
 0202/جامعة االنبار/ السياسيةو كلية القانون والعلوم 

         المحاضرة السادسة

 (( الحقوق أنواع  ))

 أهميتهاحسب عن بعضها بتختلف , متعددة  أنواع إلىتنقسم الحقوق 

 .لذي تتناولهطبيعة الموضوع او

 :الى وهو تقسيمها, غالبية الفقهاءالذي سار عليه  وسنعتمد التقسيم

 .( مدنية حقوقسياسية وحقوق  ) 

 .( عامة وخاصةحقوق  ) إلى الحقوق المدنيةثم تقسيم  

 .( مالية وغير ماليةحقوق )إلى  الحقوق الخاصةمن ثم تقسيم و 

 .( عينية وشخصية وذهنيةحقوق  ) إلى الماليةالحقوق من ثم تقسيم و

 :عن كل حق من هذه الحقوقموجزة وسنعطي فكرة  

 

 الحقوق السياسية:  اواًل

مواطنا  باعتبارهتلك الحقوق التي تثبت لإلنسان  هي: السياسية الحقوق

في دولة ما, فيمنح له حق المشاركة في الحكم وفي إقامة النظام وعضوا 

وهذا الحق ينبثق عنه حق الفرد في الترشح للوظائف النيابية . السياسي

 .وتولي الوظائف العامة وحق االنتخاب

هذه مة للمواطنين دون غيرهم أي ترتبط ثبت هذه الحقوق كقاعدة عاَت و 

 .دوما بالجنسيةالحقوق 

القانون العام متمثال في القانون  أحكاميخضع الى هذا النوع من الحقوق  

- : السياسية الحقوقومن أهم  ...اإلداريالقانون الدستوري و

ويتمثل في حق الشخص باإلدالء بصوته الختيار من ينوب عنه  :حق االنتخاب-أ

رئيس الجمهورية, وانتخاب في تولي السلطات المختلفة في الدولة, كانتخاب 

 .نواب الشعب في مختلف المجالس المنتخبة



وهو حق الشخص في تقديم نفسه لهيئة الناخبين :  حق الترشح -ب 

لرئاسة رشح نفسه كأن ُي. ليختاروه نائبا عنهم في تولي سلطة في الدولة

 . في إحدى المجالس المنتخبة الجمهورية أو نائبًا

وهو حق الشخص في تقلد وظيفة عامة في : حق تولي الوظائف العامة -ج 

 .الدولة في حدود ما يسمح به القانون ويشترطه

شخص يحمل جنسية دولة كل طلق على ُي (المواطن)مصطلح : مالحظة 

 )اما مصطلح . مثال المواطن العراقي هو من يحمل الجنسية العراقية,  معينه

ان كانت  حتى و شخص ال يحمل جنسية الدولة كل طلق على فإنه ُي( األجنبي

 .دولة مجاورة 

 :خصائص الحقوق السياسية

الن المساهمة في  ,لألجانبانها حقوق خاصة بالمواطنين وال تثبت  -1

تتطلب االنتماء والوالء  الخطيرة األمورولة من ادارة شؤون الد

سيكون والئهم  األجانبالن  ,لألجانب فال تترك, للدولة واإلخالص

 .للدول التي يحملون جنسيتها

كحق  .ق تخالطها الواجباتبل هي حقو, حقوق خالصة ليست إنها -0

ولكن في , بصوته في االنتخابات اإلدالءفالمواطن له حق , االنتخاب

 .واجبا عليهلك ذعتبر فس الوقت ُين

 

 الحقوق المدنية :ثانيا

وهي  .ذات طابع مدنيتكون , هي الحقوق غير السياسية :الحقوق المدنية

ن الحقوق السياسية وتثبت عموما لجميع األفراد حتى وإن كانوا أوسع نطاقا م

وهي تنقسم إلى قسمين,  .حددة قانوناشروط مولكن وفق ضوابط أجانب و

 .الحقوق العامة والحقوق الخاصة

 

 



 : العامة الحقوق: القسم االول 

الحقوق  ) قرر هذه الحقوق القانون العام وينظمها الدستور تحت عنوانُي 

للجميع ألنها ملك  وسميت بالحقوق والحريات العامة, (العامة والحريات

تثبت لإلنسان  اي ,الحقوق اللصيقة بالشخصية وتسمى أيضا. للجميع باحةمو

 .لك بحقوق االنسان أو الحقوق الطبيعيةلهذا تسمى كذ. وتولد معه

 من هذه الحقوق ما يتعلق بحق الشخص في سالمة كيانه المادي والمعنويو 

رية نشاطه , ومنها ما يتعلق بُح(حق الحياة وسالمة جسده وكرامتهمثل ) 

 .كحق التنقل وحق إبداء الرأي

رنسا بعد الثورة الفرنسية ثم أكدها اإلعالن هذه الحقوق تقررت في فو 

العالمي لحقوق لإلنسان الذي أصدرته الجمعية العامة لألمم المتحدة سنة 

ولكن قبل هذا التاريخ الحديث اعترف بها التشريع اإلسالمي قبل عدة . 1491

 .قرون

التي يتمتع بها كل  (الشخصيةاللصيقة بوق قالح)  العامةوأهم الحقوق 

 :يلي هي ماباعتباره فردا في المجتمع  إنسان

 سالمة جسدهالحياة وحق الشخص في : أوال 

بالقتل أو الجرح أو ال يجوز ألي شخص أن يتعدى على شخص آخر, سواء 

علما ان )  الضرب, وإال وقع تحت طائلة المسؤولية الجنائية والمدنية

فإنها المسؤولية المدنية اما ,  بةعقوعلى الجاني  المسؤولية الجنائية تقرر

 .(ا للمتضررتعويض تقرر عليه

ال يمكن للطبيب أن انه ,  جسدهحياته وفي  اإلنسانحق ومن صور حماية 

و ذويه يتصرف بحرية في جسد المريض في حاالت مرضه إال بإذن المريض أ

 .كما ال يجوز التصرف في جثته إال إذا أوصى بذلك. باستثناء حاالت الضرورة

 كيانه المادي والمعنوي حق الشخص في احترام: ثانيا 

 بعد أن كفل الدستور هذا الحق تولى قانون العقوبات حماية الشخص من أي

وكذلك حق الشخص في أن . سبه تعرض لشرفه أو تشويه لسمعته كقذفه أو

 .اص به وحمايته قانونان له اسم خيكو



 

 خاصةحق الشخص في حرمة حياته ال: ثالثا 

 و. اآلخرينبها لكل شخص الحق في أن يحتفظ بحياته الخاصة دون تدخل 

تمتد الحماية القانونية لتشمل مراسالته ومكالمات الهاتفية, وحقه في عدم 

إفشاء أسراره الخاصة, خاصة من طرف من تمكنه وظيفته من معرفة هذه 

دون ب تصويره او في عدم استعمال صورهوحقه , األسرار كالطبيب والمحامي

 .إذنه

ث أقرت آيات القرآن الكريم حرمة للحياة الخاصة حرمة في اإلسالم حيو

 .التجسس على الناس والتشهير بهم, وفرضت آداب االستئذان على الغير

 

 هالحقوق المتعلقة بنشاط: رابعا 

للشخص حرية النشاط في حدود ما يسمح به القانون, وتتعلق هذه الحقوق 

الرأي و بالحريات العامة, كحرية العمل والزواج والتنقل واإلقامة, وحرية 

 .غيرها

  الحقوق العامةخصائص   

 :تتميز هذه الحقوق باآلتي

 .حقوق عامة تثبت لكل شخص انها  -1 

 ال يمكن للشخص التصرف وبالتاليالحقوق بالشخصية هذه  ارتباط ان  -0

 .أو التنازل عنها, كما أنها غير قابلة للحجز عليهاالهبة  بالبيع او فيها 

 .ال تنتقل إلى الورثة تنقضي هذه الحقوق بوفاة الشخص فهي -3 

يعني ال يكتسبها ) .سقطللتقادم المكسب وال الُم ال تخضع هذه الحقوق  -9 

 اسم نتحال مثال اذا قام شخص با, بالتقادم  الشخص بالتقادم وال تسقط عنه

من تحل نالم ال يكتسب   الزمن مهما طالتفترة من اخر شخص وشخصية 

ذلك وال شخصية  يسقط اسم  الكما . هذا الشخصوشخصية  خالل ذلك اسم 

 (.مهما طالت المدة  بالتقادمعنه الشخص 



 الحقوق الخاصة: القسم الثاني 

وتشمل طائفتين تتعلق الحقوق الخاصة بعالقات يحكمها القانون الخاص, 

 :وحقوق غير مالية , حقوق مالية , من الحقوق 

هي حقوق ذات طابع مالي تثبت للشخص باعتباره مالكا :  الحقوق المالية

 مثل حق الملكية وحق البائع في الثمن . اخر لشيء أو دائنا في مواجهة شخص

في االنتفاع  والمستأجر اإليجاربدل المؤجر في حق و, والمشتري في السلعة

 بالعين المؤجرة

في أسرة  عتباره عضوًاإللشخص ب حقوق تثبت: فهي الحقوق غير الماليةاما 

 تنشأ عن, والتي (االحوال الشخصية) يعرف ب او ما وتسمى حقوق األسرة

, ولألب حق الطاعة واالحترام حق النسب  مثال لالبنالزواج أو النسب, 

وتثبت هذه الحقوق لتحقيق مصلحة . والرعاية النفقة  وجة حقوالتأديب, وللز

 .األسرة عموما

وقد تقترن هذه الحقوق بالمال كالنفقة, وهذا ما جعل بعض الفقهاء 

وهذه . وق األسرة ضمن الحقوق غير الماليةف حقیيعترض على تصن

 .الحقوق ال يجوز التعامل فيها وال انتقالها إلى الورثة

ا قانون االحوال يتناوله( االحوال الشخصية )  أيلكون حقوق االسرة و

لتي يتناولها ا الخاصة المالية المدنية على الحقوقنركز لذا س, الشخصية 

مثل ت, في كتاب المدخل لدراسة القانونالن نظرية الحق , القانون المدني

سيدرسه الذي , (اهم فروع القانون الخاص) وهو  مقدمة للقانون المدني

  .على مدار اربع سنوات ان شاء اهلل طالب القانون

 

 الحقوق المالية

 :ثالثة انواع  وهي :ها بالمال يمكن تقييم  هي حقوق 

رابطة حقوق تنشأ عن وجود  هي :(رابطة االلتزام) او تسمى  : شخصية حقوق -1

بين بين صاحب الحق واي  –دائن ومدين )  بين شخصيناو عالقة قانونية 



بموجب هذه الرابطة يكون محق الدائن ان يطالب المدين الملتزم , (الملتزم

مثال ,  يمتنع عن عمل بأن يقوم بعمل او, تجاهه عليه  تجاهه ان يؤدي ما

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

يتفق مع , إحداهمابيع  أراد او يتفق بائع  لديه محلين تجاريين و, ( بعمل

يمارس المشتري نفس النشاط التجاري الذي يمارسه  مشتري المحل بأن ال

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

 (.عمل 

) نه يكون بين شخصين أل( الحق الشخصي  )هذا الحق ب وقد جاءت تسمية

الن يكون بين ( ة التزام او دينرابط) لذا يسمى ايضا ( دائن ومدين 

فاذا نظرنا الى هذه , شخصين يلتزم كل منهما تجاه االخر بالتزام معين 

, هو صاحب الحق الن الدائن ,الرابطة من جانب الدائن سميناه حقا شخصيا

الن  ,شخصيا من زاوية المدين سميناه التزاما لى هذه الرابطةواذا نظرنا ا

 .الذي يلتزم المدين هو

يمتلك اهلية  لشخصسلطة يمنحها القانون عبارة عن  هي : حقوق عينية -0

ر على عقاحق الملكية  يمثل سلطة مالك مثل , على شيء له قيمة مالية 

ستغالل والتصرف الستعمال وااالحق  وهذه السلطة تمنح المالك, عقاره

 .شيءلبا

 ( حددةم عين ) حق يرد على ألنه (الحق العيني) هذا الحق ب  تسمية سبب و

فقهي مصطلح  وهو. وتعني كل شيء قابل للتعامل به وتكون له قيمة مالية

كانت مطبقة العدلية التي  ماألحكااستخدمه العثمانيون في مجلة  إسالمي

 .قبل صدور القوانين المدنيةعلى المعامالت المدنية 

, ذهنية غير مادية وهي حقوق ترد على اشياء: الفكرية  الذهنية اوحقوق  -3

ي نوعين حقوق ادبية او وه .التأليف ملكة  كاالنتاج الفني وبراءات االختراع و

 فيها جانب شخصيق هذه الحقو ..ليف كتاب او رواية او قصيدة كتأ, فنية 

كأن يقوم شخص بتأليف قصيدة , يمكن التصرف به ال لصيق بالشخص



او يقوم طالب بسرقة  ,خص اخر ليضع اسمها عليه وتنسب لهومنحها لش

جانب مادي يمكن ايضا وفيها  ..اطروحة او رسالة او كتاب وينسبها لنفسه 

مثال يقوم شخص بتأليف كتاب يحمل اسمه ويتفق مع دار النشر , التصرف به

المبيعات او يتنازل عن هذه الحقوق المادية الى ارباح على نسبة معينة من 

 .دار النشر الى واشخص اخر 

 .ز او منتج معين مثل براءة اختراع جها, وحقوق  تجارية صناعية 

 

 : اختبر نفسك باالسئلة التالية: بعد انتهائك من قراءة المحاضرة 

 

اهم هذه خصائصها ؟ وما وما هي , الحقوق السياسيةذا يقصد بما -1س

 الحقوق ؟

 ؟ األجنبي و, ماذا يقصد بالمواطن  -0س

 هي تفرعاتها ؟ وما هي خصائصها ؟ وما؟ هي الحقوق المدنية  ما -3س

 الحقوق المدنية ؟ سياسية واالختالف بين الحقوق ال أوجهما  -9س

  وما ولماذا سميت بالحقوق اللصيقة بالشخصية؟ ,هي الحقوق العامة ما -5س

 هي خصائصها؟ ؟ وماأنواعها

 ؟ أنواعها  وما ق المالية ؟هي الحقو  ما -6س

, الذهنيةقوق الشخصية والحقوق لماذا سميت الحقوق العينية والح -7س

 بهذه المصطلحات ؟

 :  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 التترك المحاضرات والموف,,,  تؤجل عمل اليوم الى غٍد ال -

 .بل تابعها باستمرار, عليك


