـدين يـُـْربأُ مـن التزامـه إذا هـو أدى أو قـدم شـيئا مـن نفـس النـوع وبالقـدر 

 .وبالصفة املتفق عليها يف العقد

ن التــزامني إال إذا كـان حملهمــا شــيئا متحــدا فــال تتحقــق املقاصـة القانونيــة مــ: مـن حيــث إجــراء المقاصــة - 4

يف النوع واجلـودة، فمـثال إذا كـان شخصـان األول مـدين للثـاين بتسـليم سـيارة معينـة والثـاين مـدين لـألول 

 .بتسليم عقار بنفس قيمة السيارة، فإن املقاصة ال تتم بني االلتزامني
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ك، أمــا األشــياء املعينــة بالــذات فتعتــرب غــري قابلــة ويالحــظ أنــه غالبــا مــا تعتــرب األشــياء املثليــة قابلــة لالســتهال

لالستهالك، إال أنه قد حيدث أن يكـون الشـيء معينـا بنوعـه ولكنـه يكـون غـري قابـل لالسـتهالك، كـاألدوات 

 Les choses fabriquée en »ومجيــع األشــياء املصــنوعة بالسلســلة الصــناعية مــثال واآلالت 

série »  يء قابال لالستهالك رغـم أنـه معـني بذاتـه، كالثمـار الـيت ال يوجـد كما أنه قد حيدث أن يكون الش

مثال ذلك مشروب أصبح نادرا وفريدا من نوعه ويالحظ أن هذه مسـألة راجعـة  Exceptionnelمثلها 

  .إىل تدخل إرادة اإلنسان يف حتويل األشياء

  :ة واألشياء غير المثمرةثمر شياء الماأل -3

األشياء مثمـرة إذا كانـت تنـتج مثـار، والثمـار هـي كـل مـا يسـتخرج مـن الشـيء بصـفة دوريـة ومتجـددة، تكون 

وال يــؤدي فصــلها عــن الشــيء إىل اإلنقــاص مــن قيمتــه، والثمــار إمــا أن تكــون طبيعيــة تتولــد عــن الشــيء تلقائيــا دون 

أو مسـتحدثة بتـدخل اإلنسـان ، وإما أن تكـون صـناعية )كاألعشاب(تدخل اإلنسان، ويكون ذلك بفضل الطبيعة 

كما قد تكون الثمـار مدنيـة وهـي املبـالغ النقديـة املسـتحقة مقابـل (  . الستخراجها من الشيء كاحملصوالت الزراعية

االستغالل أو االنتفاع بالشيء مثـل األجـر وفوائـد رؤوس األمـوال، وإىل جانـب الثمـار توجـد املنتجـات وهـي كـل مـا 

وغــــري متجــــددة، ويــــؤدي فصــــلها إىل اإلنقــــاص مــــن أصــــل الشــــيء، كاملعــــادن،  يســــتخرج مــــن الشــــيء بصــــفة دوريــــة

هـي تلـك الـيت ال  واألشجار، فاستخراج املعادن أو قطع الشجار ينقص من قيمـة األرض، إذن فاألشـياء غـري املثمـرة

  .)تتولد عنها مثار

  :وتربز أمهية التفرقة فيما يلي
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مــن حــق املنتفــع، أمــا املنتجــات فهــي ملــك للمالــك  إذا تقــرر حــق انتفــاع علــى العــني، فــإن الثمــار تكــون .1

فقــط، ألــا تعتــرب جــزءا مــن العــني ويــؤدي انفصــاهلا إىل االنقــاص مــن أصــل الشــيء، لــذا فهــي تعــود إىل 

 .املالك ال إىل املنتفع

ـــة للثمـــار  .2 ـــة الثمـــار دون املنتجـــات، ويرجـــع ســـبب كســـب احلـــائز حســـن الني يكتســـب احلـــائز حســـن الني

هي أن احلـائز حسـن النيـة يعتقـد أن الثمـار ملكـا لـه وهـو غالبـا مـا يسـتهلكها يوميـا، العتبارات عادلة، و 

أمــا ســبب احتفاظــه مبــا قبضــه مــن الثمــار الــيت مل يســتهلكها بعــد، فريجــع إىل أن احلــائز حســن النيــة أوىل 

ملالـك احلصـول علـى هـذه الثمـار بينمـا ابالرعاية من املالك املهمل، ألن هذا احلائز بذل جهدا يف سـبيل 

مـدة معينـة مـن الـزمن، هـذا إىل ) احلـائز(وقف موقفا سلبيا، ويعترب مقصرا ألنه ترك العـني يف حيـازة الغـري 

جانـب أن الثمــار دوريــة ومتجــددة، وال يضـر املالــك فقــدها يف الفــرتة الــيت كانـت فيهــا العــني يف يــد حــائز 

عمـال اإلدارة، بينمـا يعتـرب التصـرف يف حسن النية، وتعترب إدارة أموال القاصر يف مثار الشيء عمال من أ

املنتجات عمال من أعمال التصرف أي تصرفا قانونيا، ألن التصـرف فيهـا يـؤدي إىل اإلنقـاص مـن قيمـة 

  1.الشيء

يف األخري نستطيع القول أن حمـل احلـق خيتلـف بـاختالف أنـواع احلـق، فهنـاك حـق شخصـي يـؤدي إىل القيـام 

االلتــزام بإعطــاء شــيء، وهنــاك حــق عيــين يتكــون مــن جمموعــة مــن األشــياء ختتلــف بعمــل، أو االمتنــاع عــن عمــل، أو 

بــاختالف طبيعتهــا، املتمثلــة يف العقــارات واملنقــوالت، أو مــن حيــث طريقــة اســتعماهلا، أو مــن حيــث قابليــة التعامــل 

  .فيها
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  مصادر الحق: المحور الرابع

ق إّمـــا عـــن واقعـــة قانونيـــة وإّمـــا عـــن تصـــّرف يقصـــد مبصـــدر احلـــق الســـبب الـــذي يـــؤدي إىل إنشـــائه، ينشـــأ احلـــ

وإذا تأملنـــا يف مصـــادر احلـــق جنـــد أّن القـــانون هـــو مصـــدرها مجيعـــا، فـــال وجـــود حلـــق إّال بـــأمر القـــانون، فهـــو . قـــانوين

  .املصدر العام هلا وهو مصدر غري مباشر

  الواقعة القانونية: أوال

طبيعــة أو بفعـل اإلنســان، ويرتتـب عليــه أثـر قــانوين تعـّرف الوقــائع القانونيـة بأــا كـل عمــل مـادي يقــع بفعـل ال

  .وتقسم إىل الوقائع الطبيعية والوقائع املادية

I-  غير اختيارية: (الطبيعيةالوقائع(  

  .قد تكون أحيانا يف حّد ذاا مصادر مباشرة إلنشاء احلق حبيث ال دخل إلرادة اإلنسان فيها

الزلـزال، الفيضـانات : الطبيعة مثالال دخل لإلنسان فيها أي حوادث تطرأ بفعل : تحدث بفعل الطبيعة-1

ويف هـــذه احلالـــة تعطـــي للمـــدين احلـــق يف عـــدم تنفيـــذ االلتـــزام دون مســـؤولية الســـتحالته وتعتـــرب مـــن قبيـــل القـــوة ... 

  .القاهرة

ت بــه الشخصــية الــذي تثبــ دون أن يكــون لــه دخــل يف حدوثــه كــامليالد: قــد تكــون متصــلة باإلنســان -2

القانونيــة للمولـــود وكــذلك أهليـــة الوجــوب والقرابـــة الـــيت ترتتــب عنهـــا حقــوق كحـــق النســب والتزامـــات كـــالتزام األب 

  .بالنفقة على أبنائه، واملوت الذي يرتتب عنه انتقال الرتكة إىل الورثة

ملكيــة لصــاحبها الثمــار الــيت تنشــأ يف األشــجار ترتــب حــق : مثــال: قــد تكــون غيــر متصــلة باإلنســان -3

  .بالرغم من أا نشأت بفعل الطبيعة
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II- الوقائع من فعل اإلنسان: (الوقائع المادية(  

وتسمى أيضا الوقائع االختيارية، وهي كل فعل أو عمل يقوم بـه اإلنسـان وحيـدث آثـار قانونيـة وترتتـب عنهـا 

األفعـــال الضـــارة : ادتـــه يف هـــذا اـــال ومثالـــهحقــوق ســـواءا أراد اإلنســـان هـــذه النتيجـــة أو مل يردهـــا، إْذ ال اعتبــار إلر 

واألفعـــال النافعـــة وهـــي مـــن الوقـــائع أو األعمـــال املاديـــة كمصـــدر للحـــق الشخصـــي، وهنـــاك وقـــائع أو أعمـــال ماديـــة  

  .كمصدر للحق العيين

  :تتمثل فيما يلي :الوقائع أو األعمال المادية كمصدر للحق الشخصي -1

  :الفعل الضار -أ

ايب أو السليب الذي يقوم بـه الشـخص عـن قصـد أو بإمهـال منـه، فيصـيب شخصـا آخـر ذلك العمل اإلجيهو 

بضرر، فهنـا يـُْنِشـأ للمضـرور حـق املطالبـة بـالتعويض عـن الضـرر الـذي أصـابه، سـواءا كـان الضـرر ماديّـا كالضـرب أو 

قـــانون باملســـؤولية إتـــالف شـــيء خيّصـــه، أو معنويـــا كالســـب والشـــتم، يُنشـــأ التـــزام املســـؤول بـــالتعويض ويســـّمى يف ال

  .من القانون املدين 124التقصريية طبقا لنّص املادة 

  :ومن شروطه

  ).اإلخالل بااللتزام القانوين(أن يكون هناك خطأ * 

  )إحلاق الضرر بالغري(أن يكون هناك ضررًا * 

والضـرر الـذي أي عالقة مباشـرة بـني اخلطـأ الـذي ارتكـب (أن يكون هناك عالقة سببية بني الضرر واخلطأ * 

  ).أصاب املضرور
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هنـاك أيضـا حـاالت أخـرى يكـون فيهـا مفرتضـا أي .وهي أركان املسؤولية املدنية، وجيب على املضرور إثباـا 

  :غري واجب اإلثبات

 م.ق 134مسؤولية الشخص املكلف بتويل رقابة شخص آخر، املادة  - 1

 م.ق 136مسؤولية املتبوع عن أعمال تابعه، املادة  - 2

 .م.ق 138حارس الشيء، املادة مسؤولية  - 3

 م.ق 139مسؤولية حارس احليوانات، املادة  - 4

 م.ق 140/2مسؤولية صاحب البناء، املادة  - 5

  .مكرر 140مسؤولية املنتج، املادة  - 6

  :الفعل النافع -ب

  :صور 3وهو فعل يصدر من شخص قد يؤدي إىل إثراء ذمة الغري ويرتب عليه القانون آثار وله 

  : اإلثراء بال سبب -1

بــال ) مفتقــر(قــام بفعــل حبســن نيــة، أدى إىل إثــراء ذمــة شــخص معــني علــى حســاب ذمــة شــخص آخــر فمــن 

ثرى
ُ
 141املـادة (حـق بـأن يـدفع لـه قيمـة مـا اسـتفاد  سبب قانوين يسوغ هذا اإلثراء أو هذا االفتقار، نشأ له ِقَبل امل

، ومثال ذلك أن يقوم شخص ببناء سور على أرضه ولكن مبواد ليسـت ملكـا لـه، فيثـرى علـى حسـاب مالـك )م.ق

  .املواد، فيكون لصاحب املواد حق املطالبة بقيمتها
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  :دفع غير المستحق -2

، ومثـال ذلـك )م.ق 143املـادة (وهذا يكون عندما يتسلم شـخص علـى سـبيل الوفـاء مـا لـيس مسـتحقا لـه 

من املال لشخص آخر على أساس أنه قد رسم لـه خمططـا معماريـا، يف حـني أنـه مل يرسـم لـه أن يدفع شخص مبلغا 

 .املخطط أو أنه ليس هو من رمسه

  : الفضالة -3

حلســاب شــخص آخــر، دون أن يكــون ملزمــا عاجــل  يءالقيــام بشــوتكــون حينمــا يتــوىل شــخص عــن قصــد 

ومثـــال ذلـــك أن يقـــوم شـــخص بقطـــف مثـــار ناضـــجة مـــن بســـتان جـــاره املســـافر أو حصـــاد زرعـــه، خشـــية (بـــذلك، 

ملزما بتعويض الفضويل عما أنفق مـن مـال ومـا حلقـه مـن ) لصاحلهاجلار الذي مت العمل (فساده، فيكون رب العمل 

  .م، وما بعدها.ق 150يف املواد  ، وقد نص املشرع على الفضالة)ا العملخسارة بسبب قيامه ذ

قــد تكــون األعمــال املاديــة ســببا لكســب احلــق  :األعمــال الماديــة كمصــدر للحــق العينــيالوقــائع أو  -2

  :يتمثل ذلك فيما يليالعيين، و 

ح مالكـا لـه، علـى أن فمن يضع يده على شيء منقول ال مالك لـه بنيـة التملـك، يصـب :واقعة االستيالء -أ

  .م على أن األمالك الشاغرة واألموال اليت ليس هلا وارث هي ملك للدولة.ق 773املشرع اجلزائري نص يف املادة 

تصــلح واقعــة االلتصــاق الــذي يــتم بفعــل اإلنســان ســيبا الكســب احلــق العيــين، كــأن  :واقعــة االلتصــاق -ب

كن فصلهما دون تلف، فتؤول ملالك الشيء األساسـي ملكيـة يندمج شيئان مملوكان لشخصني خمتلفني، حبيث ال مي

كمن يبين على أرضه مبواد غريه، فتؤول امللكية لصاحب األرض، على أن يقـوم بتعـويض صـاحب (الشيء الثانوي، 

وقد يكون االلتصاق دون فعـل اإلنسـان كـالطمي الـذي يرتسـب علـى حـواف األـار والوديـان، فتـؤول ملكيـة . املواد

  ).م.ق 778املادة ( )األراضي ااورة هلا ملالكيها ما زاد يف
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وذلـــك أن يضـــع شـــخص يـــده علـــى شـــيء مملـــوك للغـــري بنيـــة التملـــك، فيكتســـب هـــذا  :واقعـــة الحيـــازة -ج

املـادة ( أو عشـرة سـنوات ) م.ق 827املـادة (سـنة  15الشخص ملكية هـذا الشـيء مبضـي مـدة زمنيـة حمـددة وهـي 

نية ممـن يعتقـد أنـه مالـك نسبة للعقار واحلق العيين، أما املنقـول الـذي تلقـاه حبسـنإذا كان حسن النية بال) م.ق 828

لــه، وبطريــق تصــرف مـــن شــأنه أن ينقــل امللكيـــة أو صــدر مــن مالــك، فيصـــبح ملكــا لــه فـــورا، وهــذا حســب قاعـــدة 

فقـده أو ســرق منــه  علــى أنــه ميكـن ملالــك املنقــول إذا). م.ق 835املـادة " (نيـة ســند للملكيــة نِ ْســحيـازة املنقــول ِحبُ "

سـنوات مـن وقـت ضـياعه أو سـرقته ) 3(ه من حائزه ولو كان هذا احلائز حسـن النيـة وذلـك خـالل ثـالث أن يسرتدّ 

 ).م.ق 836املادة (

  التصرفات القانونية: ثانيا

و التصرف القانوين هو اجتـاه إرادة أو أكثـر إىل إحـداث أثـر قـانوين، بإنشـاء حـق، كـالبيع، أو نقلـه كاحلوالـة، أ

  .تعديله كالتجديد، أو إائه كاإلبراء

ويتميــز التصــرف القــانوين عــن الوقــائع القانونيــة األخــرى، بــأن اإلرادة فيــه هــي منــاط مــا يرتتــب عليــه مــن آثــار 

  .الوقائع الطبيعية أو األفعال املادية، اليت حيدد القانون نطاق ما ينشأ عنها من حقوق والتزامات سعكقانونية، 

أن اإلرادة تكفــي  ذلــك يعــينو رادة، هــو مــا يــدعى مببــدأ ســلطان اإل القــانوين التصــرف والعنصــر األساســي يف 

بــذاا إلنشــاء احلــق دوحناجــة إىل إفــراغ التصــرف يف إطــار شــكلي، وهــذا يســمى مبــدأ الرضــائية، وأن لــإلرادة حريــة 

  .قد شريعة املتعاقدينحتديد مضمون العقد، أي ما يرتتب عنه من آثار، وهذا يسمى مبدأ الع

فـــرغ يف يُ قـــد يفـــرض أحيانـــا بعـــض القيـــود علـــى مبـــدأ ســـلطان اإلرادة، عنـــدما يتطلـــب العقـــد أن ع لكـــن املشـــر 

اخل، فهـذه العقـود جيـب ... شكل معـني، مثـل عقـد بيـع العقـار أو عقـد اهلبـة أو عقـد الـرهن الرمسـي، أو عقـد الشـركة

د يتـــدخل املشـــرع يف مبـــدأ العقـــد شـــريعة املتعاقـــدين، فيمـــنح كـــذلك قـــ. أن تفـــرغ يف شـــكل رمســـي وإال كانـــت باطلـــة
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، أو )م.ق 107/3املـادة (أحـد الطـرفني إرهاقـا جسـيما  قُ ِهـرْ كانـت تُـ للقاضي حق التدخل لتعديل شروط العقـد إذا 

  ).م.ق 110املادة (إذا كانت هناك شروط تعسفية يف العقد أمالها أحد األطراف على اآلخر 

I-  القانونيصورتا التصرف:  

  .إما العقد أواإلرادة املنفردة: يأخذ التصرف القانوين إحدى الصورتني

  :العقد -1

وأكثرهـا شـيوعا يف ) احلقوق(وهو توافق إرادتني أو أكثر إلحداث أثر قانوين معني، وهو أهم مصادر االلتزام 

ر، عقــد احلوالــة، عقــد املقاولــة، عقــد واألمثلــة عليــه ال ميكــن حصــرها، منهــا عقــد البيــع، عقــد اإلجيــا. احليــاة العمليــة

  .اخل...الوديعة، عقد السمسرة

والعقد ال بد فيه من توافر إرادتني على األقل، وأن تتجه اإلرادتان إىل إحداث أثر قانوين، أي مـا ميكـن جـرب 

كمــن يــدعو شخصــا   (.ا أمــام مــا يســمى بأعمــال اــامالت، وإال كنــارااختيــاملــدين علــى تنفيــذ التزامــه إذا مل يقــم بــه 

ـــه  ـــه مطالبت ـــه إجبـــار املـــدعو علـــى احلضـــور كمـــا لـــيس ل ـــا صـــاحب الوليمـــة لـــيس ل حلضـــور وليمـــة فيقبـــل بـــذلك، فهن

  .)بالتعويض إذا مل حيضر

  :اإلرادة المنفردة -2

. وهــي عمــل قــانوين مــن جانــب واحــد، يلتــزم فيــه شــخص بإرادتــه وحــدها دون أن تقــرتن بــإرادة شــخص آخــر

ي عـن إرادتـه يف نقـل حـق بإرادة منفردة يف التشريع حمصـورة، منهـا الوصـية، الـيت يعـرب فيهـا املوصـوتطبيقات التصرف 

، أو الوعـــد جبـــائزة، حيـــث يوجـــه شـــخص إىل )أ ومـــا بعـــدها.ق 184املـــادة ) (املوصـــي(لـــه بعـــد وفاتـــه  يإىل املوصـــ
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ل معـني، فيلـزم الواعـد أمـام شخص آخر أو عدة أشخاص أو إىل اجلمهور دعوة بأن يعطي جائزة معينة ملن قـام بعمـ

 ).م.مكررة ق 123املادة (بهذا العمل مبنحه هذه اجلائزة، ولو قام به دون نظر أو علم ذه اجلائزة من قام

خيتلـف عـن التصـرف امللـزم جلانـب واحـد، فهـذا األخـري ينشـأ  )أي بإرادة منفردة(والتصرف من جانب واحد 

 جانــب واحــد أي أن االلتزامــات تكــون علــى عــاتق طــرف واحــد دون بتوافــق إرادتــني ولكــن تنصــرف اآلثــار فيــه إىل

ينشــأ مســتندا إىل ) احلــق(اآلخــر، مثــل عقــد الوديعــة دون أجــر، أمــا التصــرف بــإرادة منفــردة يعــين أن إنشــاء االلتــزام 

  .إرادة امللتزم وحدها، مثل الوصية

منهـا إىل هـذه العقـود، فتقســم  علـى أن الفقـه يضـع تصـنيفات عـدة للعقـود، ختتلـف حسـب الزاويـة الـيت ينظـر

إىل عقود رضائية وأخرى شكلية، وإىل عقود ملزمة اجلانبني وأخرى ملزمة جلانب واحـد، وإىل عقـود معاوضـة وعقـود 

  .تربع، وإىل عقود حمددة وأخرى احتمالية، وإىل عقود مساومة وعقود إذعان

II- شروط وجود التصرف القانوني:  

غ يف بعـــض القـــانوين يقـــوم علـــى ركـــن أساســـي هـــو اإلرادة، الـــيت جيـــب أن تفـــر ممـــا ســـبق يتضـــح أن التصـــرف 

  تطلبه القانون، فكيف يتم التعبري عن هذه اإلرادة؟ياألحيان يف الشكل الذي 

  :التعبير عن اإلرادة -أ

قـرر يعد الرتاضي عنصرا أساسيا يف التصرفات القانونيـة بوصـفه احلالـة الوحيـدة لاللتـزام يف غـري األحـوال الـيت ي

وهـي القانون فيها ذلك، هذا الرتاضي جيب أن يعرب عنه من خـالل الطـرق الـيت حـددها القـانون للتعبـري عـن اإلرادة، 

أو باختاذ موقف يـدل داللـة واضـحة علـى  ،املتداولة عرفا و الكتابة، أو اإلشارة اللفظ: م.ق 60حسب نص املادة 

 68املـادة (عترب السكوت تعبريا عن اإلرادة يف بعـض احلـاالت وقد ي. اإلرادةمقصود صاحبه، أو بالتعبري الضمين عن

 ).م.ق
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ولكــن إن كــان التعبــري عنهــا ال يوافــق اإلرادة الداخليــة هلمــا . وجيــب أن يكــون التعبــري موافقــا إلرادة املتعاقــدين

  رادة الباطنة؟هل تعتد باإلرادة الظاهرة أم باإلف

ـــة عـــن املظهـــر  ـــة اخـــتالف اإلرادة الباطن ـــة املقصـــودة مـــن يف حال اخلـــارجي املعـــرب عنـــه، فـــالعربة بـــاإلرادة الباطن

الشخص، ويعترب التعبري الظـاهر قرينـة عليهـا ولكنهـا قرينـة قابلـة إلثبـات العكـس، فـإذا مل يتوصـل القاضـي إىل معرفـة 

تــد بــاإلرادة وهــذا مــذهب القــانون الفرنســي الــذي يع. اإلرادة الباطنــة، تعــني عليــه افــرتاض مطابقــة التعبــري الظــاهر هلــا

  .الباطنة

واألخــذ بــاإلرادة الظــاهرة أيضــا لــه مزايــاه، فــالتعبري اخلــارجي يعــد مظهــرا اجتماعيــا قــابال لــإلدراك، فيعتــد ــذا 

  .وهذا مذهب القانون األملاين. املظهر قانونا حفاظا على استقرار املعامالت

  111/2نــة مثــل مــا جــاء يف نــص املــادة أمــا املشــرع اجلزائــري فقــد أخــذ باملبــدأين معــا، فأخــذ بــاإلرادة الباط

 و 98و 62و 61و 60مثـل نصـوص املـواد  -حسب رأينـا –م، لكنه رجح اإلرادة الظاهرة .ق 199م واملادة .ق

  .، ملا يرتتب على األخذ ا من ثقة مشروعة وأمن قانوين للغري111/1

  :عناصر اإلرادة -2

  .لإلرادة عنصران مها اإلجياب والقبول

فاإلجيــاب تعبــري الشــخص عــن رضــاه بالتعاقــد علــى أمــر معــني يعرضــه علــى الغــري، وجيــب أن  :اإليجــاب -أ

، ودقيقــا، لالقــرتان )أي ائيــا (ايكــون اإلجيــاب تامــا غــري نــاقص، حمــددا لكــل شــروط العقــد وعناصــره اجلوهريــة، وباتّــ

فـإذا خـال اإلجيـاب مـن حتديـد شـروط العقـد أو حتديـد مـدة . طابق له، حىت يكون ملزما ملن صدر عنه اإلجيابقبوملب

ويكــون اإلجيــاب . اإلجيـاب اعتــرب غـري ملــزم لصــاحبه، وجـاز لــه العـدول عنــه إذ أن املوجــب هنـا يف مرحلــة مفاوضـات

لصــت املــدة مــن ظــروف احلــال أو مــن طبيعــة ملزمــا يف مــدة معينــة ملــن صــدر عنــه إذا اقــرتن مبــدة، وكــذلك إذا استخ
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املعاملـــة، أمـــا إذا مل ميكـــن استخالصـــها أو مل يقـــرتن اإلجيـــاب مبـــدة، فـــال بـــد أن يصـــدر القبـــول فـــورا، إال إذا دلـــت 

ويســقط اإلجيــاب ميضــي املــدة أو انفضــاض . الظــروف أن املوجــب مل يعــدل عــن إجيابــه قبــل انفضــاض جملــس العقــد

 .جملس العقد أو برفضه

. هو تعبري عن اإلرادة من الطرف الثاين يأيت بعـد اإلجيـاب غالبـا، ويكـون مطابقـا لـه حـىت يـتم العقـد :ولالقب

وقد يكون القبول صـرحيا، أو ضـمنيا كاختـاذ موقـف، أو حسـب طبيعـة املعاملـة، كمـا قـد يكـون السـكوت تعبـريا عـن 

ة املعاملــة أو نــص القــانون علــى اعتبــاره القبــول أحيانــا، وذلــك إذا مــا اتصــل بتعامــل ســابق، أو ظهــر مــن خــالل طبيعــ

ابــا مطلقــا، وال ميكــن اعتبــار الســكوت إجي. م املتعلقــة بــالبيع علــى شــرط التجربــة.ق 355/1 قبــوال مثــل نــص املــادة

  .ولكن قد يعترب رفضا

  :الشكل . 3

كمـــا ســـبق وأن ذكرنـــا، قـــد يســــتلزم القـــانون أن تفـــرغ اإلرادة يف شـــكل معــــني، فيكـــون الشـــكل أحـــد أركــــان 

، )م.ق 418م(، وعقـد الشـركة )أ.ق 206املـادة (الوارد علـى عقـار التصرف القانوين أو وسيلة إلثباتـه، كعقـد اهلبـة

وقـد ال تكفـي هـذه الشـكلية لرتتيـب كافـة اآلثـار، ) ... م.ق 883املـادة (، والـرهن الرمسـي )467م (وعقد اإلجيار 

 بـــل جيـــب اتبـــاع إجـــراءات معينـــة لـــذلك، مثـــل الشـــهر بالنســـبة لب
ُ
ع إىل ا بـــيـــع العقـــارات، إذ ال تنتقـــل ملكيـــة العقـــار امل

فعـــدم الشـــهر ال . املشــرتي مبجـــرد إفـــراغ عقـــد البيــع يف شـــكل رمســـي بـــل جيــب لـــذلك مـــن شـــهره يف احملافظــة العقاريـــة

يرتتب عليه بطالن العقد، بل يرتتب عليه فقط عدم انتقال امللكيـة، خبـالف الشـكلية كـركن يف التصـرف الـيت يرتتـب 

 .ختلفها بطالن العقد بطالنا مطلقاعلى 

وختتلـــف الشـــكلية كـــركن يف التصـــرف القـــانوين باعتبارهـــا لالنعقـــاد عـــن الشـــكلية باعتبارهـــا إلثبـــات التصـــرف 

م، مـن .ق 333القانوين عند النزاع فيه، حيث تكون وسـيلة أو طريقـا لإلثبـات، ومثـال ذلـك مـا نصـت عليـه املـادة 
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ألـــف دينـــار جزائـــري أو كانـــت غـــري حمـــددة القيمـــة، جيـــب إثباـــا  100يمتهـــا عـــن أن التصـــرفات املدنيـــة الـــيت تزيـــد ق

  .بالكتابة، إال إذا وجد نص يقضي خبالف ذلك

III- شروط صحة التصرف القانوني:  

فضــال عمــا تقــدم، جيــب أن تصــدر اإلرادة عــن ذي أهليــة، وإال كــان بــاطال إذا صــدر عــن عــدميها، أو قــابال 

كمــا جيــب أن تكــون إرادة الشــخص غــري معيبــة، وقــد أورد التقنــني . عــن نــاقص أهليــة لإلبطــال أو موقوفــا إذا صــدر

  :املدين أربعة عيوب ميكن أن تشوب اإلرادة فتجعل رضاء املتعاقد معيبا مما جيعل العقد قابال لإلبطال وهي

الغلــط وهــم يقــع يف ذهــن الشــخص فيصــور لــه الشــيء علــى غــري حقيقتــه،  ):م.ق 81المــادة (الغلــط  -1

ويشرتط أن يكون الغلط هو الدافع للتعاقد، وأن يكـون جوهريـا، ويكـون  . جيعله يعتقد بواقعة أو صفة غري موجودةو 

ويســتثىن مــن ذلكغلطــات القلــم واحلســاب الــيت ال . وقــع يف صــفة الشــيء أو يف صــفة مــن صــفات املتعاقــدكــذلك إذا

ويستثىن من هذا االسـتثناء أنـه لـيس ملـن  (  .تصحيحها من أجل استقرار املعامالتؤثر يف إبطال العقد وامنا جيب ت

  .)وقع فيغلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية

  .وهو التضليل بوسائل احتيالية إليقاع املتعاقد اآلخر يف غلط): 87-86المادة ( التدليس  -2

يولـــد يف ذهـــن املتعاقـــد صـــورة ختـــالف إذن يشـــرتط فيـــه اســـتعمال الوســـائل االحتياليـــة الـــيت تكـــون ماديـــة مبـــا (

الواقع، فيشمل ذلك كل املظاهر الكاذبة اليت ال تطـابق الواقـع، كالتظـاهر بالوجاهـة واليسـار أو اختـاذ صـفة منتحلـة، 

ويشـــرتط أيضـــا أن يصـــدر . أو اصـــطناع أوراق أو مســـتندات وكشـــوف حســـابات البنـــوك، أو تصـــوير شـــركات ومهيـــة

  .)أحدمها عاملا بهالتدليس من العاقدين أو يكون 

وهــو ضــغط يقــع علــى أحــد املتعاقــدين مــن املتعاقــد اآلخــر أو مــن الغــري،  ):م.ق 88المــادة (اإلكــراه  -3

إذن يشرتط يف حتقق اإلكراه أن يربم الشخص العقـد حتـت سـلطة رهبـة بينـة . يولد يف نفسه رهبة تدفع به إىل التعاقد
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ه هــو أو أحــد أقاربــه يف الــنفس أو اجلســم أو العــرض أو املــال، بعثهــا املتعاقــد فيــه، وذلــك بوجــود خطــر جســيم يهــدد

وجيـــب األخـــذ بعـــني االعتبـــار يف . وأن يكـــون حـــاال ولـــيس مســـتقبال، وجيـــب أن تكـــون الرهبـــة واقعـــة دون وجـــه حـــق

اإلكــراه كــال مــن جــنس مــن وقــع عليــه اإلكــراه وســنه وحالتــه االجتماعيــة والصــحية، و زمــان و مکــان وقــوع اإلكــراه، 

وقــد حيــدث أن تنعــدم اإلرادة بتوقيــع اإلكــراه كمــن . مــن العوامــل الــيت ميكــن أن تــؤثر يف مقــدار اإلكــراه عليــهوغريهــا 

 .بطاليكون العقد باطال وليس قابال لإل ميسك بيد شخص وجيربه على التوقيع، وهنا

مـن لـه شـوكة  أما اإلكراه حبق أو اإلكراه املشروع، والذي تستعمل يف وسائل مشروعة، كأن يكـره القاضـي أو

  شخصا على بيع ملكه وفاء الدين عليه، فهذا اإلكراه ال يضر العقد، فيقع معه صحيح نافذ

إمــــا بــــالطيش أو اهلــــوى،  تْ َبــــيِ وهــــو أن تكــــون إرادة املغبــــون قــــد عُ  ) :م.ق 90المــــادة ( االســــتغالل  -4

ولالســتغالل . مــا التــزم هــو بــهفاســتغل املتعاقــد معــه هــذا الضــعف، وحصــل منــه علــى التزامــات ال تتعــادل مطلقــا مــع 

  :عنصران

ت، فيجــب أن يكــون عــدم التعــادل فادحــا، ويرجــع تقــدير ذلــك إىل اوهــو عــدم تــوازن األداء :عنصــر مــادي

  .قاضي املوضوع

وهـو اسـتغالل أحـد املتعاقـدين لطـيش بـني يف املتعاقـد، بـأن أصـبح ينفـق أموالـه دون تـدبري و  :عنصر معنـوي

، ممــا جيعلــه يفعــل أي شــيء بتعلقــه الشــديد ومتســكه بــأمر أو شــخص مــاتعاقــد وذلكبســفه، أو هــوى جــامح يعــرتي امل

،كما لــو اســتغلت زوجــة صــغرية الســن حــب زوجهــا املســن هلــا ليجعــل أموالــه بامسهــا مقابــل مثــن زهيــد تاركــا مــن أجلــه

  .ويقع عبء اإلثبات هنا على الطرف املغبون. زوجته األوىل وأوالده دون مال
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  الحماية القانونية للحق: المحور الخامس

  .ة قانونية وتعترب عنصرا من عناصر تكوين احلقاييقّر احلقوق ويوفر هلا يف املقابل محإن القانون 

يف حالــة جتــاوز علــى احلــق يضــمن القــانون لصــاحبه الوســائل القانونيــة مــن أجــل محايتــه كالــدفع أمــام القضــاء 

أّمــا إذا كــان هنــاك جتــاوز مــن قبــل صــاحب احلــق يف اســتخدام . ويكــون عــن طريــق رفــع دعــوى قضــائية حمــاوال إثباتــه

  .حقه أي تعّسف يف استعمال احلق هنا تسقط احلماية القانونية عنه

  .من خالل هذا احملور سوف نتعّرض إىل وسائل محاية احلق، وإىل طرق إثباته

  وسائل حماية الحق: أوال

، لكـــن أمههـــا وأكثرهـــا فعاليـــة هـــي الــــدعوى قـــرر املشـــرّع عـــدة وســـائل قانونيـــة حيمـــي ـــا الشــــخص حقوقـــه 

  .القضائية

I- الدعوى:  

الــدعوى هــي وســيلة حلمايــة احلــق، والــيت يرجــع إليهــا املــدعي التحريــك القضــاء للحصــول علــى تقريــر حقــه أو 

  .محايته، والدعوى اليت حيركها الشخص للدفاع عنحقه، إما أن تكون دعوى مدنية وإما أن تكون دعوى جزائية

  المدنيةالدعوى -1

وهي اليت ترفـع أمـام القضـاء املـدين إذا حـدث اعتـداء علـى أي حـق مـن احلقـوق اخلاصـة أو املاليـة للشـخص، 

ـــدف محايـــة ذلـــك احلـــق، وأساســـها هـــو املســـؤولية املدنيـــة، وهـــي جـــزاء اإلضـــرار باملصـــاحل اخلاصـــة مـــن خـــالل إلـــزام 

  :ويرتتب على ذلكاملضرور، من الضرر بناء على طلب  عن تعويضالبوتكون املسؤول 
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  .أن الدعوى املدنية هي وسيلة حلماية احلقوق اخلاصة واملالية -

  .رفعها هو حق لصاحب احلق حسب رغبته ، فله احلق يف التنازل عن حقه، والتصاحل بشأنه  -

  . واإلداريةة يف قانون اإلجراءات املدنية يتم حتريكها باتباع اإلجراءات الوارد -

  :ما يليويشترط لقبول الدعوى المدنية 

واألصـل أن تكـون . ء إىل القضـاءو جلبـال يرمي املدعي إىل حتقيقها وهي الفائدة املشروعة اليت :المصلحة -أ

ينـــة فقـــط، وال ســـتثناء هـــو قبـــول املصـــلحة االحتماليـــة يف أحـــوال معائمـــة وحالـــة حـــىت تقبـــل الـــدعوى، واالاملصـــلحة ق

 .دعوى حيث ال مصلحة

هــي أن تنسـب الــدعوى إجيابـا لصــاحب احلـق يف الــدعوى، وسـلبا ملــن يوجـد احلــق يف الــدعوى  :الصـفة -ب

وقــد ميــنح القــانون شخصــا آخــر غــري صــاحب احلــق أو نائبــه احلــق مبطالبــة املــدين بالــدين، كمــا لــو كــان . يف مواجهتــه

نــه عـن طريـق الــدعوى يومثـال ذلـك، الــدائن الـذي يسـتعمل حقـوق مد. للمـدعي مصـلحة شخصـية يف رفــع الـدعوى

  .غري املباشرة

وهـي أن يكـون املتقاضـي خمـوال لرفـع الـدعاوى أمـام القضـاء بـأن يكـون راشـدا وعـاقال،  :أهلية التقاضي -ج

  .وغري ممنوع من التقاضي بسبب عقوبة جنائية ارتكبها

حتديد مواعيد معينة ترفـع خالهلـا  منها شكلياواملنع القانوين قد يكون  :أاليوجد قانون ما يمنع سماعها-د

  .ملواعيد، كانت دعواه غري مقبولةالدعوى، فإذا جتاوز املدعي هذه ا

کســبق الفصــل يف موضــوع الـدعوى، فيمنــع مــن قبــول الــدعوى الــيت ســبق الفصــل فيهــا مــن منعــا موضــوعياأو 

  .إثارا يف اخلصومة األوىلجديد، حىت لو قدمت يف اخلصومة اجلديدة أدلة واقعية، وأسانيد قانونية مل يسبق 
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ـــ ـــدعوى يـــاحلقوق العينوختتلـــف وســـيلة محايـــة احلقـــوق املاليـــة بـــاختالف احلقـــوق، فوســـيلة احلمايـــة في ة، هـــي ال

أمــا الــدعوى الشخصــية والــيت يرفعهــا صــاحب . العينيــة، والــيت خيتلــف موضــوعها بــاختالف األحــوال، ودعــوى احليــازة

الضرر، مطالبا إياه بالتعويض عنهذا الضرر؛ فوسيلة احلمايـة يف احلقـوق احلق، على من اعتدى على حقه فسبب له 

اجبــار املــدين علــى أداء موضــوع اإللتــزام ســواء كــان عمــال أو إمتناعــا عــن . (الشخصــية قــد يكــون إمــا التنفيــذ العيــين 

  .فيه التنفيذ بطريق التعويض عند تعذر تنفيذ االلتزام عينا، أو التأخري أو) عمل

  .ى املرفوعة يكون هناك صلح بني اخلصوم يف الدعو جيب أن ال -ه

  الدعوى الجزائية -2

أساســها هــو املســؤولية اجلنائيــة، والــيت تقــوم جــراء اإلضــرار مبصــاحل اتمــع باعتبــار أن آثــار االعتــداء تتجــاوز 

دي قــــه يف ســــالمة جســــده بالتعــــحالضــــحية إىل اتمــــع، كاالعتــــداء علــــى حــــق مــــن احلقــــوق اللصــــيقة باإلنســــان، ك

  .)بالضرب أو اجلرح أو القتل، أو يكون هذا االعتداء ماسا بشرفه، کاجلرائم املتعلقة تك العرض والقذفعليه

وتتحــرك الـدعوى اجلنائيـة بنـاء علــى . ويـتم يف هـذه الـدعوى توقيــع عقوبـة علـى املسـؤول عقابــا لـه وردعـا لغـريه

  .جيوز التنازل عنها وال التصاحل فيها شكوى من طرف الضحية أو من طرف النيابة العامة مباشرة، وال

وممـــا ينبغـــي التنبيـــه إليـــه أن للضـــحية بســـبب اجلرميـــة التقـــدم بـــدعواه املدنيـــة إىل احملـــاكم اجلزائيـــة، تبعـــا للـــدعوى 

 وقـف سـري الـدعوى املدنيـة حلـني الفصـل يف الـدعوى اجلنائيـة وهنا يتعـّني . اجلنائية، مطالبا إياها باحلكم له بالتعويض

  ."اجلنائي يوقف املدين"بقاعدة أن عمال 
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  :إثبات الحق: ثانيا

اإلثبات قانونا هو إقامة الـدليل أمـام القضـاء بـالطرق الـيت جييزهـا القـانون، علـى واقعـة قانونيـة تـؤثر يف الفصـل 

منـه أن يبـني دعـواه،  يعليـه إثباتـه أمامـه، فيطلـب القاضـ يف الدعوى، فكي حيكر لصاحب احلق أمام القضاء وجـب

مث يسأل املدعى عليه، فإن أقر مبا يثبـت بـإقراره احلـق الـذي يدعيـه املـدعي صـدر احلكـم بـه، وإذا أنكـر املـدعى عليـه 

ذلــك أن ادعــاء احلـق مــن غــري . مـا يدعيــه املـدعي طلــب القاضــي مـن املــدعي أن يقــدم بينتـه الــيت يثبـت ــا مــا يدعيـه

 .إثباته يصبح هو والعدم سواء

ى الدائن الذي يدعي حقا يف ذمة الغري أن يثبـت مصـدر هـذا احلـق وسـنده، فيمـا لـو كـان عقـدا أو إرادة وعل

  .منفردة أو عمال غري مشروع، أو فعال نافعا أو واقعة طبيعية

مـن القـانون املـدين ويشـرتط  350إىل  323وقد تناول القانون املدين اجلزائري أحكام اإلثبـات يف املـواد مـن 

  :القانونية حمل اإلثبات ما يلي يف الواقعة

  .أي حمل خالف بني اخلصمني والبّد من إثباا ليفصل له فيها: أن تكون الواقعة حمّل النزاع* 

: عكـس ذلـك ال ميكـن إثباـا ويوجـد نوعـان مـن اإلثبـات: أن تكون الواقعة حمددة ومتصـلة مبوضـوع النـزاع* 

  .املباشر وغري املباشر

  .شخص يريد إثبات بـُنـُّوتِه لشخص أصغر منه سّنا: ، مثال)مقنعة(جائزة القبول أن تكون الواقعة * 

I-  أو طرق اإلثباتوسائل اإلثبات  

 .وسيلة إثبات احلق الذي يدعيه املدعي قد تكون الكتابة، أو البينة، أو القرائن، أو اإلقرار، أو اليمني

  ):م.ق نم 332 ىلإ323 من املادة((Preuve par écrit):تابةالك -1
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يعتــرب الــدليل الكتــايب مــن أهــم أدلــة اإلثبــات، وميتــاز عــن بقيــة الوســائل األخــرى بإعــداده مقــدما، أي وقــت 

أن  والكتابــة الــيت يــتم ــا اإلثبــات إمــا . حصــول الواقعــة أو التصــرف القــانوين مصــدر احلــق، وقبــل حــدوث أي نــزاع

). 2005مكــرر حســب تعــديل  323املــادة (ثبــات يف اإل يــة مطلقــة حجهلــا . ورقــة عرفيــةتكــون ورقــة رمسيــة أو يف 

  :وهناك نوعان من الكتابة

فالورقة الرمسية هي اليت يثبت فيها موظف أو ضابط عمومي أو شخصـمكلف خبدمـة  :الرسميةالكتابة  -أ 

  ). مدين .ق 324م (عامة ما مت على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن وذلك فيحدود سلطته واختصاصه 

احملــررات الصــادرة عــن األفــراد ولــيس عــن موظــف عــام، موقعــة ممــن صــدرت منــه  فهــي :العرفيــة الكتابــة -ب

بإمضائه أو ختمه أو بصـمته، أو تلـك الـيت صـدرت عـن موظـف عامولكنـه غـري خمـتص بتحريـر تلـك الورقـة نوعيـا أو 

واجهــة الغــري، إّال مــن تــاريخ ليســت هلــا حجيــة يف م .إقليميــا، أو أنــه مل يتبــع فيهــا ممــر اإلجــراءات القانونيــة املطلوبــة

  .إثباته أي من يوم تسجيله أو ثبوت مضمونه أو التأثري عليه من ضابط عام خمتص

  )م.ق 340إىل  333من املادة ( (Preuve par témoins): )الشهادة(البّينة  -2

فيما احلقوهيإخبارصادقفيمجلساحلكمبلفظالشهادةإلثباحتقعلéالغري،وتسمéالبينةألاتبينمافيالنفسوتكشــــــــــــــــــــــــــــــــــف

وكتمـان . وللقاضي سلطة تقدير الشهادة فله أن يأخذ ا إذا اقتنـع، أو أن يرفضـها مهمـا كـان الشـهود. اختلف فيه

الشــهادة إمث ــى اهللا عنــه، كمــا أــا شــهادة الــزور كبــرية مــن الكبــائر، وقــد نــص قــانون العقوبــات اجلزائــري يف املــادة 

  .ى شهادة الزورمنه على املعاقبة باحلبس والغرامة عل 265

  ):م.ق 340إىل  337من املادة ( (Présomptions): القرائن -3

  :هي أمر يستخلصها القانون أو القاضي ألمر جمهول من واقعةمعلومة، وهي أنواع



101 

 

 .يستنبطهاالقاضيمنظروفالدعوى:قرائنقضائيةأ۔

الوفــاء بقســط مــن ) "مــدين 499. م: مثــال(تــنص عليهــا القــوانني و  شــرعيســتنبطها امل :قــرائن قانونيــة -ب

  ".بدل اإلجيار يعترب قرينة على الوفاء باألقساط السابقة حىت يقوم الدليل على عكس ذلك

وهي اليت تقبل إثبات العكـس، وهـي األصـل يف  :قرينة قانونية بسيطة -: وتنقسم القرينة القانونية أيضا إىل

. ررهتقـ وهي اليت ال تقبل إثبـات عكـس مـا: ينة قاطعةوقر  -.طرق اإلثباتالقرائن، وإثبات عكس القرينة يتم بكافة

مــدين الــيت جتعــل األحكــام الــيت حــازت حجيــة األمــر املقضــي حجــة فيمــا  338ومثــال ذلــك مــا نصــت عليــه املــادة 

  .فصلت فيه من اخلصومة وال جيوز قبول دليل ينقض هذه القرينة

  )م.ق 342إىل  341من املادة ( (L’aveu):اإلقرار -4

هو اعرتاف شخص أمام القضاء بواقعة معينـة، مـدعی عليـه ـا آلخـر بقصـد اعتبـار هـذا األمـر ثابتـا يف ذمتـه 

واعفــاء اآلخــرين مــن إثباتــه، وذلــك أثنــاء الســري يف الــدعوى املتعلقــة ــذه الواقعــة، واإلقــرار حجــة قاطعــة علــى املقــر 

ومـع أن اإلقـرار . حملكمـة فيخضـع لتقـدير القاضـي، وذلـك إذا وقـع أمـام القاضـي، أم إذا وقـع خـارج ا)مدين 342م(

 سيد األدلة كما يقال، إال أنه يعترب حجة قاصرة على املقر ال يتعداه إىل غريه، حبيث يؤاخذ به املقر وحده

  .ال والية له إآل على نفسهدون سواه ألن املقر 

  )م.ق 350إىل  343من املادة ((serment):اليمين -5

وقـد . باحللف إلشهاد اهللا سبحانه للد وتعاىل على صدق واقعـة سـابقة يـدعي وقوعهـايقصد ا قيام اخلصم 

  .تكون اليمني حامسة أو متممة
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اليمـــني "تكـــون عنـــدما يكـــون عـــبء اإلثبـــات علـــى اخلصـــم ويعـــوزه الـــدليل، فإنـــه يوجـــه  فـــاليمين الحاســـمة

يــل لــه، فقــد تكــون املــالذ األخــري ملــن إىل خصــمه احتكامــا إىل ضــمريه وحســما للنــزاع، وهــي دليــل مــن ال دل" احلامســة

مـــن ) رفـــض(وتتمثـــل آثارهـــا يف أنـــه إذا حلـــف مـــن وجهـــت إليـــه تـــرفض دعـــوى املـــدعي، وإذا تكـــل . ينقصـــه الـــدليل

  .وجهت إليه اليمني حيكم للمدعي

فيوجههـــا القاضـــي مـــن تلقـــاء نفســـه إىل أي مـــن اخلصـــمني لكـــي يســـتكمل ـــا األدلـــة  اليمـــين المتممـــةأمـــا 

ط لتوجيــه هــذه اليمــني أال يكــون يف الــدعوى دليــل كامــل وأال تكــون الــدعوى خاليــة مــن أي دليــل، ويشــرت . األخــرى

وخبــالف اليمــني احلامســة، ال جيــوز للخصــم الــذي وجهــت إليــه هــذه اليمــني أن يردهــا علــى اخلصــم اآلخــر، ولكوــا 

  .ال يتقيد ادليال غري كامل فالقاضي 

II- على من يقع عبء اإلثبات  

إن معرفة اخلصم الذي يقع عليه عبء اإلثبات من الناحية العملية له أمهيـة خاصـة، تتمثـل يف معرفـة الطـرف 

البينــة علــى مــن "الــذي يلــزم قبــل اآلخــر بتقــدمي الــدليل علــى صــحة مزاعمــه، فالقاعــدة العامــة املقــررة يف اإلثبــات أن 

البينـة علـى املـدعي واليمـني علـى : ((ه األلباين، وهي مأخوذة من احلديث النبوي الذي رواه الرتمذي وصحح"ادعى

علــى الــدائن إثبــات اإللتزمــا وعلــى املــدين إثبــات "منــه  323ولــذلك نــص القــانون املــدين يف املــادة )). املــدعى عليــه

وال يقصـــد مـــن عبـــارة املـــدعي هـــو املـــدعي يف الـــدعوى، وإمنـــا املقصـــود منهـــا هـــو مـــن ختـــالف دعـــواه ". الـــتخلص منـــه

يف كل األمور هو الظاهر، كمن يضع يده على شيء يعترب صاحب حق عليه، ومن يـدعي ملكيـة  الظاهر، واألصل

  .ذلك الشيء فعليه أن يثبت ذلك
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 استعمال الحق :ثالثا

احلريــة يف أن يســتعمل الســلطة املمنوحــة لــه بالشــكل الــذي يريــده أن يكــون  قكامــلاألصــل أن لصــاحب احل

هـــو إذا  ءلـــيت رمسهـــا لـــه القـــانون، واالســـتثنامـــادام أنـــه مل جيـــاوز احلـــدود امســـؤوال عـــن األضـــرار الـــيت تصـــيب اآلخـــرين 

ن اخلطــأ يكــون نوعــا مــ -تعســف الشــخص يف اســتعمال حقــه ، حــىت لــو كــان ذلــك دون جتــاوز احلــدود هــذا احلــق 

املـدين  قـانونمكـرر مـن ال 124ق يف املادة تعمال احلتبنياملشرعاجلزائرينظريةالتعسففياسدوق. الذي يستوجب مساءلته

والــيت تقــرر مبــدأ قانونيــا وهــو عــدم التعســف يف اســتعمال احلــق، ويكــون اســتعمال احلــق غــري مشــروع إذا احنــرف بــه 

  :صاحبه عن الغرض املقصود منه أو عن وظيفته االجتماعية، وذلك يف حالة

إذا قصـــد صـــاحب احلـــق مـــن اســـتعماله حلقـــه الوصـــول إىل هـــدف ال يقـــره : عـــدم مشـــروعية المصـــلحة) 1

قــانون، وذلــك كوقوفــه يف شــرفة مبنــاه العــايل للنظــر علــى زوجــة جــاره أو بناتــه املقيمــني قبالتــه، أو إحلــاق الضــرر بــه ال

ماديا أو معنويا، أو قيام رب العمل بفصل عاملة رفضت أن جتاريه ألغراضه غري املشـروعة، أو النتمائـه إىل عـرق أو 

  .دين معني

ذلــك أن مـــن ال يقصــد اإلضـــرار بــالغري ال يعـــد متعســـفا يف  ) :معيــار شخصـــي(قصــد اإلضـــرار بـــالغير ) 2

  .استعمال حقه

ومعنــاه عــدم التناســب بــني مصــلحة صــاحب احلــق  ):ر موضــوعييــامع(رجحــان الضــرر عــن المصــلحة ) 3

  .اوبني ما ينتج عنها من ضرر بالغري، بشرط أن يكون التفاوت كبري 
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  انتقال الحق: المحور السادس

ن تغيـري ، واألصـل أن مجيــع حيــل شـخص جديـد حمـل الــدائن مـع بقـاء احلـق نفســه دو يقصـد بانتقـال احلـق أن 

ص ختصـلة بالشخصـية ألـا مرتبطـة بالشـنتقال أي قابلـة للتعامـل فيهـا ويسـتثىن مـن ذلـك احلقـوق املالةللباحلقوق قا

  .ني فيما يلي كيفية انتقال احلق الشخصي وانتقال احلق العييننبسو  .وتنقضي بوفاته

  تقال الحق العينيان: أوال

نتقــــال بــــدون عــــوض كمــــا يف عقــــد اهليبــــة متعــــددة ال ميكــــن حصــــرها فقــــد يــــتم االينتقـــل احلــــق العيــــين بطــــرق 

  .)عقد البيع مثال ( ا ينتقل بعوض والوصية، كما ينتقل كذلك باملرياث ، كم

  .ميكن نقلها من السلف إىل اخللففاحلقوق العينية 

  انتقال الحق الشخصي: ثانيا 

ينتقــل احلــق الشخصــي مـــن الســلف إىل اخللــف العـــام عــن طريــق الوصــية أو املـــرياث كــاحلقوق العينيــة ، كمـــا 

جيـوز للـدائن أن «من القانون املدين  239ينتقل فيما بني األحياء بطريقة خاصة وهي حوالة احلق فقد نصت املادة 

احلوالـة دون وتـتم  االلتـزاماقـدين أو طبيعـة حيـول حقـه إىل شـخص آخـر إال إذا منـع ذلـك نـص القـانون أو اتفـاق املتع

  .»حاجة إىل رضا املدين

ذا كانت حوالة احلق تتم يف غالب األحيان بعوض إال أا تـتم أحيانـا أخـرى كوفـاء مبقابـل وإذا متـت احلوالـة إ

 حقـــه الشخصـــي إىل)  يـــلويســـمى احمل( قـــل مبقتضـــاه الـــدائن وحوالـــة احلـــق هـــي اتفـــاق ين. دون مقابـــل تكـــون هبـــة 

ويشـرتط أن يكـون ) احملـال عليـه ( سـتيفاء احلـق مـن املـدين ايصـبح دائنـا حملـه يف ) احملـال لـه ( شـخص آخـر يسـمى 

 .احلق قابال للحجز عليه ولنفاذ حوالة احلق يف مواجهة املدين البد من إقرار املدين هلا
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  .انقضاء الحق: المحور السابع

احلقـوق تبعـا خلصائصـها ومميزاـا ، فقـد نـص القـانون املـدين نقضاء احلق وتتعدد بتعدد أنـواع اختتلف أسباب 

نقضـاء احلـق اق العينيـة التبعيـة ، كمـا نـص علـى على األسبابواحلاالت اليت ينقضي ا احلقوق العينية األصلية واحلقو 

  .)لتزام اال( الشخصية 

  .اخلاصة ا وجتدر اإلشارة إىل أن احلقوق الذهنية تنقضي لألسباب املذكورة يف القوانني 

  :نقضاء الحقوق العينية ا: أوال 

بيع أو بنـزع ملكيتــه مــن فينقضـي حــق امللكيـة مــثال بوفـاة املالــك أو مبـالك الشــيء اململـوك أو التصــرف فيـه بــال

  .العامة أو بتأميمه من طرف السلطة العامة  عةفنأجل امل

 الكــأو )  ج.م.مــن ق 852املــادة ( فــع نتعامــة أنــه ينتهــي بوفــاة الشــخص املأمــا حــق االنتفــاع فالقاعــدة ال

 25سـتعمال أو بعـدم اال) مـن ق م ج  853ملـادة ا(نتفـاع أو انقضـاء أجـل اال) مـن ق م ج  853واملـادة  الشيء

  .)من ق م ج  854املادة ( ة سن

  .نتهائهارتفاق فسبق التطرق إىل كيفية أما حق اال

. الرمسـي والـرهن احليـازي فتنقضـي بانتهـاء الـدين املضـمون  متيـاز ، الـرهنحـق اال( احلقـوق العينيـة التبعيـة  أما

  :انقضاء الحق الشخصي : ثانيا 

وأســباب  علــى حــاالت) 322إىل  258واد مــن املــ( لقــد نــص القــانون املــدين اجلزائــري يف البــاب اخلــامس  

  :يف واملتمثلة) لتزاماال( انقضاء احلق الشخصي 
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  Du paiement):الوفاء(استيفاء الحق  -1

املقصــود باســـتيفاء احلــق ذاتـــه التنفيــذ العيـــين، أي قيـــام امللتــزم بـــأداء احلــق إىل صـــاحبه، وهــو الطريـــق الطبيعـــي 

النقضاء احلق وانتهائه، وذلك عن طريق استيفائه ذاته، أي عن طريق وفاء املـدين ملـا التـزم بـه، كمـا لـو قـام املقـرتض 

وقــد عــاجل املشــرع اجلزائــري أحكــام . لتــزام املقــرتض بالوفــاءبــرد املــال إىل املقــرض انقــض حــق هــذا األخــري، وانتهــى ا

  .من القانون املدين 284إىل  258الوفاء يف املواد من 

    Des parties au paiement طرفا الوفاء -أ

املــدين، املــويف هــو املــدين أو نائبــه أو شــخص آخــر لــه  قــانونمــن ال 258النظر إىل نــص املــادة بــ :المــوفي -

  .ز العقار املرهونئمصلحة يف الوفاء، كالكفيل وحا

فيكــون الوفــاء صــحيحا ســواء مت مــن املــدين نفســه أو مــن طــرف نائبــه، أو مت مــن طــرف الغــري، بيــد أنــه قــد ال 

طـراف عنـد العقـد بـأن يكـون الوفـاء مــن يصـح الوفـاء مـن غـري املـدين نفسـه، وذلـك إذاكـان االلتـزام بعمـل، واتفـق األ

و قبــل املــدين، أو اقتضــت طبيعــة الــدين أن يكــون الوفــاء مــن املــدين ال مــن غــريه، إال أجــاز الــدائن ذلــك، وهــذا هـــ

  .املدين قانونمن ال 169مقتضى نص املادة 

نـــــوا وإذا تعــــدد الـــــدائنون يف ديـــــن واحـــــد، جـــــاز للمـــــدين أن يــــويف بالـــــدين كـــــامال ألي مـــــنهم بشـــــرط أن يكو 

  .املدين قانونمن ال 218/1 متضامنني فيما بينهم، وأن ال ميانع أحدهم يف ذلك، وهذا ما نصت عليه املادة

كـــذلك إذا تعـــدد املـــدينون، وكـــانوا متضـــامنني فيمـــا بيـــنهم، وقـــام أحـــدهم بالوفـــاء بالـــدين، برئـــت ذمـــة بـــاقي 

  .املدين قانونالمن  222ا مقتضى نص املادة املدينني جتاه الدائن أو الدائنني، وهذ

  .احملال إليهكهو الدائن أو نائبه أو خلفه العام كالوارث أو خلفه اخلاص   :له ىالموف -
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وإذا كــان األصــل أن الــدائن ال يقتضــي الــدين بنفســه، بــل يوفيــه املــدين، فإنــه قــد يســمح للــدائن يف االلتــزام 

االلتــزام علــى نفقــة املــدين شــرط أن يكــون بعمــل أن يقتضــي الــدين بنفســه بــأن يســتأذن القاضــي لــريخص لــه بتنفيــذ 

  .ن املدينو نامن الق 170ممكنا، وهذا تطبيقا لنص املادة 

ـــنص املـــادة  -كمـــا جيـــوز  ـــدائنني املتضـــامنني أن يطالـــب املـــدين -املـــدين  قـــانونمـــن ال 219طبقـــا ل ألحـــد ال

أحـد الـدائنني املتضـامنني لسـبب غـري  بكامل الدين، فتربأ ذمته قبل مجيع الدائنني، غري أنه إذا برئت ذمة املـدين جتـاه

مــن  220مــا نصــت عليــه املــادة الوفاء،كالتقــادم مــثال، فإنــه يــربأ جتــاه بــاقي الــدائنني إال بقــدر حصــة الــدائن، وهــذا 

  .ن املدينانو الق

جتــاه ) ب(مليــون دينــار، وكــان ديــن  1مببلــغ إمجــايل قــدره ) د(و ) ج(و ) ب(مــدينا لكــل مــن ) أ(فــإذا كــان 

، )د(و ) ج(يبقـى مـدينا ل ) أ(ألف دينار، ومرت مـدة التقـادم املقـررة قانونـا علـى هـذا الـدين، فـإن  200قدره ) أ(

  .ألف دينار 800مببلغ قدره 

  L’objet du paiement:محل الوفاء -ب 

جيب الوفـاء باحملـل ذاتـه ال بشـيء آخـر، وبـه كلـه ال بعضـه ، فـإذا كـان حمـل احلـق شـيئا معينـا بذاتـه يف العقـد، 

جيرب الدائن على قبول شيء غريه حىت لوكان مساويا حملـل احلـق يف القيمـة ومـن نفـس اجلـنس، بـل وحـىت لـو كـان  فال

  .له قيمة أكثر من قيمة الشيء حمل احلق

وجيــب أن يكــون الوفــاء بكــل احلــق، ومعــىن ذلــك أن يكــون وفــاء املــدين بالتزامــه وفــاء كليــا ال جزئيــا، ألنــه ال 

  .ء جزئي إالباالتفاق على ذلك أو بنص القانونجيرب الدائن على قبول وفا

 Des moyens d’extinction équivalent:استيفاء ما يعادل الحق بما يعـادل الوفـاء -2

au paiement 
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قد ال ينقضي احلق بذاتـه يف بعـض احلـاالت أي عـن طريـق الوفـاء، فقـد يـزول بطـرق أخـرى تقـوم مقـام الوفـاء 

  :يف انقضاء احلق، وتتمثل يف

 La dation en paiement:لوفاء بمقابلا -أ

قــد يســتويف الــدائن حقــه بشــيء آخــر بــدال مــن احملــل األصــلي، وذلــك باتفــاق الــدائن واملــدين كاســتيفاء مبلــغ  

 ).مدين.ق 285م (من النقود بدال من ملكية عقار أو العكس، فيكون الثاين عوضا عن حمل احلق األصلي 

عنــد الكثــري مــن الشــراح عمليــة قانونيــة مركبــة مــن التجديــد والوفــاء ورمبــا وجــدير بالــذكر أن الوفــاء مبقابــل ميثــل 

ه طبقــا لــنص حــىت البيــع ، فهــو جتديــد لاللتــزام ألن احملــل فيــه قــد تغــري، فينقضــي االلتــزام القــدمي والتأمينــات الــيت تتبعــ

 قــانونمــن ال 655دل، حيــث نصــت املــادة املــدين، حــىت ولــو اســتحق هــذا الشــيء املســتب قــانونمــن ال 286املــادة 

  )).الكفيل ولو استحق هذا الشيء ذمة بذلك ئن شيئا آخر يف مقابل الدين برئتإذا قبل الدا: ((املدين على أنه

وااللتــزام اجلديــد هــو التــزام بإعطــاء شــيء يف مقابــل الــدين، فإنــه يكــون مبثابــة البيــع، فتســري عليــه أحكامــه، 

، وضــمان التعــرض واالســتحقاق، وضــمان العيــوب اخلفيــة، وهــذا الســيما فيمــا خيــص أهليــة املتعاقــدين، ونقــل امللكيــة

  .ن املدينلقانو من ا 286تطبيقا النص املادة 

ومبــا أن الســري الطبيعــي للوفــاء مبقابــل هــو انقضــاء االلتــزام بالوفــاء، فــإن أحكــام الوفــاء تطبــق ــذا اخلصــوص، 

حالـة تعـدد الـديون بـني الـدائن واملـدين، وغريهـا  حيث يراعى فيه جهـة الوفـاء، ونفقاتـه ، واثباتـه، وقواعـد املقاصـة يف

  .من أحكام الوفاء
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  La novation:التجديد -ب

يقصــد بــه اتفــاق صــاحب احلــق وامللــزم بــه علــى اســتبدال حــق قــدمي حبــق جديــد، فيرتتــب علــى ذلــك انقضــاء 

حلــق وفـق نــص جتديـد ا، ويــتم همـا يف حملــه أو سـببه أو أحــد أشخاصـعنــه إاحلـق القـدمي وإنشــاء حـق آخــر جديـد خيتلف

 :املدين بإحدى الصور الثالث قانونمن ال 287املادة 

تغيـــري الـــدين يف حمـــل احلـــق أو مصـــدره بـــني طـــريف احلـــق، فينقضـــي بـــذلك احلـــق األصـــلي وحيـــل حملـــه احلـــق ) 1

  .اجلديد

ال حيالتـه  تغيري املدين، وذلك باتفاق بني الدائن مع الغري بأن حيل هذا األخري حمل املـدين األصـلي، وهنـا) 2

إىل رضاء املدين؛ ألن الدائن حر يف اختيار مدينـه، أو باتفـاق بـني الـدائن واملـدين علـى أن حيـل شـخص أجنـيب حمـل 

  .د من رضاء الدائن باملدين اجلديداملدين األصلي، وهنا ال ب

  .ن اجلديدبتغيري الدائن عن طريق اتفاق بني الدائن واملدين والغري، بأن يكون هذا األخري هو الدائ) 3

  :ولكي يرتب التجديد آثاره، فإنه جيب أن تتوافر شروط هي

ا تـنص عليـه املـادة أن يكون كل من االلتزام القـدمي وااللتـزام اجلديـد قـد خليـا مـن أسـباب الـبطالن، وهـو مـ -

  .املدين قانونمن ال 288

الظـروف، حيـث أن أن تكون نية التجديد واضحة، بأن يتفق عليه صراحة، أو أن يسـتخلص بوضـوح مـن . 

  .املدين قانونمن ال 289ا تنص عليه املادة التجديد ال يفرتض، وهو م

أن يغــاير االلتــزام اجلديــد االلتــزام القــدمي يف عنصــر مــن عناصــره اهلامــة، كتغيــري حمــل الــدين أو مصــدره، أو  -

  .تعديالت جوهريةإضافة شرط أو إلغائه، أو تغيري الدائن، أو تغيري املدين، كل هذا ينطوي على إدخال 



110 

 

  La délégation:اإلنابة -ج

. الغــري ويســمى املنــاب، واملــدين ويســمي املنيب،والــدائن ويســمى املنــاب لديــه: وتــتم باتفــاق ثالثــة أشــخاص

املــدين، يف احلــاالت الــيت حيصــل فيهــا املــدين علــى موافقــة  قــانونمــن ال 294نابــة وفقــا لــنص املــادة وتكــون هــذه اإل

حلق مــن شــخص ثالــث أجنــيب، غــري أنــه ال يشــرتط أن تكــون هنــاك عالقــة مديونيــة ســابقة علــى الــدائن بقبواللوفــاء بــا

  .عقد اإلنابة، بل قد تكون الحقة عليه

واإلنابـة قـد تكـون كاملـة وقـد تكـون ناقصـة، فالكاملـة هـي الـيت تـربأ فيهـا ذمـة املـدين، فيكـون هنـاك اســتبدال 

أن : ومثـال ذلـك. سـابقة بـني املنيـب واملنـاب ةيـدائنوجـدت عالقـة املدين، وميكن فيها اسـتبدال الـدائن أيضـا إذا مـا 

يف دفـع الـثمن الـذي ) ج(بإنابـة املشـرتي ) أ(؛ فيقوم البـائع )ج(، ومشرتي )ب(، ودائن للبائع )أ(يكون هناك بائع 

ـــه  ـــائع إىل دائن ـــائع ) ب(يصـــبح مـــدينا ل ) ج(فاملشـــرتي ). ب(عليـــه جتـــاه الب ) أ(يف ديـــن جديـــد حـــل حمـــل ديـــن الب

  .السابق، فيكون قد تغري الدين وتغري الدائن يف الوقت نفسه

ويشرتط لوجود اإلنابة الكاملة توافر شروط التجديد السابقة الذكر، إضـافة إىل كـون الشـخص املنـاب موسـرا 

بعــد قبــل الــدائن، أمــا إذا أعســر املنــاب ) املنيــب(وقــت اإلنابــة، وإذا ثبــت إعســاره وقــت اإلنابــة فــال تــربأ ذمــة املــدين 

، مـا مل يكـن قـد اتفـق معـه علـى )املنيـب(اإلنابة، حتمل الـدائن تبعـة هـذا اإلعسـار، وال جيـوز لـه الرجـوع علـى املـدين 

  .املدين قانونمن ال 295ما نصت عليه املادة وهذا . غري ذلك يف عقد اإلنابة

للــدائن مــدينان، فلــه أن أمــا اإلنابــة الناقصــة فهــي الــيت يبقــى فيهــا املــدين ملتزمــا إىل جانــب املنــاب، فيصــبح 

 295ثانيـة مـن نـص املـادة وهـو مـا يسـتخلص مـن الفقـرة ال. يطالب أيا منهما بالدين الذي لـه علـى املـدين األصـلي

  .ناملدينقانو من ال
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 La compensation:المقاصة -د

خــر هــي عبــارة عــن تصــفية حســابية بــني احلقــوق وااللتزامــات مــن جانــب الطــرفني، إذا كــان أحــدمها دائنــا لآل

املـواد وقـد نظـم املشـرع اجلزائـري أحكـام املقاصـة يف . ومدينا له يف الوقت نفسه، فينقضي الدينان بقدر األقل منهمـا

  .املدين قانونمن ال 303إىل  297من 

  :املدينقانون وما بعدها من ال 297ة ويشرتط لإلجراء املقاصة وفقا لنص املاد

أي أن يكـون كـل طـرف دائمـا للطـرف اآلخـر ومـدينا لـه  :مـاأن يكون الدينان ثابتين، وغيـر متنـازع فيه -

يف الوقــت نفســه بشــكل حمقــق ال شــك يف ثبوتــه، وأن يكــون الــدين حمــددا يف مقــداره، وال نــزاع حولــه ال مــن حيــث 

وجــوده وال مــن حيــث مقــداره، واال امتنــع إجــراء املقاصــة، علــى أن النــزاع الــذي مينــع املقاصــة جيــب أن يكــون جــديا، 

  .دعوى متس أصله أي رفت بشأنه

أي أن يكــون الــدينان مســتحقا األداء، إذ ال جيــوز جــرب املــدين علــى الوفــاء  :أن يحــل أجــل الــدينين معــا -

قبـــل حلـــول أجـــل دينـــه، فـــإن كـــان أحـــد الـــدينني مؤجـــل فـــال تقـــع املقاصـــة، إال إذا ســـقط أجـــل الـــدين وأصـــبح حـــال 

الــدائنني لآلخــر ا عــن مهلــة منحهــا القاضــي أو أحــد األداء، ويســتثىن مــن ذلــك حالــة مــا إذا كــان تــأخر األجــل ناجتــ

  .)م.من ق 297/2طبقا لنص املادة 

هذا الشرط يقصد به احتاد صنف الـدينني إن كانـا مـن النقـود، إضـافة  :أن يكون موضوع الدينين واحدا -

اجلزائــري مــثال، أو اليــورو، وال إىل احتـاد اجلــودة إن كانــا مــن املثليــات؛ فتكــون املقاصــة بـني دينــني مــن النقــود بالــدينار 

كمـا تصـح املقاصـة بـني دينـني متعلقـني بكميـة مـن القمـح . تصح املقاصة بني دينني أحدمها بالدينار واآلخر باليورو

املقاصـة بــني ديـن متعلـق بــالقمح وآخـر متعلـق بــاألرز، أو بـني ديـن متعلــق ذي اجلـودة العلميـة مثــل الزنـايت، وال تصح

 .علق بقمح ذي جودة متدنيةبقمح الزنايت وآخر مت
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فاملقاصـــة ليســـت مـــن النظـــام العـــام، بـــل جيـــب علـــى مـــن لـــه : أن يتمســـك بهـــا صـــاحب المصـــلحة فيهـــا -

  .مصلحة فيها أن يتمسك ا، وليس للقاضي أن حيكم ا من تلقاء

  La confusion:اتحاد الذمة -هـ

فينقضــي بــذلك هــذا احلــق بالقــدر هــو اجتمــاع صــفة الــدائن واملــدين يف شــخص واحــد بالنســبة الــدين واحــد، 

 .املدين قانونمن ال 304األوىل من املادة  الذي احتدت فيه الذمة، وهذا ما نصت عليه الفقرة

واحلقيقـة أن . وغالبا ما يتحقق احتاد الذمة عن طريق املرياث، كـأن يـرث الـدائن املـدين أو يـرث املـدين الـدائن

ر ما هو مانع من موانع املطالبة به، ولـذلك إذا زال املـانع الـذي أدى إىل احتاد الذمة ليس سببا النقضاء االلتزام بقد

  .احتاد الذمة يعود الدين إىل الوجود ويعترب احتاد الذمة كأن مل يكن

وقــد حيصــل احتــاد الذمــة حــال احليــاة، كــأن يهــب الــدائن املــرن الــدين إىل املــدين املــرن، أو أن يهــب املــدين 

  .لذمةا الدائن املرن، فينقضي الرهن باحتاد الراهن املال املرهون إىل

وسبب انقضاء احلقوق وااللتزامات راجع إىل سبب بسيط هو أنه الميكن للشخص الذي احتـدت فيـه الذمـة 

  .أن يطالب نفسه بالتزام أو دين

  L’extinction de l’obligation sans paiement:ستيفائهنقضاء الحق دون اا -3

عـــدم اســتيفاء صـــاحبه لـــه ســواء بذاتـــه أو مبــا يعادلـــه، ويكـــون ذلــك يف حالـــة اإلبـــراء، قــد ينقضـــي احلــق رغـــم 

  .استحالة الوفاء، والتقادم املسقط
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  La remise de l’obligation:اإلبراء -أ

هــو تنــازل الـــدائن بإرادتــه املنفــردة، وباختيــاره، عـــن حقــه بــدون عــوض أو مبقابـــل، ويعتــرب مــن أعمـــال  اإلبــراء

عليه األحكام املوضوعية اليت تسري على التـربع، أمـا الشـروط الشـكلية فإنـه ال يشـرتط شـكل خـاص التربع، وتسري 

يف اإلبــراء حــىت ولــو كــان االلتــزام حمــل اإلبــراء يتطلــب يف وجــوده شــكال خاصــاألنه لــيس نــاقال للحــق بــل ســبب يف 

 قــانونمــن ال 306نصــت عليــه املــادة  مــاوهــذا . فــإذا أبــرأ الــدائن مدنيــه فــإن التــزام املــدين ينقضــي. انقضــاء االلتــزام

  .املدين

ويشرتط لريتب اإلبراء آثاره أن يكون صحيحا، وأن يكون الدائن قد أبرأ املـدين خمتـارا ال مكرهـا وال جـاهال، 

مــن  305يــه املـادة األخري، فــإذا رفـض كــان اإلبـراء بــاطال، وهـذا مــا نصـت علوأن يعلـم الـدائن املــدين بـه ويقبــل هـذا

 .املدين قانونال

  L’impossibilité d’exécution: استحالة الوفاء -2

املــدين إذا أصــبح تنفيــذه مســتحيال لســبب أجنــيب ال بــد  قــانونمــن ال 307ام طبقــا لــنص املــادة ينقضــي االلتــز 

فهــذه . للمــدين فيــه، وهــذا الســبب األجنــيب هــو احلــادث املفــاجئ أو القــوة القــاهرة، أو خطــأ الــدائن، أو فعــل الغــري

ر مل تكــن متوقعــة، أو ال ميكــن دفعهــا، وحــدوثها جعــل تنفيــذ االلتــزام مســتحيال، األمــر الــذي أدى إىل انقضــاء األمــو 

احلـــق وزوالـــه دون اســـتيفائه، غـــري أنـــه يف العقـــود امللزمـــة للجـــانبني يرتتـــب علـــى اســـتحالة التنفيـــذ انفســـاخ العقـــد بقـــوة 

  .االستحالةاملدين، ويتحمل املدين بااللتزام تبعة  قانونمن ال 121طبقا لنص املادة القانون

لكن نشري إىل أنه حىت ولو استحال تنفيذ االلتزام بسبب أجنيب، فإن املدين يبقى مسؤوال عن عـدم التنفيـذ، 

 فيكــون التنفيــذ عــن طريــق التعــويض أي مبقابــل، وهــذا إذا مــا اتفــق الطرفــان علــى تشــديد املســؤولية طبقــا لــنص املــادة

  .املدين قانونمن ال 178/1
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  )م.من ق 322إىل  308من املادة ( La préscription: التقادم املسقط -3

يقصد بالتقادم مرور مدة زمنية معينـة يف القـانون بـنص خـاص، ينقضـي ـا احلـق إذا مل يقـم صـاحبه باملطالبـة 

بـنص قـانوين، فـإن حـق الـدائن  به عن طريق القضاء، فإن سكت الدائن عن املطالبـة حبقـه خـالل هـذه الفـرتة احملـددة

  .ينقضي وال يعود بإمكانه إلزام املدين بالوفاء

يكـون التقـادم املسـقط والتقـادم املكسـب؛  التقـادم: املـدين اجلزائـري علـى نـوعني مـن التقـادم قانونوقد نص ال

أمـا . يـة أو سـوئهايف احلقـوق الشخصـية، كمـا يشـمل احلقـوق العينيـة واحلقـوق الذهنيـة أيضـا، وال يعتـد فيـه حبسـن الن

التقادم املكسب فيكون يف احلقوق العينية فقط دون احلقوق الشخصية، ويعتد فيـه حبسـن النيـة، حيـث ميلـك احلـائز 

  .حسن النية احلق يف مدة أقصر من احلائز سيء النية
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  قائمة المراجع

يف التشــريع اجلزائــري، الطبعــة األوىل،  أمحــد ســي علــي، مــدخل للعلــوم القانونيــة، النظريــة العامــة للحــق وتطبيقاــا -

  .2014وزيع والنشر، اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية للت

ســؤال  251أمحــد ســي علــي، مــدخل للعلــوم القانونيــة، دروس يف النظريــة العامــة للحــق وتطبيقامــا باختبــارات  -

حقـوق، الفصـل الثـاين، مـن دون طبعـة،  وأجوبة منوذجية حـل قضـايا والتعليـق علـى قـرارات قضـائية، لطلبـة سـنة أوىل

  .2011شر والتوزيع، اجلزائر، دار األكادميية للطبع والن

  .2005جلامعية، اجلزائر، إسحاق إبراهيم منصور، نظريتا القانون واحلق، ديوان املطبوعات ا -

ديـــوان املطبوعــــات  إســـحاق منصـــور، نظريتــــا القـــانون واحلــــق وتطبيقامـــا يف القـــوانني اجلزائريــــة، مـــن دون طبعــــة، -

  .1999امعية، اجلزائر، اجل

  .1976انون واحلق، القاهرة، توفيق حسن فرج، املدخل للعلوم القانونية النظرية العامة للق -

توفيــق حســن فــرج، املــدخل للعلــوم القانونيــة، النظريــة العامــة للقــانون والنظريــة العامــة للحــق، الطبعــة الثالثــة، الــدار  -

  .1993وت، امعية للنشر، بري اجل

ار ومكتبـــة اهلـــالل، مهـــدي املخزومــي، إبـــراهيم الســـامرائي، د: اخلليــل بـــن أمحـــد الفراهيـــدي، كتــاب العـــني، حتقيـــق -

  .، د س ن3ج

  .2005دة للنشر، االسكندرية، رمضان أبو السعود، النظرية العامة للحق، دار اجلامعة اجلدي -

  .1952للجامعات،  دار النشر سليمان مرقص، املدخل للعلوم القانونية، -

  .1941نظرية احلق، القاهرة،  عبد احلي احلجازي، مذكرات يف -
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ر والتوزيـع، عبـد السـالم علـي املزوغـي، مـذكرات مـوجزة حـول علـم القـانون، الطبعـة الثانيـة، اجلامعـة املفتوحـة للنشـ -

  .مصر اإلسكندرية

  .1947مكتبة عبد اهللا وهبة،  عبد املنعم الشرقاوي، نظرية املصلحة، دار -

  .ن.س.، برييت للنشر، د2ق، جعجة اجلياليل، املدخل للعلوم القانونية، نظرية احل -

  . 2008دار اخللدونية للنشر، ، )نظرية القانون(عجة اجلياليل، مدخل إىل العلوم القانونية  -

وصـــية، الطبعـــة الرابعـــة، اجلـــزء الثـــاين، ديـــوان العـــريب بلحـــاج، الـــوجيز يف شـــرح قـــانون األســـرة اجلزائـــري، املـــرياث وال -

  .2005ت اجلامعية، اجلزائر، املطبوعا

  .1986ضة العربية، القاهرة، عزمي عبد الفتاح، أساس اإلدعاء أمام القضاء املدين، دار النه -

  .2004ي، دار الفضيلة، القاهرة، حممد صديق املشاو : علي بن حممد بن علي اجلرجاين، حتقيق -

  .2005ات اجلامعية، اجلزائر، لي سليمان، النظرية العامة لإللتزام، ديوان املطبوععلي ع -

  .ملطبوعات اجلامعية، اجلزائرلبىن خمتار، التعبري عن اإلرادة وتأثري الغلط عليها، ديوان ا -

  .1991احلق، القاهرة،  لطفي حسام، موجز نظرية -

  .1986مطبعة الفلك العمانية، والقانون، حممد إبراهيم األنور، تفسري النصوص التشريعية  -

  .2012اجلامعة اجلديدة، مصر، حممد أمحد املعداوي، املدخل للعلوم القانونية، نظرية احلق، بدون طبعة، دار  -

دار العلــوم، اجلزائــر، حممــد الصــغري بعلــي، املــدخل للعلــوم القانونيــة، نظريــة القــانون ونظريــة احلــق، مــن دون طبعــة،  -

2006.  
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  .1985 ،اجلزائر ،مد حسنني الوجيز يف نظرية احلق بوجه عام ، املؤسسة الوطنية للكتابحم -

  .1957فكر العريب، القاهرة، حممد سامي مذكور، نظرية احلق، دار ال -

  .1985ارية، منشأة املعارف، حممد حممود إبراهيم، مبادئ املرافعات املدنية والتج -

للفنون املطبعية، اجلزائـر،  القانونية لنظرية احلق، دون طبعة، املؤسسة الوطنية حممدي فريدة زواوي، املدخل للعلوم -

2000.  

  .2004ليب احلقوقية، بريوت، نبيل إبراهيم سعد، املدخل إىل القانون نظرية احلق، منشورات احل -

  .2001شر، مصر، املعارف للن نبيل إبراهيم سعد، املدخل إىل القانون، نظرية احلق، الطبعة الثانية، منشأة -

  .1990لعربية، القاهرة، ياسني حممد حيي، النظرية العامة للحق، الطبعة السادسة، دار النهظة ا -

  :معاجم

  .ة، املعجم الوسيط، القاهرةجممع اللغة العربي


