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مقدم ـ ــة
إن القانون ىورلموعة قواعد تنظم سلوك األشخاص ُب اجملتمع على وجو اإللزام وتكون مقًتنة جبزاء بقصد فرض احًتام
الناس ذلا .
والسلوك الذي يهتم القانون بتنظيمو يتمثل ُب العبلقات القانونية بُت أفراد اجملتمع بعضهم ببعض أو بينهم وبُت الدولة،
حيث أن أساس دراسة العبلقات القانونية يتم ُب نطاق نظرية احلق ونظرية االلتزام فهما األساس الذي يبُت لشخص مالو
من حقوق وماعليو من واجبات .
ويعترب تقرير احلقوق وفرض الواجبات ادلقابلة ذلا وسيلة القانون ُب تنظيم عبلقات األفراد ُب اجلماعة وديكن القول أن
تقرير احلقوق ىو غاية القانون إذ يبُت ما يتمتع بو األفراد من حقوق ويفرض على الغَت واجبا عاما باحًتامها  ،لذلك
تعترب دراسة نظرية احلق دراسة شاملة للقانون وقد حاولنا من خبلل ىذه احملاضرات ادللخصة تقدمي األىم حوذلا على
النحو التايل :
احملاضرة األوىل  :تعريف احلق .
احملاضرة الثانية  :أنواع احلقوق .
احملاضرة الثالثة  :أركان احلق  :أطراف احلق .
احملاضرة الرابعة  :أركان احلق  :زلل احلق .
احملاضرة اخلامسة  :مصدر احلق .أركان احلق .
احملاضرة السادسة  :انتقال احلق .
احملاضرة السابعة  :انقضاء احلق
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المحاضرة األولى  :تعريف الحق .
اختلف فقهاء القانون ُب تعريفهم للقانون وترتب على ىذا اإلختبلف ظهور عدة مذاىب وسنحاول فيما يلي التعرض
إىل تعريف كل مذىب للحق واإلنتقادات اليت وجهت لو .
-1المذىب الشخصي  ( :النظرية اإلرادية ):
يتزعم ىذه ادلذىب الفقيو (سافيٍت ) وينظر إىل احلق من خبلل صاحبو فيعرف احلق بأنو " قدرة أو سلطة إرادية تثبت
للشخص يستمدىا من القانون "
وجيعل ىذا ادلذىب من احلق صفة تلحق صاحبو ذلذا مسي بادلذىب الشخصي فوفقا ذلذا ادلبدأ فاإلرادة ىي اليت تنشأ
احلق وىي اليت تعدلو وىي اليت تنهيو.
االنتقادات الموجهة للمذىب الشخصي :
انتقدت ىذه النظرية بسبب أهنا تربط احلق باإلرادة بينما قد يثبت احلق للشخص دون أن تكون لو إرادة كاجملنون الصيب
غَت ادلميز  ،اجلنُت ...اخل .
كما قد يثبت لشخص حقوقو دون علمو كالغائب والوارث .
فاحلق ينشأ ويثبت لصاحبو دون إرادتو  ،أما استعمال ىذا احلق فبل يكون إال باإلرادة .باإلضافة إلىأن ادلذىب
الشخصي خيلط بُت احلق ُب ذاتو وبُت شرط شلارستو وىو اإلرادة دبعٌت إذا كانت اإلرادة شرطا ضروريا دلباشرة احلق فإهنا
زبرج بطبيعتها عن احلق ذاتو فهي وسيلة دلمارسة احلق والديكن تعريف احلق من خبلل وسيلة شلارستو  ،ألن لكل من
احلق ووسيلة شلارستو ( اإلرادة ) طبيعة خاصة .كما ًب تعريف احلق بأنو سلطة إرادية يتناَب مع واقع وجود أشخاص
إعتبارية أو معنوية ( كالشركات  ،اجلمعيات  )...اليت تثبت ذلا احلقوق شأهنا ُب ذلك شأن األشخاص الطبيعية على
الرغم من أن الشخص اإلعتباري أو ادلعنوي ليست لو إرادة حقيقية ،ذلك أن إرادة الشخص الطبيعي الذي ديثل
الشخص اإلعتباري ىي اليت تنشط ُب ادليدان الذي ديثلو فيها وأن احلقوق اليت تًتتب على ىذا النشاط اإلرادي للشخص
الطبيعي الذي ديثل الشخص اإلعتباري تعود كلها للشخص اإلعتباري والتعود للشخص الطبيعي الذي ديثلها وادلفروض
إذا كان احلق ىو اإلرادة أن تعود ىذه احلقوق على من يباشرىا أي الشخص الطبيعي ال اإلعتباري *.تفيد اإلنتقادات
السابقة أن أنصار ادلذىب الشخصي مل يوفقوا ُب تعريفهم للحق
-2المذىب الموضوعي :
يتزعم ىذا ادلذىب الفقيو األدلاين "اىرينج " وقد مسي هبذا اإلسم ألنو ينظر إىل احلق من خبلل موضوعو وليس من خبلل
صاحبو،ولذلك يعرف أنصار ادلذىب ادلوضوعي احلق بأنو "مصلحة حيميو القانون " حيث يتضح من ىذا التعريف أن
احلق ُب ادلذىب ادلوضوعي يتكون من عنصرين :
*عنصر جوىري  :ىو ادلصلحة .
*عنصر شكلي  :ىو احلماية القانونية ادلتمثلة ُب الدعوى .
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اإلنتقادات الموجهة إلى المذىب الموضوعي :
وجهت إىل ادلذىب ادلوضوعي انتقادات مست عنصراه  ،اجلوىري ادلتمثل ُب ادلصلحة والشكلي ادلتمثل ُب احلماية
القانونية .
حيث انتقد ىذا ادلذىب ألنو يعرف احلق من خبلل غايتو ( ادلصلحة ) فإذا كانت ادلصلحة ىي غاية احلق فإهنا الترقى
إىل مرتبة احلق دبعٌت أن ادلصلحة قد توجد ويتخلف احلق ،وإىل جانب ذلك فادلصلحة أمر شخصي وذاٌب خيتلف من
شخص إىل آخر  ،فادلصلحة اليت حيصل عليها شخص من نفس الشيء قد زبتلف من شخص إىل آخر حسب ىدف
كل واحد من الشيء .
واحلقيقة ىي أن ادلذىب مل يعرف احلق وإمنا عرف ىدفو وما يًتتب عليو من ضباية قانونية .
كما انتقدت ىذه النظرية من جهة أخرى ألهنا تعترب احلماية القانونية عنصرا من عناصر احلق إال أنو ال ديكن اعتبارىاكذلك ُب صبيع األحوال إذ احلماية تأٌب بعد نشأة احلق .
-3المذىب المختلط :

مسي ادلذىب ادلختلط هبذا اإلسم ألنو يعرف احلق من خبلل اجلمع بُت ما ىو شرط دلباشرة احلق أخذا بادلذىب
الشخصي وبُت ماىوىدف للحق أخذا بادلذىب ادلوضوعي  ،أي يعرف احلق من خبلل التوفيق بُت ىاذين ادلذىبُت

،ولذلك يعرف ادلذىب ادلختلط احلق بأنو  ":إرادة ومصلحة ُب نفس الوقت "،ويبلحظ أن أنصار ادلذىب ادلختلط وإن
كانوا متفقُت على اجلمع بُت عنصري اإلرادة وادلصلحة  ،فإهنم اختلفوا حول تغليب أحد ىاذين العنصرين على اآلخر
فعرف احلق عند من يغلبون عنصر اإلرادة بأنو " قدرة إرادية دينحها القانون للشخص ُب سبيل ربقيق مصلحة حيميها
القانون" .
أما من يغلب عنصر ادلصلحة فيعرف احلق بأنو " مصلحة حيميها القانون ويسهر على ربقيقهاوالدفاع عنها قدرة إراديةمعينة "
اإلنتقادات الموجهة إلى المذىب المختلط :
صبع ىذا ادلذىب ُب إنتقاداتو اإلنتقادات ادلوجهة إىل كل من ادلذىب الشخصي وادلذىب ادلوضوعي.
-4المذىب الحديث :

مسي ادلذىب احلديث هبذا اإلسم ألنو أتى بتعريف مستحدث للحق استبعد منو كل من عنصري اإلرادة وادلصلحة كما

استبعد منو فكرة اجلمع بينهما ولذلك يعرف ادلذىب احلديث احلق بأ نو"استئثار بقيمة معينة دينحو القانون لشخص
وحيميو " ومن ىنا يتضح لنا أن احلق وفقا للمذىب احلديث جيمع بُت عنصرين :
العنصر األول  :وىو اإلستئثار دبا يتبعو من تسلط وىو ديثل جوىر احلق أي العنصر الداخلي لو ويقصد بو اإلنفرادبادلميزات اليت خيوذلا احلق لصاحبو كادلالك الذي ينفرد بالتصرف واإلستعمال واإلستغبلل ُب ملكو .
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العنصر الثاني  :وىو احلماية القانونية  ،واليت سبثل العنصر اخلارجي للحق  ،فبل يكون اإلستئثار دبا خيولو من شليزاتشرعيا إال إذا تكلل باحلماية القانونية  ،ويراعى أن وسيلة ربقيق احلماية القانونية ىي الدعوى وىي وسيلة ادلطالبة باحلماية
القانونية سواءا قبل وقوع اإلعتداء على احلق ُب حالة احتمال وقوعو أو بعد حصول اإلعتداء على احلق فعبل.
المحاضرة الثانية :أقسام الحق
تنقسم احلقوق بصورة عامة إىل حقوق سياسية وحقوق مدنية وىذه األخَتة تنقسم بدورىا إلىحقوق مدنية عامة وأخرى
خاصة وسنوضح ىذا التقسيم من خبلل ادلخطط التايل:
الحقوق
مدنية

سياسية

خاصة
حقوق األسرة

حقوق عينية

عامة

حقوق مالية

حقوق شخصية حقوق معنوية ذىنية

*الحقوق السياسية  :وىي عبارة عن حق الشخص باعتباره عضوا ُب صباعة سياسية لئلسهام ُب حكم اجلماعة كحق
تقلد الوظائف العامة  ،حق اإلنتخاب  ،الًتشح  ...وىذه احلقوق زبص ادلواطنُت دون األجانب ،كما أهنا زبص البالغُت
الراشدين دون القصر.
*الحقوقالمدنية  :مسيت بادلدنية سبييزا ذلا عن احلقوق السياسية حيث زبتلف عنها لكوهنا يتمتع هبا كل من الوطٍت
واألجنبيعلى السواء وتنقسم إىل:
أ-الحقوق العامة  ( :احلريات العامة )  :وتسمى باحلقوق اللصيقة بالشخصية أو حقوق الشخصية وقد أقر ذلا
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 41وىذه احلقوق الشخصية تثبت للشخص

دبجرد والدتو بصفتو إنسانا إىل وفاتو وىي تشمل طائفة من احلقوق الشخصية ( كحق اإلنسان ُب احلياة  ،حرية الرأي ،
احلق ُب العمل  ...اخل) وىذه احلقوق تتميز بأهنا أساسية وضرورية ال ديكن العيش من دوهنا وذلذا فإن القانون وضع ذلا
احلماية البلزمة وعاقب كل من ديس هبا جزائيا .
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ب-الحقوقالخاصة:وتنقسم احلقوق اخلاصة إىل حقوق األسرة ( حقوق غَتمالية ) .ب-1حقوق األسرة  :وىي تثبت
للشخص باعتباره عضوا ُب أسرة معينة لتنظيم عبلقاتو بأسرتو وىي زبتلف باختبلف وضع الشخص ومركزه ُب األسرة .
ب -2الحقوق المالية  :ومسيت بذلك ألن موضوع احلق فيها يقوم بادلال وتنتج عن ادلعامبلت ادلالية بُت األفراد
وتنقسم إىل  :احلقوق العينية  ،احلقوق الشخصية ( حقوق الدائنية )  ،وأخَتا احلقوق الذىنية ( ادلعنوية  ،الفكرية ) .
- 1الحقون العينية :

احلق العيٍت ىو احلق الذي يرد على شيء مادي وخيول صاحبو سلطة مباشرة على ىذا الشيء فيكون لصاحب احلق
استعمالو مباشرة دون حاجة إىل تدخل شخص آخر ليمكنو من استعمال حقو فبل يوجد وسيط بُت صاحب احلق
والشيء زلل احلق وتطلق على ىذه احلقوق تسمية "العينية " ألهنا متعلقة بالعُت أو الشيء ادلادي .تنقسم احلقوق العينية
إىل قسمُت :حقوق عينية أصلية وحقوق عينية تبعية .
*الحقوق العينية األصلية  : :وىي حقوق عينية تقوم بذاهتا دون حاجة إىل وجود حق آخر تتبعو فيقصد هبا سبكُت
صاحب احلق من احلصول على ادلزايا ادلالية لؤلشياء ادلادية.
وتتمثل ىذه احلقوق ُب حق ادللكية واحلقوق ادلتفرعة عنو وىي حق اإلنتفاع وحق اإلستعمال وحق السكن وحق
اإلرتفاق .
أ -حق الملكية  :وىو أىم احلقوق حيث خيول لصاحبو سلطة كاملة على الشيء ويتميز بأنو حق جامع ومانع وال
يسقط بعدم اإلستعمال .
والسلطات اليت خيوذلا حق ادللكية ىي حق اإلستعمال  ،اإلستغبلل والتصرف .
* اإلستعمال :وىو استخدام الشيء فيما ىو معدلو باستثناء الثمار كالسكن مثبل .

*اإلستغبلل  :وىو القيام باألعمال البلزمة للحصول على شبار الشيء  ،فاستخدام دار للسكن ىو استعمال ذلا أما
تأجَتىا فهو استغبلل ذلا .
*التصرف  :ويكون إما ماديا باستهبلكو والقضاء على مادتو وإما قانونيا ببيعو أو التنازل عن ملكيتو للغَت دون مقابل .
فإذا اجتمعت ىذه العناصر الثبلثة السابقة بيد شخص واحد نكون بصدد ملكية تامة أما إذا زبلف حق اإلستعمال أو
حق اإلستغبلل أو كليهما معا فنكون بصدد ملكية ناقصة أما حق التصرف فبل جيوز للمالك النزول عنو وإال سقطت
عنو صفة ادلالك .
ب -الحقوق المتفرعة عن حق الملكية :
أوال  :حق اإلنتفاع  :وىو حق عيٍت أصلي خيول صاحبو حق استعمال واستغبلل شيء شللوك للغَت ويشًتط ُب ادلنتفع

احلفاظ على الشيء زلل اإلنتفاع وبذل العناية ُب ذلك اليت تتطلب ُب الشخص العادي ويكتسب حق اإلنتفاع بالتعاقد
أو الشفعة أو بالتقادم أو دبقتضى القانون .
وحق اإلنتفاع ىو مؤقت ينتهي بانقضاء األجل ادلعُت لو  ،كما ينتهي هببلك الشيء ويرد حق اإلنتفاع على األموال
العقارية وادلنقولة وذبدر اإلشارة إىل أنو دلا كان حق اإلنتفاع حقا متجزءا عن حق ادللكية فإنو يسمح لصاحبو باستعمال
واستغبلل الشيء فقط دون التصرف  ،إذ يظل دلالك الشيء وىو مايسمى دبالك الرقبة  ،حق التصرف ُب الشيء
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باعتباره ملكا لو وجيوز للمنتفع التصرف ُب حقو ( اإلنتفاع ) وليس ُب ملكية الشيء زلل اإلنتفاع إال أن تصرفو ىذا
زلدد دبدة حياتو أو دبدة اإلنتفاع .
ثانيا  :حق اإلستعمال وحق السكن

 :ىوحق خيول لصاحبو سلطة استعمال الشيء وسكنو إذا كان زلل حق

اإلستعمال عينا معدة للسكن ويتحدد نطاق ىذا احلق دبقدار ما حيتاج إليو صاحب احلق وأسرتو خلاصةأنفسهم فحق
اإلستعمال خيول صاحبو استعمال الشيء لنفسو وألسرتو لذلك مسي حق اإلستعمال حق اإلستعمال الشخصي فهو حق
انتفاع ُب نطاق زلدود  ،إذليس لصاحبو اإلستعمال واإلستغبلل كما ىو الشأن ُب اإلنتفاع وإمنا لصاحبو احلق ُب
استعمال الشيء ُب حدود ما حيتاجو .
أما حق السكن فهو عبارة عن حق اإلستعمال الوارد على العقارات ادلبنية  ،فإذا كان لشخص حق استعمال منزل شللوك
للغَت فإن حقو يقتصر على السكن فقط وليس لو احلق ُب تأجَته للغَت أو التصرف فيو  .ثالثا  :حق اإلرتفاق :
وىو حق عيٍت أصلي متفرع عن حق ادللكية وىو حق جيعل حدا دلنفعة عقار لفائدة عقار آخر لشخص آخر .ويكتسب
حق اإلرتفاق دلقتضى القانون  ،كما يكتسب بالعقد والوصية وبادلَتاث .
شروط حق اإلرتفاق:

جيب أن تكون العبلقة بُت عقارين  ،عقار متفق وعقار مرتفق بو ،فحق اإلرتفاق ال ينشأ إال على العقارات جيب أن يكون العقاران شللوكُت لشخصُت سلتلفُت. جيب أن يكون التكليف دلصلحة عقار وليس لفائدة شخصإنتهاء حق اإلرتفاق :
من بُت أسباب انتهاء حق اإلرتفاق  :إنقضاء األجل احملدد لو أو هببلك العقار ادلرتفق كليا أو باجتماع العقار ادلرتفق بو
والعقار ادلرتفق ُب يد مالك واحد وكذلك قد ينقضي حق اإلرتفاق إذا فقد ىذا األخَت كل منفعة للعقار ادلرتفق أو بقيت
لو فائدة زلدودة ال تتناسب مع األعباء الواقعة على العقار ادلرتفق بو .
*الحقوق العينية التبعية  ( :التأمينات العينية )

ىذه احلقوق ال توجد مستقلة كاحلقوق العينية األصلية وليست مقصودة لذاهتا وإمنا الغرض منها ضمان الوفاء حبقوق
الدائنية  ،واحلق العيٍت التبعي يستند كما سبق إىل حق شخصي يكون تابعا لو فهو يبقى ببقائو وينقضي بانقضائو ومادام
احلق الشخصي ىو حق مؤقت فإن احلقوق التبعية ىي كذلك مؤقتة .وقد وجد نظام احلقوق العينية التبعية كضمان

للدائن أي صاحب احلق الشخصي وذلذا تدعى بالتأمينات العينية ألن ىذا األخَت معرض ألمرين  -:إما تصرف ادلدين
ُب أموالو فبل يتمكن الدائن من التنفيذ عليها .
وإما تعاقده على ديون جديدة يزاحم أصحاهبا الدائن القدمي حبيث إذا مل تكفي أموال ادلدين للوفاء بكل ديونو قسمتىذه األموال بُت الدائنُت قسمة غرماء أي بنسبة دين كل واحد منهم  ،وذلذا وجدت ىذه احلقوق اليت تقع على شيء
أوأكثر من أموال ادلدين فتكون ضمانا للوفاء بالدين  ،وىذا الضمان خيول لصاحبو ميزتان :
-1ميزة التتبع  :للدائن سلطة مبلحقة الشيء زلل احلق العيٍت التبعي ُب أي يد يكون إلستفاء حقو منو.
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-2ميزة األولوية فالدائن صاحب احلق العيٍت التبعي حق التقدم على سائر الدائنُت العاديُت والدائنُت ادلمتازين التاليُت لو
ُب ادلرتبة ُب استفاء حقو من شبن الشيء زلل احلق العيٍت التبعي
أنواع الحقوق التبعية العينية :
وردت ىاتو احلقوق ُب القانون ادلدين اجلزائري على سبيل احلصر ُب الكتاب الرابع وىي :
*الرىن الرسمي ( ادلادة  882من ق م ج ) وىو حق عيٍت تبعي يًتتب على عقار شللوك للراىن ضمانا للوفاء حبق

الدائن ادلرهتن مع بقاء العقار ُب حيازة الراىن يستعملو ويستغلو ويتصرف فيو  ،ومصدر الرىن الرمسي إما العقد أو حكم
قضائي أو القانون  ،وجيب أن يوثق عقد الرىن ُب زلرر رمسي وذلذا مسي بالرىن الرمسي وإال كان باطبل بطبلنا مطلقا كما

أن الرىن الرمسي ال يكون نافذا ُب حق الغَت إال بإجراء شهره بالقيدُب السجبلت ادلعدة لشهر التصرفات العقارية وىذا
اإلجراء مهم ُب ربديد مرتبة الرىن ُب األسبقية بالنسبة للدائنُت اآلخرين .
*الرىن الحيازي  :وىو حق عيٍت تبعي ينشأ دبقتضى عقد وخيول الدائن ادلرهتن سلطة مباشرةعلى مال حيبسو ُب يده أو
ُب يد الغَت ويستوُب منو حقو قبل الدائنُت العاديُت والدائنُت التاليُت لو ُب ادلرتبة ُب أي يد يكون ىذا ادلال .
وىو ما جاء ُب ادلادة  948من القانون ادلدين

ويرد الرىن الرمسي إما على عقار أو منقول ( ادلادة  949من القانون ادلدين)  ،ويتميز الرىن احليازي أساسا بانتقال
احليازة من الراىن إىل الدائن ادلرهتن أواىل غَت يعينو ادلتعاقدان ( ادلادة  951من ق م ج )
وخيول الرىن احليازي للدائن ادلرهتن حبس الشيء ادلرىون إىل حُت إستيفاء حقو فإذا وَب ادلدين الدين وجب على الدائن
ادلرهتن رد الشيء ادلرىون إىل ادلدين ( ادلادتان  962و  959من ق م ج )
وذبدر اإلشارة إىل أن الدائن ادلرهتن ملزم ببذل جهده ُب حفظ وصيانة الشيء ادلرىون وىو مسؤول عن ىبلكو (ادلادة
 955ق م ج ) وللدائن ادلرهتن رىنا حيازيا أن ينتفع بادلال ادلرىون وأن يستثمره وخيصم ما استفاده من مال من الدين
ادلضمون بالرىن ( ادلادة  956من ق م ج )  .وينقضي الرىن احليازي ُب عدة حاالت نص عليها القانون ادلدين ( ادلادة
 964و 965منو ) وىي :
*انقضاء الرىن احليازي بانقضاء الدين ادلضمون ( ادلادة  964من م ق ج ))
* تنازل الدائن ادلرهتن عن حقو ُب الرىن احليازي سواءا صراحة أو ضمنا بالتخلي عن الرىن
*اجتماع حق ادللكية والرىن احليازي ُب يد شخص واحد .
*ىبلك الشيء ادلرىون أو انقضاء احلق ادلرىون .
حق التخصيص :

وىو من احلقوق العينية التبعية وال يتقرر ىذا احلق إال بناءا على حكم صادر من احملكمة ادلادة

 939ق م ج) وىذا

احلق يتقررفقط للدائن الذي بيده حكم قضائي واجب التنفيذ ادلادة( 937ق م
وال يتقرر ىذا احلق إال على العقارات دون ادلنقوالت ( ادلادة  939ق م ج ) وعلى الدائن الذي يريد احلصول على حق
)941
التخصيص أن يقدم عريضة إىل رئيس احملكمة اليت يقع ُب دائرهتا العقار الذي يريد التخصيص عليو ( ادلادة
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وتسري على حق التخصيص حبسب األصل كافة األحكام واآلثار اليت تسري على الرىن الرمسي وذلك مع عدم اإلخبلل
دبا ورد من أحكام خاصة ( ادلادة  947ق م ج ) .وللدائن الذي حصل على حق زبصيص على عقارات مدينو حق
التقدم على الدائنُت التاليُت لو أي الدائنُت الذين قيدوا حقوقهم بعده  ،إذ األولوية تقرر باألسبقية ُب القيد كما ُب الرىن
الرمسي
وكذلك خيول حق التخصيص تتبع العقار ُب أي يد يكون للتنفيذ عليو واستيفاء حقو .
حق اإلمتياز

عرفت ادلادة  982حق اإلمتياز بأنو "أولوية يقررىا القانون لدين معُت مراعاة منو لصفتو وال يكون للدين إمتياز إال

دبقتضى القانون "
ال يتقرر اإلمتياز إال بنص القانون مراعاة لصفة معينة أو اعتبارات إنسانية كاإلمتياز ادلقرر ألجور العمال أو امتياز
ادلصروفات القضائية .
وتنقسم حقوق اإلمتياز إىل عامة وخاصة ولقد أشار القانون ادلدين إىل ىذا التقسيم ُب ادلواد من  989إىل . 1001
وحقوق اإلمتياز العامة زبول للدائن صاحب حق اإلمتياز استيفاء حقو باألولوية من أموال ادلدين وقت التنفيذ عقارات
كانت ومنقوالت .
أما حقوق اإلمتياز اخلاصة فإهنا ترد على عقار أو على منقول معُت .ومن اإلمتيازات اخلاصة الواردة على ادلنقول
الضرائب والرسوم ادلستحقة للخزينة العامة وتستوَب قبل أي حق آخر .
ومن حقوق اإلمتياز اخلاصة الواردة على عقار امتياز ادلبالغ ادلستحقة للمهندسُت أو ادلقاولُت عن أعمال البناء والًتميم أو
الصيانة وجيب أن يقيد اإلمتياز وتكون مرتبتة من تاريخ القيد ،ومن حقوق اإلمتياز العامة ادلبالغ ادلستحق للخدم والعمال
وكل أجَت آخر .وزبول حقوق اإلمتياز ألصحاهبا سلطة التقدم وفقا للمرتبة اليت حيددىا نص القانون .
أما سلطة التتبع ال تكون إال حلقوق اإلمتياز اخلاصة ُب ادلنقول والعقار باستثناء احلائز حسن النية
ومن الطبيعي أال زبضع حقوق اإلمتياز اخلاصة اليت ترد على ادلنقول لنظام القيد وال تنفذ ُب العقارإال بعد القيد وتتقدم
حقوق اإلمتياز العامة على غَتىا من حقوق اإلمتياز فإذا تزاضبت ىذه احلقوق وكانت ُب مرتبة واحدة تستوَب بقيمة كل
منها .
 -2الحقوق الشخصية
ىي سلطة يقررىا القانون لشخص الدائن قبل شخص آخر يسمى ادلدين سبكنو من الزامو بآداء عمل أو اإلمتناع عنو
ربقيقا دلصلحة مشروعة للدائن ويسمى احلق الشخصي حقا إذ نظرنا إليو من ناحية الدائن ويسمى إلتزاما إذا نظرنا إليو
من ناحية ادلدين
ويتميز احلق الشخصي بأنو ال ديكن لصاحبو احلصول عليو إال بتدخل ادلدين  ،وعلى ىذا خيتلف احلق العيٍت عن احلق
الشخصي  ،ذلك أن احلق العيٍت ىو سلطة مباشرة على الشيء واليستلزم وساطة بُت صاحب احلق والشيء زلل احلق .
الحقوق الذىنية ( المعنوية )
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احلق الذىٍت ىو كل ما ينتج عن الفكر البشري بقدر من اإلبتكار حبيث تظهر شخصية صاحبو وجيد ىذا احلق مصدره
ُب الدستور والقانون .
وتنصب احلقوق الذىنية على أشياء غَت مادية وىي تنقسم إىل قسمُت :
-1الملكية األدبية والفنية  :ومن أبرزىا حقوق ادلؤلف كتأليف كتاب علمي أو أديب .
-2الملكية الصناعية  :كرباءة اإلخًتاع والعبلمة التجارية واإلسم التجاري ...اخل .
المحاضرة الثالثة  :أركان الحق ( أشخاص الحق )
يستند احلق ُب وجوده إىل طرف معُت يتمثل ُب الشخص القانوين ( الطبيعي أو ادلعنوي ) يكون صاحبا للحق .
كما يشًتط ُب احلق أن ينصب على موضوع معُت ىو زللو سواءا كان من قبيل األشياء أو األعمال  ،وأن ينشأ ويقوم
احلق بناءا على واقعة قانونية أو تصرف قانوين ديثل مصدرا وسببا لو وعليو فأركان احلق ىي شخص احلق وزلل احلق
ومصدر احلق واليت سنتداوذلا تباعا .
أشخاص الحق  :يقصد بشخص احلق كل من يتمتع بالشخصية القانونية .والشخصية القانونية ىي القدرة أو ادلكنة أو
اإلستطاعة على اكتساب احلقوق والتحمل باإللتزامات .

وتثبت الشخصية القانونية لكل من :
الشخص الطبيعي  ،والشخص ادلعنوي ( اإلعتباري ) .
/1الشخص الطبيعي :
يتمتع الشخص الطبيعي بالشخصية القانونية ولذلك يتعُت بيان مىت تبدأ ىذه الشخصية ومىت تنتهي أ -بداية الشخصية
القانونية :

تنص ادلادة  25من القانون ادلدين على مايلي " تبدأ شخصية اإلنسان بتمام والدتو حيا وتنتهي دبوتو " .يتضح من ىذه
ادلادة أن الشخصية القانونية لئلنسان ( أي الشخص الطبيعي تبدأ بتمام والدتو حيا وىذا يفيد ارتباط الشخصية القانونية
بالوالدة أي انفصال اجلنُت عن بطن أمو إنفصاال تاما وديكن التعرف على حياة ادلولود ببعض ادلظاىر كالصراخ واحلركة
والتنفس  .وتثبت واقعة ادليبلد بالسجبلت ادلعدة لذلك بشهادة ادليبلد أو بكافة الطرق األخرى ( ادلادة  26من ق م ج
)
ب-نهاية الشخصية القانونية :

تنتهي الشخصية القانونية بالوفاة الطبيعية والوفاة احلكمية .

أوال  :الوفاة الطبيعية :
تنص ادلادة  25من ق م ج " تبدأ شخصية اإلنسان بتمام والدتو حيا وتنتهي دبوتو "
ويقصد بادلوت هناية حياة اإلنسان الطبيعية وتثبت واقعة الوفاة بشهادة الوفاة أو بأية طريقة أخرى ويًتتب على وفاة
الشخص انتهاء شخصيتو القانونية .
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ويًتتب على الوفاة أن تعتد الزوجة عدة الوفاة  4أشهر و 10أيام  ،كما تنتقل حقوق ادلتوَب ادلالية إىل ورثتو وذلك بعد
سداد ديونو
ثانيا  :الموت الحكمي :

تنتهي الشخصية القانونية بادلوت احلكميوىو ليس موتا فعليا ولكنو موت تقرره احملكمة ُب أحوال معينة  ،ويسبق احلكم

بالفقدان أوال ٍب احلكم بالوفاة ذلذا سنتعرض ذلما مبينُت اآلثار ادلًتتبة على كل منهما  .أ-الحكم بالفقدان :
التفرقة بين الغائب والمفقود :

جيب أن نفرق بُت الغائب وادلفقود إذ يصدر بصدد كل منهما احلكم بالفقدان حيث عرفت ادلادة

 109من قانون

األسرة اجلزائري ادلفقود بقوذلا " ادلفقود ىو الشخص الغائب الذي ال يعرف مكانو وال يعرف حياتو أو موتو وال يعترب
مفقودا إال حبكم " .
ُب حُت عرفت ادلادة  110الغائب بأنو الشخص الذي منعتو ظروف قاىرة من الرجوع إىل زلل إقامتو أو إدارة شؤونو
بنفسو فيصدر حكم باعتباره مفقودا وال يصدر احلكم إال بعد مرور سنة من الغياب فإذا صدر حكم بفقدان الشخص
فإنو يعترب حيا سواء بالنسبة ألموالو أوبالنسبة لزوجتو ،وال يعترب ادلفقود ميتا إال من تاريخ احلكم بالوفاة وليس من تاريخ
احلكم بالفقدان .
ب -الحكم بالوفاة :
حيكم القاضي بوفاة ادلفقود بناءا على طلب أحد الورثة أو من لو مصلحة أو النيابة العامة ونفرق ُب ذلك بُت حالتُت -:
الحالة األولى  :احلالة اليت يغلب فيها اذلبلك كحالة احلرب أو الزلزال أو كمن خيرج من بيتو لقضاء حاجتو ومل يعد
.فاقاضي حيكم بادلوت بعد مرور  4سنوات من غياب الشخص .
الحالة الثانية  :وىي احلالة اليت يغلب فيها اذلبلك كادلسافر أو الذي يذىب للدراسة ُب اخلارج ومل يعد فهي حاالت اليغلب فيها احتمال ىبلك الشخص لذلك تكون للقاضي سلطة تقديرية لتحديد ادلدة اليت حيكم بعد انقضائها باعتبار
ادلفقود ميتا شريطة أن ال تقل عن  4سنوات .
ويًتتب على احلكم باعتبار ادلفقود ميتا ما يأٌب:
* بالنسبة للزوجة  :تعتد عدة وفاة ٍب تتزوج إن شاءت .
* بالنسبة ألموالو  :تقسم أموالو على ورثتو باعتبارىا تركة وال يعترب وارثا حبسب األصل إال من بقي حيا بعد احلكم
باعتبار ادلفقود ميتا مع مراعاة أحكام التنزيل .
ويًتتب على ظهور ادلفقود حيا بعد احلكم باعتباره ميتا ما يأٌب :
*بالنسبة للزوجة  :ما ذبب مراعاتو أوال ال يوجد نص قانوين هبذا الشأن والقاعدة العامة أن تعود زوجتو إليو إذا مل تكن
قد تزوجت  ،وإن كانت قد تزوجت فنميز بُت حالتُت :
الحالة األولى  :أال تكون الزوجة قد ًب الدخول هبا فتعود إىل الزوج األول .الحالة الثانية  :إذا كانت الزوجة قد ًب الدخول هبا فنميز بُت أمرين :11

أوال:أن يكون الزوج الثاين سيء النية يعلم حبياة الزوج األول فتعود الزوجة ذلذا األخَت (الزوج األول) .
ثانيا :أن يكون الزوج الثاين حسن النية ال يعلم حبياة الزوج األول فتبقى الزوجة للزوج الثاين وكل ذلك مع مراعاة أن بقاء
الزوجة مع الزوج الثاين أو رجوعها للزوج األول أمر راجع ذلا .

*بالنسبة ألموالو  :فيسًتد ادلفقود ما بقي من أموالو عينا ُب يد ورثتو أو قيمة ما ًب التصرف فيو نقدا .
مميزات الشخصية الطبيعية :
-1اإلسم :ىو لفظ يستخدم لتمييز الشخص عن غَته ويتكون عادة اإلسم من لفظُت :إسم شخصي خيتص بو
الشخص وإسم عائلي يشًتك فيو كافة أفراد العائلة واإلسم حق وواجب واإلسم أنواع  :إسم الشهرة ويطلقو عادة
اجلمهور على الشخص ،وإسم مستعار ويطلقو الشخص على نفسو ُب بعض رلاالت نشاطو مع مبلحظة ىامة أن
اإلسم احلقيقي للشخص سواءا ُب حالة إسم الشهرة أو اإلسم ادلستعار ال يزول واإلسم زلمي من طرف القانون ادلادة
 48من ق م ج .
-2الموطن  :ىو مقر الشخص ُب وجو نظر القانون وىو أحد شليزات الشخصية القانونية وىوعبارة عن ادلكان الذي
تكون للشخص صلة بو حيث يعترب موجودا بو بصفة دائمة وىو إما موطن عام أو موطن خاص .

أ -الموطن العام  :ىو ذلك ادلوطن الذي خياطب فيو الشخص بوجو عام ُب ادلسائل القانونية أي ادلكان الذي يقيم بو
الشخص عادة وتتم فيو اتصاالتو ُب كافة األمور وادلعامبلت القانونية وينقسم ادلوطن العام إىل :
 الموطن العادي  :م  36ق م ج . الموطن اإللزامي  :م  38ق م ج .ب – الموطن الخاص  :ىو ادلكان الذي خياطب فيو الشخص ُب نوع معُت من األعمال كادلوطنالتجاري أو احلرُب أو

موطن األعمال .فيكون للشخص الذي حيًتف ذبارة أو صناعة معينة موطنان  ،عام وخاص بأعمال ذبارية أو صناعية
ويكون موطنو ىذا ادلكان الذي ديارس فيو ذبارة أو حرفة ويكون خاصا بادلعامبلت ادلتعلقة بالتجارة أو ادلهنة ( م  37ق

مج).
موطن القاصر ادلأذون لو بالتجارة ومن ُب حكمو :
أجاز ادلشرع للقاصرادلرشد الذي يباشر بعض األعمال ادلتعلقة بإدارة أموالو أن خيتار موطنا خاصا ادلادة  38الفقرة " : 2
ومع ذلك يكون للقاصر الذي بلغ شباين عشرة سنة ومن ىو ُب حكمو لو موطن خاص بالنسبة للتصرفات اليت يعتربه
القانون أىبل دلباشرهتا " .
ج-الموطن المختار  :جيوز اختيار مكان معُت كموطن لتنفيذ عمل قانوين معُت ( احملاماة ) ادلادة  39الفقرة األوىل "
جيوز اختيار موطن خاص لتنفيذ عمل قانوين معُت " .

 -4الذمة المالية  :ىي رلموع ما للشخص من حقوق وماعليو من التزامات ذات قيمة مالية وذلا عنصران إجيايب

:احلقوق وسليب :اإللتزامات وزبرج من نطاقها احلقوق غَت ادلالية وكافة اإللتزامات غَت ادلالية ( اخلدمة الوطنية  ،الوالء
للوطن).
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الحالـ ـ ـ ـ ـ ـ ة :
 -5ـ ـ
تعريفها :ىي من أىم شليزات الشخصية القانونية فتثبت احلالة السياسية لشخص بانتمائو لدولة وتثبت حالتو الد ينية

من خبلل إتباعو لعقيدة معينة .
أنواعها:
/1الحالة السياسية:

وتعٍت ارتباط الشخص بالدولة وانتمائو ذلا ويكون ذلك عن طريق ضبل جنسية الدولة وحيملها بطريقتُت إما الدم أو
اإلقليم كما أن جنسية الدم ىي جنسية أصلية وُب حالة تعدد اجلنسيات يطبق القاضي اجلنسية الفعلية أو احلقيقية .
 /2الحالة الدينية :
اإلسبلم دين الدولة ويًتتب على كون الشخص مسلما أنو خيضع ألحكام التعامل بُت ادلسلمُت مع غَت ادلسلمُت .
/3الحالة العائلية :

حسب نص ادلادة  32من القانون ادلدين تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه ويعترب من ذوي القرىب من جيمعهم

أصل.
فاحلالة العائلية ىي العبلقة اليت تربط الشخص بالعائلة وقد تكون ىذه الرابطة نسب أو قرابة مصاىرة .
 /1أنواع القرابة:
* قرابة النسب  :ىي اليت تظم كل من جيمعهم أصل مشًتك وبذلك تكون إما مباشرة أو قرابة حواشي ( ادلادة
 33من ق م ج ) .
 القرابة المباشرة  :تربط بُت األصول والفروع أي اليت تربط اجلد بأبنائو وحفدتو . قرابة الحواشي  :وىي اليت تربط بُت األشخاص الذين جيمعهم أصل واحد دون أن يكون أحدىم فرعالآلخر .
*-قرابة المصاىرة :

-ىي تنتج نتيجة الزواج،وحيتفظ فيها كل قريب بدرجة قرابتو للزوج اآلخر(ادلادة  35ق م ج

-6األىليـ ــة :

خبلل حياة اإلنسان يكون مرتبطا بإجراء العديد من التصرفات وال ديكنو ذلك إال إذا كانت لديو القدرة أو ادلكنة أو
اإلستطاعة على القيام بتلك التصرفات وىي ما اصطلح على تسميتها باألىلية واألىلية نوعان  :أىلية وجوب وأىلية أداء

أ -أىلية الوجوب  :وىي صبلحية الشخص إلكتساب احلقوق والتحمل باإللتزامات شلا جيعلها مطابقة للشخصية
القانونية  ،حيث تدور وجودا وعدما مع احلياة ألهنا تثبت لكل إنسان .
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ب -أىلية األداء  :وىي صبلحية الشخص إلبرام التصرفات القانونية أي القدرة على التعبَت بنفسو عن إرادتو تعبَتا
منتجا آلثاره القانونية ُب حقو وذمتو .فأىلية الوجوب تثبت لكل إنسان أما أىلية األداء فبل تثبت إال إذا أثبت الشخص
أنو قادر على التمييز بُت النفع والضرر .
أحكام األىلية :
تندرج أىلية الشخص بتدرج عمره وسنو وقدرتو على التمييز واإلدراك بُت الفعل النافع والضار من اإلنعدام إىل النقصان
إىل الكمال .
-1الصبي غير المميز  ( :عديم األىلية ) :
تنص ادلادة  42من القانون ادلدين " ال يكون أىبل دلباشرة حقوقو ادلدنية من كان فاقدا التمييز لصغر ُب السن أو عتو أو
جنون .
يعترب غَت شليز من مل يبلغ سن ثبلث عشرة سنة .
ويقصد بانعدام أىلية الصغَت ( دون  13سنة ) بطبلن كل تصرفاتو ولو كان التصرف نافعا ويكون لكل ذي مصلحة أن
يتمسك بو ويقضي بو القاضي من تلقاء نفسو ألنو من النظام العام ويًتتب على احلكم بالبطبلن إعادة األمر كما كان
عليو قبل التعاقد .
-2الصبي المميز ( ناقص األىلية ) :
تنص ادلادة  43من القانون ادلدين اجلزائري " كل من بلغ سن التمييز ومل يبلغ سنالرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان
سفيها أو ذا غفلة  ،يكون ناقص األىلية وفقا دلا يقرره القانون "
فالصيب ادلميز أو ناقص األىلية من يتجاوز سنو  13سنة ويكون دون  19سنة كاملة .
وخيتلف حكم الصيب ادلميز ُب تصرفاتو حبسب مايلي :
أ-إذا كان التصرف نافعا لو نفعا زلضا  ،فإن التصرف يكون صحيحا .
ب-إذا كان التصرف ضارا لو ضررا زلضا يكون باطبل بطبلنا مطلقا .
ويكون لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطبلن وللمحكمة أن تقضي هبذا البطبلن من تلقاء نفسها .
ج-إذا كان التصرف يدور بُت النفع والضرر يكون باطبل بطبلنا نسبيا دبعٌت أن يكون قاببل لئلبطال دلصلحة القاصر
بواسطة الويل أو الوصي أو الصيب نفسو بعد بلوغو سن الرشد .

-3كامل األىلية ( سن الرشد ) :

تكتمل أىلية الشخص ببلوغو  19سنة كاملة وتقع كافة تصرفاتو صحيحة طبقا للمادة  40من القانون ادلدين .

عوارض األىلية :

تتمثل ىذه العوارض ُب :

-1الجنون والعتو( :ادلادة  42من القانون ادلدين )
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 الجنون:ىو حالة مرضية تصيب الشخص فتفقده القدرة واإلدراك على سبييز العمل النافع من العمل الضار .
 العتو  :ىو احلال الذي يعًتي عقل اإلنسان فيفقده القدرة على التمييز على الرغم من أنو ال يفقد العقل سباما
كاجلنون .

ولقد ساوى القانون ُب احلكم بُت اجلنون والعتو .
-2السفو والغفلة  :يكون الشخص ناقص األىلية ( ادلادة  43من القانون ادلدين ) .
 السفو  :ىو حالة تصيب الشخص وتدفعو إىل إنفاق مالو بدون تدبَت أما السفيو فهو الشخص الذي ينفق مالو
على غَت مقتضى العقل والشرع فيعمل على تبذيره دون ضابط من العقل أو ادلنطق .
 الغفلة  :يقصد هبا وقوع الشخص بسهولة ُب غنب بسبب سبلمة نيتو وطيب قلبو وكثَتا ما خيطئ إذا تصرف

وحكم السفيو وذو الغفلة شأن ناقص األىلية .
موانع األىلية :

على الرغم من كمال أىلية الشخص إال أنو قد يوجد ُب ظروف سبنعو من مباشرة التصرفات القانونية وىذه ادلوانع قد
تكون :
 مادية  :وىي غياب الشخص حبيث ال تستطيع مباشرة تصرفاتو القانونية بشكل يعطل مصاحلو وحيدث بو أضرار . قانونية  :ويتحقق ادلانع القانوين بالنسبة دلن سلبت أىليتو حبكم احملكمة أو حبكم القانون كما ُب حالة لو حكم عليوبعقوبة جنائية فبل جيوز أن يتوىل إدارة أموالو خبلل مدة حبس حريتو فتعُت احملكمة لو قيما نيابة عنو ُب إدارة أموالو .

 طبيعيو :فقد يصاب الشخص بعاىتُت كأن يكون أصم أبكم أوأعمى أصم أوأعمى أبكم شلا يتعذر معو التعبَت عنإرادتو تعبَتا صحيحا حيث جيوز للمحكمة أن تعُت لو وصيا قضائيا يعاونو ُب التصرفات اليت جيريها ربقيقا دلصلحتو (
ادلادة  80من القانون ادلدين ) .
 /2الشخص اإلعتباري :
أوال  :مدلول الشخص اإلعتباري ووجوده :

كان اإلنسان وحده ُب العصور ادلاضية ىو الذي يكون طرفا إجيابيا أو سلبيا ُب احلق وبذلك كانت أطراف احلقوق دائما
أشخاصا طبيعيُت  ،ولكن مع التقدم احلضاري ُب اجملتمعات اإلنسانية ُب العصر احلديث شعر اإلنسان بأنو عاجزا عن

القيام بادلشروعات الكبَتة دبفرده وأنو ال يكون قادرا على إصلاز ادلنشآت اإلقتصادية اذلامة وحده بل البد لو كي حيقق
األىداف احليوية من االنضمام إىل رلموعة من األفراد اآلخرين يسامهون جبهودىم الشخصية أو بأمواذلم إلقامة ادلنشآت
الضخمة .
وبانضمام األشخاص الطبيعيُت وبتكتيل أمواذلم ُب تلك ادلؤسسات االقتصادية الكربى كان البد جملموعات األشخاصأو رلموعات األموال أن تدخل احلياة القانونية ُب اجملتمع تارة كأطراف موجبة ذلا حقوق وتارة كأطراف سالبة عليها
التزامات .

15

ومن ادلنطقي أن رلموعات األشخاص واألموال ال يتسٌت ذلا شلارسة حقوقها أو أداء التزاماهتا إال إذا كانت لكل منها
شخصية قانونية مستقلة حبيث تكون تلك الشخصية القانونية مستقلة عن الشخصية القانونية لؤلفراد ادلكونُت ذلا حىت ال
زبتلط حقوق اجملموعات أو التزاماهتم حبقوق األفراد األعضاء فيها أو التزاماهتم على أن تكون تلك الشخصية القانونية
ادلستقلة جملموعات األشخاص أو األموال مساوية للشخصية القانونية لؤلشخاص الطبيعيُت ( على قدم ادلساواة ) ولذلك
تعًتف القوانُت احلديثة لتكتبلت األفراد وكذلك األموال بالشخصية القانونية ادلستقلة عن شخصيات ادلكونُت ذلا  ،حىت
تتمكن ادلؤسسة أن سبارس نشاطها القانوين بوصفها شخصا قانونيا مستقبل .
التعريف بالشخص اإلعتباري :
‹‹ىو رلموعة األشخاص أو األموال اليت هتدف إىل ربقيق غرض معُت  ،ويعًتف ذلا القانون بالشخصية القانونية بالقدر
البلزم لتحقيق ذلك الغرض ››.
وجيدر بالذكر أن اصطبلح " األشخاص اإلعتبارية " يعٍت صراحة أهنا تكتسب الشخصية القانونية حكما أي بنص
القانون الذي اعتربىا كذلك  ،وُب نفس الوقت يعٍت ضمنا أهنا ليست أشخاصا طبيعية وإمنا دينحها ادلشرع تلك الصفة
القانونية اإلعتبارية لكي تتمكن من أن سبارس حقوقها وتلتزم بواجبات ُب سبيل ربقيق أغراض إجتماعية معتربة سواءا
للمجتمع كلو أو لطائفة من طوائفو .
وذلذا يطلق عليها البعض اصطبلح األشخاص القانونية ألن القانون ىو مصدر وجودىا وقيامها .
كما يطلق عليها البعض اصطبلح األشخاص ادلعنوية ألن ليس ذلا كيان مادي ملموس وإمنا ىي معان غَت ملموسةولكن ديكن قيامها ُب الذىن وتصور وجودىا معنويا واإلعًتاف بأنو ديكن لو القيام بأعمال ومشروعات ال يستطيع
اإلنسان مهما عمل أن يقوم هبا دبفرده .
ومن التعريف السابق ذكره نبلحظ أنو يقوم على ثبلثة عناصر .
 أن الشخص اإلعتباري يتكون من رلموعة أشخاص أو أموال أو منهما معا . أنو يتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن اجملموعات ادلكونة لو بناءا على نص ُب القانون أن يقوم الشخص اإلعتباري بتحقيق ىدف إجتماعي يتحدد ُب قانون إنشائو .أنواع األشخاص اإلعتبارية :

ىناك نوعان لؤلشخاص ادلعنوية  :عامة وخاصة .
تنص ادلادة  49من ق م ج أن األشخاص اإلعتبارية ىي :
الدولة  ،الوالية  ،البلدية  ،ادلؤسسات والدواوين العامة طبقا للشروط اليت يقررىا القانون.
ادلؤسسات اإلشًتاكية والتعاونيات واجلمعيات وكل رلموعة ( أشخاص أو أموال ) دينحها القانون شخصية اعتبارية .ىذا وقد تضمن القانون ادلدين اجلزائري نصوصا مؤداىا أن الشخص اإلعتباري يتمتع جبميع احلقوق اليت تقرىا القوانُت
وربميها إال ما كان منها مبلزما لصفة اإلنسان وأضاف ادلشرع أن يكون لؤلشخاص ادلعنوية :
 ذمة مالية  ،أىلية ُب حدود ما يقرره قانون إنشائها أو أي قانون آخر. موطن وىو ادلكان الذي يوجد فيو مركز إدارهتا .16

كما نص على أن الشركات اليت يكون مركزىا الرئيسي ُب اخلارج وذلا نشاط ُب اجلزائر يعترب مركزىا القانوين ُب اجلزائر .
 أنيكون لكل شخص معنوي نائب عنو يعرب عن إرادتو تعبَتا قانونيا ويعترب النائب شلثبل عنو وديارس أىلية األداء نيابةعنو ( ادلادة  50ق م ج ).
 حق التقاضي ( ادلادة  50الفقرة .) 2ال تنشأ إال بقانون (ادلادة ) 51أنواع األشخاص اإلعتبارية :
األشخاص العامة :

ىي الدولة وفروعها مع مبلحظة أن الدولة تنشأ بقيام عناصرىا زائد اإلعًتاف  ،أما فروع الدولة فتنشأ باعًتاف ادلشرع

الوطٍت أي القانون الداخلي بوجودىا وتأسيسها وفروعها ( الواليات الدوائر  ،البلديات) وكذلك تدخل ُب عداد
األشخاص ادلعنوية العامة ،الدواوين ،اذليئات ادلؤسسات العامة اليت ينص عليها القانون الداخلي ويعًتف ذلا باستقبلل
مايل وميزانية خاصة (اجلامعات ) تنص عليها القانون اإلداري .
األشخاص الخاصة :
يقصد هبا اذليئات وادلؤسسات واجلمعيات والشركات ( ادلدنية والتجارية ) اليت تعًتف ذلا الدولة بشخصية اعتبارية لتحقيق
أىداف معينة جملموعات األشخاص واألموال ادلكون ذلا .
وجرى الفقو على استخدام تعبَت رلموعات األشخاص على كل من اجلمعيات والشركاتوتعبَت رلموعات األموال على
ادلؤسسات اخلاصة .
*ديكن تعريف اجلمعية بأهنا كل صباعة تتكون من عدة أشخاص طبيعية أو اعتبارية تكون ذلا صفة الدوام وهتدف لغرض
إجتماعي دون احلصول على ربح مادي (اجلمعيات الدينية اخلَتية )
*ادلؤسسات  :ىي شخص اعتباري ينشأ بناء على زبصيص مبلغ من ادلال لعمل اجتماعي سواءا كان خَتيا أو علميا أو
رياضيا ....
الشركات  :تتكون الشركة باتفاق شخصُت أو أكثر على أن يسامهوا عن طريق تقدمي كل منهم حصة من ادلال أو العمل
مع اقتسام الناتج رحبا أم خسارة .
الخصائص المميزة للشخص اإلعتباري :

الشخص اإلعتباري تكون لو شخصية قانونية ُب حدود ما نص عليو قانون إنشائو من حيث رلال النشاط الذي يقوم بو
واإلعًتاف لو بشخصية قانونية سبكنو من شلارسة احلقوق واإللتزامات كاليت يتمتع هبا الشخص الطبيعي ماعدا ماكان
منها مبلزما لصفة اإلنسان .
أ –بداية الشخصية :
 بالنسبة للدولة تبدأ شخصيتها اإلعتبارية من يوم تكامل عناصرىا الثبلثة واإلعًتاف . الوالية من تاريخ صدور قانون إنشائها الذي حيدد امسها ومركزىا واستقبلذلا ادلايل وشخصيتها .17

 البلدية بصدور قرار إنشائها من وزير الداخلية إذا كانت تضم أجزاء من والينت أو أكثر أو من الوايل إذا كانت داخلةُب نطاق واليتو .
أما بالنسبة للجمعيات والشركات وادلؤسسات اخلاصة فإن القانون يشًتط عقب صدور قانون إنشائها القيام بشهرىاعن طريق تسجيلها ُب السجبلت اخلاصة بالتوثيق ُب الشهر العقاري ونشرقانون إنشائها وتسجيلها بالصحف اليومية .
ب  -نهاية الشخصية القانونية :

بالنسبة للدولة تزول شخصيتها بزوال أحد عناصرىا .بالنسبة للوالية  ،الدائرة  ،البلدية بصدور قانون إلغائها وإدماجها ُب وحدة إدارية أخرى وتصدر قوانُت اإللغاء واإلدماجمن السلطة ادلختصة باإلنشاء .
 بالنسبة للمؤسسات العامة أو ما ُب حكمها تنقضي شخصيتها القانونية بإدماجها ُب مؤسسة أخرى أو بإلغائهابقانون تصدره السلطة اليت أنشأهتا .
 بالنسبة للشركات واجلمعيات وادلؤسسات اخلاصة تنتهي حياهتا باألسباب التالية : حلول أجل انقضائها السابق ربديده ُب قانون إنشائها .
 ربقيق الغرض من إنشائها .
 إتفاق الشركاء على حلها .
 إشهار إفبلسها .
 صدور حكم قضائي حبل الشخص اإلعتباري .
 صدور قانون بإلغائها من السلطة اليت أصدرت قانون إنشائها .
مميزات الشخص اإلعتباري :
*اإلسم  :األشخاص العامة ربدد الدولة أمساءىا ( الديوان الوطٍت للخضر والفواكو ) .

األشخاص اخلاصة يسميها أصحاهبا بأمسائها التجارية وادلستعارة واإلسم حق وواجب .

*الحالة المدنية  :ليست لو روابط عائلية ودينية ولكن لو روابط سياسية ادلتمثلة ُب اجلنسية وتتحدد ُب قانون إنشائو .
*األىلية  :دبجرد ثبوت الشخصية القانونية للشخص اإلعتباري تكون لو أىلية وجوب وأداء كاملتُت وال ديارسهما بنفسو
بل لو نائب وال تطرأ عليو عوارض األىلية .

*الذمة المالية  :للشخص اإلعتباري ذمة مالية بشقيها اإلجيايب والسليب ،وتكون ذمتو ادلالية مستقلة ومنفصلة سباما عن
الذمة ادلالية لؤلفراد ادلكونُت لو .
*الموطن  :ادلادة  51الفقرة  2لو موطن مستقل عن مواطن أعضائو وقد يكون لو موطن سلتار وموطن عادي (مركزه
باخلارج موطنو زلل الفرع بالببلد ) وموطن قانوين

المحاضرة الرابعة  :أركان الحق ( محل الحق ) :

زلل احلق ىو ادلوضوع الذي ينصب عليو احلق  ،وزلل احلق إما أن يكون شيئا وعمبل من األعمال .
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أوال  :األشياء كمحل للحق .
تنقسم األشياء بناءا على عدة معايَت :
 -1من حيث التملك  ( :ادلادة  682من ق م ج ) وتنقسم إىل :
أ  -أشياء قابلة للتملك:فاألصل ىو جواز سبلك األشياء والتعامل فيها مثل األراضي ،البنايات  ...اخل .
ب -

األشياء الغير قابلة للتملك  :حيث أشياء سبلكها وزبرج عن دائرة التعامل بطبيعتها (كامتبلك

الشمس واذلواء  )...أو زبرج عن دائرة التعامل حبكم القانون ( كاألموال العامة والوقت . )....
 : -2من حيث تعيينها  :حيث تقسم األشياء إىل :

أ -األشياء المثلية  ( :ادلادة  )686فهي اليت يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء دبعٌت أن ادلال ادلثلي ىو ما يوجد لو
مثل ونظَت ُب األسواق من غَت تفاوت ُب أجزائو أو وحداتو يعتد بو ُب التعامل .
ب  -األشياء القيمية  :ىي األشياء الغَت متماثلة والغَت متشاهبة مثل التحف واآلثار.

-3تقسيم األشياء من حيث ثباهتا وتقسم إىل عقارات ومنقوالت ( ادلادة  683من ق م ج ) .
أ-العقار  :وىو كل شيء مستقر حبيزه وثابت فيو وال ديكن نقلو ويقسم إىل :
 عقار بطبيعتو  :وىو كل شيء مستقر حبيزه وثابت فيو وال ديكن نقلو دون تلف مثل  :األرض  ،البناء .

 عقارات بالتخصيص  :ىو ادلنقول الذي يضعو صاحبو ُب عقار ديلكو كخدمة ىذا العقارأو استغبللو مثل
اآلالت وادلواشي ادلخصصة خلدمة األرض .
ب-المنقول  :ىو كل ما ديكن نقلو من مكانو دون تلف ويقسم إىل :
 منقوالت بطبيعتها  :ىي كل شيء ديكن نقلو من مكانو دون تلف بشرط أن يكون عقارا بالتخصيص ( مثل :
الكتب  ،السيارات )...

 ادلنقول حبسب ادلآل  :ىو عقار بطبيعتو ولكنو ينفصل عن مكانو ويصبح منقوال مثل شبار الفاكهة .
-4يقسم ادلال إىل استهبلكي واستعمايل ( ادلادة  685من ق م ج ) .
أ-المال االستهالكي  :ىو ما يكون اإلنتفاع خبصائصو غَت زلقق إال باستهبلكو حقيقة كالطعام أو حكما كالنقود اليت

زبرج ُب قضاء احلاجات .

ب-ادلال اإلستعمايل  :يتحقق باالنتفاع بو مرارا مع بقائو  :كاألثاث والدواب .

ثانيا:األعمال كمحل للحق :
إىل جانب الشيء قد يكون زلل احلق عمبل يقوم على رابطة اإلقتضاء فيخول لصاحبو سلطة اقتضاء عمل معُت سواءا
بإعطاء شيء كإعطاء اجلائزة ادلوعود هبا أو اذلبة للموىوب لو أو القيام بعمل( كقيام البائع بتسليم ادلبيع للمشًتي ) أو
اإلمتناع عن القيام بعمل كتعهد العب كرة قدم بعدم مزاولة ىذه الرياضة حلساب ناد آخر.
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ويشًتط القانون أن يكون زلل احلق ( اإللتزام ) شلكنا ومعينا ومشروعا .
المحاضرةالخامسة ( :أركان الحق) مصدر الحق :

ينشأ احلق إما عن واقعة قانونية وإما عن تصرف قانوين  ،وفيما يلي نتعرض رللواقعة القانونية كمصدر للحق ٍب للتصرف
القانوين
أوال  :الواقعة القانونية :

تعرف الواقعة القانونية بأهنا كل فعل أو حدث أو عمل مادي يرتب عليو القانون أثرا قانونيا معينا دبجرد وجوده ُب ذاتو

وبصرف النظر عن زبلف أو وجود إرادة صاحبو ( كواقعة ادليبلد والوفاة أو حادث مرور  ...اخل )  ،والوقائع القانونية
نوعان :
-1الوقائع الطبيعية ( غَت اإلختيارية ) وىي اليت ال دخل إلرادة اإلنسان فيها كواقعة ادليبلد أو حدوث فيضان  ...اخل .
-2الوقائع ادلادية ( الوقائع اإلختيارية  :وىي اليت ربدث بإرادة اإلنسان ويرتب القانون على رلرد وجودىا أثرا ما ومثالو
الفعل الضار العمدي أو غَت العمدي ...فيلزم صاحبو بالتعويض .
ثانيا  :التصرف القانوني

التصرف القانوين ىو أن تتجو االرادة إىل إحداث أثر قانوين معُت كعقد البيع أو الزواج مثبل و يشًتط ُب التصرف
القانوين توفر النية و اليت ىي استهداف غاية ما يًتتب عليها ربقيق أثار قانونية يعقد هبا القانون و ىذا ىو جوىر
االختبلف بُت الواقعة القانونية و التصرف القانونية
أنواع التصرفات القانونية:
تتعدد التصرفات القانونية بتنوع موضوعها و نتناول فيما يلي أىم ىذه التصرفات :
 - 1قد يكون التصرف القانوين صادر عن جانبُت و ال بد من تطابق إرادٌب طرفيو كالبيع و االجيار أو صادرا من
جانب واحد كالوصية إذ تتم بإرادة ادلوصي وحدىا وكذا اذلبة .
 - 2قد يكون التصرف القانوين منشئ للحق كعقد الزواج الذي ينشئ حقوقا بُت الزوجُت مل تكن موجودة من
قبل أو يكون ناقبل للحق فاحلق يكون موجودا عند شخص يسمى السلف و ينقلو التصرف القانوين إىل
شخص آخر يدعى اخللف و كذلك من التصرفات الناقلة  :عقد البيع  ،عقد االجيار  ...و ىذه التصرفات
تنقل احلق العيٍت.
 - 3و قد يكون التصرف القانوين كاشفا أو مقررا للحق كالقسمة مثبل فالتصرف القانوين الكاشف ال ينشئ حقا
و لكنو يقرره فقط  ،فما ىو إال تعديل للعبلقات القانونية القائمة عن طريق إقرار حق كان موجودا من قبل.
 - 4و قد تكون التصرفات القانونية مضافة إىل ما بعد الوفاة حيث ال تنفذ و ال يتم اكتساب احلقوق إال بعد
وفاة ادلتصرف فهي تصرفات مضافة إىل بعد وفاتو كالوصية .
 و تسود نظرية التصرف القانوين بغض النظر عن موضوع التصرف مبدأ سلطان اإلرادة و أساسو أن اإلرادة وحدىاكافية إلنشاء تصرف قانوين لتحديد أثاره  ،فالشخص يلتزم ألنو أراد االلتزام كما أنو يلتزم بالقدر الذي يريده فقط.
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المحاضرة السادسة  :انتقال الحق :

يقصد بانتقال احلق أن حيل شخص جديد زلل الدائن مع بقاء احلق نفسو دون تغيَت  ،واألصل أن صبيع احلقوق قابلة
لئلنتقال أي قابلة للتعامل فيها ويستثٌت من ذلك احلقوق ادلتصلة بالشخصية ألهنا مرتبطة بالشخص وتنقضي بوفاتو .
وسنبُت فيما يلي كيفية انتقال احلق الشخصي وانتقال احلق العيٍت .
أوال :انتقال الحق العيني :

ينتقل احلق العيٍت بطرق متعددة ال ديكن حصرىا فقد يتم اإلنتقال بدون عوض كما ُب عقد اذلبة والوصية ،كما ينتقل

كذلك بادلَتاث  ،كما ينتقل بعوض ( عقد البيع مثبل ) .
فاحلقوق العينية ديكن نقلو من السلف إىل اخللف .
ثانيا  :انتقال الحق الشخصي :
ينتقل احلق الشخصي من السلف إىل اخللف العام عن طريق الوصية أو ادلَتاث كاحلقوق العينية ،كما ينتقل فيما بُت
األحياء بطريقة خاصة وىي حوالة احلق فقد نصت ادلادة  239من القانون ادلدين " جيوز للدائن أن حيول حقو إىل
شخص آخر إال إذا منع ذلك نص القانون أو اتفاق ادلتعاقدين أو طبيعة اإللتزام وتتم احلوالة دون حاجة إىل رضا
ادلدين"
إذا كانت حوالة احلق تتم ُب غالب األحيان بعوض إال أهنا تتم أحيانا أخرى كوفاء دبقابل وإذا سبت احلوالة دون مقابل
تكون ىبة  .وحوالة احلق ىي اتفاق ينقل دبقتضاه الدائن ( ويسمى احمليل ) حقو الشخصي إىل شخص آخر يسمى (
احملال لو ) يصبح دائنا زللو ُب إستيفاء احلق من ادلدين ( احملال عليو ) ويشًتط أن يكون احلق قاببل للحجز عليو ولنفاذ
حوالة احلق ُب مواجهة ادلدين البد من إقرار ادلدين ذلا .
المحاضرة السابعة  :إنقضاء الحق :

زبتلف أسباب إنقضاء احلق وتتعدد بتعدد أنواع احلقوق تبعا خلصائصها وشليزاهتا  ،فقد نص القانون ادلدين على األسباب
واحلاالت اليت ينقضي هبا احلقوق العينية األصلية واحلقوق العينية التبعية  ،كما نص على إنقضاء احلق الشخصي (
اإللتزام )
وذبدر اإلشارة إىل أن احلقوق الذىنية تنقضي لؤلسباب ادلذكورة ُب القوانُت اخلاصة هبا .

أوال :إنقضاء الحقوق العينية :

فينقضي حق ادللكية مثبل بوفاة ادلالك أو هببلك الشيء ادلملوك أو التصرف فيو بالبيع أو بنزع ملكيتو من أجل ادلنفعة

العامة أو بتأميمو من طرف السلطة العامة .
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أما حق اإلنتفاع فالقاعدة العامة أنو ينتهي بوفاة الشخص ادلنتفع ( ادلادة  852من ق م ج ) .أو هببلك الشيء ( ادلادة
 853من ق م ج ) أو انقضاء أجل اإلنتفاع (ادلادة  853من ق م ج ) .أو بعدم اإلستعمال  25سنة ( ادلادة 854
من ق م ج ) .
أما حق اإلرتفاق فسبق التطرق إىل كيفية إنتهائو .
أما احلقوق العينية التبعية ( حق اإلمتياز  ،الرىن الرمسي والرىن احليازي فتنقضي بانتهاء الدين ادلضمون .
ثانيا  :انقضاء الحق الشخصي :

لقد نص القانون ادلدين اجلزائري ُب الباب اخلامس ( ادلواد من

 258إىل ) 322على حاالت وأسباب انقضاء احلق

الشخصي ( اإللتزام) وادلتمثلة ُب الوفاء أو ما يعادل الوفاء أو بدون الوفاء أ-الوفاء :
ينتهي احلق أصبل باستيفائو بذاتو حيث يزول وينطفئ دبجرد قيام الطرف السليب بتنفيذ التزامو ففي عقد البيع ينتهي احلق
بتسليم الشيء ادلباع من البائع إىل ادلشًتي .
ب-اإلنقضاء بما يعادل الوفاء :
لقد نص القانون ادلدين ُب ادلواد  285إىل  304على احلاالت اليت ينقضي فيها احلق (اإللتزام ) دبا يعادل الوفاء بو على
النحو التايل :
*الوفاء بمقابل :
ينقضي احلق إذا قبل الدائن استيفاءه مستعيضا عنو بشيء آخر غَت الشيء ادلستحق أصبل وتسري على الوفاء دبقابل
أحكام البيع .
*التجديد :
ينقضي احلق وتزول آثاره بتجديده من خبلل تغيَت أحد عناصره  :الطرفُت ( ادلدين  ،الدائن ) أو احملل ( الدين ) وىذا
ما نصت عليو ادلادة  287من ق م ج .
* اإلنابة  :حيث تنص ادلادة  294من ق م ج على ما يلي :
" تتم اإلنابة إذا حصل ادلدين على رضاء الدائن بشخص أجنيب يلتزم بوفاء الدين مكان ادلدين .
وال تقتضي اإلنابة أن تكون ىناك حتما مديونية سابقة بُت ادلدين والغَت " .
*المقاصة  :ونصت عليها ادلادة  297من ق م ج .
حيث يشًتط لصحة ادلقاصة ما يأٌب :
أن يكون كل من طرُب ادلقاصة دائنا ومدينا بصفة شخصية أن يكون كل من الدينُت نقودا أو مثليات متحدة من حيث النوع واجلودة . أن يكون كل من الدينُت ثابتا وخاليا من أي نزاع .أن يكون كل من الدينُت مستحق الوفاء .ويًتتب على ادلقاصة القانونية انقضاء احلقُت دبقدار احلق األصغر منهما :
22

*اتحاد الذمة :
ينقضي احلق عندما جيتمع ُب نفس الشخص صفة الدائن وادلدين .وقد تناولت ادلادة
الذمة .
ويًتتب على قيام حالة ارباذ الذمة انقضاء احلقُت دبقدار احلق األقل منهما .

 304من ق م ج مسألة ارباذ

ج :اإلنقضاء بعدم الوفاء :

حدد ادلشرع حاالت انقضاء احلق اإللتزام بسبب عدم الوفاء وذلك إما :

*اإلبراء  :حيث جاء ُب ادلادة  305من ق م ج " ينقضي اإللتزام إذا برأ الدائن مدينو اختياريا ويتم اإلبراء مىت وصل
إىل علم ادلدين ولكن يصبح باطبل إذا رفضو ادلدين " .
*استحالة الوفاء  :وىو ما تناولتو ادلادة  307من ق م ج .
*التقادم المسقط  :ضمانا الستقرار ادلراكز القانونية ُب اجملتمع نص ادلشرع على انقضاء وسقوط احلق الشخصي إذا مل
تتم ادلطالبة بو خبلل مدة معينة من تاريخ استحقاقو وزبتلف مدة
التقادم ادلسقط باختبلف نوع احلق على الرغم من أن ادلشرع وضع قاعدة عامة ُب ادلادة
على مدد خاصة ببعض احلقوق وادلواد  309إىل . 312

قائمة المراجع :
ًب إعداد ىاتو احملاضرات باإلستعانة بادلؤلفات التالية :
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إسحاق إبراىيم منصور  ،نظريتا القانون واحلق وتطبيقاهتما ُب القوانُت اجلزائرية  ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية  ،اجلزائر ،2005
 بعلي محمد الصغير  ،مدخل للعلوم القانونية ( نظرية القانون ونظرية احلق )  ،دار العلوم للنشر والتوزيع  ،عنابة ،. 2006
 محمدي فريدة ( زواوي ) ،ادلدخل للعلوم القانونية  ،نظرة احلق  ،ادلؤسسة الوطنية للفنون ادلطبيعية  ،اجلزائر. 2002،
 -رمضان أبو السعود  ،النظرية العامة للحق  ،الدار اجلامعية  ،مصر . 1992 ،
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