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  (  نظرية الحق  )          الخامسة المحاضرة 

 ((  التعريف بالحق ))

 

 : مدخل إلى القانون جانبين أساسيينتشمل دراسة ال

القاعدة   تعرفنا فيه على، ( النظرية العامة للقانون ) يمثل :األولالجانب  

طرق و ،أنواعهاان وبي، وخصائصها وتمييزها عن القواعد االخرىالقانونية 

 .الخ ...مصادرها  و، وإلغائهاوكيفية تفسيرها ، سنها

 الحقوق ىفإن الدراسة فيه سوف تركز عل ،قرر المادةمن ُم الثاني انبالجأما 

ت معينة يلتزم االستئثار بسلطا أصحابهاخول ُتو ،األفراديتمتع بها  التي

 .وتحميها طرق قانونية باحترامها خريناآل

ويبين  ،بين حدودهاها القانون ويحميها وينظمها وُييقَرهذه الحقوق  

 .العالقة الوطيدة بين الحق والقانون، وتلك هي شروط التمتع بها 

فمما الشك فيه ان قواعد القانون في تنظيمها ، عن عالقة الحق بالواجباما 

 إن فإنها، ولغرض ضبط السلوك االجتماعي، المجتمع في فراد العالقات ا

تلزمه  ة واجبا على الطرف المقابلروفستقرر بالضر األطراف ألحد رت حقًاقر

اذن فكرتا الحق والواجب فكرتان . م هذا الحق وتمنعه من التعدي عليهحترابإ

 .في الفكر القانوني متالزمتان 

وسيلة القانون في  ،ويعتبر تقرير الحقوق وفرض الواجبات المقابلة لها

هو غاية ان تقرير الحقوق  ويمكن القول .ةفي الجماع األفراد تنظيم عالقات

ويفرض على  ،من حقوق األفرادما يتمتع به القانون اذ يبين  ،نونالقا

راسة شاملة لذلك تعتبر دراسة نظرية الحق د، واجبا عاما باحترامها خريناآل

 .للقانون

 

 



 قأساس فكرة الح

اؤل مهم يتبادر إلى أذهاننا تس ،عندما نتحدث عن الحق ومختلف تعريفاته

يثبت لإلنسان حول مصدر الحق، فيما إذا كان قد أوجده القانون أم أنه 

 : إيجادهوال دخل للقانون في  بصفته إنسانا

 :في االجابة عن هذا التساؤل هنالك  اتجاهان 

 : لاالتجاه األو

دون  االنسان هي حقوق طبيعية ولدت معيرى أنصار هذا االتجاه أن الحقوق 

ويستند هذا االتجاه إلى نظريات القانون . ا حاجة إلى قانون ينص عليه

 .وحقوقه في تقديس الفرد الطبيعي والعقد االجتماعي التي ذهبت بعيدًا

 .حماية هذه الحقوق وتنظيمهامجرد ل ان تدخل القانون هويرى هذا االتجاه و

 :االتجاه الثاني

، فهم يرون أن المصدر الوحيد للحقوق األوللالتجاه  اتجاه مغاير تماما هو 

هو القانون، فهي تثبت لإلنسان باعتباره فردا من أفراد المجتمع، فال توجد 

أنه حتى ولو افترضنا وجود  وعدم وال حقوق خارج نطاق القانون، الحقوق من 

لنصوص ت لها قيمة قانونية ألن اطبيعية لإلنسان فهذه الحقوق ليس قحقو

الرأي  االتجاه يمثلوهذا  .وتنظمها وتحددها اتعترف به هي التيالقانونية 

 .الغالب في الفقه

 قتعريف الح

وبعد أن ذهب بعضهم إلى  ،قهاء حول أساس فكرة الحقبعد أن اختلف الف 

حد إنكارها، فإن غالبية الفقه أقرت أن فكرة الحق عمود أساسي في النظام 

رغم هذا اإلقرار إال أنهم اختلفوا في تعريف هذا الحق، وهذا  و. القانوني

وأهم ما قيل في . االختالف لم يسمح لهم بإعطاء تعريف جامع مانع موحد له

 :هي، يات تناولت تعريف الحقنظر اربعمجال هذا ال

 

 



 (. Savignyسافيني  ) الفقيه تزعمها رية اإلرادية أو الشخصيةالنظ -1 

 . )نكياهر (lheringالفقيه نظرية النظرية الموضوعية  -0

 النظرية المختلطة  -3

 .(Dabin دابان ) الفقيهنظرية  النظرية الحديثة -4

 :على توضيح تعريف كل نظرية من هذه النظريات نأتي

 

 (النظرية الشخصية)   اإلرادةنظرية : اوال 

الذي ينظر إلى الحق من ،  ( Savigny سافيني) تجاه الفقيهيتزعم هذا اال 

 عرففُي .لذلك سميت هذه النظرية بالنظرية الشخصية (الحق  صاحب)خالل 

ة لصاحب الحق يستمدها من قدرة أو سلطة إرادي) : بأنه الحقهذا الفقيه 

سلطة يمنحها القانون لشخص  )بعبارة اخرى يعرف الحق بأنه .(ن القانو

 .( باإلرادةيتمتع 

 

 : أهمها ،للحق هذه النظريةتعريف  جهت انتقادات الى وقد ُو

ولكن هذا  ،ليكون هنالك حقوجود اإلرادة  ويتطلب هذا التعريف يفترض -1

ع ذلك ولكن موتمييز الن هنالك اشخاص ليست لديهم ارادة  ،ال يتوفر دائما

دون ) لمميزوالصبي غير اوالجنين مثال المجنون ، مكن ان يتمتعوا بالحقوقي

ولكن يمكن ان تمييز  اوليست لديهم ارادة  جميعا فهؤالء( سن السابعة

 .الوصيةتثبت لهم عن طريق الميراث او  تأتيهم حقوق

قد ، ما شخص ان  بمعنىهناك حقوق تنشأ دون تدخل إرادة صاحب الحق،  -0

شخص  :ال على ذلكثم، كون له ارادة في ذلك يحصل على حق دون ان ت

فهنا ، فينشأ له حق بالتعويض، الى حادث دهس -بدون قصد- تعرضي

، ذلك قاصدًاولم يكن  (حق التعويض) وهو  الشخص المضرور حصل على حق

 حق ض الى الحادث لكي يحصل علىمتجهة الى التعر إرادتهلم تكن ف

 .التعويض



في ، هذه النظرية تقول ان الحقوق تثبت فقط للشخص الذي لديه ارادة -3

رغم انعدام اإلرادة  الشخص المعنوي يتمتع بالحقوق النيزق الواقع ان حين 

 ، الشركات المرتبطة بها او تراالوز الدولة اومتلك فمثال ت .الحقيقية له

 . بالعقلمرتبط  تمييز وحقيقية اتمتلك ارادة  ال رغم انها حقوقا مختلفة

 ألن ،دون علمه  يؤدي التعريف السابق إلى عدم ثبوت الحق لشخص ما-4 

دة، ولكن هذا ال يحدث في بين الحق وبين توفر اإلرا طربتهذه النظرية 

 .ال يعلم بوفاة مورثهيحصل على حق وهو الوارث الذي  ابعض الحاالت ومنه

  

 (ةالنظرية الموضوعي)نظرية المصلحة  : ثانيا

) والذي ينظر إلى الحق من ناحية " كإهرين"ظرية الفقيه تزعم هذه الن

لنظرية لذلك سميت با (صاحب الحق) وليس من ناحية ( موضوع الحق 

وعلى  .(مصلحة يحميها القانون) هذا الفقيه الحق بأنه ، فيعرفالموضوعية

مثل  إرادةالحق يثبت لكل شخص حتى لو لم تكن له  نإف األساسهذا 

 .المجنون والشخص المعنوي

 ، المصلحةهو  األول  :عنصرين يراه هذا االتجاه يتكون من حسب ما الحق 

من  فع دعوى قضائيةر يةوالمتمثلة في إمكان ،الحماية القانونيةهو  الثانيو

 .لحمايته او استرداده حقه اوبللمطالبة  قبل صاحب الحق

 : أهمهاهذه النظرية  إلىتم توجيه انتقادات  أيضالكن 

 

قد توجد مصلحة دون وجود حق، ف ،ال ترافق دائما الحقالمصلحة ان  -1

ألصحاب  ةمركية على السلع األجنبية يشكل مصلحجفرض رسوم مثال 

 .المصانع المحلية دون أن يثبت لهم الحق في فرض هذه الرسوم

. فليس من حقهم ان يفرضوا هذه الرسوم النها من اختصاص الدولة

 .ولكن ليس لهم حق لديهم مصلحة المصانع المحلية أصحابفهنا 

 



 

أمر يعد الحق  عنصرا يدخل في تكويناعتبار الحماية القانونية ان  -0

تأتي  الحمايةف، ال تعتبر عنصر مكون للحق الن الحماية، غير صائب 

د الحق فأن القانون يأتي بعد ِجفاذا ُو. وليس معه بعد وجود الحق

 .ذلك لحمايته

 

 النظرية المختلطة: ثالثا 

الجمع بين النظريتين األولى والثانية وأطلق عليها  ذهب فريق من الفقه إلى

القدرة اإلرادية المعطاة : "، فعرفوا الحق بأنه"النظرية المختلطة"تسمية 

لشخص في سبيل تحقيق مصلحة يحميها القانون، وبالتالي وجهت لهذه 

 ."النظرية االنتقادات الموجهة للنظريتين السابقتين

 النظرية الحديثة: عا راب

بعد أن قام بتحليل ف. (Dabin دابان)  تزعم هذه النظرية الفقيه الفرنسي

ميزة ) : رفه بأنهجديدا للحق، بحيث ع تعريفًا وضع ،ونقد النظريات السابقة

لشخص هذا ايكون لو، طرق قانونيةحميها وتلشخص يمنحها القانون 

بصفته مالكا  اموال معينةبمقتضى تلك الميزة ان يتصرف في  ،صاحب الحق

 ،(ا أو مستحقا له

اصر التي يمكن جاء بتعريف يجمع بين أغلب العن" دابان"الحظ أن الفقيه ُي

  : هيهذه العناصر و. باإلضافة إلى صاحب الحق للحق أن يشملها 

 :االستئثار  -1

بموجب  انفراد صاحب الحق بالميزات التي يخولها له هذا الحق يعنيو

كافة السلطات التي  ، فيكون له دون غيرهن يستأثر به وحدهأ و القانون

 .واستعماله واستغالله حقه يبالتصرف ف هتسمح ل

 

 



 : التسلط  -0

على صاحب الحق  ةقدرالتسلط ويقصد ب. يعية لالستئثاروهو النتيجة الطب

 .يستأثر بها  التي األموالالتصرف بحرية في استعمال واستغالل و

 

للحق  اآلخريناحترام ) يعني  – رجية الحق في مواجهة الغيُح -3

  (التعدي عليه موعد

يثبت للشخص في مواجهة األشخاص اآلخرين، بحيث يلتزم هؤالء الحق ف

 .القانونموجب على احترامه ب جبروننهم ُيفإ إآل و ،باحترام هذا الحق طواعية

  

 للحقالحماية القانونية  -4

الحتمية لحجية الحق في مواجهة الغير، لهذا  ةهذه الحماية هي النتيج 

نصر الحق لتكوين الحق، بحيث ال يمكن أن ننظر إليها على أساس أنها ع

 .كان موجودا من قبل ايمكن للقانون أن يحمي حقا إال إذ

 :بعد قرائتك لهذه المادة اختبر نفسك باالسئلة االتية

 هي عالقة الحق بالقانون ؟ ما  -1

 هي عالقة الحق بالواجب ؟ ما  -0

 وبماذا اخذ غالبية الفقهاء ؟ وضح ذلك، فكرة الحق  سما هو اسا  -3

ماهي االنتقادات التي  و، هي فكرة كل نظرية في تعريف الحق ام  -4

 وجهت الى كل منها؟

الموضوعية في النظرية و وجه االختالف بين النظرية الشخصية ما  -5

 تعريف الحق؟

 كيف عرف الفقيه سافيني الحق؟ -6

 هي عناصر الحق لديه؟ وضحها وما بان الحق ؟اكيف عرف الفقيه د -7


