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 الحق كانأر

الحق  أشخاصاو  الحق ابأصح هم األول: أساسيينكنين على ُرالمالية تقوم الحقوق 

موضوع او محل الحق ويشمل الركن الثاني هو  و .معنويال وطبيعي ال الشخصهما و

 .واألعمال األشياء

 الحق أصحاب:  األولالركن 

 اي من  يعيطب صشخ قد يكون وهو, يسمى صاحب الحق إليهنسب لكل حق صاحب ُي

حق الملكية على عقار معين  مثالف .احد فروعها  مثل الدولة او معنوي صشخاو  , البشر

يكون شخص طبيعي او مالك هذا العقار  الذي قد  إلى أيصاحبه  إلىهذا الحق ينسب , 

 .شخص معنوي

يعترف  وأيضا .قانونية لكل شخص طبيعي يولد حياوالقانون يعترف بالشخصية ال

معنوية هي عبارة عن كيانات تنشأ عن طريق اعتراف   ألشخاصبالشخصية القانونية 

تكون لها حقوق وعليها لكي تستطيع ممارسه نشاطها و ة القانون بها لضرورات معين

ما رف بالشخصية القانونية لشخص فالقانون عندما يعت ... اآلخرينالتزامات تجاه 

تحمل الكتساب الحقوق و أهال أصبحان هذا الشخص  فهذا يعني (طبيعي او معنوي)

 .وفق ضوابط معينةااللتزامات 

سوف نتناوله بالتفصيل في  ,ومميزاتهما الشخص الطبيعي والمعنويمفهوم و

 .ان شاء اهلل ةالحق حاضراتم

 

 الحق محل: الركن الثاني 

او , هي اما حقوق شخصية او حقوق عينية ذكرنا سابقا ان الحقوق المالية

 .وسنركز الكالم على الحقوق الشخصية والعينية(. ذهنية) فكرية



حقوق تنشأ عن وجود  هي :(رابطة االلتزام) ية او تسمى الحقوق الشخص

بين صاحب الحق اي  –دائن ومدين )  بين شخصيناو عالقة قانونية رابطة 

بموجب هذه الرابطة يكون محق الدائن ان يطالب المدين , ( بين الملتزمو

,  بأن يقوم بعمل اويمتنع عن عمل, تجاهه عليه  الملتزم تجاهه ان يؤدي ما

هنا المدين يلتزم ) مثال يطالب صاحب العمل المقاول بأني يبني له بيتا 

يتفق , بيع احداهمااو يتفق بائع  لديه محلين تجاريين واراد , ( قيام بعملبال

يمارس المشتري نفس النشاط التجاري الذي يمارسه  مع مشتري المحل بأن ال

سيكون امتناعا عن تجاه البائع هنا التزام المشتري ) , البائع لكي ال ينافسه

 (.عمل 

على شيء له لشخص ا القانون سلطة يمنحههو عبارة عن :  اما الحق العيني

وهذه  , ر على عقاره عقايمثل سلطة مالك  حق الملكية مثل , قيمة مالية

 .شيءلستغالل والتصرف باالستعمال وااالحق  السلطة تمنح المالك

  

او محل الحق العيني يتبين لنا ان موضوع  من خالل تعريف الحق الشخصي و

وموضوع او محل الحق   (.القيام بعمل او االمتناع عنه) هو  الحق الشخصي

 .وتكون لها قيمة ماليةالعيني هو االشياء القابلة للتعامل بها 

الحقين وسنبين الشروط التي يجب توفرها في كل محل او موضع من هذين 

 بها القانون ويرتب عليها اثارا قانونية لكي يعترفالشخصي والموضوعي 

 .ملزمة عند التعامل معها

 

 

 



عمل القيام ب) الشروط التي ينبغي توفرها في  موضوع الحق الشخصي : اوال 

 -:  ( او االمتناع عن عمل

  

 .مستحيال وليس ممكنا او االمتناع عنه العمل يكون ان يجب -1

 الزم شخصُنبمعنى انه ال نستطيع ان ( .  ال التزام بمستحيل) هنالك قاعدة تقول

بناء  كان يتفق شخص مع اخر علىتفوق قدرات البشر  بالقيام بعمل مستحيل

يمتنع مثال نلزمه بأن  ,ن أمر مستحيلتناع عنلزمه باالم او ,جسر يصل الى القمر

 . مقابل مبلغ مالي اكثر عن التنفس لمدة ساعة او

االستحالة المطلقة يعني ان جميع  ,ة قد تكون مطلقة او تكون نسبية واالستحال

تعني ان هذا , اما االستحالة النسبية . البشر يستحيل عليهم القيام بهذا العمل 

القيام  اآلخرين بإمكانالعمل يعد مستحيال بالنسبة لهذا الشخص فقط ولكن 

غوص في المياه لجلب شيء سقط مثل شخص ال يعرف السباحة نطلب منه ال, به 

بينما هي ليست كذلك  ,فالسباحة بالنسبة لهذا الشخص مستحيلة. في المياه

 .يجيدون السباحة آخرين ألشخاصبالنسبة 

  للتعيين قابليته او المحل تعيين -0

 بطريقةبصورة وافية   معينا ,الحق محل العمل يكون ان فيجب عقدا ابرم ما اذا

 والمرافق ومساحتها الغرف عدد تحدد ان فيجب مدرسة كانت فاذا الجهاله تزيل

 وهكذا .واوصافها وكميتها ونوعها طبيعتها تحدد ان يجب سلعة تكان واذا

 .مشروعا الحق محل العمل يكون ان يجب -3

على  مثال ان يتفق شخص مع اخر, غير مشروع فالعقد يكون باطال اذا ابرم لسبب

 ..تفاق على بيع المخدرات او اال, شخص 

 

 ( األشياء) العيني الحق لمح موضوع او الشروط التي ينبغي توفرها في :ثانيا 

 عن مستقل كيان له ما كل هو الشيء (:الشيء) من توضيح المقصود بمصطلح  بداية

ال تدركه  معنويا او ,والعقار والحيوان كاألرضكه الحواس رتد ماديًا كان سواء األشخاص

لسلعة  التجارية كالعالمة ذهنية او معنوية أشياء فهي األذهانبل تدركه  الحواس

 .والتأليف  االختراع وبراءةمعينة 



 األشياء إال, تصلح للتعامل بها وتكون محال للحقوق العينية  األشياءان جميع  واألصل

 .التي يمنع القانون التعامل بها األشياءاو , عتها عن التعاملالتي تخرج بحكم طبي

 

 او الشمس أشعة او راالبح مياه مثل-: التعامل عن بطبيعتها تخرج التي األشياء -1 

 استطاع اذا اما ,للجميع عامة وهيواالستئثار بها   حيازتها يستطيع احد فالالطلق  الهواء

 البحر ماء تعبئة مثل لحق محال ئذدعن اصبح ,افيه التصرف وأمكن بعضها حيازة االنسان

 .تنقيته وا  صهريج في

االشياء هي بحكم طبيعتها  وهذه-: القانون بحكم التعامل عن تخرج التي االشياء -0

او حكمة  اال ان القانون منع التعامل بها لمصلحة , قابلة لالستئثار بها والتعامل معها

نع زراعة بعض المحاصيل خشية استخدامها في صناعة مثال م او سبب معين معينة

 .او منع بيع االثار  النها تمثل تراث وحضارة البلد, المخدرات

 

 :التالية  باألسئلةاختبر نفسك , بعد انتهائك من قراءة المحاضرة 

 .الشخص الطبيعي والشخص المعنوي من هو  :1س

 لشخصية؟ وما هو محل الحقوق العينية؟هو محل الحقوق ا ما :0س

 ؟ الشروط التي ينبغي توفرها في محل الحقوق الشخصية هي  ما :3س

 وهل هنالك استثناءات ؟ ماهي, هي االشياء التي يصح التعامل بها  ما :4س

 

 :  نكررها دائما اتمالحظ

وطبقها على نفسك لكي  ,تخيل كل حق من هذه الحقوق على ارض الواقع -

 .تستقر في ذهنك 

 .وال تستهين بقدراتك , التعلم وليس من اجل النجاح فقط  إقرأ من اجل -

اضيع تتراكم تترك المحاضرات والمو الف,,,  تؤجل عمل اليوم الى غٍد ال -

 .بل تابعها باستمرار, عليك



 


