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  الباب األول 
   فى التعريف باحلق وأنواعه

  :تقسيم 
وذلك فى   الحقوق المختلفة    وأنواعنتناول فى هذا الباب تعريف الحق ،              

فصلين متتاليين ، نخصص األول لعرض التعاريف المختلفة للحق والثـانى           
   . لبيان أنواع الحقوق المختلفة 

  الفصل األول 
   فى التعريف باحلق

لقد حق القول على    "  له معان كثيرة ، قال سبحانه        :الحق فى اللغة    : أوالً  
  ".أكثرهم فهم ال يؤمنون 
 مـوالهم   اهللاثم ردوا إلـى     " حسنى ، قال تعالى      ال اهللا     والحق من أسماء    

، ومعناه المستحق للعبادة ، الثابت الذى ال يزول ، والمتحقق وجوده            " الحق  
ولو اتبع  : " أزالً وأبداً ، واجب الوجود لذاته ، وال وجود إال به ، قال تعالى               

الحق أهواءهم لفسدت السموات واألرض ومن فيهن بل آتيناهم بذكرهم فهـم           
  . ١" ن ذكرهم معرضون ع

  :الحق فى القانون : ثانياً 
 أما عند رجال القانون ، فقد اختلفت آراء الفقهاء كثيراً حول تعريـف                  

الحق ، وبيان مدلوله ، وتحديد ماهيته ، وذهبوا فى ذلك مذاهب شتى ، ولـم                
 ركز بعضهم اهتمامـه   ؛ حيث ٢ينعقد اإلجماع بينهم على وضع تعريف للحق      

                                                
   ١٧سورة المؤمنون اآلیة  ١
  .٧ ، ص ٢، ج " نظریة الحق " قانون د جالل محمد إبراھیم ، المدخل لدراسة ال.ا :انظر  ٢
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 الجوهريص صاحب الحق ، فوجد فى إرادة هذا الشخص العنصر           على شخ 
فى الحق ، ومنهم من اهتم بمحل الحق أو موضوعه ، واتجه فريـق ثالـث                

 ، ثـم    الموضوعياتجاهاً وسطاً ، جمع فيه بين المذهب الشخصى والمذهب          
 به الفقيه البلجيكى دابان ؛ حيث ركز        ناديظهر اتجاه جديد فى تعريف الحق       

  .٣ االستئثار والتسلط فى تعريفه للحق عنصريعلى اهتمامه 
  : ٤"دة ار اإل"ى المذهب الشخص )۱(

 وينظر إلى الحق من SAVIGNYيتزعم هذا المذهب الفقيه سافيني      
قدرة أو : " رف الحق بأنه منظور شخصي أي بالنظر إلى صاحب الحق فيع

  ." ية تثبت للشخص يستمدها من القانون دارسلطة إ
، لهذا سمي بالمذهب  يجعل هذا المذهب من الحق صفة تلحق صاحبةو     

   .٥الشخصي
ثبت الحق بينما قد ي، ة دار تربط الحق باإلألنهالنظرية نتقدت هذه ااوقد      

 كالمجنون والصبي غير المميز والجنين،  ،ةدارللشخص دون أن يكون له إ
رث الذي تنشأ له كما قد تثبت للشخص حقوق دون عمله بها كالغائب والوا

حقوق دون تدخله في ثبوتها وكذلك الموصى له تنشأ له حقوق عن الوصية 
  .دون عمله بها 

   :"المصلحة" المذهب الموضوعي )۲(
ويعرف  " IHERING"  الفقيه األلماني أهريج  هذه النظرية     ويتزعم
فوفقا لهذا الرأي يتكون الحق من " مصلحة يحميها القانون" الحق بأنه 

                                                
د یاسین محمد یحیى ، النظریة العامة للحق . ؛ ا١٦ ، ص ٢٠٠٤د عمر السید احمد عبد اهللا ، النظریة العامة للحق ، .ا: انظر  ٣

  .١٧ ، ص ١٩٩٠، 
  : وھى تعنى بالفرنسیة  ٤

La doctrine de la volonté  
   .٢٦١ ، ص ٢٠٠١سعید فھمى الصادق ، مبادىء القانون ، . د احمد عبد الحمید عشوش ، د. ا:انظر  ٥
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  .عنصرين، عنصر موضوعي وأخر شكلي 
 على  المصلحة التي تعود دائماًأوويقصد بالعنصر الموضوعي الغاية      

، وقد تكون صاحب الحق، وقد تكون هذه المصلحة مادية إذا كان الحق مالياً
  .معنوية إذا كان الحق غير مالي 

 من تبرها ركناًأما العنصر الشكلي فيتمثل في الحماية القانونية التي يع     
أركان الحق، وهي ضرورية وتتمثل في الدعوى القضائية التي يدافع بها 

  .صاحب الحق عن حقه 
 تعرف الحق بغايته، إلى جانب على أساس أنهاقد انتقدت هذه النظرية ول     

، فإذا  لوجود الحق، بينما األمر ليس كذلك دائماًأنها تعتبر المصلحة معياراً
 فالعكس ليس صحيح،  ، مصلحةترتب عليهه أن الحق يمن المسلم بكان 
 فرض رسوم جمركية على الواردات األجنبية حماية للصناعات فمثالً

الوطنية، يحقق مصلحة ألصحاب هذه الصناعات ألن هذه الرسوم تحد من 
منافسة البضائع األجنبية لبضائعهم، ورغم ذلك فإن هذه المصلحة ال تعطيهم 

  .سوم بأنفسهم الحق في فرض تلك الر
   :المذهب المختلط  )۳(

 يعترف بهـا النظـام      يةدارحاب هذا المذهب الحق بأنه سلطة إ      يعرف أص    
لموجه للنظريتين السابقتين   ، وقد وجه لهذه النظرية النقد ا        القانونى ويحميها 

   .معاً
  :النظرية الحديثة في تعريف الحق  )٤(
 النظرية الحديثـة   السابقة، ظهرت    ات الموجهة للنظري  لالنتقاداتنتيجة        

وتأثر بها   " DABIN"في تعريف الحق، وحمل لواءها الفقيه الفرنسي دابان         
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٨

 ميـزة يقررهـا     ": أغلب الفقهاء، ويعرف أصحاب هذا المذهب الحق بأنـه        
القانون لشخص ما ، ويحميها بالطرق القانونية ، وهذه الميـزة تخـول لـه               

ه باالستئثار به ، بصفته مالكاً أو مستحقاً التصرف متسلطاً على مال معترف ل     
   .٦"له 

                                                
  :  حیث عرف دابان الحق بأنھ  ٦

      Le droit subjectif est la prérogative concédées a une personne par le droit objectif par des 
voies de droit , de disposer en maitre d’un lien qui est reconnu lui appartenir , soit comme sien , 
soit comme du .  
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٩

  الفصل الثانى 
    ٧ فى أنواع احلقوق

تنقسم الحقوق إلى حقوق سياسية وحقوق مدنية ، وهـذه األخيـرة إمـا             
 إلى حقوق األسرة أو     وتنقسم الحقوق الخاصة  ،  حقوق عامة أو حقوق خاصة      

عينية وحقوق شخصية وحقوق     وهذه األخيرة تنقسم إلى حقوق       حقوق مالية ؛  
  . معنوية 

ولما كانت الدراسة التفصيلية لهذه األنواع من الحقوق تتصل بأكثر مـن        
فرع من فروع القانون ، إال أننا نعرض لها بإيجاز وفقاً لما تقتضيه الدراسة              

 من التفصيل فيما يتعلق بالحقوق المالية لما تمثلـه مـن            بشيء، مع التركيز    
  .  من وجهه نظر القانون المدنى العملي فى الواقع أهمية كبيرة

                                                
النظریة العامة للقانون " د عبد المنعم البدراوى ، المدخل للعلوم القانونیة .ا : لمزید من التفاصیل فى ھذا الشأن انظر ٧

د . ،ا٤٥١ ، ص ٢٨١ ، فقرة ١٩٦٢، دار الكتاب العربى ، " والنظریة العامة للحق 
نظریة الحق " ضان أبو السعود ، المدخل لدراسة القانون د رم.جالل على العدوى ، ا

د محمد شكرى سرور ، . ، ا١٦١ ، ص ١٩٩٧، منشأة المعارف ، االسكندریة ، " 
   . ٣٩ ، ص ٢٠النظریة العامة للحق ، دار الفكر العربى ، فقرة 
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  احلقوق السياسية : املبحث األول 

   Droit politique  
       :  ماهية الحقوق السياسية 

     هى الحقوق التى يقررها القانون للشخص باعتباره منتمياً إلى بلد معين ،     
  .وتخول له المساهمة فى حكم هذه الدولة وإدارة شئونها 

، وحق المواطن فى ترشـيح      ٨ ومن أمثلة هذه الحقوق ، حق االنتخاب             
نفسه للمجالس النيابية  ، وإبداء الرأى فى االستفتاء  ، وحقـه فـى تـولى                 

  .الوظائف العامة فى الدولة
  :السمات الخاصة للحقوق السياسية      

ى بالنـسبة    ، وحت  ٩ال تثبت الحقوق السياسية إال للمواطنين فقط دون األجانب         -
للمواطنين فقد ال تثبت لهم جميعاً ، بل إنها تثبت فقط لمن تتوافر فيـه مـنهم        

 بلوغ سن معينة ، فعضو مجلـس الـشعب          كاشتراطبعض الشروط الخاصة    
يجب أال يقل سنه يوم انتخابه عن ثالثين سنة ميالدية كاملة ، وال يثبت حـق            

 .االنتخاب إال لمن بلغ الثامنة عشرة  
ة هذه الحقوق فى نطاق دراسة القانون العـام وعلـى األخـص             تدخل دراس  -

 ، إذ هو الذى يتكفل بتحديد هذه الحقوق         الدستوريالقانون االدارى والقانون    
 .١٠ويبين كيفية ممارستها 

                                                
 . العامة ھو حق التصویت الختیار األشخاص الذین ینوبون عن أفراد الشعب فى تولى السلطات  ٨
ومع ذلك ، یجیز القانون على سبیل االستثناء تولى األجانب بعض الوظائف العامة وكذلك االشتراك فى التمتع بحق االنتخاب  ٩

ومن أمثلة ذلك ، ما كان یقضى بھ القانون الخاص من اشتراك األجانب المقیمین فى . بالنسبة لعضویة بعض المجالس المحلیة 
عمر السید أحمد . د : لمزید من التفاصیل فى ھذا الشأن انظر. انتخابات وعضویة المجلس البلدي بھا مدینة االسكندریة فى 

  . ٥٦ ، ص ٢٨ ، فقرة ٢٠٠٤،" النظریة العامة للحق" عبد اهللا ، المدخل لدراسة العلوم القانونیة 
  .٤٠ ، ص ٢١د محمد شكرى سرور ، مرجع سابق ، فقرة .ا : انظر ١٠
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 تتقرر الحقوق السياسية لجميع األفراد القاطنين فى الدولة بـصفة أصـلية ،         -
ة لالجنبى مثل حقه فـى تـولى        ولكنها قد تمنح فى بعض الحاالت االستثنائي      

 . ١١الوظائف العامة 
يفرض  أن الحقوق السياسية أقرب إلى الواجب الوطنى منه إلى الحق ، حيث -

  .١٢ تعرض للعقوبةوإالالقانون على المواطن أن يقوم به 

  احلقوق املدنية : املبحث الثانى 

Droits civils  

  :التعريف بها وأنواعها 
، ويستوي في ذلك    السياسيبت للفرد خارج النطاق      التى تث  حقوقالوهي       

وبهذا المعنى األخير تثبت الحقوق المدنية لجميع       .    أو أجنبياً  أن يكون وطنياً  
                األفراد ، بغض النظر عن جنسيتهم ؛ ذلك أن هـذه الحقـوق هـى حقـوق                 

 مزاولـة  الزمة لمباشرة الفرد نشاطه العادى وال يستطيع الفرد االستغناء عن      
   .١٣هذه الحقوق 

 تنقـسم و . ومن أمثلة هذه الحقوق ، الحق فى الحياة وحريـة التعاقـد                  
. الحقوق العامـة والحقـوق الخاصـة        : الحقوق المدنية بدورها إلى نوعين      

  .نتعرض إلى كل منها فى مطلب مستقل 
  
  

                                                
  .٢٢٠ھیر منتصر ، المدخل إلى القانون ، ص د س.ا : انظر ١١
  .١٩، ص د جالل محمد إبراھیم ، مرجع سابق .ا : انظر ١٢
مقدمة القانون المدنى الحقوق والمراكز القانونیة " میرفت ربیع عبد العال ، نظریة الحق . د حمدي عبد الرحمن ؛ د.ا : انظر ١٣

د . ؛ ا٢٧٠سعید فھمي الصادق ، مرجع سابق ، ص . شوش ؛ دد احمد عبد الحمید ع. ؛ ا٤٨، مطبعة االسراء ، ص 
  ؛٥٧ ، ص ٢٩عمر السید أحمد عبد اهللا ، مرجع سابق ، فقرة . د:  ، انظر ٢٢٠سھیر منتصر ، مرجع سابق ، ص 
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  احلقوق العامة : املطلب األول 

Droits publics  

  : ق العامة الحقوماهية : أوالً 
هى الحقوق التى تتقرر للشخص بصفته إنساناً ، ولذلك يطلـق عليهـا                  

   .١٤الحقوق اللصيقة بالشخصية أو الحقوق الشخصية
 ويعتبر القانون هو المصدر المباشر لهذه الحقوق ؛ ومن أمثلـة هـذه                  

داء ، فال يجوز االعت   " جسده  " الحقوق ، حقوق الفرد فى سالمة كيانه المادى         
على حياة اإلنسان أو على جسمه ، وقد كفل القانون المدنى وقانون العقوبات             

  . ١٥الوسائل والجزاءات التى تكفل لكل إنسان الدفاع عن كيانه المادى 
     كما تشمل هذه الطائفة من الحقوق ، حق الشخص فـى حمايـة كيانـه               

العقيدة والعمل كالشرف واالعتبار والخصوصية والفكر و " المعنوي أو األدبي
  . ١٦ "الذهني واإلنتاجواالنتقال واالسم والصورة 

قتصر االمر على ذلك فقط ، بل تشمل أيضاً كافة الحقـوق التـى              وال ي      
مكن الشخص من مزاولة نشاطه المدنى داخـل الجماعـة مثـل الحريـات      تُ

، الشخصية كحرية التنقل والتملك وحرمة المسكن ، وحرية اإلقامة ، والتنقل            
   . ١٧والعمل ، والزواج ، وغيرها من الحريات

                                                
   : وھذا المصطلح یعنى بالفرنسیة ١٤

Droit de la personnalité  
 ، مطبعة الرسالة ، الشرقیة ، ١، ج " النظریة العامة فى الحقوق " نون د محمد نصر الدین منصور ، المدخل للقا.ا: انظر  ١٥

  .٢٧٠سعید فھمي الصادق ، مرجع سابق ، ص . د احمد عبد الحمید عشوش ؛ د.ا . ٢٨٣ ، ص ٢٠٠٠
  .٤٩میرفت ربیع عبد العال ، مرجع سابق ، ص . د حمدي عبد الرحمن ؛ د.ا : انظر ١٦
  .٢٧١سعید فھمي الصادق ، مرجع سابق ، ص. د عشوش ؛ دد احمد عبد الحمی.ا.  : انظر ١٧
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، الذى أقرتـه الجمعيـة      ١٨ لحقوق اإلنسان    العالمي     وقد صدر اإلعالن    
 لإلنسان ، وحثاً    األساسيةالعامة لألمم المتحدة ، مما يؤكد أهمية هذه الحقوق          

  .١٩للدول للمحافظة عليها ، وعدم النيل منها 
  : " لحقوق اللصيقة بالشخصية ا" خصائص الحقوق العامة : ثانياً 
 ارتباطها الوثيق بشخصية اإلنسان بعدة      أساستتميز الحقوق العامة على          

  :  خصائص نجملها فيما يلى 
عدم قابلية الحقوق العامة أو الحقوق اللصيقة بالشخصية للسقوط أو  –۱

  : االكتساب بالتقادم 
ال الزمن ، فحق اإلنـسان       فهذه الحقوق ال تسقط بعدم االستعمال مهما ط      

على اسمه ال يسقط بعدم االستعمال ، كما أن مرور فترة من الزمن ال يكسب               
ألن هذه الحقوق ال يرد عليهـا       . ٢٠الشخص حقاً من هذه الحقوق قبل الغير        

   .٢١التقادم سواء تعلق االمر بالتقادم المكسب أو المسقط
سوباًَ لغير مؤلفه الحقيقى لمدة      من الذهني      وتطبيقاً لذلك ، فإذا ظل النتاج       

  . ٢٢طويلة ، فإن ذلك ال يكسب الغير حقاً على المؤلف الذى ال يخصه بالفعل 
  
  

                                                
لكل فرد التمتع بھذه الحقوق والحریات ، بصرف " حیث نصت المادة الثانیة من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على أن  ١٨

 أو المیالد أو أي وضع النظر عن الجنس أو اللون أو اللغة أو الدین أو الرأى السیاسي أو األصل االجتماعى أو الوطن أو الثروة
 " .آخر ودون أي تفرقة بین الرجال والنساء 

د احمد شوقى عبد الرحمن ، النظریة العامة للحق . ؛ ا٤٥٦ ، ص ٢٨٤د عبد المنعم البدراوى ، مرجع سابق ، بند.ا : انظر ١٩
  .٢٠١ ، ص ١٩٩٤محمد عبد الوھاب خفاجي ، مبادئ القانون ، .  ؛ د١٢، ص 

  . ٧٥، ص٣٧ السید أحمد عبد اهللا ، مرجع سابق ، فقرة عمر. د : انظر ٢٠
د مصطفى محمد . ؛ ا١٢٨د فیصل زكى عبد الواحد ، مبادىء العلوم القانونیة ، ص .د محمد على عمران ، ا.ا : انظر ٢١

  . ٢٧٨ ، ص ١٩٨٧عبد الحمید محمد الجمال ، النظریة العامة للقانون ، الدار الجامعیة ، . الجمال ؛ د
 .١٧د احمد شوقى عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص .ا  :ر انظ٢٢
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١٤

عدم قابلية الحقوق العامة أو الحقوق اللصيقة بالشخصية للتنازل عنها  –٢
  :أو التصرف فيها 

الحقوق العامة أو الحقوق اللصيقة بالشخصية هى حقوق مفروضة على               
نسان ، فال يجوز للشخص التنازل عنها أو التصرف فيها ، فهـى تخـرج       اإل

    .٢٣عن دائرة التعامل
 روحه للتخلص من    إزهاق فال يجوز للمريض أن يتفق مع طبيب على              

مرض ال يرجى شفاؤه ، وال يجوز إجبار شخص على أن يبيع جـزءاً مـن                
يتـه   النـزول عـن حر  ال يجوز للـشخص  وجسمه أو عضو من أعضائه ،     

، بأن يتنازل مثالً عن حرية السكن أو االنتقال         "  مدنى   ٤٩المادة  " الشخصية  
   .٢٤، أو العمل ، أو الزواج ، أو غير ذلك من الحقوق اللصيقة بالشخصية

     وإذا كان األصل أن حقوق الشخصية غير قابلة للتعامل أو التـصرف ،             
 الحقـوق ، مادامـت      إال أنه خروجاً على ذلك ، يجوز التعامل فى مثل هذه          

محققة ألغراض نافعة دون مخالفة للقانون أو النظام العام أو اآلداب ، ومـن           
 ،  أدبيأمثلة ذلك ، ترخيص الشخص فى استعمال الغير السمه كاسم مستعار            

 فى اطالق اسمه علـى بعـض أشـخاص          روائيأو أذن الشخص لكاتب أو      
   .٢٥سمه كاسم تجارىرواياته أو مسرحياته ، أو أذن الشخص فى استعمال ا

  الحقوق العامة أو الحقوق اللصيقة بالشخصية حقوق غير مالية   –۳ 
الحقوق العامة أو الحقوق اللصيقة بالشخصية ال تقوم بمال ، فهى حقوق غير             
مالية ، ولكن االعتداء على هذه الحقوق ينشىء للمعتـدى عليـه حقـاً فـى                

                                                
  .٣٩٦ ، ص ١٩٨٦د رمضان أبو السعود ، المدخل إلى القانون ، الدار الجامعیة ، .ا : انظر ٢٣
  .٢٧٢سعید فھمى الصادق ، مرجع سابق ، ص. د احمد عبد الحمید عشوش ؛ د.ا.  : انظر ٢٤
  .٧٣، ص٣٧سابق ، فقرة عمر السید أحمد عبد اهللا ، مرجع . د : انظر ٢٥
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١٥

 عن االعتداء الناشئلضرر التعويض ، وينشأ الحق فى التعويض سواء أكان ا     
   . ٢٦األدبي ؛ ألن التعويض يشمل الضرر أدبياًمادياً أو 

  : الحقوق العامة أو الحقوق اللصيقة بالشخصية ال تنتقل باإلرث  –٤
 بموتـه ، وانقـضاء     تنقـضي      ترتبط الحقوق العامة باإلنسان ، بحيـث        

  . ٢٧شخصيته ، فال تنتقل من بعد موته بالميراث إلى ورثته 
فالورثة ال يستطيعون مباشرة الدعاوى الخاصة بهذه الحقوق ويـستثنى               

 الـذى أصـاب     األدبيمن ذلك ، إذا كان الحق فى التعويض أساسة الضرر           
الشخص فى سمعته كالسب أو القذف ، فإن هذا الحق ينتقل إلى الورثـة إذا               

  . ٢٨كان قد تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب به المعتدى أمام القضاء 
أما قبل االتفاق أو المطالبة القضائية ، فال ينتقل الحق فى التعويض إلى أحد ، 
فإذا توفى المضرور قبل حصول االتفاق أو المطالبة القضائية ، فإن الحق فى 

  .  ٢٩التعويض ال ينتقل إلى ورثته ، بل يزول الحق بموته 
  
  
  

                                                
  .٩٤ ، ص ١٩٩٠ ، ٦یاسین محمد یحیى ، النظریة العامة للحق ، دار النھضة العربیة ، ط . د : انظر ٢٦
  .٧٣عمر السید أحمد عبد اهللا ، مرجع سابق ، ص. د : انظر ٢٧
كن ال یجوز فى ھذه الحالة  یشمل التعویض الضرر األدبي أیضًا ، ول-١ من القانون المدنى على أن ٢٢٢حیث نصت المادة  ٢٨

  . ، أن ینتقل إلى الغیر إال إذا تحدد بمقتضى اتفاق ، أو طالب بھ الدائن أمام القضاء 
 ومع ذلك ، ال یجوز الحكم بتعویض إال لألزواج واألقارب إلى الدرجة الثانیة عما یصیبھم من آلم من جراء موت المصاب -٢

 ."  
  .٤٥٨ ، ص ٢٨٦ مرجع سابق ، بندد عبد المنعم البدراوى ،.ا : انظر ٢٩
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١٦

  املطلب الثانى 
  احلقوق اخلاصة

تلك التى تقررها فروع القانون الخاص للشخص              الحقوق الخاصة هى    
 أو قانون األحوال الشخصية أو هى التـى ال          التجاري مثل القانون المدنى أو   

تثبت إال لمن توافر فيه بمقتضى القانون سبباً لكسبها ، كحق الملكيـة وحـق           
وتنقسم الحقوق الخاصة إلى حقوق األسرة      . ٣٠الشخص فى أن يطلق زوجته      

  .ة والحقوق المالي
  حقوق األسرة : أوالً 
 معينـة علـى      في أسرة  هي الحقوق التي تثبت للشخص بصفته عضواً           

العائلـة أو   ، فمعيار التمييز فيها هو معيارأساس قرابة النسب أو المصاهرة 
 حق الزوج في الطاعة، وتأديـب الزوجـة واألوالد،           ومثال ذلك ،   ، األسرة
 وحقوق االبن على أبيـه فـى   ،يها  علاإلنفاق وجة على زوجها فيلزا وحق
الـشخص  وسرة  األ وهذه الحقوق مقررة لصالح       والحق فى اإلرث ،     ، النفقة
   .  وواجباًكانت حقاً  لذلكمعاً

  : خصائص حقوق األسرة 
 هو حقوق  منهاحقوق غير مالية  والقليليغلب على حقوق األسرة أنها - ١

بالنسبة إلى هذه الطائفة أو في اإلرث و سواء  الحقومالية كالحق في النفقة 
تميز بأن لها طابع أدبي يرجع إلى رابطة  ت فإن الحقوق األسرية جميعها ،تلك

  .القرابة التي تجمع بين أعضاء األسرة

                                                
  .٢٦د جالل محمد إبراھیم ، مرجع سابق ، ص .ا : انظر ٣٠
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١٧

تتميز حقوق األسرة بأن لها طابع خاص ؛ حيث أنها ال تمنح ألصحابها  -٢
صفة عامة لتحقيق مصلحة شخصية لهم ولكنها تمنح لتحقيق مصلحة األسرة ب
فى تربية  باعتبارها الخلية األساسية للبنيان االجتماعى ، فلألب مصلحة أدبية

أبنائه ، وحقه فى تأديبهم لم يتقرر لمصلحته الشخصية ، بل لمصلحة األبناء 
  .٣١أنفسهم 

  :الحقوق المالية : ثانياً 
ـ              ى       وهى الحقوق التى يكون محلها قابالً للتقويم بالنقود ، وقد يـرد عل

شىء معين فيسمى حينئذ حقاً عينياً ومثاله حق الملكية الذى يكون محله منزالً             
معيناً ، كما قد ترد هذه الحقوق على عمل أو امتناع عن عمل يلتزم به أحـد                 
أطراف العالقة القانونية فى مواجهة اآلخر ، فينشأ ما يسمى بالحق الشخصى            

فكره ، فينـشأ مـا يـسمى        ، وقد ترد هذه الحقوق على نتاج ذهن اإلنسان و         
 . بالحقوق الذهنية أو المعنوية 

     وسنقوم بتقسيم الدراسة فى مجال الحقوق المالية إلى ثالثة فروع ، حيث            
نتعرض فى الفرع األول إلى الحقوق العينية ، ثم نتعرض فى الفرع الثـانى              
إلى الحقوق الشخصية ، أما الفرع الثالث فسنخصصه للحقـوق الذهنيـة أو             

  .معنوية ال

                                                
  . ٧٨عمر السید أحمد عبد اهللا ، مرجع سابق ، ص.  ؛ د١٤د احمد شوقى عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص .ا: انظر  ٣١
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١٨

  احلقوق العينية : الفرع األول 

Les droits réels  

  : تعريف الحق العينى 
     الحق العينى هو سلطة مباشرة لشخص علـى شـىء مـادى يـستطيع        
بمقتضاها صاحب الحق من استعمال حقه مباشرة ، دون حاجة إلى وسـاطة             

  .شخص آخر بين صاحب الحق والشىء محل الحق 
ل مثالً يستطيع أن يستعمله بنفـسه ، أو أن يـؤجره أو أن      فمالك المنز      " 

يرهنه أو أن يتصرف فيه بكافة التصرفات القانونية دون توقف ذلـك علـى              
   ".٣٢تدخل شخص آخر

 وهـى تقـوم     حقوق عينية أصلية  : وتنقسم الحقوق العينية إلى قسمين            
 مـستقلة  نـشأ ال توحقوق عينية تبعية مستقلة بذاتها وليست ضماناً لحق آخر       

وتقـوم ضـماناً    " بين شخصين   عالقة دائنية    " شخصيوإنما تستند إلى حق     
  .للوفاء به 

         les droits réels principaux احلقوق العينية األصلية: ًأوال 
 و  اسـتعماله   من  تمكنه الشيءهي حقوق تخول صاحبها سلطة مباشرة على        

كل هذه السلطات أو بعضها قد يكون لصاحب الحق    والتصرف فيه و   استغالله
  .وفقاً لنوع الحق العيني األصلي 

حق "      فإذا تجمعت هذه السلطات معاً فى يد صاحب الحق ، يسمى الحق             
، وحيث تتجزأ أو تتوزع هذه السلطات ، تتفرع عن حـق الملكيـة              " ملكية  

                                                
  .٣٣د جالل محمد إبراھیم ، مرجع سابق ، ص.ا : انظر ٣٢
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١٩

حقوقاً أخرى تعتبر إقتطاعاً منه وهى حقوق االنتفاع واالسـتعمال والـسكنى          
   .٣٣ الرتفاقوا
  :   سلطات المالك  le droit de propriété الملكية حق- ١

يعتبر حق الملكية أوسع الحقوق من حيث السلطات التـى يمنحهـا ،                       
 " التـصرف فيـه  يخول صاحبه مكنه استعمال الشىء واستغالله و حيث أنه

   ٨٠٢المادة 
  ولكن ما هو المقصود بكل من االستعمال واالستغالل والتصرف ؟ . 

 فهو اإلفادة من الشىء بطريقة مباشرة بغير الحصول         االستعمالأما عن        
على ثماره ، فإذا كان الشىء الذى يرد عليه حق الملكية منزالً كان استعماله              

 ، فإن استعمالها يتحقق عن طريق زراعتها ،         سكناً ، وإذا كان أرضاً زراعية     
  .وإذا كانت سيارة ، فإن استعمالها يكون بقيادتها 

 فهو اإلفادة من الشىء بطريقة غير مباشرة عن طريق          االستغاللأما عن       
الحصول على ثماره ، فإذا كان الشىء الذى يرد عليه حق الملكية منـزالً ،               

 يتولـد عـن     ه والحصول على ثمار ما    فإن استغالله يكون عن طريق تأجير     
    .٣٤الشىء بصفة دورية ومتجددة دون المساس بأصل الشىء نفسه

  وقد تكون هذه الثمار طبيعية ، وهى التى تنتج عن الشىء دون تـدخل                 
من اإلنسان ، كالكالء فى األرض ، وصـوف األغنـام ، ونتـاج الحيـوان         

وهى عبارة عن ما    "  قانونية   " ، وإلى جانب ذلك هناك ثمار مدنية         والمواشي
يغله الشىء من ريع فى مقابل االنتفاع به ومثالها أجرة المبانى أو األراضـى   

  .٣٥الزراعية 
                                                

  .٨٥د أحمد عبد اهللا ، مرجع سابق ، ص عمر السی. د : انظر ٣٣
  .١٢٩د فیصل زكى عبد الواحد ، مبادىء العلوم القانونیة ، ص.د محمد على عمران ، ا.ا : انظر ٣٤
  .٣٧د جالل محمد إبراھیم ، مرجع سابق ، ص.ا : انظر ٣٥
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٢٠

 يعنـى   فاألول ، فقد يكون التصرف مادياً أو قانونياً ،          التصرف     أما عن   
 عمل مادى يؤدى إلى القضاء على مـادة الـشىء عـن طريـق               بأيالقيام  

ه أو تغيير شكله أو تحويله إلى شىء آخر ، كشق طريق فى  أو إتالف استهالكه
أرض زراعية ، أو هدم بناء قائم أو تحويل الدقيق إلى خبز أو القمـح إلـى                 

   .  ٣٦دقيق
يعنى تنازل المالك عن ملكيته للغير أو بتقرير حـق عينـى   :  الثانىأما     

   . ٣٧ أو تبعياً أصلياًعلى الشىء سواء كان حقاً عينياً 

    ق املتفرعة عن حق امللكية احلقو
  نتفاع اال حق- ١

     وهو حق يتقرر للمنتفع على ملك الغير ، يخول لـه اسـتعمال الـشىء        
واستغالله فقط دون التصرف فيه ، إذ يبقى للمالك سلطة التصرف فى أصل             

   . ٣٨" مالك الرقبة " لق عليه فى هذه الحالة الشىء ، ويط
     ويتضح مما سبق ، أن للمنتفع أن يستعمل الشىء محل الحق فيما أعد له              

  . بطبيعته ، فإذا كان منزالً سكنه ، وإذا كانت أرضاً زرعها 
 حق االنتفاع بوفاة صاحبه ، إال إذا كانت قد حددت لـه             وينقضي  ، هذا     

 بداهة  ينتهيانتهائها ولو كان المنتفع ال يزال حياً ، كما أنه            ب ينتهيمدة ، فإنه    
سقوط الحـق  "  سنة ١٥بهالك الشىء الذى يرد عليه ، وبعدم االستعمال مدة     

  .٣٩، وبترك المنتفع حقه "بالتقادم 
                                                

د . ، ا٨٧ ، مرجع سابق ، صعمر السید أحمد عبد اهللا.  ؛ د٢٩د احمد شوقى عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص .ا : انظر ٣٦
  .٥٢محمد شكرى سرور ، مرجع سابق ، ص 

 ، ص ١٩٧٣، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، " نظریة الحق " د حسام كامل األھوانى ، مقدمة القانون المدنى .ا : انظر ٣٧
٢٨٨.  

  .٢٧٧سعید فھمى الصادق ، مرجع سابق ، ص. د احمد عبد الحمید عشوش ؛ د.ا  : انظر ٣٨
   .٥٧د محمد شكرى سرور ، مرجع سابق ، ص.ا : انظر ٣٩
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٢١

  نى االستعمال وحق السك حق- ٢
حق االستعمال هو حق عينى يتقرر للشخص على ملك الغير ويخولـه                 

استعمال الشىء فيما اعد له هذا الشىء دون استغالله أو التصرف فيه ، فإذا              
تقرر لشخص حق االستعمال على ارض زراعية مثالً كان لـه أن يزرعهـا     

مـن حـق     ومن ثم فهو أضيق نطاقاً       سه ، بحيث ال يمكن تأجيرها للغير،      بنف
  .٤٠االنتفاع الذى يعطى صاحبه مكنة استعمال واستغالل الشىء 

     أما حق السكنى فهو حق يخول صاحبه حق استعمال عين مملوكة للغير            
على نحو معين هو السكن ، بحيث يمتنع على الشخص أن يستعمل المنـزل              

  غرض آخر غير السكن فيه ، فليس له أن يفتح فيه متجراً مـثالً  أو أن                 ألي
  . ٤١يستغل هذا المنزل بتأجيره إلى الغير 

   الحكر حق- ٣ 
هو الحق الذى يخول لصاحبه البناء أو الغراس فى أرض مقابـل                  

 سنة ، فهو صورة لإليجار طويل األمـد الـذى      ٦٠أجرة المثل لمدة أقصاها     
دم االسـتغالل ،   إلى إعمار العقار أو األرض خشية التلف من جراء ع   يهدف

   . إال على األراضى الموقوفة وال يتقرر ذلك الحق
ويتملك المحتكر ما يحدثه على األرض من بناء أو غراس أو غيره ملكاً      

 الحكر بقرار من وزير األوقاف إذا اقتضت إنهاءتاماً ، ولقد أجاز القانون 
 يتم االنتهاء من جميع األحكار خالل مدة ال تزيد أن ذلك ، على المصلحة

                .١٩٦٠٤٢ لسنة ٩٢على خمس سنين من تاريخ العمل بالقانون رقم 

                                                
  .٥٧د محمد شكرى سرور ، مرجع سابق ، ص.ا: انظر  ٤٠
 ٨٧عمر السید أحمد عبد اهللا ، مرجع سابق ، ص. د  : انظر ٤١
  . ١٩٠رمضان أبو السعود ، مرجع سابق ، ص . جالل على العدوى ؛ د . د  : انظر ٤٢

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

٢٢

 وق االرتفاق حق- ٤ 
حق يحد من منفعة "قنين المدنى بأنه   من الت١٠١٥ولقد عرفته المادة      

االرتفاق  ويسمى العقار المثقل بحق" عقار لفائدة غيره يملكه شخص آخر 
مثل  .٤٣بالعقار الخادم والعقار الذى تقرر الحق لمصلحته بالعقار المخدوم 

يتقرر لمصلحة العقار المحبوس عن الطريق العام    الذي حق االرتفاق بالمرور
يمكن مالك العقار المحبوس    بهذا الطريق بما مجاورة المتصلةعلى العقارات ال

  . من الوصول الى الطريق العام
  :  هيأساسية شروط أربعةنكون بصدد ارتفاق البد من توافر  وحتى

يتقرر التكليف    يسمى العقار الخادم وهو الذي   احدهما يوجد عقاران   نأ  –١ 
  . قرر له االرتفاقالمخدوم الم عليه واآلخر هو العقار

يرد حق االرتفاق    حيث ال   يكون العقاران مملوكين لشخصين مختلفين،   نأ  -۲ 
  . إال على ملك الغير

  . العقار ال على الشخص المالك يكون التكليف على   نأ  -٣ 
   . مالكه ن تكون المنفعة لخدمة العقار وليس لخدمةأ  -٤ 

ا غير مؤقتة ، فهى كقاعدة عامة تبقى ما بقى            وتتميز حقوق االرتفاق بأنه   
  .٤٤العقار الخادم والعقار المخدوم 

         le droits réels accessoires احلقوق العينية التبعية : ًثانيا 
، وإنما تنشأ ضماناً للوفاء بحق من الحقوق        بذاتها  وهى حقوق ال تقوم مستقلة      

 على جميع أموال مدينه ،      الشخصية ، وللدائن بحسب األصل ضمان عام يرد       

                                                
  .١٣٣د فیصل زكى عبد الواحد ، مبادىء العلوم القانونیة ، ص. ، اد محمد على عمران.ا: انظر  ٤٣
  .٢٨٩د حسام كامل األھوانى ، مرجع سابق ، ص .ا: انظر  ٤٤
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٢٣

وإذا لم يكن الضمان العام كافياً للوفاء بالدين  ، فللدائن أن يحصل من مدينه                
على ضمان خاص ، وقد يكون هذا الضمان الخاص شخصياً وقد يكون عينياً             
، فإذا كان شخصياً نشأ ما يسمى بالكفالة الشخصية ، بحيث يضم المدين إليه              

لدائن عند عدم الوفاء ، وال يكون للدائن أن يرجع          كفيالً يضمنه فى مواجهة ا    
على الكفيل إال بعد تجريد المدين ، وأما إذا كان الضمان عينياً نشأ ما يسمى               

تتبـع    التبعى لصاحبه الحق فى   العينيبالحقوق العينية التبعية ، ويعطى الحق       
اً الشىء الضامن والتنفيذ عليه فى أى يد يكون ، كما أنه يعطى صاحبه أيـض         

الحق فى التقدم على غيره من الدائنين العاديين أو حتى علـى غيـره مـن                
      .٤٥الدائنين ذوى الضمان الخاص التاليين له فى المرتبة 

  الرهن الرسمى : أوالً 
 الرسمي من القانون المدنى المصرى الرهن       ١٠٣٠   حيث عرفت المادة      

 عقار مخصص لوفـاء      عقد به يكسب الدائن على     الرسميالرهن  " بقولها أن   
دينه حقاً عينياً ، يكون له بمقتضاه ، أن يتقـدم علـى الـدائنين العـاديين ،                  

 يد أيوالدائنين التاليين له فى المرتبة فى استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار فى        
  ".يكون 

 ينشأ بمقتضى اتفـاق بـين      الرسمي     ويتضح من هذا التعريف أن الرهن       
 لصالح الدائن  ، وضماناً للوفاء بدينه ،         رسميى عقد   بناء عل الدائن والمدين   

، دون حاجـة لتخلـى       ، فال يرد تبعاً لذلك على منقول         حقاً عينياً على عقار   
الراهن عن حيازة العقار المثقل بالضمان ، وهو يمنح الدائن بعض السلطات            
على العقار المرهون ، يستوفى بمقتضاها الدين من ثمنه ؛ حيث يكـون لـه               

                                                
  .١٣٤د فیصل زكى عبد الواحد ، مرجع سابق ، ص.د محمد على عمران ، ا. ا:انظر  ٤٥
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٢٤

 أن يقوم باستيفاء حقه فى مواجهة من انتقلت إليه ملكية العقار     أي التتبع   سلطة
المرهون ، وكذلك سلطة التقدم بمقتضاه يتقدم الدائن على الدائنين العـاديين،            
والدائنين المرتهنين التاليين له فى المرتبة فى استيفاء حقه مـن ثمـن ذلـك               

  . ٤٦العقار
تقال حيازة العقار المرهون إلى الدائن        ال يترتب عليه ان    الرسمي     والرهن  

فالراهن يظل محتفظاً بحيازة العقار المرهون رهناً رسمياً واالنتفاع به كمـا            
يشاء ، فيقبض غلته ويتصرف فيها ، كما أن ملكية العقار باقية له ويـستطيع        
التصرف فيه وترتيب حقوق عينية عليه ؛ بشرط عدم االضرار بحق الـدائن          

ى يكون له عند عدم الوفاء بالدين أن يتتبع العقار فـى أى يـد             المرتهن ، الذ  
   .٤٧يكون وأن ينفذ عليه

  الرهن الحيازى : ثانياً 
 ١٠٩٦حيث تناول المشرع المصرى تعريف الرهن الحيازى فى المادة               

الرهن الحيازى عقد به يلتزم شخص ، ضماناً لدين عليه " التى تنص على أن  
 يعينه المتعاقـدان ، شـيئاً       اجنبى إلى الدائن أو إلى      أو على غيره ، أن يسلم     

يترتب عليه للدائن حقاً عينياً يخوله حبس الشىء لحين استيفاء الـدين ، وأن              
الدائنين العاديين والدائنين التالين له فى المرتبة فى اقتضاء حقـه           على  يتقدم  

  ". يد يكون أيمن ثمن هذا الشىء فى 
 فى أنه ال يقتـصر علـى        الرسمين الرهن        ويختلف الرهن الحيازى ع   

، كما أن الرهن الحيـازى  ٤٨العقار بل يجوز أن يكون محله منقوالً أو عقاراً         

                                                
  . ٣٥٤نعمان محمد خلیل جمعة ، المدخل للعلوم القانونیة ، ص د . ا:انظر  ٤٦
  .١٠٤ ربیع عبد العال ، مرجع سابق ، ص تمیرف. د حمدي عبد الرحمن ؛ د. ا:انظر  ٤٧
ال یكون محًال للرھن الحیازى إال ما یمكن بیعھ استقالًال بالمزاد العلنى "  مدنى على أن ١٠٩٧وھذا ھو ما نصت علیھ المادة  ٤٨

 ".من عقار ومنقول 
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٢٥

 ، يخول الدائن المرتهن سلطة حيازة الشىء المرهون         الرسميمقارنة بالرهن   
 االمتناع عن رده إلى حين استيفاء الدين ، وعليه واجب إدارتـه             أيوحبسه  

 ، وفيمـا عـدا هـذه        ٤٩انتهاء الرهن    فظة عليه ورده عند   واستغالله والمحا 
االختالفات يشترط فى محل الرهن الحيازى ما يشترط فـى محـل الـرهن              

 ، وأن   العلنـي  ، أى أن يكون مما يصح التعامل فيه وبيعه بـالمزاد             الرسمي
   .٥٠يكون معيناً ومملوكاً للراهن

  حق االختصاص : ثالثاً 
ن القانون المدنى المصرى حق االختصاص  م ١٠٨٥     حيث عرفت المادة    

يجوز لكل دائن بيده حكم واجب التنفيذ صـادر فـى موضـوع             " بقولها أنه   
 معين أن يحصل ، متى كان حسن النية على حق           بشيءالدعوى يلزم المدين    

 بعقارات مدينه ضماناً ألصل الدين والفوائـد والمـصروفات وال           اختصاص
  " . على عقار فى التركة اختصاص يجوز للدائن بعد موت المدين أخذ

هو حق عينـى تبعـى      يتضح من التعريف السابق ، أن حق االختصاص       
، معين أو أكثر من عقارات مدينـه         يثبت للدائن بأمر من القضاء على عقار      

بناء على حكم واجب التنفيذ بالزام المدين بالدين ، ويكون للدائن بموجب هذا             
 أي لهذا العقار ، أو العقارات ، فى         النقديمقابل  الحكم أن يستوفى دينه من ال     

   .٥١يد يكون 
                                                

 ، ص ١٣٠د محمد لبیب شنب ، مرجع سابق ، بند . ؛ ا٦٥٧ ، ص ٥٥٦ق ، بند د حسام األھوانى ، مرجع ساب.ا: انظر  ٤٩
٢٠٧.  

  .٣٣٣ ، ص ٢٣٣د سلیمان مرقس ، مرجع سابق ، بند .ا: انظر  ٥٠
 ٢د محمد كامل مرسى ، التأمینات الشخصیة والعینیة ، ط .ا  : لمزید من التفاصیل حول تعریف حق االختصاص انظر ٥١

د سلیمان مرقس ، مرجع .؛ ا ٤١٨، ص ٤٢٧ ، بند ١٩٣٠،
د محمد على إمام ، مرجع سابق . ؛ ا٢٧٥، ص ١٩٤سابق ، بند 

د حسام األھوانى ، مرجع سابق ، بند . ؛ ا٤١٤ ، ص ٢٩١، بند 
د محمد لبیب شنب ، مرجع سابق ، بند .  ؛ ا٧١١ ، ص ٦٣٢
د طلبة وھبة خطاب ، مرجع سابق ، ص . ؛ ا١٧٩ ، ص ١٠١
٢٩٧.  
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٢٦

 فى أثره ، ولكنه يختلف عنـه        الرسمي   وحق االختصاص يتفق مع الرهن      
من حيث نشوءه ، فى أنه ال يتقرر باتفاق بين الطرفين ، بل يتقرر بناء على                

   . ٥٢حكم واجب التنفيذ بالزام المدين بالدين
  حق االمتياز : رابعاً 

 فقرة أولى التى    ١١٣٠     يعرف المشرع المصرى حق االمتياز فى المادة        
  ".االمتياز أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته " تقرر أن 

سلطة يقررها القانون للدائن مراعاة لصفة حقه       "      كما يعرفه البعض بأنه     
أمـوال مدينـه    تخوله أن يستوفى هذا الحق من مال معين أو من مجمـوع             

  .٥٣باألولوية على سائر الدائنين 
،أن االمتياز ال يتقرر إال بنـاء علـى نـص                 ويتضح من هذا التعريف   

القانون ، وإذا لم يوجد نص يقرر االمتياز ، فإنه يمتنـع علـى القاضـى أن     
يعطى صفة االمتياز لدين معين مهما كانت طبيعته ، كذلك ال ينشأ االمتيـاز              

فاق ، فحقوق االمتياز من النظام العام ، وال يملك المدين باتفاقه            بناء على االت  
صفة االمتيـاز بغيـر نـص فـى          مع الدائن أن يسبغ على دين هذا األخير       

   .  ٥٤القانون
     وتطبيقاً لذلك ، قضت محكمة النقض المصرية بأنه ، إذا بـاع شـخص      

 ، فإن االتفـاق     عقاراً واحتفظ لنفسه بحق االنتفاع بجزء منه بصفته مستأجراً        
 أثر ؛ ألن االمتياز ال يقوم إال        ذيعلى اعتبار حق المستأجر حقاً ممتازاً غير        

   .٥٥بناء على نص قانونى
                                                

  .٢٧٥یمان مرقس ، مرجع سابق ، ص د سل. ا:انظر  ٥٢
 ، ص ٣٢٦د سلیمان مرقس ، مرجع سابق ، بند . ؛ ا٢٨١ ، ص ٢٠٦د محمد لبیب شنب ، مرجع سابق ، بند . ا:انظر  ٥٣

٤٦٨. 
  .٥٦٣ ، ص ٤١٢د محمد على إمام ، مرجع سابق ، بند . ا:انظر  ٥٤
  .١١٠٩ ص  ،٦س ، مجموعة أحكام النقض المدنى ، ٥/٥/١٩٥٥نقض مدنى جلسة  ٥٥
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٢٧

  : هذا وتنقسم حقوق االمتياز إلى ثالثة أنواع حسب الشىء الذى تقع عليه 
 ، وهى التى ترد على جميع أموال المدين من منقـول         االمتيازات العامة  )١(

ومثاله امتياز الحكومة بالنسبة لبعض الضرائب ، واالمتياز المقرر         وعقار ،   
ألجرة الخدم والكتبة والعمال ، واالمتياز المقرر لضمان دين النفقة المستحقة           

  .فى ذمة المدين ألقاربه
 ، وهى التى تقع على منقول معـين   االمتيازات الخاصة على المنقـول   )٢( 

جر العقار على منقوالت المـستأجر مـن        بالذات ، كامتياز بائع المنقول ومؤ     
   .لألجرةمفروشات وغيره ضماناً 

 ، وهى التى تقع على عقار معين مـن          االمتيازات الخاصة على العقار   ) ٣(
عقارات المدين ، كامتياز بـائع العقـار وامتيـاز المقـاولين والمهندسـين              

 يمكـن   وهذه الحقـوق ال   المعماريين ضماناً لحقهم بالنسبة للباقى من أجرهم        
االحتجاج بها فى مواجهة الغير إال إذا قيدت ، وتحسب لها مرتبتها من تاريخ              

  .٥٦قيدها 

                                                
  .١٢٤د عمر السید أحمد عبد اهللا ، مرجع سابق  ، ص . ا:انظر  ٥٦
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٢٨

  الفرع الثانى 
   احلقوق الشخصية

Droit personnels  

  تعريف احلق الشخصي : ًأوال 
  هو رابطة قانونية بين شخصين تخول أحدهما ، وهو الدائن أن يطالـب                

هذا األداء قد يكون قيام بعمل أو امتناع عـن          المدين بأداء معين لمصلحته ،      
  .عمل أو اعطاء شىء 

 مثالً ينشىء حقوقـاً شخـصية لكـل مـن المـؤجر        اإليجارفعقد       
والمستأجر ، فهو ينشىء للمستأجر حقاً قبل المؤجر محله عمل معـين            
هو تمكينه من االنتفاع بالعين المؤجرة ، كذلك يكـون للمـؤجر قبـل              

محله عمل معين هو أن يقوم المـستأجر بـدفع           شخصيالمستأجر حق   
، كما قد يكون التزام المدين التزاماً باالمتناع عـن          األجرة المتفق عليها    

عمل ، كما إذا اتفق تاجر مع آخر على أال يمارس تجارة معينـة فـى                
الحالة ، ينشأ للتـاجر األول قبـل         منطقة معينة لمدة معلومة ، ففى هذه      

   .٥٧متناع عن عمل شىء  محله االشخصيالثانى حق 

   : أنواع احلقوق الشخصية : ًثانيا 
     تتنوع الحقوق الشخصية بتنوع األداء الذى يلتزم به المدين تجـاه           
الدائن ، فهو قد يكون التزام بعمل ، أو التزاماً بامتناع عن عمـل ، أو                

  : التزام باعطاء ، وسوف نتعرض لكل حالة من هذه الحاالت فيما يلى 
                                                

  .٢٣١نعمان جمعة ، مرجع سابق ، ص . د عبد الودود یحیى ، د. ا:انظر  ٥٧
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٢٩

                                 obligation de faire  :لتزام بعمل اال–١
          

     وهو االلتزام الذى يتعهد فيه المدين بأن يقوم بعمل ايجـابى لمـصلحة              
الدائن ، كالتزام المقاول ببناء منزل لشخص معين ، وكالتزام الممثل بالتمثيل            

دير المسرح ، وكالتزام المطرب     فى رواية معينة بمقتضى اتفاق بينه وبين م       
بالغناء ، وكالتزام المؤجر بتسليم العين المؤجرة إلى المـستأجر ، وكـالتزام             

  .٥٨المحامى بالدفاع فى قضية معينه 
               obligation de ne pas faire االلتزام باالمتناع عن عمل –٢

عل شىء كان لـه أن  وهو االلتزام الذى يتعهد فيه المدين باالمتناع عن ف            
مثال ذلك ، امتناع الممثل عن التمثيل لدى         .يقوم به لوال تعهده باالمتناع عنه       

صاحب مسرح آخر ، إذا كان هناك اتفاق بينه وبين صاحب المسرح الـذى              
يقوم بالتمثيل فيه يمنع من ذلك ، وكالتزام العامل بعدم العمل لـدى صـاحب        

رى بعدم فتح محل آخر فى مكان قريب        عمل آخر ، والتزام بائع المحل التجا      
   .٥٩من المحل الذى باعه 

  
  

                                                
د عبد .ا:  ؛ ٢٥د احمد شوقى عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص .ا  ؛٣١د جالل محمد إبراھیم ، مرجع سابق ، ص.ا: انظر  ٥٨

سعید فھمى صادق ، مرجع سابق ، . د احمد عبد الحمید عشوش ؛ د. ؛ ا٤٨٨اوى ، مرجع سابق ، ص المنعم البدر
د محمد شكرى سرور، . ؛  ا١٣٦د فیصل زكى عبد الواحد ، مرجع سابق ، ص.د محمد على عمران ؛ ا.  ؛  ا٢٨٤ص

 ٣٣٦ مرجع سابق ، ص نعمان جمعة ،.  ؛ د٦٠یاسین محمد یحیى ، مرجع سابق ، ص .  ؛  د٦٧مرجع سابق ، ص 
  .١٣٦د عمر السید عبد اهللا ، مرجع سابق ، ص .؛ ا

د عبد المنعم . ؛ ا٣٢د جالل محمد إبراھیم ، مرجع سابق ، ص. ؛ ا١٣٧د عمر السید عبد اهللا ، مرجع سابق ، ص .ا :  انظر ٥٩
  ٢٨٤مرجع سابق ، صسعید فھمى صادق ، . د احمد عبد الحمید عشوش ؛ د. ؛ ا٤٨٨البدراوى ، مرجع سابق ، ص 

د محمد شكرى سرور، مرجع . ؛  ا١٣٦د فیصل زكى عبد الواحد ، مرجع سابق ، ص.د محمد على عمران ؛ ا.؛  ا
د . ؛ ا٣٣٦نعمان جمعة ، مرجع سابق ، ص .  ؛ د٦٠یاسین محمد یحیى ، مرجع سابق ، ص .  ؛  د٦٧سابق ، ص 

  . ٢٩٢حسام االھوانى ، مرجع سابق ، ص 
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٣٠

                            obligation de donner االلتزام باعطاء –۳
 المقصود هو وإنماليس تسليم شىء والمقصود باعطاء شىء هنا       

ع إلى االلتزام بنقل أو تقرير حق عينى ، كالتزام البائع بنقل ملكية الشىء المبي
المشترى ، والتزام المستأجر بدفع األجرة ، فمحل االلتزام فى هذه الحالة هو 
نقل ملكية شىء ما إلى الدائن ، ومتى انتقلت الملكية انقضى الحق الشخصى 

   .٦٠، ليحل محله حق عينى هو حق الملكية

                                                
یاسین محمد یحیى ، مرجع .   ؛ د٢٨٥سعید فھمى صادق ، مرجع سابق ، ص. د احمد عبد الحمید عشوش ؛ د. ا:انظر  ٦٠

   .٦١سابق ، ص 
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٣١

  الفرع الثالث 

   احلقوق الذهنية 

Le droit intellectuels  

ية هى سلطات يقررها القانون لشخص على شىء معنـوى         الحقوق الذهن 
 االستئثار  الذهنيغير محسوس هو نتاج فكره وخياله ، فيكون لصاحب الحق           

بما يرد عليه حقه ، بحيث ينسب إليه وحده ، ويكون له احتكار استغالله مالياً               
 وتتنوع الحقوق الذهنية ، فيتعلق بعضها بالملكيـة الـصناعية أو الملكيـة              .

 أياً كان نوعـه ووسـيلة      ذهنيدبية والفنية ، وحق المؤلف يعنى كل إنتاج         األ
ومن هذا المنطلق ، فاننا سوف نتعرض فى الغـصن            .٦١التعبير عنه 

األول إلى دراسة الحق األدبى للمؤلف ، ثم نتبعه فى الغصن الثانى            
  .بالحق المالى للمؤلف 

  

                                                
 ، ٤محمد عبد الوھاب خفاجى ، مبادىء القانون ، ط.  ؛  د٤٠د احمد شوقى عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص . ا:انظر  ٦١

  .٢٤٨ ، ص ١٩٩٤
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٣٢

  الغصن األول 

  احلق االدبى للمؤلف

  احلق االدبى للمؤلف مضمون : ًأوال 
، لذلك   للمؤلف قيمة معنوية تعبر عن عقليته وأفكاره         األدبييمثل الحق        

؛  من الحقوق اللصيقة بشخص اإلنـسان  األدبي فى جانبه   الذهنياعتبر الحق   
 لبشرى يحمل بين طياته مجموعة من المميزات      فكل مصنف من خلق الذهن ا     
   .٦٢التى تميز شخصية وفكر مؤلفه

 لحقه الـذى   المكونةهذه الميزات التى تثبت للشخص ليست إال العناصر         ف    
 ، ويتضمن حق المؤلف من هذه الناحية األدبيـة عـدة         نتاجه نفسه   يرد على إ  

سلطات تمكنه من حماية شخصيته التى يعبر عنها انتاجه الـذهنى ، ولـذلك              
اية يتضمن الحق األدبى عدة سلطات ترمى جميعها إلى تمكين المؤلف من حم           

  : وهذه السلطات تتمثل فى  .٦٣شخصيته التى تجلت فى نتاج فكره 
  سلطة المؤلف فى تقرير نشر مصنفه أو االمتناع عنه –١

     يجعل القانون للمؤلف الحرية الكاملة فى تقرير نشر المؤلف أو االمتناع           
عنه ، فإذا رأى المؤلف أن فى فكرته أو اختراعه ما ال يصلح للنشر أو مـا                 

 الفنية ، كما لو كـان المـصنف أصـبح ال يـساير              سمعته األدبية أو  يمس  
 ، فمثالً قد    ٦٤التطورات الحديثة التى تحيط به فى الوقت الذى ينبغى فيه نشره          

                                                
د جالل العدوى ، . ؛ ا١٨٠ ، ص ٢٠٠٠د حمدى عبد الرحمن ، المدخل لدراسة القانون ، .د محمد على عمران ؛ ا. ا:انظر  ٦٢

   .٣١٠د حسام الدین كامل ، مرجع سابق ، ص . ؛ ا٢٢١رمضان أبو السعود ، مرجع سابق ، ص . د
ود ، مرجع سابق ، رمضان أبو السع. د جالل العدوى ، د. ؛ ا٢١٤د عمر السید محمد عبد اهللا ، مرجع سابق ، ص .ا : انظر ٦٣

  . ٢٢١ص
د احمد شوقى عبد الرحمن ، مرجع سابق ، . ؛ ا٢٢٢رمضان أبو السعود ، مرجع سابق ، ص . د جالل العدوى ، د.ا :  انظر٦٤

.  ؛ د١١٧یاسین محمد یحیى ، مرجع سابق ، ص.  ؛ د٨٦د محمد شكرى سرور ، مرجع سابق ، ص . ؛ ا٤٦ص 
    .٣٢٢د حسام الدین كامل ، مرجع سابق ، ص . ؛ ا٢١٥بق ، ص عمر السید احمد عبد اهللا ، مرجع سا
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٣٣

ينتهى الرسام من اللوحة ويستبقيها فى مخزنه وال يستطيع أحد أن يجبره على       
 عـدم  بيعها أو عرضها فى معرض ، فالمصنف ينسب له ومن حقه أن يقرر           

   .٦٥نشره لعدم رضائه عنه أو العتقاده بضرورة تعديله 
     وإذا كان للمؤلف حق تقرير النشر أو االمتناع عنه ، فإن لـه الحريـة               
الكاملة فى اختيار طريقة النشر ، فمثالً إذا كان المصنف بحثاً علمياً ، فلمؤلفه       

 فى الصحف أن ينشره فى كتاب أو ينشره فى أحدى المجالت العلمية أو حتى          
     .٦٦ المسموعة أو المرئيةاإلذاعةاليومية ، كما يجوز له نشره بواسطة 

   فى أن ينسب إليه مصنفه سلطة المؤلف –۲
     للمؤلف وحده الحق فى أن ينسب إليه مصنفه ، فالبد للمصنف أن يحمل             
اسم مؤلفه وال يحمل اسم غيره ؛ وهذا هو ما نصت عليه المادة التاسعة مـن      

للمؤلف وحده الحق فـى أن ينـسب إليـه          " حماية حق المؤلف بقوله     قانون  
  " .مصنفه وفى أن يدفع اى اعتداء على هذا الحق 

وينبنى على ذلك ، أنه ال يجوز أن ينسب المصنف إلى غير مؤلفـه ،                     
ومن ينسب إلى نفسه مصنفاً لغيره يكون معتدياً على حق المؤلف األصلي ،              

      . ٦٧دفع هذا االعتداء ويحق لهذا األخير أن ي
وال يجوز للمؤلف أن يتنازل عن حقه فى نسبة المصنف إليه ، باعتباره                  

حق من الحقوق اللصيقة بالشخصية ، وكل تنازل عـن الحـق فـى نـسبة                
للنظام العام ، إذ أن صفة المؤلف ال        المصنف إلى مؤلفيه يعد باطالً لمخالفته       

   .٦٨تخلى عنهايجوز النزول عنها أو نقلها أو ال
                                                

  .٣٨٠د نعمان جمعة ، مرجع سابق ، ص .ا : انظر ٦٥
   .١١٧یاسین محمد یحیى ، مرجع سابق ، ص. د : انظر ٦٦
  .٨٠د جالل محمد إبراھیم ، مرجع سابق ، ص .ا: انظر  ٦٧
د عمر . ؛ ا١١٩یاسین محمد یحیى ، مرجع سابق ، ص . ؛ د ٥٢٢د عبد المنعم البدراوى ، مرجع سابق ، ص .ا: انظر  ٦٨

   .٢٢٠السید محمد عبد اهللا ، مرجع سابق ، ص 
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٣٤

   سلطة المؤلف فى تعديل مصنفه –٣
أو  ما يراه من تعديالت أو تحوير فى مصنفه       إدخالللمؤلف وحده سلطة         

من قصة مكتوبة إلى حوار فيلم أو مسرحية        " ترجمته وتحويله من لون آلخر      
   .٦٩مثالً

 من قانون حماية حق المؤلف ؛ حيـث         ٧     وهذا هو ما نصت عليه المادة       
للمؤلف وحده إدخال ما يرى من التعـديل أو التحـوير علـى             " ت أنه     قرر

إال بأذن كتابى منه ..... وال يجوز لغيره أن يباشر شيئاً من ذلك         .... مصنفه  
  ".أو ممن يخلفه 

   سلطة المؤلف فى سحب مصنفه من التداول–٤
 حتـى   للمؤلف وحده الحق فى أن يسحب مصنفه من التداول بعد نشره               
 للمصنف كأن يكون قد تعاقد مع ناشـر  الماليصرفه فى حق االستغالل   بعد ت 

 فى استغالل المصنف ، فقد يرى المؤلف أن مصنفه قد  الماليونقل إليه الحق    
أصبح غير متالئم مع تطور فكره األمر الذى قد يضر بسمعته ، أو أنه لـم                

، فيسحب من   يه  يعد مالئماً مع األفكار السائدة فى المجتمع أو القيم المسلمة ف          
  .٧٠التداول ما قد يكون باقياً من نسخه 

  خصائص احلق االدبى للمؤلف : ًثانيا 
للمؤلف باعتباره من الحقوق اللـصيقة بالشخـصية        يمتاز الحق االدبى         

وق بمجموعة من الخصائص تشترك إلى حد كبير مع الخصائص العامة للحق          
   .اللصيقة بالشخصية 

                                                
   .٣٨١د نعمان جمعة ، مرجع سابق ، ص .ا : انظر ٦٩
یاسین محمد یحیى ، مرجع سابق ، ص .  ؛ د٢٢٦رمضان أبو السعود ، مرجع سابق ، ص . د جالل العدوى ؛د.ا : انظر ٧٠

  .٨١د جالل محمد إبراھیم ، مرجع سابق ، ص . ؛ ا٢٢٣السید محمد عبد اهللا ، مرجع سابق ، ص د عمر . ؛ ا١٢٠
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٣٥

  دبى للتصرف فيه  عدم قابلية الحق اال–۱
ال يجوز له   لما كان الحق االدبى من الحقوق اللصيقة بالشخصية ، فإنه                

 نوع من أنواع التصرفات القانونية كـالبيع أو         بأي أن يتصرف فيه إلى غيره    
الهبه ، فال يجوز مثالً أن يتنازل شخص آلخر عن نسبة مصنفه إليـه ، وال                

النشر ، فإذا تم أى تصرف مـن        عن حقه فى سحب مصنفه من التداول بعد         
هذه التصرفات ، فإنه يكون باطالً ؛ ألن حقوق المؤلف األدبية غيـر قابلـة               
للتصرف فيها شأنها فى ذلك شأن الحقوق اللصيقة بالشخصية التـى تتـصل             

  . ٧١بشخص اإلنسان 
   الحق االدبى للمؤلف ال يسقط بالتقادم أو بعدم االستعمال –٢

بصفة الدوام ، بمعنى أنه ال يـسقط بالتقـادم لعـدم                 يتميز الحق االدبى    
استعماله ، فإذا لم يستعمل المؤلف هذا الحق ، فإنه ال يسقط مهما طالت مدة               
عدم االستعمال ؛ حيث يظل المصنف منشوراً لفترة طويلة ، بغير اسـم ، أو           

بدون قيـد   باسم مستعار ، أو باسم شخص آخر ، ويبقى حق المؤلف قائماً ،              
 فى الكشف عن شخصيته ونسبة المصنف إليه وحـده مهمـا طـال              زمنى ، 

   .٧٢األمد
   الحق االدبى للمؤلف ال يجوز الحجز عليه –٣

     ال يجوز الحجز على الحق االدبى للمؤلف ، وإن كان من الممكن الحجز 
 يجوز الحجز عليه فى صدد حق فالذيعلى نسخ المصنف الذى تم نشره ، 

   . ٧٣ وليس الحق االدبىالمالياالستغالل المؤلف بصفة عامة هو حق 
                                                

 .المذكرة اإلیضاحیة لمشروع قانون حمایة حق المؤلف : انظر  ٧١
د احمد شوقى عبد الرحمن ، مرجع سابق ، . ؛ ا٢٢٥رمضان أبو السعود ، مرجع سابق ، ص . د جالل العدوى ، د.ا: انظر  ٧٢

.  ؛ د١٢٣یاسین محمد یحیى ، مرجع سابق ، ص .  ؛ د٩٦د محمد شكرى سرور ، مرجع سابق ، ص .؛ ا ٤٨ص 
   .٣٢٢د حسام الدین كامل ، مرجع سابق ، ص . ؛ ا٢٢٦عمر السید احمد عبد اهللا ، مرجع سابق ، ص 

   . ١٢٣یاسین محمد یحیى ، مرجع سابق ، ص. د : انظر  ٧٣
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٣٦

ال يجـوز الحجـز   "  من القانون بأنه ۱۰وهذا هو ما نصت عليه المادة         
  ".على حق المؤلف ، وانما يجوز الحجز على نسخ المصنف الذى تم نشره 

دبى للمؤلف إلـى أن    ب فى عدم جواز الحجز على الحق األ            ويرجع السب 
   . ٧٤ئرة التعامل باعتباره من الحقوق غير الماليةهذا الحق ال يدخل فى دا

   انتقال الحق األدبى للورثة –٤
اته ؛   بوفاة المؤلف ، بل ينتقل إلى ورثته بعد وف         األدبي الحق   ينقضيال       

ورثة المؤلف هم  على أساس أن    حيث اجاز المشرع للورثة مباشرة هذا الحق      
لمؤلف األدبية والفنية علـى     المحافظة على سمعة ا   امتداد لشخصه ، ويهمهم     

 مع تقييد سلطة الورثة فـى       ،٧٥الوجه الذى ارتضاه المؤلف نفسه قبل وفاته        
   :مباشرة الحق األدبى بقيود ثالثة 

للورثة السلطة الكاملة فى المحافظة على نسبة المصنف إلى مـورثهم             –
 اعتداء صادر من الغير على المصنف       أي، وأن يمنعوا    تغيير  حذف أو   بدون  

 عـن   ناشـئ  أدبيالحق فى التعويض عما لحقهم من ضرر        كما يثبت لهم    ،  
   .٧٦االعتداء 

ال ينتقل حق سحب المصنف إلى الورثة ، فهذا الحق يظـل مقـصوراً               –
على المؤلف ، فمتى نشر المؤلف مصنفه ، فال يجوز لورثتـه سـحبه مـن              

 التداول،
 إنمائه بذلك   طالما أن المؤلف لم يوصى بذلك قبل وفاته ؛ حيث أن عدم ايصا            

  .٧٧يعنى أنه قد ارتضى بقاء مصنفه معروضاً على الجمهور
                                                

   . ١٢٣مرجع سابق ، صیاسین محمد یحیى ، . د  :انظر  ٧٤
رمضان أبو السعود ، مرجع سابق ، ص . د جالل العدوى ، د. ؛ ا١٢٤یاسین محمد یحیى ، مرجع سابق ، ص.  د:انظر  ٧٥

٢٢٥  .  
  .٤٩د احمد شوقى عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص . ا:انظر  ٧٦
   .٢٢٦رمضان أبو السعود ، مرجع سابق ، ص. د جالل العدوى ، د. ا:انظر  ٧٧
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٣٧

 ولكن هذا الحـق      تقرير النشر ، فليس حقاً مطلقاً للورثة ،        الحق فى أما   –
يرد عليه فى القانون المصرى قيد يقتضيه الصالح العام ؛ حيث اجاز القانون              

خلف المؤلف بنـشر    لوزير التربية والتعليم فى حالة عدم قيام الورثة أو من ي          
المصنف ، أن يباشر النشر بعد استصدار أمر من رئيس المحكمة االبتدائيـة             
ومع تعويضهم تعويضاً عادالً ؛ ويالحظ أن سلطة النشر التى منحها القـانون        
لوزير التربية والتعليم ال تباشر فى حالة إذا ما أوصى المؤلف بعـدم نـشر               

  .٧٨لمؤلف ، كما أنها ال تباشر حال حياة امصنفه 

                                                
یاسین محمد یحیى ، مرجع سابق ، .  ؛  د٢٢٧رمضان أبو السعود ، مرجع سابق ، ص. د جالل العدوى ، د.ا: انظر  ٧٨
  .١٢٥ص
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٣٨

  الغصن الثانى 

  للمؤلف احلق املاىل 

   مضمون احلق املاىل للمؤلف :ًأوال 
للمؤلف وحده  "  من قانون حماية حق المؤلف على أنه         ٥/٢  تنص المادة      

الحق فى استغالل مصنفه مالياً بأية طريقة من طرق االستغالل ، وال يجوز              
  ".  ه أو ممن يخلفه  سابق منكتابيلغيره مباشره هذا الحق دون إذن 

  : وطبقاً للمادة السادسة من القانون ، فإن حق المؤلف فى االستغالل يتضمن 
نقل المصنف إلى الجمهور بطريقة مباشرة وبأية صـورة ، وخاصـة               –۱

التالوة العلنية ، أو التوقيع الموسـيقى ، أو التمثيـل           : بإحدى الصور اآلتية    
الالسلكية للكالم أو الـصوت أو       إلذاعةا ، أو    العلني ، أو العرض     المسرحي

 اإلذاعة أو السينما ، أو نقل       السحريالصورة ، أو العرض بواسطة الفانوس       
الالسلكية بواسطة مكبر الصوت ، أو بواسطة لوحة التليفزيون بعد وضـعها            

  .فى مكان عام 
نقل المصنف إلى الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صور منه تكون             –٢

 الجمهور ، ويتم هذا بصفة عامة عن طريق الطباعة أو الرسم أو             فى متناول 
قوالب أو التسجيل أو النسخ أو       أو الصب فى     الفوتوغرافيالحفر أو التصوير    

  .التثبيت على اسطوانات أو أشرطة مسموعة أو مرئية أو بأية طريقة أخرى 

   املاىل للمؤلفخصائص احلق : ًثانيا 
ق من الحقوق المالية ، يخضع لما تخضع له هذه  باعتباره حالمالي     الحق 

  : الحقوق من قواعد قانونية ، ولكن يتميز هذا الحق بعدة خصائص منها 
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٣٩

   المالى للحجز  االستغاللحق عدم قابلية –۱
ال يجوز الحجز "  من قانون حماية حق المؤلف بأنه ۱٠تنص المادة       

     المصنف الذى تم نشرة ، ، وإنما يجوز الحجز على نسخ على حق المؤلف 
وال يجوز الحجز على المصنفات التى يموت صاحبها قبل نشرها ما لم يثبت 

  ". بصفة قاطعة أنه استهدف نشرها قبل وفاته 
 للمؤلف  الماليعلى حق االستغالل      الحجز وطبقاً لهذا النص ، ال يجوز          

ا الحق ال قيمة له إال       ؛ وهذ  العلني؛ ألن الحجز يعنى إمكان بيع الحق بالمزاد         
 ؛ ألن نـشر     اإللـزام  المؤلف بنشر مصنفه ، وال يجوز هـذا          إلزامإذا تم     

 يرتبط بالجانب االدبى لحق المؤلف ، أمـا الجانـب           المصنف أو عدم نشره   
إال باستغالل المصنف عن طريق نشره ، إذ أن االسـتغالل            فال يتأتى    المالي
غة المالية وتدخلـه فـى عـداد         هو الذى يضفى على هذا الحق الصب       المالي

 مـن   الماليالحقوق المالية ، فالنشر هو الفيصل بين الجانب االدبى والجانب           
حق المؤلف ، ولذلك إذا نشر المصنف أمكن الحجز على نـسخ المـصنف              

 للمؤلف وال صلة له     الماليالمنشورة فعالً ؛ ألن الحجز هنا يقع على الجانب          
  . ٧٩بحقه االدبى 

 يجوز الحجـز علـى   المؤلف قبل أن يقرر نشر مصنفه ، فال     إذا مات   و     
إذا أثبت الحاجزون أن المؤلـف      إال   تحت يد الورثة ،      الماليحق االستغالل   

قرر نشر مؤلفه قبل وفاته ؛ وال يتضمن ذلك اعتداء علـى الحـق االدبـى                

                                                
نعمان جمعة ، مرجع سابق  ، ص . د عبد الودود یحیى ، د. ؛  ا٥٢د احمد شوقى عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص.ا : انظر ٧٩

.  ؛ د١٠٢د محمد شكرى سرور ، مرجع سابق ، ص .  ؛ ا٣٢٩ق ، ص د حسام كامل األھوانى ، مرجع ساب.  ؛ ا٢٣٩
 ؛ ١٤٢یاسین محمد یحیى ، مرجع سابق ، ص .  ؛ د٢٢٩رمضان أبو السعود ، مرجع سابق ، ص . جالل العدوى ، د

   .٣٨٤نعمان محمد جمعة ، مرجع سابق ، ص . د
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٤٠

 حيث يتمشى ذلك مع إرادة المؤلف التـى اتجهـت إلـى    للمؤلف أو ورثته ،   
    .٨٠صنفهارتضاء نشر م

 للمؤلف ، إذا لم    المالي     وبالعكس ، فإنه يمتنع الحجز على حق االستغالل         
يثبت الحاجزون أن المؤلف قرر نشر مصنفه قبل وفاته ؛ حيث ينتقـل هـذا               

ن ذلك يتضمن    على نشر المصنف ؛ أل     إجبارهمالحق إلى الورثة ، وال يجوز       
   .٨١مصنف من عدمهدبى للورثة فى تقرير نشر الاعتداء على الحق األ

    حق االستغالل المالى حق مؤقت  –٢
؛ فلهذا الحق مدة معينـة ،       الحق المالى للمؤلف هو حق مؤقت بطبيعته             

 قائماً طوال حياة الماليهى خمسين سنة من تاريخ وفاة المؤلف ، فيظل الحق        
تباراً المؤلف ، وينتقل بعد ذلك إلى ورثته لمدة خمسين عاماً ، يبدأ سريانها اع            

 بانقضائها حق الورثة فى احتكار اسـتغالل   وينقضيمن وقت وفاة المؤلف ،      
المصنف ، فيكون لمن يشاء بعد ذلك أن يقوم بهذا االستغالل دون أن يلتـزم               

   .٨٢ تعويض لهمأيباالتفاق مع الورثة أو أن يدفع 
 هو أن المصنف بعد مضى مدة خمسين        المالي     والحكمة من توقيت الحق     

 أيعلى وفاة المؤلف ، فإنه يصبح جزءاً من الثروة الفكرية للمجتمـع ،             سنة  
 شخص نشر المصنف دون حاجة إلى إذن        ألييصبح مشاعاً للجميع ، فيحق      

                                                
جالل .    ؛ د٣٣١ام كامل األھوانى ، مرجع سابق ، ص د حس. ؛ ا٥٢٣د عبد المنعم البدراوى ، مرجع سابق ، ص .ا : انظر ٨٠

.  ؛ د١٤٣یاسین محمد یحیى ، مرجع سابق ، ص .  ؛ د٢٢٩رمضان أبو السعود ، مرجع سابق ، ص . العدوى ، د
   .٣٨٤نعمان محمد جمعة ، مرجع سابق ، ص 

   .٥٢د احمد شوقى عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص . ا:انظر  ٨١
د .  ؛ ا٥٣د احمد شوقى عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص.ا  ؛ ٥٢٨منعم البدراوى ، مرجع سابق ، ص د عبد ال.ا : انظر ٨٢

 ٢٣٠رمضان أبو السعود ، مرجع سابق ، ص . جالل العدوى ، د.  ؛ د١٠١محمد شكرى سرور ، مرجع سابق ، ص 
د احمد عبد .  ؛ ا٣٨٥ ص نعمان محمد جمعة ، مرجع سابق ،.  ؛ د١٣٨یاسین محمد یحیى ، مرجع سابق ، ص . ؛ د

   . ٣٠٥الحمید عشوش ، مرجع سابق ، ص 
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٤١

الورثة ، فهم يكفيهم ما حصلوا عليه من مزايا مادية طوال الخمسين سنة التى      
  . ٨٣أعقبت وفاة المؤلف 

 من قـانون    ۲۰دأ ، إذ تنص المادة           وقد أخذ المشرع المصرى بهذا المب     
 بمضى خمـسين    تنقضي الماليحماية حق المؤلف على أن حقوق االستغالل        

عاماً على وفاة المؤلف ، حتى ولو كان المصنف لم ينشر إال بعد وفاته ، وإذا    
كان المصنف مشتركاً تحسب هذه المدة من تاريخ وفاة أخر من بقى حياً من              

  .المشتركين فى تأليفه 
   :٨٤ رد على القواعد المتقدمة االستثناءات اآلتيةوت

بالنسبة للمصنفات المشتركة تحتسب المدة من تاريخ وفاة آخر من بقى  –
  . حياً من المشتركين 

 التى ال تكـون مـصطبغة       بالنسبة للمصنفات الفوتوغرافية والسينمائية    –
 حق ينقضيفبطابع انشائى ، واقتصر فيها على مجرد نقل المناظر نقالً آلياً ،            

  . بمضى خمسة عشر عاماً من تاريخ أول نشر للمصنف المالياالستغالل 
 المصنفات الجماعية   أيبالنسبة للمصنفات المملوكة لألشخاص المعنوية       –

  .، فإن المدة تحتسب من تاريخ النشر 
بالنسبة للمصنفات التى تنشر غفالً من اسم المؤلف أو باسـم مـستعار              –

من تاريخ نشرها ما لـم يكـشف المؤلـف عـن            تحسب مدة الخمسين سنة     
 .شخصيته خاللها فتبدأ المدة من تاريخ الوفاة 

                                                
د عبد . ؛  ا٥٣د احمد شوقى عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص.ا  ؛ ٣٨٥نعمان محمد جمعة ، مرجع سابق ، ص . د : انظر ٨٣

    .٣٢٧د حسام كامل األھوانى ، مرجع سابق ، ص .  ؛ ا٢٣٩نعمان جمعة ، مرجع سابق  ، ص . الودود یحیى ، د
د .  ؛ ا٣٢٧د حسام كامل األھوانى ، مرجع سابق ، ص .  ؛ ا٥٤د احمد شوقى عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص.ا : انظر ٨٤

رمضان أبو السعود ، مرجع سابق ، ص . جالل العدوى ، د.  ؛  د٥٢٧عبد المنعم البدراوى ، مرجع سابق ، ص 
 ؛ ٢٤٢ د عمر السید احمد عبد اهللا ، مرجع سابق ، ص . ؛ ا١٣٩یاسین محمد یحیى ، مرجع سابق ، ص .  ؛ د٢٣١

   .٨٤د جالل محمد إبراھیم ، مرجع سابق ، ص .ا
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٤٢

بالنسبة للمؤلفات التى تنشر ألول مرة بعد وفاة المؤلف تحسب المدة من            –
   .تاريخ وفاته 

    التصرف فيه الماليقابلية حق االستغالل  –۳
قاً مالياً ، فيجوز     ، باعتباره ح   المالييجوز التصرف فى حق االستغالل           

 فللمؤلف أن يتصرف فى حـق    للمؤلف أن يتصرف فيه أو ينزل عنه للغير ،        
 والتصرف فـى حـق       بنقله إلى ناشر عن طريق التعاقد ،       المالياالستغالل  

 بأكمله ، أو أن يكون تـصرفاً        المالياالستغالل قد يشمل التصرف فى الحق       
ل أو موقوتاً بمدة معينه ،      جزئياً كأن يكون قاصراً على بعض طرق االستغال       

كان معاوضة ، فقد يكون العوض      كما أنه قد يكون معاوضة أو تبرعاً ، فإذا          
    .٨٥فيه مبلغاً جزافياً أو نسبة معينة من االيراد

     ويجوز التصرف فى مؤلف لم يكن قد بدأ فيه المؤلف أو لم يتممه وقت              
 وعلـى ذلـك     لمستقبل ،  تطبيقاً لقاعدة جواز التصرف فى الشىء ا       االتفاق ، 

 على كتاب   المالييجوز للمؤلف أن يتعاقد مع ناشر على نقل حق االستغالل           
  ، ولكن ال يجوز أن يرد التصرف علـى مجمـوع اإلنتـاج    لم يتم تأليفه بعد   

للمؤلف فى المستقبل ، فمثل هذا التصرف يعتبر باطالً ؛ ألنه يتضمن           الفكرى
  .٨٦حجراً على حرية المؤلف الشخصية 

 من القانون المدنى المصرى من أنه       ٤۰    وهذا هو ما نصت عليه المادة         
  ". فى المستقبل الفكرييعتبر باطالً تصرف المؤلف فى مجموع انتاجه " 
   إلى الورثة المالي انتقال حق االستغالل –٤

                                                
.   ؛ د٥٥د احمد شوقى عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص.ا  ؛ ٥٢٩د عبد المنعم البدراوى ، مرجع سابق ، ص .ا : انظر ٨٥

 ؛ ١٤٠ یاسین محمد یحیى ، مرجع سابق ، ص . ؛ د٢٣٢رمضان أبو السعود ، مرجع سابق ، ص . جالل العدوى ، د
   .٣٠٦د احمد عبد الحمید عشوش ، مرجع سابق ، ص .  ؛ ا٣٨٦نعمان محمد جمعة ، مرجع سابق ، ص . د

. ؛ د  ٥٢٨د عبد المنعم البدراوى ، مرجع سابق ، ص .  ؛ ا٥٥د احمد شوقى عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص.ا  :انظر ٨٦
  .١٤١یاسین محمد یحیى ، مرجع سابق ، ص .  ؛ د٢٣٢أبو السعود ، مرجع سابق ، ص رمضان . جالل العدوى ، د
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٤٣

 للمؤلف باعتباره عنـصراً     الماليانتقل حق االستغالل    إذا توفى المؤلف ،        
شأنه فى ذلك شأن غيره من الحقوق        إلى ورثته ،     ة المالية له  من عناصر الذم  

  . المالية 
 بعد وفاة المؤلف بالميراث ، فإنه ينتقل        المالي     وكما ينتقل حق االستغالل     

 المـالي كذلك بالوصية ، حيث يجوز للمؤلف أن يوصى بحـق االسـتغالل             
 االيصاء  لمصنفه إلى شخص آخر حتى ولو تجاوزت هذا الحق القدر الجائز          

   .به وهو ثلث التركة 
 مـن القـانون   ۱۸     وهذا هو ما نصت عليه الفقرة الثانية من نص المادة         

يجوز للمؤلف أن يعين أشخاصاً بالذات من الورثة أو غيـرهم           " المدنى بأنه   
 ولو جاوز المؤلف فى ذلك القـدر الـذى          الماليليكون لهم حقوق االستغالل     

  ". تجوز فيه الوصية 
 النـاس   أصـلح تيـار   والحكمة من هذا النص هو تمكين المؤلف من اخ             

للمحافظة على هذا الحق وأقدرهم رعاية لسمعته ومن يكلف بـذلك العـبء             
دون تقيد بحد الثلث ، والعلة التى من أجلها         يكون من الطبيعى أن يكافئ مالياً       

ور مـن   هو ما قد يث    الماليقام المؤلف باختيار أحد األشخاص إلستغالل حقه        
  . ٨٧نزاع بين الورثة يؤدى إلى تعطيل مسيرة نشر المصنف ، وحسن استغالله

وفى المصنف المشترك ، إذا توفى أحد المؤلفين ولم يكن لـه وارث ،                   
 المؤلفين وخلفائهم ، مـا   باقي يؤول إلى    الماليفإن نصيبه فى حق االستغالل      

  .  المصنف المشترك على خالف ذلك مؤلفيلم يتفق 

                                                
د حسام الدین كامل ، مرجع . ؛ ا٤١١د عبد الحمید محمد الجمال ، مرجع سابق ، ص .د مصطفى محمد الجمال ؛ ا.ا : انظر ٨٧

   .٣٢٦سابق ، ص 
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٤٤

 من قانون حماية حق المؤلف علـى        ١٨وهذا هو ما نصت عليه المادة            
بعد وفاة المؤلف يكون لورثته وحدهم الحق فى مباشرة حقوق االستغالل " أنه 

 ، فإذا كـان المـصنف عمـالً         ٧،  ٥،٦  المنصوص عليها فى المواد    المالي
فإن نصيبه  مشتركاً وفقاً ألحكام هذا القانون ومات أحد المؤلفين بال وارث ،            
    . "يؤول إلى المؤلفين المشتركين وخلفهم ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك
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  الباب الثانى 

  ان احلق أرك
  : تمهيد وتقسيم 

بشيء أو بقيمة استئثاراً يكفل القـانون       عرفنا الحق بأنه استئثار شخص           
  . حمايته 

  :ومن هذا التعريف يتضح أن أركان الحق ثالثة      
 أى الشخص الذى يتمتع بهـذا       "صاحب الحق   " شخص الحق   : الركن األول   

الحق ويستأثر به ، وقد يكون شخصاً طبيعياً وقـد يكـون مـن األشـخاص       
  . االعتبارية 

   ويقصد بذلك ما يرد عليه االستئثار :موضوع الحق أو محله : الركن الثانى 
الحق الشخصى علـى    فمحل الحق العينى هو شىء معين بالذات ، بينما يرد           

عمل المدين ، سواء كان العمل إيجابياً ، أو كان العمل سلبياً ، يتمثـل فـى                 
  .٨٨التزام المدين باالمتناع عن عمل معين 

 ويقصد بذلك ما يقـرره القـانون        :الحماية القانونية للحق    : الركن الثالث   
  .٨٩لصاحب الحق من وسائل لحماية حقه 

   : وع هذا الباب إلى  فصلين م نقسم موضوفى ضوء ما تقد     
   أشخاص الحق: الفصل األول 
    وحمايتهمحل الحق: الفصل الثانى 

  
                                                

   .٥٨د احمد شوقى عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص .ا: انظر  ٨٨
   .٨٧د جالل محمد إبراھیم ، مرجع سابق ، ص .ا : انظر ٨٩

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

٤٦

  الفصل األول 

  أشخاص احلق 
الشخص هو كل من يتمتع بالشخصية القانونية أو هو من يكون صـالحاً             

 ؛ ويثبت ذلك للشخص الطبيعى ، وهو        الكتساب الحقوق والتحمل بااللتزامات   
كالـشركات والجمعيـات    " أو لمجموعة من األموال أو األشخاص  اإلنسان ،   

والتى تقوم بنشاط هادف منظم له قيمة اجتماعيـة ، وتـسمى            " والمؤسسات  
  . ٩٠باألشخاص المعنوية أو االعتبارية 

فسنقسم هذا الفصل إلى مبحثين نتعرض فى األول إلى الشخص ولهذا      
   .االعتباريالطبيعى وفى الثانى للشخص 

                                                
نعمان جمعة ، مرجع سابق  ، ص . د عبد الودود یحیى ، د. ؛  ا٥٩د احمد شوقى عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص.ا: انظر  ٩٠

 ، د حسام كامل األھوانى. ؛ ا٣١٤سعید فھمى الصادق ، مرجع سابق ، ص . د احمد عبد الحمید عشوش ، د.  ؛ ا٢٤٨
د جالل .  ؛ ا٢٦٩میرفت ربیع عبد العال ، مرجع سابق ، ص. د حمدى عبد الرحمن ؛ د. ؛  ا٢٩مرجع سابق ، ص 

د فیصل زكى عبد الواحد ، مرجع سابق ، ص .د محمد على عمران ؛ ا.  ، ا٩٠محمد إبراھیم ، مرجع سابق ، ص 
رمضان أبو السعود ، مرجع سابق . ى ، دجالل العدو.  ؛ د١٤٦د محمد شكرى سرور ، مرجع سابق ، ص . ؛ ا١٣٨

  .٥٩، ص 
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  املبحث األول 

  الشخص الطبيعى 
الشخص الطبيعى هو اإلنسان ، وتثبت الشخصية القانونية لإلنسان منـذ                

أن يولد حياً حتى إذا لم تتوافر له اإلرادة العاقلة الواعية مثل الصغير أو فاقد               
 ، فاإلنسان بمجرد والدته تثبت له الشخصية القانونية أى مكنة اكتساب            العقل

 وتقتضى دراسـة األشـخاص الطبيعيـة ؛ أن          .ل االلتزامات   الحقوق وتحم 
نعرض لها من حيث مدة الشخصية القانونية ومميزات الشخص الطبيعـى ،            

  .ونعالج كل منها فى مطلب مستقل 

  املطلب األول 

  مدة الشخصية القانونية
أن حياة كل شخص طبيعى لها بداية ونهاية ؛ وكذلك الشخصية القانونية          

ية ونهاية ، ولهذا ينبغى أن نبدأ بتحديد متى تبدأ الشخـصية القانونيـة              لها بدا 
    .  ٩١لإلنسان ، ثم نعرض لتحديد متى تنتهى هذه الشخصية 

  : نقسم هذا المطلب إلى فرعين ومن هذا المنطلق ، سوف 
  بداية الشخصية القانونية : الفرع األول 
  نهاية الشخصية القانونية : الفرع الثانى 

                                                
 .٦١رمضان أبو السعود ، مرجع سابق ، ص . جالل العدوى ، د. د: انظر  ٩١
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٤٨

  األول الفرع 

  بداية الشخصية القانونية 
تبدأ شخصية اإلنسان بتمام والدته "  مدنى على أنه ۲٩حيث تنص المادة      

  " .  الحمل المستكن يعينها القانون حياً ، وتنتهى بموته ، ومع ذلك فحقوق
نسان بتمام والدة الجنين حياً ، ثم  القانونية لإلشخصيةالوسنعالج بدء      

  " .الحمل المستكن " الجنين نتناول مركز 
  بدء الشخصية القانونية لإلنسان بتمام والدة الجنين حياً : أوالً 

     إن ثبوت الشخصية القانونية لإلنسان يكون بتمام والدته حياً ، أو بمعنى            
آخر يكون بانفصال الجنين عن أمه حياً ، فإذا انفصل الجنين ميتاً ، فال تثبت               

 ، حتى ولو كان ذلك نتيجة إجهـاض تعمـده الغيـر ،    له الشخصية القانونية  
كضرب الحامل على بطنها ، وتتحقق حياة المولود ببعض العالمات المميزة           

 فإذا تمت والدة المولود حياً تثبت له الشخـصية          .كالبكاء والصراخ والتنفس    
القانونية ، وال يهم بعد ذلك مدى قابليته للحياة ، فإذا مات المولود بعد فتـرة                

   . ٩٢وجيزة من والدته ، فال يؤثر ذلك على الشخصية القانونية له
     وتثبت الوالدة بشهادة الميالد وهى ورقة رسمية مستخرجة من السجالت          

  " . مدنى ٣٠المادة " المعدة لذلك 
 على أنه يجب أن يالحظ أن القيد فى سجل المواليد لـيس هـو البـديل                  

  .  الوالدة واقعة مادية يجوز اثباتها بكل الطرق الوحيد إلثبات الوالدة ، فواقعة
                                                

د احمد شوقى عبد الرحمن ، مرجع سابق ، .ا ؛  ٥٤٠ ، ص ٣٤٦د عبد المنعم البدراوى ، مرجع سابق ، فقرة .ا : انظر ٩٢
سعید . د احمد عبد الحمید عشوش ، د.  ؛ ا٢٥٠جمعة ، مرجع سابق  ، ص نعمان . د عبد الودود یحیى ، د. ؛  ا٦١ص

د حمدى عبد . ؛  ا٧٠د حسام كامل األھوانى ، مرجع سابق ، ص . ؛ ا٣١٥فھمى الصادق ، مرجع سابق ، ص 
  ، ٩٨د جالل محمد إبراھیم ، مرجع سابق ، ص .  ؛ ا٢٧١میرفت ربیع عبد العال ، مرجع سابق ، ص. الرحمن ؛ د

د محمد شكرى سرور ، مرجع . ؛ ا١٣٩د فیصل زكى عبد الواحد ، مرجع سابق ، ص .د محمد على عمران ؛ ا.ا
   .٦٢رمضان أبو السعود ، مرجع سابق ، ص . جالل العدوى ، د.  ؛ د١٤٧سابق ، ص 
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٤٩

تثبـت  "  من القانون المدنى على أن       ٣٠وهذا هو ما نصت عليه المادة            
الوالدة والوفاة بالسجالت الرسمية المعدة لذلك ، فإذا لم يوجد هذا الـدليل أو              

  " . تبين عدم صحة ما أدرج بالسجالت ، جاز اإلثبات بأية طريقة أخرى 
  " الحمل المستكن " مركز الجنين : ياً ثان

إذا كان األصل أن اإلنسان ال تثبت له الشخـصية القانونيـة إال بتمـام                    
والدته حياً ، إال أن المشرع اجاز استثناء أن يكون للجنين شخصية قانونيـة              

"  بقولهـا    ٢۹ناقصة ؛ وهذا هو ما نصت عليه الفقرة الثانية من نص المادة             
  ". ق الحمل المستكن يعينها القانون ومع ذلك فحقو

وقد أعتبر المشرع أن الجنين له شخصية قانونية ناقصة وليست كاملة ؛                 
  .ألنها تقتصر على اكتساب الحقوق دون التحمل بااللتزامات 

     وإذا نظرنا إلى الحقوق التى يعترف بها القانون للحمل المستكن ، سنجد            
فيها إلى قبول ، نذكر منها علـى سـبيل المثـال            أنها الحقوق التى ال يحتاج      

  : ٩٣الحقوق اآلتية 
  . الحق فى ثبوت نسبه من أبيه –١
  . الحق فى اكتساب جنسية أبيه –۲
  . الحق فى اإلرث –۳
  . الحق فيما يوصى له به –٤
 الحق فى االستفادة من االشتراط الذى يشترطه له أحد المتعاقدين على –٥

   .من عقد التأمين كون مستفيداً المتعاقد اآلخر ، كأن ي

                                                
د عبد المنعم . ا ؛١٠٤د جالل إبراھیم ، مرجع سابق ، ص . ؛ ا٧٢د حسام كامل األھوانى ، مرجع سابق ، ص .ا : انظر ٩٣

   .١٤٨ ، ص ١٦٤د محمد شكرى سرور ، مرجع سابق ، فقرة . ؛ ا٥٤٣ ، ص ٣٤٧البدراوى ، مرجع سابق ، فقرة 
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 يحتاج اكتسابها إلى قبول ، فـال يكـون الجنـين صـالحاً              أما الحقوق التى   
الكتسابها ، وعلى هذا ال تصح الهبة لـه ؛ ألن الهبـة عقـد ال ينعقـد إال                   

  . ٩٤بالقبول

  الفرع الثانى 

  نهاية الشخصية القانونية 
لموت حقيقياً وقد يكون ا وقد يكون  ؛شخصية اإلنسان بموتهتنتهى      

  . اعتبارياً أو حكمياً 
  الموت الحقيقى : أوالً 
يترتب على التحقق من وفاة اإلنسان سواء أكانت الوفاة طبيعية أم نتيجة                 

بحيث ال يعود صالحاً ألن يكون صـاحب        حادث انتهاء شخصيته القانونية ،      
لى ورثته ؛ إال أن بعض حق أو مديناً بواجب ، وإنما تنتقل حقوقه والتزاماته إ     

الفقهاء يرى أن شخصية اإلنسان تمتد افتراضاً ، لحين سداد ديون المـورث             
من أموال تركته ، بحيث ال ينتقل إلى الورثة إال ما يتبقى من أمواله بعد سداد      

  .ديونه 
ويستند هذا الرأى إلى القاعدة الشرعية التى تقـضى بـأن الورثـة ال                   

 ؛ حيث ال تنتقل أمـوال المتـوفى    من بعد سداد الديونيستحقون أنصبتهم إال 
  . ٩٥إلى الورثة إال بعد سداد ديونه 

                                                
نعمان جمعة ، مرجع . د عبد الودود یحیى ، د. ؛  ا٥٤٤ ، ص ٣٤٦د عبد المنعم البدراوى ، مرجع سابق ، فقرة .ا : انظر ٩٤

د حسام . ؛ ا٣١٧سعید فھمى الصادق ، مرجع سابق ، ص .  عشوش ، دد احمد عبد الحمید.  ؛ ا٢٥١سابق  ، ص 
د محمد على عمران .  ، ا١٠٥د جالل محمد إبراھیم ، مرجع سابق ، ص . ؛ ا٧٣كامل األھوانى ، مرجع سابق ، ص 

  .١٤٩د محمد شكرى سرور ، مرجع سابق ، ص . ؛ ا١٤٠د فیصل زكى عبد الواحد ، مرجع سابق ، ص .؛ ا
نعمان جمعة ، مرجع . د عبد الودود یحیى ، د. ؛  ا٥٤٧ ، ص ٣٤٦د عبد المنعم البدراوى ، مرجع سابق ، فقرة .ا : انظر ٩٥

د حسام . ؛ ا٣١٨سعید فھمي الصادق ، مرجع سابق ، ص . د احمد عبد الحمید عشوش ، د.  ؛ ا٢٥١سابق  ، ص 
د محمد على عمران .  ، ا١٠٧جع سابق ، ص د جالل محمد إبراھیم ، مر. ؛ ا٧٩كامل األھوانى ، مرجع سابق ، ص 

 .١٥٢د محمد شكرى سرور ، مرجع سابق ، ص . ؛ ا١٤١د فیصل زكى عبد الواحد ، مرجع سابق ، ص .؛ ا
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٥١

، وال يخلو الرأى السابق من النقد ؛ حيث تنتهى شخصية اإلنسان بوفاته                  
وال يتصور بقاءها بعد ذلك ، حيث تنتقل أموال التركة إلـى الورثـة مثقلـة     

رث حقوقهم من أموال التركة باألولوية      بحقوق الدائنين ، فيستوفى دائنو المو     
   .٩٦عن دائنى التركة 

  " مركز المفقود " الموت الحكمى : ثانياً 
المفقود هو الشخص الذى انقطعت أخباره ، فال يعرف حياته أو مماته ،                  

كمن يخرج للسياحة وتنقطع أخباره مدة طويلة أو كمن يفقد فى معركة حربية             
   .أو زلزال أو فيضان 

أما الغائب فهو الشخص الذى يغيب عن موطنه أو محل إقامتـه ولكـن               
   .حياته معلومة ، فال يعتبر مفقوداً ، وال تنتهى شخصيته القانونية 

تسرى فـى شـأن     "  من القانون المدنى على أنه       ٣٢حيث تنص المادة         
م فأحكـا المفقود والغائب األحكام المقررة فى قوانين خاصة ، فإن لم توجـد             

  ".الشريعة اإلسالمية 
     وطبقاً لهذا النص ، فإن القانون يفرق بين المفقود والغائب ، وذلك على             

؛ حيث ال فرق عنـدهم      " المذهب الحنفى   " خالف أحكام الشريعة اإلسالمية     
  . ٩٧بين الغائب والمفقود 

                                                
نعمان جمعة ، مرجع سابق  ، ص . د عبد الودود یحیى ، د. ؛  ا٦٣د احمد شوقى عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص.ا: انظر  ٩٦

میرفت ربیع عبد العال ، . د حمدي عبد الرحمن ؛ د. ؛  ا٨١ألھوانى ، مرجع سابق ، ص د حسام كامل ا.  ؛ ا٢٥٣
د محمد . ؛ ا١٣٩د فیصل زكى عبد الواحد ، مرجع سابق ، ص .د محمد على عمران ؛ ا.  ؛  ا٢٧١مرجع سابق ، ص

.  ؛ د٦٣، ص رمضان أبو السعود ، مرجع سابق . جالل العدوى ، د.  ؛ د١٥٣شكرى سرور ، مرجع سابق ، ص 
  .١٧٤یاسین محمد یحیى ، مرجع سابق ، ص 

نعمان جمعة ، مرجع سابق  ، ص . د عبد الودود یحیى ، د. ؛  ا٦٤د احمد شوقى عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص.ا: انظر  ٩٧
، میرفت ربیع عبد العال . د حمدى عبد الرحمن ؛ د. ؛  ا٨٢د حسام كامل األھوانى ، مرجع سابق ، ص .  ؛ ا٢٥٤

یاسین محمد . جالل العدوى ؛ د.  ؛ د١٥٤د محمد شكرى سرور ، مرجع سابق ، ص .   ؛ ا٢٧٧مرجع سابق ، ص
  .١٧٤یحیى ، مرجع سابق ، ص 
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     وسوف نعرض أوالً لشروط اعتبار المفقود ميتاً ، ثم نعرض ألثر الحكم            
   .وته مب
  : شروط اعتبار المفقود ميتاً  –۱

، تختلف شروط اعتبار المفقود ميتاً باختالف الحاالت التى فُقد فيها      
حيث لم يترك المشرع امر المفقود معلقاً إلى اجل غير معلوم ، وانما حدد 

   : فترة زمنية معينة يحكم بعدها بموته ، وهنا فرق المشرع بين نوعين 
   حالة الفقد فى ظروف يغلب فيها الهالك :األول النوع 
إذا كان الشخص قد فقد فى ظروف يغلب فيه الهالك ، كمن يفقـد فـى                    

أو من يفقد نتيجة وجوده فى منزل       حالة الحرب أو كارثة كزلزال أو فيضان        
  .قد أحترق أو هدم ؛ أو وجوده فى منطقة تعرضت للغزو أو لحرب أهلية 

 ، يحكم القاضى باعتبار المفقود ميتاً بعـد مـضى         فى مثل هذه األحوال        
 أما إذا كان المفقود من رجال القوات المسلحة         .أربع سنوات من تاريخ فقده      

، وفقد أثناء العمليات الحربية ، فإن وزير الحربية هو الذى يختص بإصدار              
القرار بموته بعد مضى أربع سنوات على فقده ، على أن يحل قرار وزيـر               

   .   ٩٨محل الحكم القضائىالحربية 
  حالة الفقد فى ظروف ال يغلب فيها الهالك : النوع الثانى 

، كمـا لـو     إذا كان الشخص قد فقد فى ظروف ال يغلب فيها الهـالك                  
السياحة ، ففى هذه الحالة لم يحدد  انقطعت أخبار مسافر طلباً للعلم أو بغرض        

 بموت المفقود ، وإنما ترك امر المشرع المدة التى تحكم بعدها المحكمة بعدها    
                                                

نعمان جمعة ، مرجع . د عبد الودود یحیى ، د. ؛  ا٥٥٢ ، ص ٣٥٦د عبد المنعم البدراوى ، مرجع سابق ، فقرة .ا : انظر ٩٨ 
د حسام . ؛ ا٣١٩سعید فھمى الصادق ، مرجع سابق ، ص . مد عبد الحمید عشوش ، دد اح.  ؛ ا٢٥١سابق  ، ص 

د محمد على عمران .  ، ا١١٧د جالل محمد إبراھیم ، مرجع سابق ، ص . ؛ ا٧٩كامل األھوانى ، مرجع سابق ، ص 
.  ؛ د١٥٤د محمد شكرى سرور ، مرجع سابق ، ص . ؛ ا١٤٢د فیصل زكى عبد الواحد ، مرجع سابق ، ص .؛ ا

   .١٧٩یاسین محمد یحیى ، مرجع سابق ، ص .  ؛ د٤٠٨نعمان جمعة ، مرجع سابق ، ص 
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 عن وجوده على قيد الحياة      التحريتقدير هذه المدة إلى القاضى ، وذلك بعد         
  . أو وفاته بجميع الطرق الممكنة 

أن تقل هذه المدة عن أربـع سـنوات ،          وفى جميع األحوال ، ال يجوز            
 وإن كان لـه  باعتبار أن هذه المدة تُعد حداً أدنى ليس للقضاء أن ينزل عنه ،     

  .٩٩أن يزيد عليه 
  أثر الحكم باعتبار المفقود ميتاً  –۲

بالنسبة لآلثار المترتبة على الحكم باعتبار المفقود ميتاً ، أو القرار الصادر           
   : ثالثة فروض من وزير الحربية باعتباره ميتاً ، فإنه يفرق بين 

  مركز المفقود قبل الحكم بموته : الفرض األول 
بر المفقود حياً بالنسبة لألحكام التى تضره ، ويعتبر ميتـاً بالنـسبة             يعت     

  .١٠٠لألحكام التى تنفعه وتضر بغيره 
  النتائج المترتبة على اعتبار المفقود حياً بشأن األحكام التى تضره وتنفع –

  غيره 
فال تورث أموال المفقود ، وتظل زوجته علـى ذمتـه ، وال تـستطيع                    

لكن للزوجة إذا غاب عنها زوجها بال عذر مقبول أكثر من           الزواج بغيره ، و   
وكانت تتضرر من ذلك ، أن تطلب من القاضى تطليقها طالقاً بائنـاً ،    سنة ، 

   .١٠١ منه اإلنفاقولو كان لهذا الزوج مال تستطيع 

                                                
.  ، د٦٥د احمد شوقى عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص.ا ؛  ٥٥٢د عبد المنعم البدراوى ، مرجع سابق ، ص .ا: انظر  ٩٩

د حمدى عبد . ؛  ا٨٤ ص د حسام كامل األھوانى ، مرجع سابق ،.  ؛ ا٤٠٨نعمان جمعة ، مرجع سابق  ، ص 
 ١٥٤د محمد شكرى سرور ، مرجع سابق ، ص .   ؛ ا٢٨٠میرفت ربیع عبد العال ، مرجع سابق ، ص. الرحمن ؛ د

  .١١٩د جالل إبراھیم ، مرجع سابق ، ص . ؛ ا١٨٠یاسین محمد یحیى ، مرجع سابق ، ص . جالل العدوى ؛ د. ؛ د
 ٦٥مرجع سابق ، صد احمد شوقى عبد الرحمن ، .اد .ا : انظر ١٠٠
.  ، د٦٥د احمد شوقى عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص.ا ؛  ١٥٥د محمد شكرى سرور ، مرجع سابق ، ص .ا  :انظر ١٠١

.  ؛ د٦٦رمضان أبو السعود ، مرجع سابق ، ص . جالل العدوى ؛ د.    ؛ د٤٠٨نعمان جمعة ، مرجع سابق  ، ص 
  .١١٩ل إبراھیم ، مرجع سابق ، ص د جال. ؛ ا١٨٠یاسین محمد یحیى ، مرجع سابق ، ص 
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 النتائج المترتبة على اعتبار المفقود ميتاً بالنسبة لألحكام التى تنفعه –
  .وتضر غيره 

ن المفقود ال يرث غيره أثناء مدة فقده ، أى فى المدة من تاريخ فقـده                أ     
حتى تاريخ الحكم بموته ، بحيث ال يرث المفقود من مورثه الذى مات بعـد               

 من قانون   ٤٥، كل ما فى األمر ، وعلى سبيل االحتياط ، تقضى المادة             الفقد  
ستحقه لو كـان    المواريث ، بأن يوقف للمفقود من التركة بقدر نصيبه الذى ي          

  .حياً 
 ، وال يـستحق     المفقود طالما أن حياته غير مؤكـدة      وبالتالى ، ال يرث          

؛ ألن مناط الميراث هو تحقـق حيـاة         هذا النصيب   " ورثة المفقود   " ورثته  
   .١٠٢الوارث وقت وفاة المورث

  مركز المفقود بعد الحكم بموته : ى الفرض الثان
ود ، هنا تنتهى حياة المفقود ، ويرتب هذا         فإذا حكم القاضى بموت المفق         

   .الحكم آثاره من تاريخ صدوره 
   : اعتبار المفقود ميتاً منذ صدور الحكم بالنسبة للرابطة الزوجية – 
تعتد زوجتة عدة الوفاة وهى أربعة أشهر وعشرة أيام من وقـت            حيث        

  . عدة صدور الحكم بموته ، وتستطيع أن تتزوج بغيره بعد انتهاء ال
  :  اعتبار المفقود ميتاً منذ صدور الحكم بالنسبة لماله  –

حيث توزع تركته على ورثته الموجودين وقت صدور الحكم بموتـه ،                 
وال يرث من مات منهم فى الفترة بين تاريخ الفقـد وتـاريخ الحكـم ؛ ألن                 

   . ١٠٣الوارث يجب أن يكون على قيد الحياة وقت وفاة المورث
                                                

د محمد شكرى سرور ، مرجع . ؛ ا٣٢٠سعید فھمى الصادق ، مرجع سابق ، ص . د احمد عبد الحمید عشوش ، د.ا : انظر ١٠٢
نعمان جمعة ، مرجع سابق  ، ص .  ؛ د٦٦د احمد شوقى عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص.ا ؛  ١٥٥سابق ، ص 

٤٠٩   .   
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  مركز المفقود الذى تتضح حياته بعد الحكم بموته : لث الفرض الثا

 اعتبر هذا الحكم أو     بموته ،  القضائى   الحكم صدور   إذا ظهر المفقود بعد        
القرار كأن لم يكن ومن ثم تزول بأثر رجعى اآلثار التى كانت قـد ترتبـت                

ل ،  عليه ، ولهذا يسترد المفقود ما كان له من أموال أو ما كان يرثه من أموا               
   .١٠٤كما تعود إليه زوجته 

  :بالنسبة ألموال المفقود 
إذا تحققت حياة المفقود بعد الحكم بموته ، فيحق له أن يسترد ما بقـى                     

قائماً من أمواله تحت أيدي هؤالء الورثة ، أما ما استهلكه هؤالء مـن هـذه                
ـ         ن األموال ، فإنهم ال يسألون عنه ؛ حيث إن وجود هذه األموال فـى يـد م

   . ١٠٥وزعت عليه كان يستند إلى حكم القضاء ، أو قرار بموت المفقود
  : بالنسبة لزوجته 

 لم تتزوج ، فإنه ال مشكلة ، حيث تعود الزوجة إلـى             زوجةالإذا كانت        
زوجها بمجرد ظهوره حياً ، أما إذا كانت قد تزوجت بغيره ، فإن المـشرع               

  .  أو لم يدخل بها يفرق بين ما إذا كان الزوج قد دخل بالزوجة
يعتبـر عقـد   فإذا لم يدخل بها ، فإن الزوجة تعود إلى زوجها العائد ، و              

الزواج الثانى مفسوخاً ، أما إذا كان قد دخل بها ، فإنها تبقى للزوج الثانى ،                
 كان على علم بحياة الزوج األول عنـد         أي النية   سيءما لم يكن هذا األخير      

لزواج باطالً ، وتعود الزوجة إلى زوجهـا األول ،          زواجه منها ، هنا يعتبر ا     

                                                                                                                              
   .  ٢٥٥نعمان جمعة ، مرجع سابق  ، ص . لودود یحیى ، دد عبد ا.ا : انظر ١٠٣
  .٦٧رمضان أبو السعود ، مرجع سابق ، ص . د جالل العدوى ، د.ا : انظر ١٠٤
   .٣٢١سعید فھمى الصادق ، مرجع سابق ، ص. د احمد عبد الحمید عشوش ، د.ا: انظر  ١٠٥
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 النية أيضاً ، إذا كان قد عقد عليها فى عدة وفاة            سيءكما يعتبر الزوج الثانى     
   .١٠٦الزوج األول

   املطلب الثانى

  مميزات الشخصية 
تتناول دراسة مميزات الشخصية كل ما يميز شـخص عـن اآلخـر ،                   

اسم يسمح  ، فلكل شخص اسمه وبموطنهويتميز الشخص عن اآلخر بحالته وب    
بتمييزه عن غيره ،ولكل شخص موطن يمكن العثور عليه فيه لمخاطبته فيما            
يتعلق بشئونه القانونية ، ولكل شخص حالة تسمح بتمييزه عن غيره ، كما أن              

  .١٠٧لكل شخص أهلية يباشر بمقتضاها حقوقه والتزاماته  
  :  على النحو التالى وسوف ندرس فى هذا المطلب مميزات الشخصية

  الحالة : الفرع األول 
  االسم : الفرع الثانى 
  الموطن : الفرع الثالث 
  األهلية  : الفرع الرابع 

  

                                                
   .٨٧د حسام األھوانى ، مرجع سابق ، ص .ا : انظر ١٠٦
  .١٢٧د جالل إبراھیم ، مرجع سابق ، ص .ا : انظر ١٠٧
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  الفرع األول 

  ة ـــــاحلال
يقصد بحالة الشخص هى مجموعة الصفات التى يضعها القـانون فـى                 

لحقـوق  االعتبار ؛ حيث يتوقف عليها تحديد مـدى صـالحيته الكتـساب ا            
وااللتزام بالواجبات ، وتتحدد هذه الصفات بانتماء الشخص إلى دولة معينة ،            
ويطلق على ذلك الحالة السياسية ، ومركز الشخص من حيث كونه منتـسباً             
إلى أسرة معينة ، ويعنى ذلك الحالة العائلية ، ومركز الشخص مـن حيـث               

   . ١٠٨الدينيةكونه منتسباً إلى ديانة معينة ، وهو ما يسمى بالحالة 
  الحالة السياسية : أوالً 
ويقصد بالحالة السياسية تمييز كل شخص عن اآلخـر بجنـسيته ، أى                  

بانتمائه إلى دولة معينة ، ويحدد القانون فى كل دولـة الـشروط الالزمـة               
الكتساب الجنسية ، وبناء على رابطة الجنسية يمكن التمييز بـين الـوطنيين             

لحقوق التى يتمتع بها كل منهم ، فهناك بعض الحقوق          فيما يتعلق با  واألجانب  
التى تثبت فى األصل للوطنيين دون األجانب ، كالحقوق السياسية ، والحـق             
فى مباشرة بعض المهن كالمحاماة ، والطب ، والصيدلة ، كما قد يحظر على          
األجانب حق االنتخاب أو حق الترشيح للهيئات النيابية أو حق تولى الوظائف            

  . ١٠٩مةالعا
                                                

سعید فھمى . د احمد عبد الحمید عشوش ، د.  ؛ ا٢٨٧نعمان جمعة ، مرجع سابق  ، ص . د عبد الودود یحیى ، د.ا : انظر ١٠٨
د حمدى عبد الرحمن ؛ . ؛ ا٦٩د احمد شوقى عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص.ا  ؛٣٢٢الصادق ، مرجع سابق ، ص 

 ، ١٦٥ ، ص ٧١د جالل محمد إبراھیم ، مرجع سابق ، فقرة .  ؛ ا٢٧٠عبد العال ، مرجع سابق ، صمیرفت ربیع . د
د محمد شكرى سرور ، مرجع . ؛ ا١٤٦د فیصل زكى عبد الواحد ، مرجع سابق ، ص .د محمد على عمران ؛ ا.ا

ضان أبو السعود ، رم. جالل العدوى ، د.  ؛ د١٧٦محمد نصر رفاعى ، مرجع سابق ، ص .  ؛ د١٩٦سابق ، ص 
  .٧٠مرجع سابق ، ص 

نعمان جمعة ، مرجع سابق  ، ص . د عبد الودود یحیى ، د.ا  ، ٦٩د احمد شوقى عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص.ا : انظر ١٠٩
د محمد على عمران ؛ . ؛  ا٣٢٢سعید فھمى الصادق ، مرجع سابق ، ص . د احمد عبد الحمید عشوش ، د.  ؛ ا٢٦٠
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  : وهذه الجنسية إما أن تكون جنسية أصلية ، وإما أن تكون جنسية طارئة     
وهى الجنسية التى تثبت للشخص وفقاً ألحد أساسـين أو           :الجنسية األصلية   

فأما األساس األول فهو رابطة الدم التى تستمد من : وفقاً لهذين األساسين معاً    
ة مثـل مـيالد الـشخص ألب        والدة الشخص من أصل يتمتع بجنسية الدول      

 اإلقلـيم  وأما األساس الثانى فهو رابطـة   ، فيأخذ االبن جنسية أبيه ،   مصري
 الدولة ؛ وال تثبت الجنسية على هـذا         إقليمالتى تتحقق بوالدة الشخص على      

 إال فى حالة واحدة ، وهى حالة ما إذا ولد الشخص فى مصر مـن                األساس
   .١١٠والدين مجهولين 
وهى الجنسية التى تثبت للشخص عن طريق التجـنس          : ةالجنسية المكتسب 

  .بعد الميالد ، وهو عادة إما الزواج وإما التجنس 
 يجيز للمرأة األجنبية اكتساب جنسية زوجها ، واكتساب الزوجة               فالزواج

  . لجنسية زوجها قد يكون مطلقاً أو مشروطاً 
 وتتحـدد   المصرية ، وقد حدد القانون المصرى أسباب اكتساب الجنسية             

 يحمل الجنسية المصرية ؛ فتكتسب الزوجة األجنبية        وطنيأساساً بالزواج من    
 ، كما أنه يتم اكتساب الجنسية       مصريالجنسية المصرية لمجرد زواجها من      

المصرية بسبب اإلقامة المستمرة فى مصر مدة معينة ، وبعد استيفاء شروط            
   .١١١معينة يحددها القانون

                                                                                                                              
محمد .  ؛ د١٩٦د محمد شكرى سرور ، مرجع سابق ، ص . ؛ ا١٤٦بد الواحد ، مرجع سابق ، ص د فیصل زكى ع.ا

  .٧٢رمضان أبو السعود ، مرجع سابق ، ص . جالل العدوى ؛ د.  ؛ د١٧٦نصر رفاعى ، مرجع سابق ، ص 
شوقى عبد الرحمن ، د احمد .ا؛  ١٤٦د فیصل زكى عبد الواحد ، مرجع سابق ، ص .د محمد على عمران ؛ ا.ا : انظر ١١٠

د احمد عبد الحمید .  ؛ ا٢٦٠نعمان جمعة ، مرجع سابق  ، ص . د عبد الودود یحیى ، د.ا  ، ٦٩مرجع سابق ، ص
.  ؛ د١٩٦د محمد شكرى سرور ، مرجع سابق ، ص . ؛ ا٣٢٢سعید فھمى الصادق ، مرجع سابق ، ص . عشوش ، د

  .١٧٦محمد نصر رفاعى ، مرجع سابق ، ص 
د احمد . ؛ ا٧٠د احمد شوقى عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص.ا ؛ ١٦٦د جالل محمد إبراھیم ، مرجع سابق ، ص .ا : انظر ١١١

   .٣٢٢سعید فھمى الصادق ، مرجع سابق ، ص . عبد الحمید عشوش ، د
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 من قانون الجنسية التى نصت علـى        ١٣ما نصت عليه المادة     وهذا هو        
الجنـسية المـصرية ، إذا    يعد سبباً لكـسب  مصري من األجنبيةزواج  " أن  

واستمرت الزوجية قائمة   اعلنت وزارة الداخلية برغبتها فى كسب الجنسية ،         
 ، ويجوز لوزير الداخلية قبل فوات هذه المـدة          اإلعالنمدة سنتين من تاريخ     

  ". ان الزوجة من حق الدخول فى الجنسية حرم
 وبالنسبة لإلقامة ، فإنه يشترط الكتساب الجنسية بمقتـضاها أن تـستمر         

وتخفض هذه المدة إلى خمس سنوات  " ٥م " اإلقامة مدة عشر سنوات متتالية 
  " .٦م"، إذا كان االجنبى قد حصل على إذن بالتوطن فى مصر بقصد التجنس

ى اكتساب الشخص جنسية دولة معينة عدة آثار من أهمهـا                 ويترتب عل 
اكتسابه صفة المواطن وما يستتبع ذلك من تمتعه بالحقوق السياسية وما يقـع             
عليه من واجب أداء الخدمة العسكرية ؛ فهذه الحقوق والواجبات ال تثبت إال             

   .١١٢لمن له صفة المواطن
    " القرابة " الحالة العائلية: ثانياً 
             بالحالة العائلية تحديد مركز الشخص مـن حيـث انتمائـه إلـى            قصد  ي     

  .اسرة معينة 
والقرابة بوجه عام هى الصلة التى تربط بين شخصين ويرتـب عليهـا                

هذه الصلة قد تكون هى صلة الدم وهى التى تسمى قرابـة             .١١٣القانون أثراً   
. سمى قرابة المـصاهرة     النسب ، كما قد تكون صلة المصاهرة وهى التى ت         

   .١١٤قرابة النسب وقرابة المصاهرة: وبذلك يكون لدينا نوعان من القرابة 
  

                                                
    . ١٤٦د فیصل زكى عبد الواحد ، مرجع سابق ، ص .د محمد على عمران ؛ ا.ا : انظر ١١٢
 . ٤١٦معة ، مرجع سابق ، ص د نعمان ج.ا : انظر ١١٣
   .٤١٦د نعمان جمعة ، مرجع سابق ، ص . ؛ ا١٦٨ ، ص ٧٦د جالل محمد إبراھیم ، مرجع سابق ، فقرة .ا : انظر ١١٤
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٦٠

  قرابة النسب : أوالً 
     وهى الصلة التى تقوم بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك سـواء مـن             

  .ناحية األب أو من ناحية األم 
"  الخط المستقيم    قرابة" قرابة مباشرة   :      وقرابة النسب تنقسم إلى قسمين      

ويطلق عليها فى اللفظ الشائع ،      " قرابة الخط المنحرف    " وقرابة غير مباشرة    
  .١١٥بقرابة الحواشى 

  قرابة الخط المستقيم :  القرابة المباشرة –۱
 أو هى القرابة المنحـصرة      هى الصلة التى تجمع بين األصل والفرع ،            

 واألب أو بين الحفيد والجد ،        ومثال ذلك الصلة بين االبن     فى عمود النسب ،   
تكون هذه القرابة صاعدة أو نازلة ، وتكون صاعدة إذا كانت بين االبـن     وقد

وأبيه أو بين ابن االبن والجد وإن عال ، وتكون نازلة ، حين تنزل من األب                
   . ١١٦إلى االبن أو من الجد إلى ابن االبن

 ألنها تربط بين أشخاص     وقد سميت هذه القرابة بقرابة الخط المستقيم ؛             
   . ١١٧يتسلسلون أحدهم عن اآلخر فيكون الخط الذى يربط بينهم خطاً مستقيماً

 من القانون المدنى ۳٦وتحتسب درجة القرابة المباشرة وفقاً لنص المادة             
اعتبار كل فرع درجة عند الصعود إلى األصل مع عدم احتساب           على أساس   

                                                
  .١٦٨ ، ص ٧٦د جالل محمد إبراھیم ، مرجع سابق ، فقرة .ا : انظر ١١٥
د فیصل زكى عبد الواحد ، مرجع . عمران ؛ اد محمد على. ؛ ا٥٧٨د عبد المنعم البدراوى ، مرجع سابق ، ص .ا : انظر ١١٦

نعمان جمعة ، . د عبد الودود یحیى ، د.ا  ، ٧٢د احمد شوقى عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص.ا؛  ١٤٧سابق ،   ص 
.  ؛ د٣٢٤سعید فھمي الصادق ، مرجع سابق ، ص . د احمد عبد الحمید عشوش ، د.  ؛ ا٢٦٤مرجع سابق  ، ص 

جالل .  ؛ د١٧٠د محمد شكرى سرور ، مرجع سابق ، ص . ؛ ا٣٠٦جع سابق ، ص رمضان أبو السعود ، مر
مصطفى .  ؛ د٤١٧نعمان جمعة ، مرجع سابق ، ص .  ؛ د٧٢رمضان أبو السعود ، مرجع سابق ، ص . العدوى ؛ د

 فقرة یاسین محمد یحیى ، مرجع سابق ،.  ؛ د٤٣٥عبد الحمید محمد الجمال ، مرجع سابق ، ص . محمد الجمال ، د
  . ١٩٣ ، ص ٨٧

د احمد . ؛ ا٧٠د احمد شوقى عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص.ا ؛ ١٦٦د جالل محمد إبراھیم ، مرجع سابق ، ص .ا : انظر ١١٦
   .٣٢٢سعید فھمي الصادق ، مرجع سابق ، ص . عبد الحمید عشوش ، د

   .١٦٩ ، ص ٧٨د جالل محمد إبراھیم ، مرجع سابق ، فقرة .ا : انظر ١١٧
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٦١

إسقاط األصل دائماً واعتبار كل فرع فيما األصل ؛ أى أنه عند الحساب يجب      
   . ١١٨عدا ذلك درجة

طبيقاً لذلك ، فإن القرابة بين االبن وأبيه مثالً هى قرابة من الدرجـة              وت     
 األولى ؛ ألن االبن فرع ؛ وهذه درجة ، وخروج األب باعتبـاره األصـل ،        

  .فال يحتسب 
بة لجده أو لجدته ؛ ألن ابن       ويعتبر ابن االبن فى الدرجة الثانية من القرا            

االبن فرع ، فيعتبر درجة ، واألب أو األم فرع ، فيعتبر درجة ثانية ، والجد                
  . أو الجدة أصل فال يحتسب 

  القرابة غير المباشرة أو قرابة الخط المنحرف :  قرابة الحواشى –۲
هى القرابة التى تقوم بين من يجمعهم أصـل مـشترك دون أن يكـون                  

  " . مدنى ۳٥/٢المادة " فرعاً لآلخر أحدهم 
 ال ينحدر بعضهم من بعض ، وانما يتميـزون          الحواشيفاألقرباء قرابة        

بوجود أصل مشترك يجمع بينهم ، مثال ذلك قرابـة األخ ألخيـه ، فلـيس                
  .أحدهما فرعاً لآلخر ، وإن جمعهما أصل مشترك وهو األب أو األم 

عهم بالنسبة للشخص يعتبرون من قرابـة        والعمات وفرو  األعمام     وكذلك  
  . ؛ حيث يجمعهم به أصل مشترك هو الجد ألب أو الجدة ألب الحواشي

 أيضاً أوالد األخوال والخاالت ؛ حيـث يجمعهـم          الحواشي     ويعتبر من   
  " . أصل مشترك هو الجد ألم أو الجدة ألم 

                                                
د فیصل زكى عبد الواحد ، مرجع .د محمد على عمران ؛ ا. ؛ ا٥٧٨د عبد المنعم البدراوى ، مرجع سابق ، ص .ا : انظر ١١٨

د احمد عبد الحمید عشوش .  ؛ ا٢٦٤نعمان جمعة ، مرجع سابق  ، ص . د عبد الودود یحیى ، د.؛ ا١٤٨سابق ، ص 
رمضان أبو السعود ، مرجع سابق ، ص . دوى ؛ دجالل الع.   ؛ د٣٢٤سعید فھمي الصادق ، مرجع سابق ، ص . ، د
عبد الحمید محمد الجمال ، مرجع . مصطفى محمد الجمال ، د.  ؛ د٤١٧نعمان جمعة ، مرجع سابق ، ص .  ؛ د٧٢

   .١٧٠د جالل محمد إبراھیم ، مرجع سابق ، ص. ؛ ا٤٣٥سابق ، ص 
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٦٢

انون المدنى بأن    من الق  ٣٦ ، طبقاً للمادة     الحواشي     وتحتسب درجة قرابة    
تعد الدرجات صعوداً من الفرع إلى األصل المشترك ثم نـزوالً مـن هـذا               
األصل المشترك إلى الفرع اآلخر مع اعتبار كل فرع درجة فيما عدا األصل             

   .١١٩المشترك
 عن طريقة احتـساب     الحواشيوال تختلف طريقة احتساب درجة قرابة            

 القرابة المباشرة تحتسب درجة القرابة      درجة القرابة المباشرة إال فى أننا فى      
 ، فنكـون بـصدد   الحواشـي على أساس عمود نسب واحد ، بينما فى قرابة    

عمودين للنسب يجمع بينهم األصل المـشترك ، وتحتـسب درجـة قرابـة              
على األول صعوداً إلى األصل المشترك ثم نزوالً على الثانى مـع             الحواشي

   .١٢٠عدم احتساب األصل المشترك
أو ألخته  وتطبيقاً لذلك ، يعتبر األخ فى الدرجة الثانية من القرابة ألخيه                 

؛ حيث يحسب األخ درجة ، ولما كان األب هو األصـل المـشترك ، فـال                 
يحتسب درجة ، ثم من األب إلى األخ أو األخت تحتسب درجـة ، فتكـون                

  .القرابة من الدرجة الثانية 
الرابعة البن عمه أو البنـه عمـه ،         ويعتبر ابن العم قريب من الدرجة            

حيث يحسب الشخص درجة واألب درجة ثانية ثم ال يحسب الجد ألنه هـو               
  . ١٢١األصل المشترك ، ويحسب العم درجة ثالثة ، ثم ابن العم درجة رابعة 

  
                                                

  د فیصل زكى عبد الواحد ، مرجع .محمد على عمران ؛ اد . ؛ ا٥٧٩د عبد المنعم البدراوى ، مرجع سابق ، ص . ا:انظر  ١١٩
  د احمد عبد الحمید .  ؛ ا٢٦٤نعمان جمعة ، مرجع سابق  ، ص . د عبد الودود یحیى ، د.؛ ا١٤٩              سابق ، ص 
  د ، مرجع رمضان أبو السعو. جالل العدوى ؛ د.   ؛ د٣٢٤سعید فھمى الصادق ، مرجع سابق ، ص .              عشوش ، د

  عبد الحمید محمد . مصطفى محمد الجمال ، د.  ؛ د٤١٩نعمان جمعة ، مرجع سابق ، ص .  ؛ د٧٢              سابق ، ص 
   .١٧٢د جالل محمد إبراھیم ، مرجع سابق ، ص. ؛ ا٤٣٦              الجمال ، مرجع سابق ، ص 

  .١٧٢د جالل محمد إبراھیم ، مرجع سابق ، ص. ا:انظر  ١٢٠
   .٢٦٤نعمان جمعة ، مرجع سابق  ، ص . د عبد الودود یحیى ، د.ا : انظر ١٢١
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٦٣

  قرابة المصاهرة : ثانياً 
 ، وقـد    اآلخـر  الزوج   وأقاربهى القرابة التى تقوم بين احد الزوجين             
 من القانون المدنى قرابة المصاهرة وبينت كيفية حسابها ،          ٣٧ت المادة   عرف

اقارب احد الزوجين يعتبرون فى نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلـى           " بقولها  
  ".الزوج اآلخر 

وتحسب درجة قرابة المصاهرة كما تحسب درجة قرابة النسب ، وعلى                
 الدرجة األولى وعم الزوجة     ذلك ، يكون أب الزوجة وأمها أقارب للزوج من        

أقارب للزوج من الدرجة الثالثة ، وابن العم وابنه العمة وابن        وعمتها وخالتها   
   .١٢٢الخالة وابنه الخالة أقارب للزوج اآلخر من الدرجة الرابعة 

  : أهمية القرابة 
  :  هامة نذكر بعضها فيما يلى أن للقرابة فى مجال القانون آثاراً

 القرابة ثبوت حقوق للشخص باعتباره عضواً فى أسرة ، فمثالً           يترتب على  :أوالً  
، ويكون  اعة لألب على أبنه ، وحق التأديب        يترتب على ثبوت البنوة حق الط     

لالبن على ابيه حق اإلنفاق وحق التربية وما يستلزمه من رعاية وتوجيـه ،              
أخرى ،   حقوق األسرة السابقة ، تنشىء القرابة حقوقاً مالية          إلى جانب لكن  و

  . هى الحق فى اإلرث والحق فى النفقة 
   أن درجة القرابة لها تأثير على بعض األحكام القانونية نورد أمثلة لها :ثانياً 

 من القانون المدنى على عدم جواز األخذ بالشفعة ، ۹۳۹حيث تنص المادة  –
 إذا وقع البيع بين األصول والفروع أو بين الزوجين أو بين األقارب لغاية" 

  ".الدرجة الرابعة أو بين األصهار لغاية الدرجة الثانية 
                                                

  عبد الحمید محمد الجمال ، مرجع . مصطفى محمد الجمال ، د.  ؛ د١٧٥د جالل محمد إبراھیم ، مرجع سابق ، ص.ا : انظر ١٢٢
  . ٤٣٦              سابق ، ص 
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٦٤

يمتنـع  "  على أنه    ۱۹٦٨ من قانون المرافعات لسنة      ۱٤٦كما تنص المادة     –
على القاضى نظر الدعوى أو الفصل فيها ، إذا كان قريباً أو صـهراً ألحـد         

 ".الخصوم حتى الدرجة الرابعة 
يجـوز  " ف الذكر على أنه      من قانون المرافعات سال    ۱٤۱كما تنص المادة     –

 ." رد الخبير إذا كان قريباً ، أو صهراً إلى الدرجة الرابعة ألحد الخصوم 
  الحالة الدينية : ثالثاً 
يقصد بالحالة الدينية اعتناق الشخص لدين معين ، وال يؤثر الدين علـى           

المركز القانونى للشخص ، فتتحدد حقوقه وواجباته بصرف النظر عن الدين           
   .١٢٣لذى يعتنقه ا

     فالقانون يطبق على الجميع دون تفرقة بين األشخاص على أساس الدين           
، ولكن فى بعض الدول ، ومنها مصر، يتأثر المركز القانونى للشخص بناء             
على ديانته ، ولهذا تؤثر الحالة الدينية للشخص المستمدة من انتمائه إلى دين             

  . ونية معين على جانب من جوانب شخصيته القان
فى نطاق األحوال الشخصية ، حيث تـنص المـادة          ويبدو ذلك واضحاً         

ال توارث بين مسلم وغيـر مـسلم ،   " السادسة من قانون المواريث على أنه  
  " . ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض 

     كما أن تعدد الزوجات مباح بالنسبة للمسلمين طبقـاً لقواعـد الـشريعة             
 ، وللمـسلم    بينما يعد هذا التعدد محرماً بالنسبة لغير المـسلمين        اإلسالمية ،   

                                                
رمضان أبو السعود ، مرجع . د جالل على العدوى ، د. ؛ ا٧٤د احمد شوقى عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص .ا : انظر ١٢٣

  .٢٦٧د عبد الودود یحیى ، مرجع سابق ، ص . ؛ ا٧٤سابق ، ص 
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٦٥

ولكن ال يجوز لغير المسلم     " مسيحية أو يهودية    " الحق فى أن يتزوج بكتابية      
  .١٢٤أن يتزوج بمسلمة 

  الفرع الثانى 

  م ـــــــاالس
  الحق فى االسم : أوالً 
كل شخص عن ، فهو الذى يميز ال شك أن االسم من مميزات الشخصية       

االسم الشخصى ، وهو    : غيره من الناس ، ويتكون االسم عادة من عنصرين          
الذى يميز الشخص عن بقية أفراد أسرته ، واللقب وهو اسم العائلة ، وهـو               

   .١٢٥الذى يميز الشخص عن غيره ويحدد انتمائه إلى أسرة معينة
 شـخص   يكون لكل "  مدنى على أنه     ۳٨     وهذا هو ما نصت عليه المادة       

  ". اسم ولقب ، ولقب الشخص يلحق أوالده 
 الخاص  ۱۹٦٠ لسنة   ۲٦٠ من القانون رقم     ١٨كما أنه يجب طبقاً للمادة           

باألحوال المدنية ذكر اسم المولود ولقبه ضمن البيانات المبلغة عـن واقعـة             
 العادة جرت فى مصر على إضافة اسـم األب واسـم الجـد           الميالد ، ولكن  
    .١٢٦ عن لقب العائلةبالتاليشخصى ، واالستغناء بجانب االسم ال

                                                
رمضان أبو السعود ، مرجع سابق ، ص . د جالل على العدوى ، د. ؛  ا٨٢د جالل إبراھیم ، مرجع سابق ، ص .ا : انظر ١٢٤

   .٢٦٧د عبد الودود یحیى ، مرجع سابق ، ص .  ؛ ا٧٤بق ، ص د احمد شوقى عبد الرحمن ، مرجع سا. ؛  ا٧٤
د فیصل زكى عبد الواحد ، مرجع .د محمد على عمران ؛ ا. ؛ ا٥٥٦د عبد المنعم البدراوى ، مرجع سابق ، ص .ا : انظر ١٢٥

د احمد عبد الحمید .  ؛ ا٢٥٧نعمان جمعة ، مرجع سابق  ، ص . د عبد الودود یحیى ، د.؛ ا١٤٩سابق ، ص 
رمضان أبو السعود ، مرجع . جالل العدوى ؛ د.   ؛ د٣٢٥سعید فھمى الصادق ، مرجع سابق ، ص . عشوش ، د

عبد الحمید محمد . مصطفى محمد الجمال ، د.  ؛ د٤١٩نعمان جمعة ، مرجع سابق ، ص .  ؛ د٦٨سابق ، ص 
رمضان أبو السعود ، .؛ د ١٢٨د جالل محمد إبراھیم ، مرجع سابق ، ص. ؛ ا٤٣٧الجمال ، مرجع سابق ، ص 

   .١٤١محمد عبد الوھاب خفاجى ، مرجع سابق ، ص .  ؛ د٣٠٠مرجع سابق ، ص 
د عبد . ؛  ا٢٠٢یاسین محمد یحیى ، مرجع سابق ، ص .  ؛ د٧٧د احمد شوقى عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص .ا : انظر ١٢٦

د فیصل زكى عبد الواحد ، مرجع سابق ، .د محمد على عمران ؛ ا. ؛ ا٥٥٦المنعم البدراوى ، مرجع سابق ، ص 
   .١٤٩ص 
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٦٦

  الطبيعة القانونية لالسم : ثانياً 
أى ثار جدل فى الفقه حول الطبيعة القانونية للحق فى االسم ، فـذهب ر                  

 ، ولكن يؤخذ على هذا الراى ، أنه         األسرةإلى أن الحق فى االسم من حقوق        
 ، فقد يكـون الـشخص       رةأسيشترط لكى يكون للشخص اسم أن ينتمى إلى         

   .١٢٧مجهول األبوين كاللقيط ومع ذلك ، فإنه يتسمى باسم معين
     كما يمتاز االسم بأنه شائع بين الناس جميعاً ، فمن تسمى باسم محمد 
مثالً ، ال يجوز أن يمنع غيره من التسمي بهذا االسم ، كما أن اللقب وهو 

ة ؛ وهذا على خالف حق فهو شائع بين جميع أفراد األسر  ،األسرة اسم
الملكية الذى يمتاز بأنه حق مقصور على صاحبه ، يستطيع أن يمنع غيره 

   .١٢٨من استعماله
 آخر إلى أن الحق فى االسم حق ملكية ، ولكن هذا الراى رأىويذهب      

لم يلق قبوالً لدى الفقه ، على أساس أنه إذا كان لصاحب االسم حق عليه ، 
 ملكية ، ولكنه يعتبر من الحقوق اللصيقة بالشخصية فإن هذا الحق ليس بحق

، ويسرى عليه نفس خصائص هذا النوع من الحقوق ، ويترتب على ذلك 
   : ١٢٩النتائج اآلتية

فى اسمه بطالن التصرفات القانونية التى ينزل بمقتضاها الشخص عن حقه  –
  . لمصلحة شخص آخر 

                                                
د شفیق شحاتھ ، محاضرات فى النظریة العامة للحق ، . ؛ ا٥٥٥د عبد المنعم البدراوى ، مرجع سابق ، ص .ا : انظر ١٢٧

   . ٢٠٣یاسین محمد یحیى ، مرجع سابق ، ص .  ؛  د٣٩ ، دار النشر للجامعات المصریة ، ص ١٩٤٩
   .٥٥٥ ، ص٣٥٩د عبد المنعم البدراوى ، مرجع سابق ، فقرة . ؛ ا٢٠٤د یحیى ، مرجع سابق ، صیاسین محم. د : انظر ١٢٨
د احمد شوقى عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص . ؛ ا٥٥٦ ، ص ٣٥٩د عبد المنعم البدراوى ، مرجع سابق ، فقرة .ا: انظر  ١٢٩

نعمان . د عبد الودود یحیى ، د.؛ ا١٥٦ د فیصل زكى عبد الواحد ، مرجع سابق ، ص.د محمد على عمران ؛ ا. ؛ ا٧٨
  ٣٢٦سعید فھمى الصادق ، مرجع سابق ، ص . د احمد عبد الحمید عشوش ، د.  ؛ ا٢٥٨جمعة ، مرجع سابق  ، ص 

عبد الحمید . مصطفى محمد الجمال ، د.   ؛ د٦٩رمضان أبو السعود ، مرجع سابق ، ص . جالل العدوى ؛ د. ؛ د
رمضان أبو السعود ، . ؛ د١٣٦د جالل محمد إبراھیم ، مرجع سابق ، ص. ؛ ا٤٣٩، ص محمد الجمال ، مرجع سابق 

   .٣٠٢مرجع سابق ، ص 
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٦٧

 أو المسقط ، ولذلك حق اإلنسان على اسمه ال يرد عليه التقادم المكسب –
فإنتحال شخص اسم شخص آخر ال يكسبه حقاً عليه ، مهما طالت مدة انتحاله 

 . واستعماله إياه 
  . عدم جواز الحجز على حق اإلنسان على اسمه  –

  الحماية القانونية لالسم : ثالثاً  
لما كان الحق فى االسم من الحقوق اللصيقة بالشخصية ، فإن القـانون                  

ما يحمى الشخصية ، فال يجوز االعتداء على حق الـشخص علـى             يحميه ك 
اسمه ، كما لو انتحل الغير اسمه ، أو نازعه فى استعماله ، ويتقرر للمعتدى               
عليه الحق فى مطالبة المعتدى بالكف عن االعتداء ، فضالً عن حقـه فـى               

 وقـد   .١٣٠التعويض عما لحقه من أضرار مادية أو أدبية ناشئة عن االعتداء            
لكـل مـن    "  مدنى ، حيث نصت على أنه        ٥١دت هذه األحكام فى المادة      ور

نازعه الغير فى استعمال اسمه بال مبرر ، ومن انتحل اسمه دون حـق ، أن               
  ".يطالب وقف هذا االعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر 

وإذا حدث أن تطابقت األسماء بين شخصين تطابقاً كامالً علـى سـبيل                  
صادفة ، فال نكون بصدد اعتداء على حق اإلنسان على اسـمه ، إذ لكـل       الم

، شخص حرية اختيار االسم الذى يراه ، ولكن نكون بصدد اعتداء أو انتحال          
إذا كان استعمال االسم القصد منه إيهام الغير بأنه الشخص اآلخـر ، فهنـا               

  . ١٣١لالسم يتقرر للمعتدى عليه الحق فى وقف االعتداء باعتباره انتحاالً 
                                                

د فیصل زكى عبد الواحد ، مرجع .د محمد على عمران ؛ ا. ؛ ا٧٨د احمد شوقى عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص .ا : انظر ١٣٠
د احمد عبد الحمید عشوش ، .  ؛ ا٢٥٨ع سابق  ، ص نعمان جمعة ، مرج. د عبد الودود یحیى ، د.؛ ا١٥٦سابق ، ص 

رمضان أبو السعود ، مرجع سابق ، ص . جالل العدوى ؛ د.   ؛ د٣٢٦سعید فھمى الصادق ، مرجع سابق ، ص . د
د جالل محمد إبراھیم ، . ؛ ا٤٣٩عبد الحمید محمد الجمال ، مرجع سابق ، ص . مصطفى محمد الجمال ، د.   ؛ د٦٩

  .٣٠٢رمضان أبو السعود ، مرجع سابق ، ص . ؛ د١٣٦مرجع سابق ، ص
د . ؛ ا٢٠٦یاسین محمد یحیى ، مرجع سابق ، ص .  ؛ د٣٣٠د احمد عبد الحمید عشوش ، مرجع سابق ، ص . ا:انظر  ١٣١

  .١٤٣جالل محمد إبراھیم ، مرجع سابق ، ص
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٦٨

  أنواع الحق فى االسم : رابعاً 
   واسم الشهرة االسم الشخصى –١

، ولقـد    عند والدتـه    هو االسم الذى يطلق علي الشخص      الحقيقى     االسم  
أوجب قانون األحوال المدنية ذكر اسم المولود واسم أبيـه ضـمن البيانـات     

  . الواجبة اإلبالغ عن واقعة الميالد 
انون المصرى ضابطاً لألسماء ، فكل شخص له الحـق          وال يوجد فى الق   

 اسم بشرط أال يكون فى ذلك االسم ما يخالف النظـام            بأيفى تسمية المولود    
   .١٣٢العام واآلداب

     أما اسم الشهرة هو اسم مخالف لالسم الحقيقى للشخص يطلقـه عليـه             
  . الجمهور فيشتهر به أمام الناس 

قاً من صفة جسمانية أو ذهنية فى الشخص             وعادة يكون اسم الشهرة مشت    
   .١٣٣أو من مهنته األصلية

الحماية التى كفلها القانون لالسـم       بنفس    عند ذيوعه  ويتمتع اسم الشهرة       
الحقيقى ، فيصبح حقاً لصاحبه، وله أن يطالب بوقف االعتداء إذا ما نازعـه              

 يكـون قـد   ماالغير فى اسم الشهرة بال مبرر ، وكذلك المطالبة بالتعويض ع  
   .١٣٤لحقه من ضرر مادية أو أدبية ناشئة عن االعتداء 

                                                
د جالل محمد إبراھیم ، مرجع سابق ، . ا   ؛٢٥٩نعمان جمعة ، مرجع سابق  ، ص . د عبد الودود یحیى ، د.ا : انظر ١٣٢

محمد عبد الوھاب خفاجى ، مرجع سابق ، ص .  ؛ د٣٠١رمضان أبو السعود ، مرجع سابق ، ص . ؛ د١٣١ص
١٤٢.   

   .٤٢٨نعمان خلیل جمعة ، مرجع سابق ، ص . د : انظر ١٣٣
 شوقى عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص د احمد. ؛ ا٥٥٧ ، ص ٣٥٩د عبد المنعم البدراوى ، مرجع سابق ، فقرة .ا : انظر ١٣٤

سعید . د احمد عبد الحمید عشوش ، د.  ؛ ا٢٥٩نعمان جمعة ، مرجع سابق  ، ص . د عبد الودود یحیى ، د. ؛ا٧٨
  ؛ ٧٠رمضان أبو السعود ، مرجع سابق ، ص . جالل العدوى ؛ د.   ؛ د٣٢٧فھمى الصادق ، مرجع سابق ، ص 

  .٣٠٣رمضان أبو السعود ، مرجع سابق ، ص . ؛ د١٣٦ابق ، صد جالل محمد إبراھیم ، مرجع س.ا
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٦٩

     وقد تدعو الضرورة شخص ما أن يغير اسمه ؛ فقد يكون االسم مثيـراً              
للسخرية ، أو قد يغير الشخص دينه أو جنسه ؛ فيرغب فـى تغييـر اسـمه             

    .     ١٣٥ليتمشى مع الدين الجديد أو مع الجنس الجديد
بعد استيفاء اإلجراءات    لصاحب االسم الحقيقى أن يغيره       يجوزلذلك ،   و     

               التى نص عليها القانون ، لضمان جديـة التغييـر ، وإعالنـه للجمهـور ،                
وتجنباً لما يلحق الغير من ضرر نتيجة تغيير        حفاظاً على مصلحة المجتمع ،      

  .١٣٦االسم 
   االسم المستعار –۲

خص على نفسه رغبـة منـه فـى إخفـاء           وهو االسم الذى يطلقه الش         
ككاتب ناشىء يريد أن يطمئن على ما يكتبه بـدون أن يعـرض             شخصيته ،   

اسمه الحقيقى لنكسة أو هزة ؛ أو أن تظهر فنانة جديدة وتصطنع اسماً فنيـاً               
جديداً لها لتطلقه على نفسها بقصد أن تلفت نظر الجماهير لتحقيق الشهرة فى             

لمغنى أو الممثل أن اسمه صعب النطق أو غيـر           ، أو يجد ا    ١٣٧المجال الفنى 
موسيقى أو أنه اسم شائع ، فيختار اسماً سهالً أو متميزاً أو سـهل الحفـظ ،              

   . ١٣٨لكى يظهر به على الجمهور ويساعده على الشهرة
     ويتمتع االسم المستعار بذات الحماية القانونية إذا اشتهر به الـشخص ؛            

  .١٣٩ويكون شأنه فى ذلك شأن االسم الحقيقىبحيث يصبح متعلقاً بشخصيته، 
                                                

   .١٣٨د جالل محمد إبراھیم ، مرجع سابق ، ص.ا : انظر ١٣٥
واإلجراء الواجب اتباعھ فى ذلك ھو تقدیم طلب على نموذج معد لذلك إلى مفتش االحوال المدنیة بالمحافظة الذى یحیلھ إلى  ١٣٦

  "١٩٦٠ لسنة ٢٦٠القانون رقم " لتى بینتھا الالئحة التنفیذیة لقانون األحوال المدنیة لجنة خاصة تفصل فیھ وفقًا لإلجراءات ا
د .د محمد على عمران ؛ ا. ؛ ا٧٩د احمد شوقى عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص .ا:  لمزید من التفاصیل فى ھذا الشأن انظر 

.   ؛د٢٥٩نعمان جمعة ، مرجع سابق  ، ص . د عبد الودود یحیى ، د.؛ ا١٥٦فیصل زكى عبد الواحد ، مرجع سابق ، ص 
 ؛ ١٣٦د جالل محمد إبراھیم ، مرجع سابق ، ص.  ؛ ا٦٩رمضان أبو السعود ، مرجع سابق ، ص . جالل العدوى ؛ د

   .٣٠٢رمضان أبو السعود ، مرجع سابق ، ص .د
   .١٤٣محمد عبد الوھاب خفاجى ، مرجع سابق ، ص . د : انظر ١٣٧
   .٤٢٨ة ، مرجع سابق  ، ص نعمان جمع. د : انظر ١٣٨
  .٢٠٨یاسین محمد یحیى ، مرجع سابق ، ص . د : انظر ١٣٩
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٧٠

   االسم التجارى –٣    
لكى يتميز  هو االسم الذى يتخذه شخص أو شركة أو أية مؤسسة تجارية                 

 هو اسم صاحب المحـل أو       التجاريبه المحل أو المنشأة ، وقد يكون االسم         
  .١٤٠المنشأة ، وقد يكون اسماً آخر 

ختلف عن حق الشخص على اسمه ، إذ أن          ي التجاريوالحق على االسم         
 له صفة مالية ، ولهذا يصح التصرف أي حق مالى التجاريالحق على االسم 

 شريطة أال يكون هذا التصرف مستقالً عن المحل         فيه بالتنازل عنه إلى الغير    
 التجـاري  ، ويجوز للمتصرف إليه أن يستخدم فى هذه الحالة االسم            التجاري

  . ١٤١ المتصرف فيه التجاريمميزة للمحل المتصرف فيه كعالمة 
 وللمعتدى عليه أن يـدفع هـذا        التجاريوال يجوز االعتداء على االسم           

وله أن يطالب المعتدى سواء كان هذا االعتداء بانتحال هذا االسـم            االعتداء  
  . أو بطريقة أخرى بوقف االعتداء وبتعويضه عما أصابه من ضرر التجاري

       

                                                
  .٧٠رمضان أبو السعود ، مرجع سابق ، ص . د جالل على العدوى ، د.ا : انظر ١٤٠
رمضان . د جالل على العدوى ، د. ؛ ا١٥٢د فیصل زكى عبد الواحد ، مرجع سابق ، ص .د محمد على عمران ، ا.ا: انظر ١٤١

    ٧٠ السعود ، مرجع سابق ، ص أبو
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٧١

  ث الفرع الثال
  الموطن

Le domicile    
  تعريف الموطن : أوالٌ 

الموطن هو المقر القانونى للشخص بالنسبة لكل ما يتعلق بأعمالـه                     
وتصرفاته القانونية ، وعالقاته مع غيره من األشخاص ، بحيث يعد موجوداً            

  . ١٤٢فيه بصفة دائمة ، حتى ولو تغيب عنه فترة مؤقتة 
فالموطن هو الذى يقـيم     : وفى هذا المعنى يختلف الموطن عن محل اإلقامة         

  .قامة دائمة ومستقرة ولو تخلل ذلك فترات غياب مؤقتة فيه الشخص إ
وأما محل اإلقامة فهو المكان الذى يقيم فيه الشخص ولو كـان ذلـك                    

   .    ١٤٣بصفة مؤقتة كاإلقامة فى فندق أثناء رحلة سياحية أو غير ذلك
 أن   من القانون المدنى المصرى على     ٤٠وهذا هو ما نصت عليه المادة            

الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة ويجوز أن يكون للـشخص         " 
  ". من موطن ، كما يجوز إال يكون له موطن ما  أكثرفى وقت واحد 

      والغالب أن يكون لكل شخص موطن، وقد يكون للشخص الواحد أكثر           
من موطن وقد يكون الشخص بال موطن ، ويتعدد موطن الشخص إذا كانت             

ومثال على ذلك ، من يكون لـه        . قامة ثابتة ومستقرة فى أكثر من مكان        له إ 
أكثر من زوجة فيتعدد موطنه بتعدد زوجاته ، وال يكون للشخص موطن إذا             
لم تكن له إقامة ثابتة ومستقرة فى مكان ما ، كما هو الشأن بالنـسبة للبـدو                 

 بمكان وجـود  الرحل ، الذين يستقرون فى مكان بعينه ، ويعتد فى هذه الحالة   
                                                

  .٣٣٠د احمد عبد الحمید عشوش ، مرجع سابق ، ص .؛ ا .٣٣٧رمضان أبو السعود ، مرجع سابق ، ص . د : انظر ١٤٢
   .١٥٨فیصل زكى عبد الواحد ، مرجع سابق ، ص . د محمد على عمران ، د.ا : انظر ١٤٣
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٧٢

إال أن المشرع المصرى لم يقرر قاعدة عامة فى هذا الصدد ،             . ١٤٤الشخص
 مرافعات ، بصدد إعالن أوراق المحضرين على        ١٣/١٠حيث نصت المادة    

إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة على آخر         " أنه  
  ".  ورتها إلى النيابة موطن معلوم له فى الجمهورية العربية المتحدة وتسلم ص

  أهمية الموطن  : ثانياٌ 
 يعد الموطن من أهم عناصر الشخصية القانونية ، فإذا كانـت الحالـة                  

المدنية تحدد مركز الشخص بالنسبة إلى األسرة والدولة ، وإذا كـان االسـم           
كأحد عناصر الشخصية يسمح بالتعرف على الفرد وتمييزه عن غيره ، فـإن       

كن من العثور على مقر الشخص ومكانه ، ويترتب على ذلـك ،             الموطن يم 
  : فوائد قانونية عدة ، أهمها 

  :تحديد االختصاص القضائى 
تختص المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه بنظر الدعاوى              

، وبالتالى إذا رفض المدين    ١٤٥المتعلقة بالمنقوالت والحقوق الشخصية كالدين      
ين فى الموعد المتفق عليه للدائن ، فإنه يجب على هذا االخيـر أن         الوفاء بالد 

يرفع الدعوى على المدين أمام المحكمة التى يقع فى دائرتها محـل إقامتـه              
  .المعتادة 

  
  

                                                
  .١٥٨، مرجع سابق ، ص فیصل زكى عبد الواحد . د محمد على عمران ، د.ا : انظر ١٤٤
 من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة من أن یكون اإلختصاص للمحكمة التى یقع فى دائرتھا ٤٩ حیث تنص المادة  ١٤٥

موطن المدعى علیھ ما لم ینص القانون على خالف ذلك ، فإذا لم یكن للمدعى علیھ موطن بجمھوریة مصر العربیة یكون 
قع فى دائرتھا محل إقامتة ، وإذا تعدد المدعى علیھ كان االختصاص للمحكمة التى یقع فى دائرتھا األختصاص للمحكمة التى ی

  .موطن أحدھم 
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٧٣

  : إعالن األوراق القضائية 
 جميع األوراق القضائية من مذكرات وإنذارات وغيرها إلـى             يتم إعالن   

  " .  مرافعات ۱۰المادة  " الشخص نفسه أو فى موطنه
  : تحديد مكان الوفاء بااللتزام 

بالنسبة لاللتزام الذى يتعلق بشيء معين بالذات وجب تسليمه فى المكان                
الذى كان موجوداً فيه وقت نشوء االلتزام ، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى               

الذى يوجـد   بغير ذلك ، أما فى االلتزامات األخرى فيكون الوفاء فى المكان            
فيه موطن المدين وقت الوفاء أو فى المكان الذى يوجد فيه مركـز أعمـال               

  . " من القانون المدنى٣٤٧المادة "المدين إذا كان االلتزام متعلقاً بهذه األعمال 
  :       شهر اإلفالس 

أن شهر إفالس التاجر الذى يتوقف عن سداد ديونه هو من اختصاص                  
ى دائرتها موطن التاجر المفلس ، وكذلك الحـال ، فـإن            المحكمة التى يقع ف   

شهر اإلعسار بالنسبة إلى غير التجار هو من اختصاص المحكمة التى يقـع             
  .فى دائرتها موطن المدين المعسر 

  كيفية تحديد الموطن: ثالثاٌ 
من غير المنطقي أن يتحدد موطن الشخص على أساس المكـان الـذى                  

 وجود الشخص فى مكان معـين وجـوداً عـابراً أو            يتواجد فيه ، فقد يكون    
مصادفة ، وقد يصعب فى كثير من األحيان التوصل إلى معرفة هذا المكان ،             

 ه وال صالح من يريـد التعامـل معـه ،          وليس فى ذلك صالح الشخص نفس     
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٧٤

وباستبعاد هذا المكان ، فإن األمر ال يخلو من أحد فرضين يمكـن التعويـل               
  .١٤٦عليهما كموطن للشخص 

 إما أن ينظر إلى المكان الذى يوجد        ":التصوير الحكمي   " الفرض األول        
كتـب بالنـسبة    كمكان الم " فيه المركز الرئيسى ألعمال الشخص ومصالحه       

   " .  ، والمصنع بالنسبة لصاحبه  بالنسبة للتاجرالتجاريللمحامى والمحل 
موطن على أسـاس     ويتحدد فيه ال    " :الواقعيالتصوير  " الفرض الثانى        

  .اإلقامة الفعلية للشخص 
هو الذى أخذ به المشرع المصرى ،        " الواقعي" وهذا التصوير األخير         

الموطن هو المكان الذى يقـيم فيـه        "  مدنى على أن     ٤۰حيث نصت المادة    
  ". الشخص عادة 

العنصر األول هـو     : ووفقاً لهذا التصوير يتكون الموطن من عنصرين           
 السكن فال يعتبر موطناً للشخص المكان الذى يتردد عليه أي الفعلية ؛   ةاإلقام

لزيارة قريب مثالً أو صديق ، مادام أنه يعود بعد ذلك إلى منزله هو ، كمـا                 
المنزل الذى يجرى تجهيزه للسكنى ، ألن الشخص أنه ال يعد موطناً للشخص      

   .١٤٧ ال يمكن أن يقيم فيه اقامة فعلية
 اإلقامـة وهذا االعتياد يتطلب أن تكون       لثانى هو االعتياد ؛   والعنصر ا       

 مـدة معينـة أو      اإلقامـة غير عرضية أو مؤقتة ، ولكنه ال يتطلب         مستقرة  

                                                
.  ؛  د٥٩٣د عبد المنعم البدراوى ، مرجع سابق ، ص .ا:  ؛ ٨١د احمد شوقى عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص .ا  :انظر ١٤٦

سعید فھمى صادق ، مرجع سابق ، . د عبد الحمید عشوش ؛ دد احم.  ؛ ا١٠٠محمد نصر رفاعى ، مرجع سابق ، ص 
د جالل محمد إبراھیم ، . ؛ ا١٦٠د فیصل زكى عبد الواحد ، مرجع سابق ، ص.د محمد على عمران ؛ ا.  ؛  ا٣٣١ص

. د جالل العدوى ، د. ؛ ا١٧٦د محمد شكرى سرور، مرجع سابق ، ص . ؛ ا١٤٦ ، ص٥٥مرجع سابق ، فقرة 
   .٢١٤یاسین محمد یحیى ، مرجع سابق ، ص .  ؛ د٧٦د ، مرجع سابق ، ص رمضان أبو السعو

 
  رمضان أبو السعود ، مرجع سابق ،             . د جالل العدوى ، د. ؛ ا١٧٧د محمد شكرى سرور، مرجع سابق ، ص.ا :انظر ١٤٧

 .  ٧٧             ص 
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٧٥

اتصالها دون انقطاع ، ولهذا ال يعد المكان الذى يقيم فيه الشخص أثناء السفر         
   . ١٤٨ فيه هى اقامة عرضية مؤقتةإقامتهأو مدة المصيف موطناً له ، ألن 

  أنواع الموطن : رابعاٌ 
     ينقسم الموطن إلى نوعين هما الموطن العام والموطن الخاص ، وينقسم           
الموطن العام إلى نوعين ، الموطن العام اإلرادى والموطن العام القانونى أو            
اإللزامى ، أما الموطن الخاص فهو ينقسم إلى ثالثة أنواع وهـم ، المـوطن             

 يسمى بموطن األعمال ، وموطن القاصر المأذون        التجارى أو الحرفى أو ما    
ومن فى حكمه ، والموطن المختار ، وسوف نعرض لهذه األنـواع جميعـاً              

   .١٤٩بشىء من التفصيل
  : حاالت الموطن الخاص 

  : للموطن الخاص ، فى القانون المدنى المصرى ، ثالثة أنواع هى      
   والحرفي التجاريموطن األعمال أو الموطن  –
 القاصر المأذون له باإلدارة ومن فى حكمه موطن  –

 الموطن المختار  –

  :      وسوف نتعرض إلى هذه الحاالت بشيء من التفصيل 
  : موطن األعمال أو الموطن التجارى أو الحرفى 

يعتبر المكان الذى يباشر فيه الشخص "  مدنى على أنه ٤۱تنص المادة      
ة األعمال المتعلقة بهذه التجارة أو تجارة أو حرفة موطناً بالنسبة إلى إدار

  " . الحرفة 

                                                
  .  ٧٧ ، ص رمضان أبو السعود ، مرجع سابق. د جالل العدوى ، د.ا   :انظر١٤٨
   .٤٩١محمد عبد الوھاب خفاجى ، مرجع سابق ، ص .   د:انظر  ١٤٩
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٧٦

وعلى ذلك ، فقد جعل القانون المدنى المكان الذى يباشر فيه الـشخص                  
تجارة أو حرفة موطناً بالنسبة لألعمال المتعلقة بتلك التجـارة أو الحرفـة ،              
ويترتب على ذلك ، أن التاجر و الحرفى لهما إضافة إلى موطنهما العام وهو              

ل إقامتهما موطن خاص يتمثل فى المكان الذى يباشر فيـه كـل منهمـا               مح
وموطن األعمال بالنسبة إلى التاجر أو الحرفى هو موطن         . تجارته وحرفته   

خاص فقط بالنسبة للمعامالت القانونية المتعلقة بتجارتـه أو بحرفتـه ، أمـا         
ه العادى  بقية شئون هذا الشخص ، فيبقى الموطن فى شأنها موطن          بالنسبة إلى 

  .١٥٠وهو محل إقامته المعتادة 
  موطن القاصر المأذون له باإلدارة ومن فى حكمه 

 يجعل القانون موطن القاصر ومصلحته هو موطن من ينوب عنه قانوناً               
  . ١٥١، ومن يستطيع إدارة شئونه بدالٌ منه 

     ولما كان القانون يجيز للقاصر ، إذا بلغ ثمانى عـشرة سـنة ميالديـة                
باشرة بعض اإلعمال القانونية ، ويكون القاصر بالنسبة لهذه األعمال كمـا            بم

لو كان كامل األهلية ، رغم أنه يظل ناقص األهلية فى كافة أعمالة األخـرى          
  . عدا اإلدارة 

يكـون  "  من القانون المدنى على أنه       ٤٢     وهذا هو ما نصت عليه المادة       
 حكمه موطن خاص بالنسبة إلـى       للقاصر الذى بلغ ثمانى عشر سنة ومن فى       

  ". األعمال والتصرفات التى يعتبره القانون أهالً لمباشرتها 

                                                
.  ؛ د٢١٧یاسین محمد یحیى ، مرجع سابق ، ص .  ؛ د٨٣د احمد شوقى عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص .ا : انظر ١٥٠

مرجع سابق د جالل محمد إبراھیم ، . ؛ ا٤٤٥مصطفى محمد الجمال ؛ عبد الحمید محمد الجمال ، مرجع سابق ، ص 
  .١٦١، ص 

  . ١٨١د محمد شكرى سرور ، مرجع سابق ، ص .ا : انظر ١٥١
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     وإذا كان هذا النص لم يذكر سوى القاصر الذى بلغ ثمانى عشرة سـنة              
ومن فى حكمه ، إال أن هذا النص يمتد إلى القاصر الذى لم يبلغ ثمانى عشرة     

 يعتبره القانون أهالٌ لمباشرتها ، بحيث سنة ،بالنسبة لألعمال والتصرفات التى   
يكون له موطن خاص بهذه األعمال هو المكان الذى يقيم فيه عادة ، وذلـك               

   .  ١٥٢بجانب موطنه العام القانونى وهو موطن نائبه القانونى
     وخالصة ما سبق ، أن القاصر المأذون له باإلدارة ومن فى حكمه مـن              

بموطنين ، موطن عام ، يتحدد بشكل الزامى        المحجور عليهم يتمتع كل منهما      
، وهو موطن من ينوب عنه قانوناً ، وموطن خاص ، يتحدد بشكل اختيارى              
، حيث يحدد القاصر أو من فى حكمه موطنه الخاص باإلدارة المأذون له بها              

  .١٥٣سواء فى محل إقامته أو محل صناعته أو تجارته محل اإلذن باإلدارة 
  :الموطن المختار 

 وهو المكان الذى يتخذه الشخص من أجل تنفيذ عمل قـانونى معـين ،                  
وبالتالى يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل ، بما فى ذلك               

 ، وهذا األمر يسهل كثيراٌ اإلجراءات والمعامالت        الجبري، إجراءات التنفيذ    
لموطن المختـار إال  القانونية ، وخاصة فى مجال التجارة ، وال يجوز إثبات ا   

  .١٥٤بالكتابة 
 مكتب محام موطن مختار له      باختيار     ومن أمثلة ذلك ، أن يقوم الشخص        

 عمل قانونى معين كبيع عقار أو  إجراء، وهذا ما يحدث عندما يريد الشخص        
  .١٥٥كتابة عقد أو رفع دعوى 

                                                
   .٧٩رمضان أبو السعود ، مرجع سابق ، ص . د جالل العدوى ؛ د.ا : انظر ١٥٢
  .١٥٤محمد عبد الوھاب خفاجى ، مرجع سابق ، ص. د :  انظر ١٥٣
  .١٦٣د جالل محمد إبراھیم ، مرجع سابق ، ص.ا : انظر ١٥٤
   .٢١٩یاسین محمد یحیى ، مرجع سابق ، ص . د : انظر ١٥٥
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٧٨

به      وينحصر الموطن المختار فى شأن العمل القانونى المعين ، فال يعتد            
فى عمل قانونى آخر ، فمكتب المحامى الذى تحدد كموطن مختـار بالنـسبة       
لعمل قانونى معين ، ال يكون موطناً مختاراً بالنسبة لعمل قانونى آخر ، حتى              

   .١٥٦ولو كان مهمة الدفاع مسندة إلى المحامى نفسه
     واألصل أن يكون اتخاذ موطن مختار بالنسبة لتنفيذ عمل قانونى معـين            

اً جوازياً للشخص ، فيجوز أن يكون موطنه العام هو المـوطن بالنـسبة              أمر
لتنفيذ هذا العمل ، وقد اشترط المشرع إثبات الموطن المختار بالكتابة منعـاً             

  .١٥٧من اثارة الشك حول وجوده 
     ويجب على الشخص الذى اتخذ من مكتب محام موطناً مختاراً لـه ، أن      

المسندة إليه وهذا يقتضى إبرام توكيل نيابة عنه        يبرم معه عقداً يحدد األعمال      
  .١٥٨سواء كان توكيالً عاماً أو توكيالً خاصاً 

  
  
   

                                                
   .٨٥د احمد شوقى عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص.ا : انظر ١٥٦
  .٣٤٥رمضان أبو السعود ، مرجع سابق ، ص.  ؛ د٢٢٠یاسین محمد یحیى ، مرجع سابق ، ص . د : انظر ١٥٧
 .١٥٤محمد عبد الوھاب خفاجى ، مرجع سابق ، ص . د :  انظر ١٥٨
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  الفرع الرابع 

  األهلية

  أهلية الوجوب وأهلية األداء 
     تبدأ الشخصية القانونية لإلنسان بتمام والدته حياً حتى وفاتـه ، وهـذه             

له أو عليه ، فبمجرد والدة الشخصية القانونية هى صالحية الشخص للوجوب 
   . ١٥٩اإلنسان يكون صالحاً ألن تتقرر له الحقوق وألن يتحمل بااللتزامات

إال أنه يلزم مباشرة الحقوق وااللتزامات حتى تتحقق اآلثـار المترتبـة                 
 للفرد وقـدرة    إراديبنشاط  عليها ، وهذا ال يكون ممكناً إال إذا كان مرتبطاً           

ه ؛ وهذه المباشرة أو القدرة هـى مـا يطلـق عليـه              معينة على التمييز لدي   
   .١٦٠فما هو المقصود بها ، وما هى أحكامها ؟ " األهلية " اصطالحاً 

  تحديد معنى األهلية بنوعيها : أوالً 
                     capacité jouissance  أهلية الوجوب 

   .١٦١تويقصد بها صالحية الشخص ألن يكتسب الحقوق ويتحمل االلتزاما   
وتثبت أهلية الوجوب للجميع بصرف النظر عـن الـسن أو اإلدراك أو             

 ؛ ألن   ١٦٢ غير المميز أو المجنون    كالصبيالتمييز ، فهى تتقرر لعديم التمييز       
  أهلية الوجوب مالزمـة للـشخص ،       ، وتظل مناط أهلية الوجوب هو الحياة      

فاإلنـسان بمجـرد   ، وال تزول عنه إال بالوفـاة ،    طالما بقى على قيد الحياة      
                                                

   .٦٠٦ ، ص ٣٩٤بد المنعم البدراوى ، مرجع سابق ، فقرة د ع.ا : انظر ١٥٩
  .١٦٣د فیصل زكى عبد الواحد ، مرجع سابق ، ص .د محمد على عمران ؛ ا.ا : انظر ١٦٠
  د  احمد شوقى عبد الرحمن ، مرجع سابق ، . ؛ ا٩٥ ، ص  ١د السنھورى ، الوجیز فى شرح القانون المدنى ، ج .ا : انظر ١٦١

  السنھورى ، الوجیز فى شرح القانون .  ؛ د٣٥٤ ، ص ٤محمد مرسى ، شرح القانون المصرى ، ط.  ؛ د٨٧              ص 
  .٣٩د احمد سالمة ، المدخل لدراسة القانون ، ص . ، ا٩٥ ، ص ١              المدنى ، ج 

   .١٨٥د جالل محمد إبراھیم ، مرجع سابق ، ص .ا : انظر ١٦٢
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والدته تثبت له الحقوق وااللتزامات عليه ، ولكنـه ال يـستطيع أن يباشـر               
األعمال والتصرفات القانونية بنفسه ؛ فهو غير أهل لمباشرة هذه األعمـال ،      
" وتلك القدرة على مباشرة األعمال القانونية هى التى تسمى فى االصـطالح           

  .١٦٣" أهلية األداء 
                   capacité d'exerciceأهلية األداء 

هى صالحية الشخص للتعبير عن إرادته تعبيراً يعتد به القانون ،      
ومعنى ذلك أن أهلية األداء هى قدرة الشخص على إبرام التصرفات القانونية 
وبالتالى ، فهى ال تثبت لكل إنسان بمجرد ميالده ، أى بمجرد ثبوت 

 تثبت لإلنسان الذى تتوافر لديه ملكات التمييز وإنماالشخصية القانونية له ، 
واإلدراك ، فأهلية األداء قد تكون معدومة ، وذلك منذ ميالد الشخص حتى 
بلوغه سبع سنوات ، وقد تكون أهلية األداء كاملة ببلوغ الشخص إحدى 
وعشرين عاماً ، وحينئذ يكون كامل اإلدراك والتمييز ، وقد تكون أهلية 

وهى تكون كذلك إذا بلغ الشخص سبع سنوات حتى قبل األداء ناقصة ، 
    . ١٦٤بلوغه إحدى وعشرين عاماً ، وحينئذ يكون ناقص اإلدراك والتمييز

  التفرقة بين أهلية الوجوب وأهلية األداء : ثانياً 
     إذا كانت أهلية الوجوب هى صالحية الشخص الكتساب الحقوق 

ة بين الحقوق السياسية والحقوق والتحمل بااللتزام ، ومع ذلك يجب التفرق
المدنية ، فأما بالنسبة إلى الحقوق السياسية ، فإن القانون هو الذى يحدد أهلية 
الشخص بالنسبة إلى كل حق من هذه الحقوق ، فيبين القانون مثالً الشروط 

  . الالزمة لتولى الوظائف العامة وحق االنتخاب وحق الترشيح 
                                                

  .٦٠٦ ، ص ٣٩٤وى ، مرجع سابق ، فقرة د عبد المنعم البدرا.ا : انظر ١٦٣
   .١٥٦محمد عبد الوھاب خفاجى ، مرجع سابق ، ص. د : انظر ١٦٤
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٨١

 ١٨لقانون من أن المصريين البالغين من العمر ومن ذلك ما ينص عليه ا     
؛ وأن المصريين سنة يكون لهم دون غيرهم حق تولى الوظائف العامة 

    .١٦٥ سنة يكون لهم حق انتخاب أعضاء مجلس الشعب١٨البالغين من العمر 
وأما بالنسبة للحقوق غير السياسية ، فاألصل أنها تثبت بالنسبة للكافة       

ومن أمثلة القيود . ت التى يحد فيها القانون من هذه األهلية فيما عدا الحاال
  : التى تحد من أهلية الوجوب ما يأتى 

ال يجوز للقضاء وال أعضاء النيابة "  مدنى بأنه ٤٧۱ما تنص عليه المادة  –
وال للمحامين وال لكتبة المحاكم وال للمحضرين أن يشتروا بأسمائهم وال 

فيه كله أو بعضه إذا كان النظر فى النزاع باسم مستعار الحق المتنازع 
فى اختصاص المحكمة التى يباشرون أعمالهم فى              يدخل 

  ".البيع باطالً                   دائرتها وإال وقع 
"  من أنه ۱۹٥١ لسنة ٣٧ما تنص عليه المادة األولى من القانون رقم  –

 أم اعتباريين نبيعيييحظر على غير المصريين سواء كانوا أشخاصاً ط
اكتساب ملكية  األراضى الزراعية واألراضى القابلة للزراعة واألراضى 
الصحراوية بالجمهورية العربية المتحدة ، ويشمل هذا الحظر الملكية التامة 

 ".كما يشمل ملكية الرقبة أو حق االنتفاع 

ورية ما تنص عليه الفقرة األولى من المادة األولى من قرار رئيس الجمه –
 فى شأن تعيين حد أقصى لملكية األسرة ١٩٦۹ سنة ٥٠بالقانون رقم 

ال يجوز ألي فرد " والفرد من األراضي الزراعية وما فى حكمها من أنه 

                                                
   .١٦٤د فیصل زكى عبد الواحد ، مرجع سابق ، ص.د محمد على عمران ؛ ا.ا : انظر ١٦٥
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٨٢

أن يمتلك من األراضي الزراعية وما فى حكمها من األراضي البور 
 ". فداناً نواألراضي الصحراوية أكثر من خمسي

حكام الشريعة الغراء من أن القاتل ال يصلح أن ومن ذلك أيضاً ما تقرره أ –
 ".يمتلك بطريق الميراث من تركة مورثه 

     وأما بالنسبة ألهلية األداء ، فإنها ال تثبت إال لمن بلغ درجة معينة من 
  .النضج تسمح له بالتمييز بين ما يضر وما ينفع 

فات القانونية ومادام أن أهلية األداء هى صالحية الشخص إلبرام التصر     
فإنها ترتبط بإرادته ، والبد أن يتحدد نطاقها باألعمال اإلرادية ال باألعمال 

والسبب فى ذلك هو أن اآلثار القانونية ترتبط بالتصرف القانونى . المادية 
تبعاً لنشاط اإلرادة ، فاإلرادة هى التى تهدف إلى إحداث األثر القانونى وأما 

التى يرتب عليها القانون آثاراً ، فإن هذه اآلثار بالنسبة لألعمال المادية 
يرتبها القانون بغض النظر عن انصراف اإلرادة إلى إحداثها أو عدم 

   .١٦٦انصرافها
ولما كانت القدرة على التمييز تتدرج عند اإلنسان تبعاً لسنه وما يصيبه      

من عوارض ، فإن أهلية األداء تتدرج هى األخرى من االنعدام إلى النقصان 
  : لذلك فإننا سنتعرض لما يأتى  . ١٦٧إلى الكمال

  داء مراحل أهلية األ –
 عوارض األهلية  –

                                                
  .١٦٥د فیصل زكى عبد الواحد ، مرجع سابق ، ص.د محمد على عمران ؛ ا. ا:انظر  ١٦٦
د مصطفى محمد الجمال ؛ عبد الحمید محمد الجمال ، . ؛ ا٨٩مد شوقى عبد الرحمن ، مرجع سابق ، صد  اح. ا:انظر  ١٦٧

   .٤٤٨ ، ص ٤١٩مرجع سابق ، فقرة 
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  الغصن األول 

  مراحل أهلية األداء 
      اعتد القانون بسن الشخص كمعيار لتحديد مدى أهلية األداء المقررة له 

، طالما أن قدرة الشخص على التمييز واإلدراك تتدرج بحسب سنه ، فقد 
ربط القانون بين مدى خطورة التصرف من ناحية وسن المتصرف من ناحية 

، فقد فرق المشرع بين بين ثالثة مراحل من وفى هذا الصدد  . ١٦٨أخرى
  : عمر اإلنسان 

وتبدأ هذه المرحلة بميالد : انعدام أهلية الصبى غير المميز  : المرحلة األولى
  . اإلنسان حياً وتنتهى ببلوغه السابعة من عمره 

 حتى وتبدأ هذه المرحلة ببلوغ الصبى السابعة من عمره : المرحلة الثانية
  . بلوغ سن الرشد 
وتستمر هذه المرحلة من وقت اكتمال اإلنسان سن الرشد  : المرحلة الثالثة

  .ببلوغه إحدى وعشرين عاماً لحين وفاته 
وسوف ندرس بالتفصيل لحكم القانون للتصرفات التى يجريها الشخص     

  .خالل مراحل حياته 
  " عديم األهلية " الصبى غير المميز : أوالً 
 ال يكون أهالً لمباشرة حقوقه –۱"  مدنى على أنه ٤٥  حيث نصت المادة    

  . المدنية من كان فاقد التمييز لصغر فى السن أو عته أو جنون 
  .  وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقداً للتمييز –۲

                                                
  د  احمد شوقى .  ، ا٤٤٨ ، ص ٩٤١د مصطفى محمد الجمال ؛ عبد الحمید محمد الجمال ، مرجع سابق ، فقرة . ا:انظر  ١٦٨

 ٨٩ سابق ، ص              عبد الرحمن ، مرجع
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     ويتضح من هذا النص ، أن المشرع ال يرى فى اإلنسان أنه أصبح 
صل لهذه السن ، أما قبلها فيكون الشخص فاقد التمييز ، مجرد مميز إال إذا و

   .١٦٩وبالتالى فاقد ألهلية األداء

  أحكام تصرفات الصىب غري املميز  
يكون الصبى عديم التمييز أى عديم األهلية ، له أهلية فى هذه المرحلة     

وجوب كاملة وليست له أهلية أداء مطلقاً ، وبناء عليه ال يستطيع هذا الصبى 
أن يقوم بأى عمل من األعمال القانونية بنفسه ، وأى تصرف يجريه يقع 

"  مدنى على أنه ١١٠وهذا هو ما نصت عليه المادة  باطالً بطالناً مطلقاً ،
ليس للصغير غير المميز حق التصرف فى ماله ، وتكون جميع تصرفاته 

  " .باطله 
أو ضارة ضرراً ضاً ويستوى أن يكون التصرف الذى يجريه نافعاً نفعاً مح   

    .١٧٠محضاً ، أو دائرة بين النفع والضرر
مثال ذلك ، أن الطفل فى هذه المرحلة ال يجوز أن يقبل الهبة النعدام      

رغم كونها تصرف نافع نفعاً إرادته وفقدان تمييزه ، وبالتالى تبطل الهبه له 
   .محضاً 

إبرام التصرفات القانونية واحتراماً لرغبة الطفل الذى لم يبلغ سن السابعة فى 
، فقد قرر المشرع أن يتولى نيابة عنه فى مباشرة تصرفاته الممثل القانونى 
له وهو الولى أو الوصى ، حيث يثبت الوالية على ماله لوليه ثم لوصيه طبقاً 

                                                
   .١٨٦ ، ص ٥٢١د محمد شكرى سرور ، مرجع سابق ، فقرة . ا:انظر  ١٦٩
   .٧٩١د جالل محمد إبراھیم ، مرجع سابق ، ص. ا:انظر  ١٧٠
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 بشأن أحكام الوالية على ۱٩٥۲ لسنة ۱۱٩لما هو وارد بالقانون رقم 
   .١٧١المال

 إذا كان التصرف القانونى ال يستلزم تعبيراً إرادياً من      ويختلف الحكم ،
جانب الصبى غير المميز ، فتترتب آثاره القانونية ، ويتمثل ذلك فى 
التصرفات القانونية الصادرة بإرادة منفردة ، كما فى الوصية ، التى يكفى 
فيها إرادة الموصى والتى ينتقل بمقتضاها المال الموصى به إلى الموصى له 

صرا على وصيته دون حاجة إلى القبول من جانب الموصى له ، لذلك م
    .١٧٢تصح الوصية للصبى غير المميز

  " ناقص األهلية " الصبى المميز : ثانياً  
كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ "  مدنى على أنه ٤٦     حيث نصت المادة 

هلية وفقاً لما سن الرشد وكل من بلغ وكان سفيهاً أو ذا غفلة يكون ناقص األ
  ".يقرره القانون 

ناقص اإلدراك لصغر سنه نسبياً ، لذا ويعد الصبى فى هذه المرحلة      
يسمى بناقص األهلية لتوافر قدر من األهلية لديه يختلف سعة وضيقاً أيضاً 

بحسب تقدمه فى السن ، ولكنه ال يصل إلى مرحلة الكمال ، فهو ليس معدوم 
  . ١٧٣ بكاملها ، ولكنه يتمتع ببعضها فقط األهلية ، وليس أيضاً

                                                
محمد عبد . د ؛  ٢٤٥ ، ص٩٤١د مصطفى محمد الجمال ؛ عبد الحمید محمد الجمال ، مرجع سابق ، فقرة .ا :انظر  ١٧١

   .١٥٨الوھاب خفاجى ، مرجع سابق ، ص
د .ا : ؛ ١٩٧د جالل محمد إبراھیم ، مرجع سابق ، ص. ؛ ا٩١د  احمد شوقى عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص . ا:انظر  ١٧٢

   .   ٤٥٢ ، ص٤١٩مصطفى محمد الجمال ؛ عبد الحمید محمد الجمال ، مرجع سابق ، فقرة 
  .٢٠٠د جالل محمد إبراھیم ، مرجع سابق ، ص. ا:انظر  ١٧٣
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  أحكام تصرفات الصىب املميز 
 من القانون المدنى ١١١تنص على حكم تصرفات الصبى المميز المادة 

  بقولها 
 إذا كان الصبى مميزاً ، كانت تصرفاته المالية صحيحة ، متى كانت –١

  . نافعة نفعاً محضاً ، وباطلة متى كانت ضاره ضرراً محضاً 
 أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر ، فتكون قابلة لإلبطال –۲

لمصلحة القاصر ، ويزول حق التمسك باإلبطال ، إذا أجاز القاصر التصرف 
بعد بلوغه سن الرشد ، أو إذا صدرت اإلجازة من وليه أو من المحكمة 

  ".بحسب األحوال وفقاً للقانون 
حديد مدى صحة التصرف القانونى الذى وعلى ذلك ، فإنه يتوقف ت     

                     يجريه الصبى المميز على ما إذا كان التصرف نافعاً نفعاً محضاً له ،
  أو ضارة ضرراً محضاً ، أو دائرة بين النفع والضرر ، وسنميز بين 

من التصرفات القانونية التى يجريها الصبى المميز فى هذه األنواع الثالثة 
  . ١٧٤رحلة الم
  وتقع صحيحة :  النافعة نفعاً محضاً  القانونية التصرفات–۱

حيث يعتبر الصبى المميز بالنسبة لها شأن اإلنسان بالغ سن الرشد أى      
، فتثبت له أهلية األداء الالزمة لمباشرة التصرفات يعتبر كامل األهلية 

زيد حيحة ؛ ألنها تالقانونية النافعة نفعاً محضاً له ؛ فتقع جميع تصرفاته ص
من حقوق الشخص أو تنقص من التزاماته ، دون مقابل يعطيه ، أو هو 

  . التصرف الذى يثرى من يباشره دون أن يدفع مقابالً لذلك 

                                                
  .٣٩د شوقى عبد الرحمن ، مرجع سابق ، صد  احم. ا:انظر  ١٧٤
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٨٧

قبول الهبة ، وقبول الوصية ، : ومن أمثلة هذا النوع من التصرفات     
ن مقابل ، وقبول االشتراط الوارد لمصلحته فى عقد التأمين لمصلحته بدو

   .١٧٥وقبول اإلبراء من دين فى ذمته
   وتقع باطلة بطالناً مطلقاً : التصرفات القانونية الضارة ضرراً محضاً –۲

حيث يعتبر الصبى المميز بالنسبة لها شأن عديم التمييز أو عديم األهلية      
ا ، وال أثر له ، وبالتالى فحكم هذه التصرفات أنها تقع باطلة بطالناً مطلقاً

قانوناً ، بل أنه ال يملك وليه أو وصية إجازة هذه التصرفات وال حتى القاصر 
  . ١٧٦نفسه ال يملك أن يجيز هذه التصرفات ولو بعد بلوغه سن الرشد 

ومن أمثلة هذه التصرفات الضارة ضرراً محضاً ، أن يقوم الصبى       
 ، ينه من الدينأو إبراء مد فى أحد البنوك ألحد األشخاص المميز بهبة مال له

  . فهى تقع باطلة بطالناً مطلقاً 
 وتقع قابلة لالبطال : التصرفات القانونية الدائرة بين النفع والضرر –۳

  . لمصلحة القاصر 
، إذا كان من شأنه يكون التصرف القانونى دائراً بين النفع والضرر      

 ألنه يؤدى ؛حصول الشخص على مقابل نظير افتقاره مع انتفاء نية التبرع 
ومثال هذه التصرفات إلى انقاص حق من الذمة مقابل زيادة التزام فى ذمته ، 

 الذى بمقتضاه ينقل البائع ملكية المبيع ويحصل مقابل ذلك على الثمن البيع
الذى يؤديه المشترى ، ومثال ذلك أيضاً المؤجر الذى يعطى للمستأجر منفعة 

تصرفات تحتمل الكسب و ال هذهالشىء مقابل الحصول على األجرة ، فكل 

                                                
   .٦١٦د عبد المنعم البدراوى ، مرجع سابق ، ص . ا:انظر  ١٧٥
 ١٥٨محمد عبد الوھاب خفاجى ، مرجع سابق ، ص. د ،  ١١٣رمضان أبو السعود ، مرجع سابق ، ص .  د: انظر ١٧٦
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القاصر إال إذا وجده القاصر   فال ينفذ التصرف إذا ابرمه ،تحتمل الخسارة
    .١٧٧تصرفا مكسبا له و أجازه

مع الوضع فى االعتبار ، أن الصبى المميز ال يعد عديم األهلية بالنسبة      
أن يباشرها لهذه التصرفات ، وإنما يعد ناقص األهلية ، وبالتالى ال يجوز له 

، ومع ذلك إذا باشر أياً منها ، فال يعد التصرف الصادر منه باطالً بطالناً 
، وإنما يعد باطالً بطالناً نسبياً لمصلحته ، حيث تنتج هذه التصرفات مطلقاً 

آثارها ، وإن أمكن بعد ذلك المطالبة بإبطالها ، بناء على من له مصلحة فى 
 يكون هذا الصبى المميز نفسه بعد هذا البطالن ، وصاحب المصلحة قد
    .١٧٨بلوغه سن الرشد أو وليه أو وصيه

وقد أجاز القانون للصبى المميز مباشرة تصرفات معينة على سبيل      
، حيث يقرر للصبى المميز أهلية أداء كاملة ، وخاصة بالنسبة االستثناء 

لقاعدة الواردة للتصرفات القانونية الدائرة بين النفع والضرر ، خروجاً على ا
  .  من القانون المدنى المصرى ١١١فى المادة 

 الخاص ١۹٥۲ لسنة ١١٩ من المرسوم بقانون رقم ٦١ تنص المادة –١
بالوالية على المال أن للقاصر الحق فى التصرف فيما يعطى إليه من أموال 
بغرض النفقة ، ويقع هذا التصرف صحيحاً ، وتتحدد مسئولية القاصر فى 

الذى هذه الحالة بقدر ما أعطى إليه من أموال بقصد النفقة ، ويكون للقاصر 
  .  سنة أهلية أداء كاملة بالنسبة لهذه التصرفات ٢١لم يبلغ سنه 

 وللقاصر أيضاً الذى بلغ الثامنة عشر أن يتجر إذا أذنته المحكمة فى ذلك –٢
  . وتقع تصرفاته التى يبرمها فى حدود هذا اإلذن صحيحة 

                                                
   .٣٩د  احمد شوقى عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص. ا:انظر  ١٧٧
   .٣١٢رمضان أبو السعود ، مرجع سابق ، ص .  د:انظر  ١٧٨
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يكون "  من قانون الوالية على المال من أنه ٦۳ ما تنص عليه المادة –٣
لقاصر الذى بلغ السادسة عشر أهالً للتصرف فيما يكسبه من عمله أجراً أو ا

السادسة عشر من عمره ، فإنه يكون أهالً للتصرف غيره ، فمتى بلغ القاصر 
فيما يكسبه من عمله الخاص ، وتكون له فى هذه الحدود أهلية أداء كاملة ، 

  .وتقع تصرفاته صحيحة 
  " االهلية كامل " البالغ الرشيد : ثالثاً 

كل شخص "  من القانون المدنى المصرى على أن ٤٤     حيث تنص المادة 
بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل األهلية 

  ".لمباشرة حقوقه المدنية،وسن الرشد هى إحدى وعشرون سنة ميالدية كاملة
ببلوغ القاصر ء الوصاية  من ذات القانون على انتها٤٧كما تنص المادة      

  .إحدى وعشرين سنة إال إذا تقرر الوصاية عليه 
وتطبيقاً لهذه النصوص ، فإذا بلغ القاصر إحدى وعشرين سنة ميالدية ،      

، ويجوز له أن يباشر كافة التصرفات القانونية فى فإنه يكون بالغاً رشيداً 
   .أمواله شريطة أن يكون متمتعاً بقواه العقلية 

   أما إذا كان القاصر مصاباً بعارض من عوارض األهلية كجنون أو عته   
، فللولى أو الوصى أن يطلب من المحكمة استمرار الوالية عليه حتى يزول 

  .١٧٩هذا العارض ولو تجاوز سنه إحدى وعشرين سنه 

                                                
  .٠٢٤یاسین یحیى ، مرجع سابق ، ص .  ، د١٠٠د احمد شوقى عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص . ا:انظر  ١٧٩
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   الثانى الغصن

   عوارض األهلية
الدية ، فقد رغم بلوغ الشخص سن الرشد وهو إحدى وعشرون سنة مي     

يلحقه عارض من عوارض األهلية فتفقده التمييز ، فيصبح عديم األهلية ، 
وذلك فى حالة الجنون والعته ، أو تؤثر على حسن إدراكه وتدبيره لالمور ، 

  . ١٨٠فيصبح ناقص األهلية ، وذلك فى حالة السفه والغفلة 
  : فيما يلى لعوارض األهلية وسنعرض 

   الجنون والعته –١
الجنون هو مرض يصيب عقل الشخص فيعدمه التمييز ، ويفرق فقهاء      

الشريعة االسالمية بين الجنون المطبق والجنون المتقطع ، فاألول هو الجنون 
المستمر الذى ال تتخلله فترات إفاقة ، وفى هذه الحالة تكون تصرفات 

خلله فترات جنون المتقطع الذى تتالمجنون كلها باطلة بطالناً مطلقاً ، وأما ال
 ، ويعتبر فقهاء الشريعة االسالمية أن ما يصدر من المجنون من فاقهإ

تصرفات فى فترات االفاقة يكون صحيحاً ، وتبطل فى أوقات الجنون ، ولكن 
القانون المصرى لم يفرق بين الجنون المطبق والجنون المتقطع واعتبر 

   . ١٨١حجر عليهتصرفات المجنون والمعتوه كلها باطلة متى صدرت بعد ال

                                                
  د عبد المنعم البدراوى ، مرجع . ؛ ا٢٨٤نعمان جمعة ، دروس فى مبادىء القانون ، ص . د عبد الودود یحیى ، د. ا:انظر  ١٨٠

   ٣٤١سعید فھمى الصادق ، مرجع سابق ، ص . د احمد عبد الحمید عشوش ، د. ؛ ا٦٣٠ ، ص ٤٠٩   سابق ، فقرة              
  میرفت ربیع                  . د حمدى عبد الرحمن ؛ د. ؛ ا٢٤١ ، ص ١١٢یاسین محمد یحیى ، مرجع سابق ، فقرة .                ؛ د

  د جالل . ؛ ا٣٢٠رمضان أبو السعود ، مرجع سابق ، ص .  ؛ د٣٤٠  ، ص١٨٠عبد العال ، مرجع سابق ، فقرة 
  د فیصل زكى عبد الواحد ، .د محمد على عمران ؛ ا. ، ا٢٤٠ ، ص ١٣٠محمد إبراھیم ، مرجع سابق ، فقرة 

  .١٩١ ، ص ١٢٢د محمد شكرى سرور ، مرجع سابق ، فقرة . ؛ ا١٦٩مرجع سابق ، ص 
   ؛احمد شوقى عبد الرحمن ، مرجع سابق ،               ٦٣٠  ، ص ٤١٠ى ، مرجع سابق ، فقرة د عبد المنعم البدراو. ا:انظر  ١٨١

  د جالل محمد إبراھیم ، مرجع . ؛ ا٢٨٤نعمان جمعة ، مرجع سابق ، ص . د عبد الودود یحیى ، د. ؛ ا١٠١ص 
  ؛٢٤١ ، ص١٣١سابق ، فقرة 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

٩١

خلل يصيب عقل الشخص ، فيجعله قليل الفهم ، مضطرب أما العته هو      
  .التفكير، فاسد التدبير

     وقد سوى المشرع بين المجنون والمعتوه من حيث أهلية األداء ، فاعتبر 
 مدنى ٤٥/١وقد نصت المادة  . ١٨٢كل منهما معدوم األهلية النعدام التمييز

هالً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر ال يكون أ" بقولها 
   ".السن أو عته أو جنون 

  حكم تصرفات انون واملعتوه 
 من القانون المدنى على حكم التصرفات التى ١١٤حيث نصت المادة      

 يقع باطالً تصرف المجنون –١" من هؤالء األشخاص فقضت بأنه تصدر 
  ".د تسجيل قرار الحجر والمعتوه إذا صدر التصرف بع

 أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر ، فال يكون باطالً ، إال –۲
إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد ، أو كان الطرف اآلخر 

  .على بينة منها 
     ومن هذا النص يتبين أن المشرع يقيم تفرقة فى شأن تصرفات المجنون 

 تسجيل قرار الحجر الصادر من المحكمة وذلك إلعالم الكافة والمعتوه أساسها
وإمكان االحتجاج عليهم بانعدام أهلية المجنون أو المعتوه ، بحيث تعتبر كل 
تصرفاته التى تقع بعد هذا التسجيل باطلة شأنها فى ذلك شأن تصرفات 

أن أو المعتوه الصبى غير المميز ، وذلك دون أن يملك المتعامل مع المجنون 

                                                
   ١١٣یاسین محمد یحیى ، مرجع سابق ، فقرة . ؛ د٢٨٤ع سابق ، ص نعمان جمعة ، مرج. د عبد الودود یحیى ، د. ا:انظر  ١٨٢

   ؛ احمد شوقى عبد ١٦٩د فیصل زكى عبد الواحد ، مرجع سابق ، ص .د محمد على عمران ؛ ا.ا  ؛٢٤١، ص 
  .١٠٢الرحمن ، مرجع سابق ، ص 
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٩٢

يحتج بحسن نيته ، طالما كان فى إمكانه العلم بحالة الجنون والعته من تسجيل 
      .١٨٣قرار الحجر 

 يجب التفرقة بين تصرفات المجنون والمعتوه التى      ومن هذا المنطلق ،
  .تصدر بعد تسجيل قرار الحجر والتى تصدر قبل ذلك 

  ى تسجيل قرار الحجر  الالحقة علحكم تصرفات المجنون أو المعتوه: أوالً 
 بعد تسجيل قرار الحجر المجنون أو المعتوة صادرة     إذا كانت تصرفات 

 تقع باطلة بطالناً مطلقاً سواء كانت حالة الجنون أو العته شائعة أم  فإنها،
غير شائعة وقت التعاقد وسواء كان المتعاقد اآلخر على بينة من هذه الحالة 

حسن النية أو سيء النية بل حتى ولو كانت أم كان يجهلها أى سواء كان 
   .١٨٤التصرفات نافعة نفعاً محضاً

     فقد أقام المشرع قرينة قانونية قاطعة بعد تسجيل قرار الحجر بانعدام 
إرادة المجنون وعلى علم الغير بذلك ، فال يستطيع المتعاقد مع المجنون أو 

لم من هذا التسجيل بتوقيع المعتوه االحتجاج بحسن نيته مادام كان يستطيع الع
  .  ١٨٥الحجر على المجنون أو المعتوه 

  حكم تصرفات المجنون أو المعتوه قبل تسجيل قرار الحجر : ثانياً 
     إذا كانت تصرفات المجنون أو المعتوه صادرة قبل تسجيل قرار الحجر 

اقد ، فإنها تكون صحيحة ، إال إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التع
أو كان الطرف اآلخر على بينه منها ، ويستهدف المشرع من ذلك الحفاظ 

 لسبب ال على استقرار التعامل ، حتى ال يفاجأ العاقد حسن النية ببطالن العقد
يعلمه ولم يكن فى مقدوره أن يعلم به ، ولكن إذا انتفى حسن النية بأن كانت 

                                                
  .٣٢٢رمضان أبو السعود ، مرجع سابق ، ص .  د:انظر  ١٨٣
   .١٦٣ب خفاجى ، مرجع سابق ، ص محمد عبد الوھا.  د:انظر  ١٨٤
  .٣٢٣رمضان أبو السعود ، مرجع سابق ، ص .  د:انظر  ١٨٥
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٩٣

شائعة ولكن الغير كان يعلم حالة الجنون شائعة ومعروفة للناس ، أو لم تكن 
بها ، فإن المتعاقد مع المجنون فى هذه الحالة ال يكون فى حاجة إلى حماية ، 
ولذلك يعتبر التصرف باطالً ، كالتصرف الذى يصدر بعد تسجيل قرار 

   . ١٨٦الحجر
  : السفه والغفلة –۲

ع      السفه هو التبذير فى انفاق المال على خالف ما يقضى به العقل والشر
 هو إنسان طيب أما ذو الغفلة  .١٨٧، كمن يدمن المقامرة أو يبالغ فى التبرع

القلب إلى حد الغفلة ، بحيث يتولد عن طيبة قلبه الزائد أن يغبن فى معامالته 
    .١٨٨المالية ، فال يقدر على التمييز بين الرابح والخاسر

هما ناقص      وقد سوى القانون بين السفيه وذى الغفلة ، فاعتبر كال من
"  مدنى بقولها ٤٦وهذا هو ما نصت عليه المادة . األهلية ، كالصبى المميز 

كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان 
   ". سفيهاً أو ذا غفلة يكون ناقص األهلية وفقاً لما يقرره القانون 

  حكم تصرفات السفيه وذو الغفلة 
 إذا صدر –١"  من القانون المدنى على أنه ١١٥ة حيث نصت الماد     

من ذى الغفلة أو من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر ، سرى على التصرف 
  .هذا التصرف ما يسرى على تصرفات الصبى المميز من أحكام 

                                                
  نعمان جمعة ، مرجع سابق ، . د عبد الودود یحیى ، د. ؛ ا١٠٣ احمد شوقى عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص:انظر  ١٨٦

  .  ؛ د١٦١رفاعى ، مرجع سابق ، ص محمد نصر .  ؛ د٢٤٣یاسین محمد یحیى ، مرجع سابق ، ص.  ؛ د٢٨٥              ص
   . ٤٥٧عبد الحمید محمد الجمال ، مرجع سابق ، ص . مصطفى محمد الجمال ؛ د

   ؛ ٢٤٤یاسین محمد یحیى ، مرجع سابق ، ص.  ؛ د١٠٤ احمد شوقى عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص:انظر  ١٨٧
   .١٦٥محمد عبد الوھاب خفاجى ، مرجع سابق ، ص .  د:انظر  ١٨٨
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 أما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر ، فال يكون باطالً أو قابالً –۲
  . تيجة استغالل أو تواطؤ لإلبطال ، إال إذا كان ن

فإن الحكم الذى يسرى على تصرفات السفيه أو ذى الغفلة وعلى ذلك ،      
، يتوقف على ما إذا كان التصرف صادراً قبل أو بعد تسجيل قرار الحجر 

  :على النحو التالى 
               حكم التصرفات الصادرة من السفيه أو ذى الغفلة قبل تسجيل : أوالً 

  ر الحجر قرا
التصرفات الصادرة من السفيه وذى الغفلة قبل تسجيل قرار الحجر ، ال      

تكون باطلة أو قابلة لإلبطال ، إال إذا كانت نتيجة غش أو تواطؤ ، بحيث إذا 
أو اتفق مع  عند ابرام العقدثبت أن الطرف اآلخر استغل حالة السفه أو الغفلة 

صرف تفادياً لصدور قرار الحجر ، فإن السفيه أو ذي الغفلة على إبرام الت
التصرف فى هذه الحالة يعامل معاملة التصرف الصادر بعد تسجيل قرار 

   . ١٨٩الحجر
           حكم التصرفات الصادرة من السفيه أو ذى الغفلة بعد تسجيل : ثانياً 

  قرار الحجر 
ر تأخذ      التصرفات الصادرة عن السفيه وذى الغفلة بعد تسجيل قرار الحج

حكم تصرفات الصبى المميز ، فتكون تصرفاته صحيحة أو باطلة أو قابلة 
لإلبطال وفقاً لنوع التصرف ، فالتصرفات النافعة نفعاً محضاً ً، كقبوله للهبة 
تكون صحيحة والتصرفات الضارة ضرراً محضاً ، كهبة ماله وإبرائه لمدينه 

                                                
  سعید فھمى صادق ، مرجع . د احمد عبد الحمید عشوش ؛ د. ؛ ا٦٣٦د عبد المنعم البدراوى ، مرجع سابق ، ص . ا:انظر  ١٨٩

  محمد عبد الوھاب خفاجى ، مرجع سابق .  ؛ د٢٤٦یاسین محمد یحیى ، مرجع سابق ، ص .  ؛   د٣٤٣سابق ، ص    
  د احمد شوقى عبد . ؛ ا١٧١رجع سابق ، صد فیصل زكى عبد الواحد ، م.د محمد على عمران ؛ ا. ؛ ا١٦٦، ص

   .١٠٦الرحمن ، مرجع سابق ، ص 
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والضرر فتكون قابلة لإلبطال تكون باطلة ، أما التصرفات الدائرة بين النفع 
         .١٩٠لمصلحته

ويرد على هذه القاعدة العامة استثناءات نصت عليها المادة  : االستثناءات
 يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة –١:  مدنى حين قررت أنه ١١٦

  . بالوقف أو الوصية صحيحاً متى أذنت المحكمة فى ذلك 
ه بتسليم ة من المحجور عليه لسفه المأذون ل وتكون أعمال اإلدارة الصادر–۲

  .أمواله صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون 
     ويتضح من هذا النص ، أن القانون أجاز للمحجور عليه للسفه أو الغفلة 
مباشرة بعض التصرفات بإذن من المحكمة وهذه التصرفات هى تسلم أمواله 

حكام التى تسرى فى شأن الصبى إلدارتها وفى هذه الحالة تسرى عليه األ
المميز المأذون فى مباشرة أعمال اإلدارة ، كما يجوز له أيضاً الوقف أو 

   .١٩١الوصية بإذن من المحكمة

                                                
  .  ؛  د٦٣٥د عبد المنعم البدراوى ، مرجع سابق ، ص .ا:  ؛ ١٠٥د احمد شوقى عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص .ا :انظر  ١٩٠

  د احمد . ؛ ا١٦٦محمد عبد الوھاب خفاجى ، مرجع سابق ، ص .  ؛ د١٦٨محمد نصر رفاعى ، مرجع سابق ، ص 
  نعمان جمعة ، . د عبد الودود یحیى ، د. ؛ ا٣٤٣سعید فھمى صادق ، مرجع سابق ، ص. عبد الحمید عشوش ؛ د

  د . ؛ ا١٧١د فیصل زكى عبد الواحد ، مرجع سابق ، ص.د محمد على عمران ؛ ا. ؛  ا٢٨٦مرجع سابق ، ص
   .٢٤٦ ، ص١٣٦جالل محمد إبراھیم ، مرجع سابق ، فقرة 

   ؛ ٢٤٦یاسین محمد یحیى ، مرجع سابق ، ص .  د :انظر ١٩١
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٩٦

   الثالث الغصن

  موانع األهلية 
     قد يكتمل لدى الشخص البالغ الرشيد اإلدراك والتمييز الالزمين للتمتع 

 ، ومع ذلك يقوم به مانع يحول دون بأهلية مباشرة التصرفات القانونية
مباشرته للتصرفات القانونية بنفسه ، وإنما يلزم حتى تعد تصرفاته صحيحة ، 

  . ١٩٢أن يقوم شخص آخر نيابة عنه فى إبرام هذه التصرفات 
     وهذا المانع قد يكون طبيعياً كإصابة الشخص بعاهة أو عجز جسمانى ، 

لى الشخص بعقوبة جناية ، كما قد يكون وقد يكون المانع قانونياً كالحكم ع
    .المانع مادياً بغياب الشخص 

 " العاهة المزدوجة : " المانع الطبيعى : أوالً 
  :نه من القانون المدني المصرى على أ١١۷نصت المادة 

إذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم وتعذر عليه "  -١
للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا يعاونه بسبب ذلك التعبير عن إرادته جاز 

  .  "في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك
 لإلبطال كل تصرف من التصرفات التي تقررت المساعدة ويكون قابالً"  -٢

ير  بغالقضائية فيها متى صدر من الشخص الذي تقررت مساعدته قضائياً
  .  "ة قرار المساعدمعاونة إذا صدر التصرف بعد تسجيل

                                                
  . د احمد عبد الحمید عشوش ، د.  ؛ ا٢٨٧نعمان جمعة ، دروس فى مبادىء القانون ، ص . د عبد الودود یحیى ، د. ا:انظر  ١٩٢

   ؛ ٢٤٧ ، ص ١١٥یاسین محمد یحیى ، مرجع سابق ، فقرة .  ؛ د٣٤٤سعید فھمى الصادق ، مرجع سابق ، ص 
  رمضان أبو السعود .  ؛ د٣٤٤ ، ص ١٨١میرفت ربیع عبد العال ، مرجع سابق ، فقرة . ى عبد الرحمن ؛ دد حمد.ا

  د محمد على عمران . ، ا٢٤٧ ، ص ١٣٧د جالل محمد إبراھیم ، مرجع سابق ، فقرة . ؛ ا٣٣٠مرجع سابق ، ص 
   . ١٩٥ مرجع سابق ، ص د محمد شكرى سرور ،. ؛ ا١٧٢د فیصل زكى عبد الواحد ، مرجع سابق ، ص .؛ ا
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٩٧

الشخص الذي يصاب بعاهتين من هذه      ويتضح من هذا النص ، أن 
عليه بسبب ذلك أن يعبر  العاهات الثالثة وهي الصمم والبكم والعمى ويتعذر

 يعاونه في  قضائياً يجوز للمحكمة أن تعين له مساعداً ، عن إرادته
كون  فمثل هذا الشخص ي ، التصرفات التي تقتضي مصلحته مساعدته فيها

نه يكون في وضع  واإلدراك والتمييز ؛ ألن إرادته سليمة إال أكامل األهلية
 بحيث يتعذر عليه أن يعبر عن  ؛ عليه االنفراد بمباشرة هذه األهليةيستعصى

 ولهذا فان مهمة المساعد القضائي هي معاونة من  صحيحاًإرادته تعبيراً
رفات التي تقررت فيها لتصتقررت مساعدته وذلك باالشتراك معه في إبرام ا

   .١٩٣ المساعدة
     فإذا تقررت المساعدة القضائية بالنسبة لتصرف معين ، فال يجوز أن 
يستقل بإجراء هذا التصرف الشخص الذى تقررت مساعدته ، بحيث إذا 

 لإلبطال متى  كان هذا التصرف قابالً ،  بغير معاونة المساعدصدر منه
   .١٩٤  قرار المساعدةصدر بعد تسجيل

  الحكم بعقوبة جنائية :  المانع القانونى -ب
 من قانون العقوبات على أن كل حكم بعقوبة جنائية ٢٥/٤تنص المادة      

يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من إدارة اشغاله الخاصة بأمواله وامالكه 
ا ، فإذمدة اعتقاله ويعين المحكوم عليه ويعين قيما لهذه اإلدارة تقره المحكمة 

لم تعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها بناء 
                                                

  نعمان جمعة ، مرجع سابق  ، . د عبد الودود یحیى ، د. ؛ ا١٦٩محمد عبد الوھاب خفاجى ، مرجع سابق ، ص .  د:انظر  ١٩٣
  یاسین محمد .  ؛ د٣٤٥سعید فھمى الصادق ، مرجع سابق ، ص . د احمد عبد الحمید عشوش ، د.  ؛ ا٢٨٧ص 

  میرفت ربیع عبد العال ، مرجع سابق ، . د حمدى عبد الرحمن ؛ د. ؛ ا٢٤٨ ، ص ١١٦یحیى ، مرجع سابق ، فقرة 
  د فیصل .د محمد على عمران ؛ ا. ، ا٢٤٩ ، ص ١٣٩د جالل محمد إبراھیم ، مرجع سابق ، فقرة .  ؛ ا٣٤٦ص 

  محمد نصر .  ؛ د١٩٦د محمد شكرى سرور ، مرجع سابق ، ص . ؛ ا١٧٣زكى عبد الواحد ، مرجع سابق ، ص 
  .١٧٦ى ، مرجع سابق ، ص رفاع

   .٣٣٣رمضان أبو السعود ، مرجع سابق ، ص .  د:انظر  ١٩٤
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٩٨

على طلب النيابة العمومية أو ذى مصلحة فى ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم 
   .القيم الذى تنصبه بتقديم كفالة 

بعقوبة جنائية ، ال يجوز له أن يتولى إدارة ويالحظ أن المحكوم عليه      
اعتقاله ، كما ال يجوز له مباشرة أعمال التصرف إال بأذن من أمواله مدة 

طالما بقى تنفيذ   ،المحكمة ، فليس للمحكوم عليه أن يتولى إدارة أمواله
 قيم يختاره المحكوم عليه بإذن من  منهالعقوبة مستمراً ، وإنما يتولى ذلك بدالً

نه بإدارة أمواله ، المحكمة ، فإذا لم يختار المحكوم عليه قيماً يقوم نيابة ع
، ويظل عينت له المحكمة قيماً بناء على طلب النيابة العامة أو ذوى الشأن 

  . ١٩٥هذا المانع قائماً ببقاء سببه 
     مع الوضع فى االعتبار ، أن المعول عليه فى وجود هذا المانع هو 

 ، ن وهى االعدام واالشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة والسجالحكم بعقوبة جناية
بحيث إذا حكم على الشخص بعقوبة الجنحة أو بعقوبة المخالفة ، فال يوجد 

 ، فقد يرتكب الشخص جناية ولكن ال يحكم عليه بعقوبة الجناية ، هذا المانع
 ٤٦كما هو عليه الحال فى حالة الشروع تطبيقاً للفقرة األخيرة من المادة 

لخاصة بالظروف المخففة  عقوبات ا۱٧عقوبات، وكما فى حالة تطبيق المادة 
  . الشاقة والسجن األشغال عقوبتي، حيث يستعاض بعقوبة الحبس عن 

، فيوجد هذا وقد يرتكب الشخص جنحة ولكن يحكم عليه بعقوبة الجناية    
، حيث " الخاصة بالعود "  عقوبات ٥١المانع ، كما فى حالة تطبيق المادة 

   .  ١٩٦حبس يستعاض بعقوبة االشغال الشاقة عن عقوبة ال
                                                

  . د احمد عبد الحمید عشوش ، د. ؛ ا١٧٥د فیصل زكى عبد الواحد ، مرجع سابق ، ص .د محمد على عمران ؛ ا. ا:انظر  ١٩٥
  د . ؛  ا١٦٨ ، صمحمد عبد الوھاب خفاجى ، مرجع سابق.  ؛ د٣٤٦سعید فھمى الصادق ، مرجع سابق ، ص

   ، ١١٧یاسین محمد یحیى ، مرجع سابق ، فقرة .  ؛ د٢٥٧ ، ص١٤٨جالل محمد إبراھیم ، مرجع سابق ، فقرة 
  .٢٨٨نعمان جمعة ؛ مرجع سابق ، ص .  ؛ عبد الودود یحیى ، د٢٥٠ص

   ٢٥٧ ، ص١٤٨د جالل محمد إبراھیم ، مرجع سابق ، فقرة . ا:انظر  ١٩٦
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٩٩

  الغيبة : المانع المادى  -ج
  :  من قانون الوالية على المال على أن ٧٤تنص المادة      

تقيم المحكمة وكيالً عن الغائب كامل األهلية فى االحوال اآلتية متى كان قد 
  : انقضت مدة سنة أو أكثر على غيابه وترتب على ذلك تعطيل مصالحة 

  . رف حياته أو مماته إذا كان مفقوداً ال تع: أوالً 
 أو كان له محل اقامة أو إذا لم يكن له محل اقامة أو موطن معلوم: ثانياً 

واستحال عليه أن يتولى شئونه بنفسه . موطن معلوم خارج المملكة المصرية 
  .أو أن يشرف على من ينيبه فى ادارتها 

يمنع الشخص      وواضح من هذا النص ، أن الفقدان أو الغياب مانعاً مادياً 
من مباشرة التصرفات القانونية بنفسه مما يقتضي وجود شخص ينوب عن 
المفقود أوالغائب في إدارة شؤونه لكي ال تتعطل مصالحهما أو مصالح 

  .ما غيره
 نتهي أن الغيبة مانع مؤقت تنتهى بزوال سببها ، حيث  ت    هذا ويراعى

ب أو بثبوت وفاته أو بالحكم  الفقدان أو الغياب بعودة المفقود أو الغائحالة
  .١٩٧  إذا كان مفقوداًباعتباره ميتاً

   

                                                
  محمد عبد الوھاب خفاجى ، .  ؛  د٣٤٦سعید فھمى الصادق ، مرجع سابق ، ص. الحمید عشوش ، دد احمد عبد . ا:انظر  ١٩٧

  .١٠٠رمضان أبو السعود ؛ مرجع سابق ، ص . د جالل العدوى ؛د. ؛ ا١٧٣مرجع سابق ، ص
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١٠٠

  املبحث الثانى 

   الشخص االعتباري

La personne morale  

  المقصود بالشخص االعتباري: أوالٌ 
الشخصية االعتبارية هى الشخصية القانونية التى يتمتع بها األشخاص      

 ، والتى ترمى إلى تحقيق هدف معين أو هى مجموعة من نالطبيعيي
كاألوقاف والمؤسسات  ، " كالشركات والجمعيات أو األموال " اص األشخ

ترمى إلى تحقيق غرض معين ، وتمنح الشخصية القانونية بالقدر الالزم 
  .١٩٨لتحقيق هذا الغرض 

 فمثالً ، إذا اتفق مجموعة من األشخاص على تكوين شركة ، فإن هذه        
ل عن األشخاص المكونين لها الشركة تظهر إلى الوجود فى شكل كائن مستق

، أو األشخاص الذين قدموا أموالها ، بمعنى أن هذه الشركة تكون لها ذمة 
مالية مستقلة عن الذمة المالية لهؤالء األشخاص ، كما يكون لها اسم خاص 
بها ، وموطن مستقل ، وأهلية مستقلة ، وغير ذلك من خصائص الشخصية 

   .١٩٩ القانونية لألشخاص المكونين لهاالقانونية وتستقل بذلك عن الشخصية
  أهمية فكرة الشخص االعتباري : ثانياٌ 

 ، يتمتع بالشخصية القانونية      األصل أن اإلنسان وحدة بصفته كائناً بشرياٌ
واإلنسان يعد شخصاً . التى تمكنه من أن يكون طرفاً من أطراف الحق 
 طبيعى ، عاجز بمفردة طبيعياً ، ولكن تبين منذ األزل أن اإلنسان ، كشخص

                                                
   سابق ،             رمضان أبو السعود ، مرجع.  ؛ د١١٥رمضان أبو السعود ، مرجع سابق ، ص. د جالل العدوى ؛ د. ا:انظر  ١٩٨

  .٣٤٨ص 
   .٠٤٣یاسین محمد یحیى ، مرجع سابق ، ص .  د:انظر  ١٩٩
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١٠١

عن تحقيق أهدافه وغاياته ، ومن ثم كان البد من أن يظهر إلى جانب 
اإلنسان مجموعة من األشخاص أو األموال من أجل تحقيق تلك األهداف 

  .  ٢٠٠والغايات 
      وهكذا ، وبحكم الضرورات العملية ولتحقيق فائدة بني البشر ، ظهر 

ونى أشخاص قانونية أخرى ، تتمتع بكيان إلى جانب اإلنسان كشخص قان
   .٢٠١الشخص االعتباري: مستقل عن كيان األفراد ، أطلق عليه 

ف نبدأ فى مطلب أول بدراسة      وفى دراستنا لألشخاص االعتبارية ، سو
 الشخص ، ثم نعرض فى مطلب ثان لخصائص وجود الشخص االعتبارى 

  .  االعتباري

                                                
  .٢١١د احمد شوقى عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص.ا ؛ ٩٨٢د عبد المنعم البدراوى ، مرجع سابق ، ص.  ا:انظر  ٢٠٠
   .٢٧١د جالل محمد إبراھیم ، مرجع سابق ، ص. ا:انظر  ٢٠١
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١٠٢

  املطلب األول 

  عتبارى وجود الشخص اال
  بداية الشخصية االعتبارية : أوالٌ 
يرتكز وجود الشخص االعتبارى على توافر عنصرين احدهما      

  . موضوعى واالخر شكلى 
أما العنصر الموضوعي فيتمثل فى وجود مجموعة من األشخاص أو      

األموال لتحقيق غرض معين وهذه المجموعة من األشخاص قد تأخذ شكل 
 مثال ذلك إنشاء شركة تجارية  ، أو مؤسسة تجارية أو جمعيةشركة مدنية أو

إلنتاج السماد مثالً أو إنشاء جمعية خيرية لتحفيظ القرآن الكريم أو إنشاء 
 الذى تسعى إليه هذه ويشترط فى الغرضمؤسسة إلدارة مستشفى ، 

 وقد يكون هذا الغرض عاماً أو خاصاً أن يكون ممكناً ومشروعاً ،المجموعة 
ا قد يكون مالياً أو سياسياً أو اجتماعياً ولكن يشترط إال يكون الغرض ، كم

   .٢٠٢فردياً خاص بفرد واحد ألن هذا يتنافى مع طبيعة الشخص االعتبارى
  

اعتراف      أما العنصر الشكلى الالزم لوجود الشخص االعتبارى هو 
راف عاماً الدوله به ، وقد يكون هذا االعتراف عاماً أو خاصاً ، ويكون االعت

إذا كان القانون يحدد شروطاً معينة لثبوت الشخصية القانونية للشخص 
االعتبارى ، بحيث إذا توافرت ينشأ الشخص االعتبارى بقوة القانون ، دون 

                                                
   ١١٦رمضان أبو السعود ، مرجع سابق ، ص . د جالل العدوى ، د. ؛ ا٥٠٨، مرجع سابق ، ص د نعمان جمعة . ا:انظر  ٢٠٢

   .٣٢١یاسین محمد یحیى ، مرجع سابق ، ص .  ؛ د١١٦د احمد شوقى عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص . ا
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١٠٣

حاجة إلى تدخل من سلطات الدولة إلصدار قرار خاص بمنحها هذه 
   . ٢٠٣الشخصية

االعتبارى يستلزم صدور كان قيام الشخص ويكون االعتراف خاصاً إذا      
ترخيصاً خاصاً من جانب إحدى السلطات العامة ، نذكر من ذلك على سبيل 
المثال ، أن انشاء شركات المساهمة الخاصة يتوقف على صدور ترخيص 
من السلطة االدارية ، وانشاء الهيئات والمؤسسات العامة واكتسابها للشخصية 

    . ٢٠٤الجمهوريةالمعنوية يتوقف على صدور قرار من رئيس 
  نهاية الشخصية االعتبارية : ثانياً 

  : تنتهى الشخصية االعتبارية بأحد األسباب اآلتية 
ينتهى الشخص االعتبارى بانتهاء األجل المحدد له فى سند : انتهاء األجل  –

  . انشائه 
ينتهى الشخص االعتبارى بتحقيق الغرض :   تحقق الغرض أو استحالته –

 .٢٠٥أو إذا ثبت استحالة تحقيق هذا الغرض الذى أنشىء من أجله 

تنتهى الشخصية االعتبارية قبل موعدها عن طريق الحل أو سحب  : الحل –
باتفاق أعضائه ، وقد يكون االعتراف بها ، وهذا الحل قد يكون اختيارياً 

الحل إجبارياً أى بحكم قضائى ، وذلك متى خالف الشخص االعتبارى 
  .٢٠٦اآلداب ، أو إذا وجد مسوغ خطير يبرر ذلكالقانون أو النظام العام أو 

                                                
  .     ؛  د٦٩٤جع سابق ، ص د عبد المنعم البدراوى ، مر.ا:  ؛ ١١٧د احمد شوقى عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص .ا :انظر  ٢٠٣

  سعید فھمى صادق ، مرجع . د احمد عبد الحمید عشوش ؛ د.  ؛ ا٢١٥محمد نصر رفاعى ، مرجع سابق ، ص 
  د جالل . ؛ ا١٧٦د فیصل زكى عبد الواحد ، مرجع سابق ، ص.د محمد على عمران ؛ ا.  ؛  ا٣٥٤سابق ، ص

   .١١٧رمضان أبو السعود ، مرجع سابق ، ص . وى ، دد جالل العد.؛ ا٢٧٤محمد إبراھیم ، مرجع سابق ،  ص
   .١١٧رمضان أبو السعود ، مرجع سابق ، ص . د جالل العدوى ، د. ا:انظر  ٢٠٤
  .٢٧٥د جالل محمد إبراھیم ، مرجع سابق ، ص. ا:انظر  ٢٠٥
   .٣٦٦سعید فھمى الصادق ، مرجع سابق ، ص . د احمد عبد الحمید عشوش ، د. ا:انظر  ٢٠٦
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١٠٤

     ويتعين تصفية أموال الشخص االعتبارى وتوزيع ما تبقى من أمواله ، 
إذا تحقق سبب من أسباب انتهائه ، وقد يترتب على ذلك بقاء الشخص 

ألعمال التصفية ، على أن يوزع ما تبقى من أموال االعتبارى بالقدر الالزم 
وفقاً للتحديد الوارد فى سند إنشائه ، مع مراعاة القيود الشخص االعتبارى 

التى نص عليها القانون فيما يتعلق بتوجيه هذه األموال المتبقية كما هو الشأن 
 أو فى الجمعيات ؛ حيث ال يجوز أن تؤول هذه األموال إلى أعضاء الجمعية

     . ٢٠٧ ، بل إلى غرض آخر من أغراض الجمعيةإلى ورثتهم أو أسرهم 

                                                
   ؛             ١١٨د احمد شوقى عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص. ؛ ا٦٩٦  د عبد المنعم البدراوى ، مرجع سابق ، ص.ا :انظر   ٢٠٧

  د جالل محمد إبراھیم ، مرجع . ؛ ا٣٦٦سعید فھمى الصادق ، مرجع سابق ، ص. د أحمد عبد الحمید عشوش ؛ د.ا
   .٢٧٥سابق ، ص 
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١٠٥

  املطلب الثانى

  الشخص االعتباريخصائص 
     يترتب على االعتراف لجماعة من األشخاص أو مجموعة من األموال 
بالشخصية القانونية ، أن تكون فى نظر القانون لها شخصية قانونية متميزة 

وتصبح بالتالي صالحة الكتساب الحقوق . عن شخصية األعضاء المكونة لها 
 ، وأهم حقوق ٢٠٨هالٌ لمباشرة التصرفات القانونيةوتحمل االلتزامات ، وأ

  :   الشخص االعتباري وخصائصه هى اآلتية 
   اسم الشخص االعتباري –

     يتمتع الشخص االعتباري ، على غرار الشخص الطبيعى ، باسم يتميز 
من الغرض الذى أنشئ الشخص االعتباري من  ، وهو مستمد غالباً هب

   .٢٠٩أجله
خذ شركات األموال اسماٌ لها يستمد من الغرض الذى ترمى      فمثالٌ ، تت

 إليه هذه الشركات ، وكذلك الشأن بالنسبة السم الجمعيات والمؤسسات ، 
حيث يتم وضعه بناء على الغرض الذى أنشأت من أجله ، بينما يكون اسم 
شركات األشخاص عبارة عن اسم أحد الشركاء المؤسسين مع إضافة عبارة 

يز اسم الشخص المعنوى واستقالله عن شخصية األشخاص وشركاه لتمي
   . ٢١٠المكونين له

                                                
   .١٧٧ل زكى عبد الواحد ، مرجع سابق ، ص د فیص.د محمد على عمران ؛ ا. ا:انظر  ٢٠٨
  رمضان أبو السعود ، مرجع .  ؛ د٣٥٨سعید فھمى الصادق ، مرجع سابق ، ص . د أحمد عبد الحمید عشوش ؛ د. ا:انظر  ٢٠٩

  . ٢٢٤د محمد شكرى سرور ، مرجع سابق ، ص . ؛ ا٣٥٥سابق ، ص 
   .١٨٣محمد عبد الوھاب خفاجى ، مرجع سابق ، ص .   د:انظر  ٢١٠
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١٠٦

كما ويضفى المشرع الحماية القانونية على اسم الشخص االعتبارى ،      
هو مقرر بالنسبة للشخص الطبيعى ، حيث يجوز لممثليه طلب وقف االعتداء 

فى على اسمه ، ولو لم يصب بضرر ناتج عن االعتداء ، فضالً عن الحق 
    .  ٢١١التعويض عما لحقه من ضرر بسبب االعتداء على اسمه 

مع الوضع فى االعتبار ، أن الحق فى االسم بالنسبة للشخص الطبيعى       
يعد من الحقوق اللصيقة بالشخصية ، ومن ثم فال يجوز التصرف فيه ، بينما 

ة ، ومن االسم بالنسبة للشخص االعتبارى أو المعنوى يعد من الحقوق المالي
ثم يجوز التصرف فيه بالبيع مثالً باعتباره من أحد السمات المميزة للمحل 

وهذا يقتصر على الشركات التجارية ، أما اسماء الجمعيات التجارى ، 
والمؤسسات ، فإن الحق فى االسم بالنسبة لها يظل من قبيل الحقوق اللصيقة 

ى تحقيق الربح ، بالشخصية ، ألنها أنشئت فى األصل بغرض ال يهدف إل
    . ٢١٢ للغيرأسمائهاومن ثم فال يجوز لها أن تتصرف فى 

   االعتباري موطن الشخص –
من القانون المدنى المصرى على أن موطن د / ٥٣تنص المادة      

أما بالنسبة . الشخص االعتباري هو المكان الذى يوجد فيه مركز إدارته 
رج ولها نشاط فى مصر ، للشركات التى يكون مركزها الرئيسى فى الخا

 فى نظر القانون الداخلى ، المكان الذى يوجد فيه اإلدارة افيعتبر مركز إدارته
  .المحلية للشركة 

                                                
   ؛ ٥١٦د نعمان محمد خلیل جمعة ، مرجع سابق ، ص. ؛ ا١٢٠د احمد شوقى عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص. ا:انظر  ٢١١

  .٣٢٦یاسین محمد یحیى ، مرجع سابق ، ص .د
  د احمد شوقى عبد الرحمن ، مرجع سابق ، . ، ا٩٩٨ ، ص ٠٤٦د عبد المنعم البدراوى ، مرجع سابق ، فقرة . ا:انظر  ٢١٢

  یاسین محمد یحیى ، مرجع سابق ،            .؛ د١٨٣محمد عبد الوھاب خفاجى ، مرجع سابق ، ص . ؛ د ١٢٠ص
  .٣٥٦رمضان أبوالسعود ، مرجع سابق ، ص .  ؛ د٣٢٧ص 
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١٠٧

مستقل عن موطن  موطن خاص به االعتباريوعلى ذلك ، فإن للشخص      
الشركاء أو المساهمين ، ويتحدد موطن الشخص االعتباري بالمكان الذى 

المركز الرئيسى " رة الشركة ، ويقصد بمركز اإلدارة يوجد فيه مركز إدا
 ، وإذا تعددت فروع الشخص االعتبارى ، اعتبر موطناً له المكان  "للشركة

الذى يوجد فيه كل فرع بالنسبة لما يتعلق بهذا الفرع من أوجه نشاط 
   .٢١٣مختلفة

عاوى      ومن أهم آثار الموطن تعيين المحاكم المختصة محلياً للنظر فى الد
 مرافعات على ٥۲/۲التى ترفع على الشخص االعتبارى ، حيث تنص المادة 

يجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التى يقع فى دائرتها فرع الشركة أو " أنه 
  ". الجمعية أو المؤسسة وذلك فى المسائل المتصلة بهذا الفرع 

   الذمة المالية للشخص االعتبارى –
 فإن ى يتمتع بكيان مستقل واسم خاص به ،لما كان الشخص االعتبار      

له ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية لألشخاص المكونين له ، أو األشخاص 
 ، وال يجوز لدائنى الشخص االعتبارى الرجوع على القائمين على ادارته

هؤالء األشخاص ومطالبتهم بسداد ديون الشخص االعتبارى من أموالهم 
ع على دائنى الشخص االعتبارى مطالبة األشخاص الخاصة ، كما أنه يمتن

المكونين له بالديون المستحقة عليهم فيما ال يتعلق بنشاط الشخص 
 ولكن هناك استثناء على هذا المبدأ فيما يتعلق بشركات .٢١٤االعتبارى

                                                
  رمضان أبوالسعود ، مرجع . د ؛ ١٧٩د فیصل زكى عبد الواحد ، مرجع سابق ، ص.د محمد على عمران ؛ ا. ا:انظر  ٢١٣

  یاسین محمد . ؛ د١٢٠رمضان أبو السعود ، مرجع سابق ، ص . د جالل على العدوى ؛ د. ا ؛٣٦١سابق ، ص
   .٣٢٨یحیى ، مرجع سابق ، ص 

  د . ؛ ١٨١د جالل محمد إبراھیم ، مرجع سابق ، ص . ، ا ١٢١د احمد شوقى عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص.ا :انظر  ٢١٤
  یاسین محمد یحیى ، مرجع سابق ، .د ؛  ١٧٧ع سابق ، صد فیصل زكى عبد الواحد ، مرج.محمد على عمران ؛ ا

  رمضان أبو السعود ، . د جالل على العدوى ؛ د. ؛ ا٢٢٧د محمد شكرى سرور ، مرجع سابق ، ص . ؛ ا٣٢٨ص
  ١٢١مرجع سابق ، ص
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١٠٨

األشخاص التى تقوم على االعتبار الشخصى ، إذ يسأل الشركاء المتضامنون 
لهم الخاصة ، إذا لم تكف أموال الشركة لسداد هذه عن ديون الشركة فى أموا

حيث يعتبر الشركاء بمثابة ضامنين لهذه الديون ، وتكون الشركة  الديون ،
  . ٢١٥هى المدين األصلى 

   حق التقاضى –
يتمتع الشخص االعتبارى بحق التقاضى ، ويمكن هذا الحق الشخص      

 وبشكل مستقل عن االعتبارى من المثول أمام القضاء باسمه الشخصى
أعضائه ، فللشخص االعتبارى أن يقاضى وأن يتقاضى ، وترفع الدعاوى 

  . ٢١٦منه أو عليه باسم من يمثله قانوناً 
   أهلية الشخص االعتبارى –

يتمتع الشخص االعتبارى بأهلية وجوب وأهلية أداء ؛ حيث إنه يعتبر      
، ويمكن " هلية الوجوب أ" أهالً الكتساب الحقوق وتحمل االلتزامات من جهة 

، " أهلية أداء "له من جهة ثانية مباشرة التصرفات القانونية لحساب نفسه 
ولكن ال تثبت األهلية بنوعيها للشخص االعتبارى فى حدود الغرض الذى 

، فال يجوز مثالً لشركة غرضها بيع السيارات وتأجيرها أن أنشىء من اجله 
 يجوز لجمعية دينية أن تقوم بأعمال تقوم ببيع العقارات وتأجيرها ؛ وال

تجارية تجنى من ورائها أرباحاً ؛ ألن هذا العمل ال يدخل فى حدود الغرض 
    .٢١٧الذى أنشىء من اجله

                                                
  ؛                   ٣٦٢رمضان أبوالسعود ، مرجع سابق ، ص . د ؛  ١٢١د احمد شوقى عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص.ا :انظر  ٢١٥

  .١٨٧محمد عبد الوھاب خفاجى ، مرجع سابق ، ص . د
  .١٨٧د فیصل زكى عبد الواحد ، مرجع سابق ، ص.د محمد على عمران ؛ ا. ا:انظر  ٢١٦
   .١٨٧د فیصل زكى عبد الواحد ، مرجع سابق ، ص.د محمد على عمران ؛ ا. ا:انظر  ٢١٧
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١٠٩

     مع الوضع فى االعتبار ، أنه ليس هناك ما يمنع الشخص االعتبارى من 
 القيام ببعض األعمال التى ال تدخل بصفة أساسية فى حدود الغرض الذى

أنشئت من أجله متى كانت مرتبطة به أو من مستلزماته ، وترتيباً على ذلك ، 
ال يجوز للشركة أن ترفض بناء مستشفى لعمالها ؛ ألن هذا العمل يتعارض 

   .مع مبدأ التخصيص الذى أنشئت من أجله
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١١٠

  الفصل الثانى 

  حمل احلق ومحايته 
ون عمالً يقوم به المدين قد يكون محل الحق المالى شيئاً من األشياء ، وقد يك

، ولحماية الحق وسائل هى الدعوى ، وال يتحقق لصاحب الحق حمايته إال 
إذا لم يكن متعسفاً فى استخدامه ، فالتعسف فى استعمال الحق يترتب علية 

  .مطالبة المتعسف بالتعويض 
     وسوف نقسم هذا الفصل إلى ثالثة مباحث ، حيث نتعرض فى المبحث 

تقسيم األشياء من حيث تعيينها واستعمالها ثم فى الثانى إلى تقسيم األول إلى 
  .األشياء من حيث ثباتها ثم فى الثالث إلى نظرية التعسف فى استعمال الحق 
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١١١

  املبحث األول 

  تقسيم األشياء من حيث تعيينها واستعماهلا
     تنقسم األشياء من حيث تعيينها إلى أشياء مثلية وأخرى قيمية ، كما 

تنقسم من حيث استعمالها إلى أشياء قابلة لالستهالك وأشياء غير قابلة 
  .لالستهالك 

  املطلب األول   

  األشياء املثلية واألشياء القيمية
فما هو المقصود بهذا . تنقسم األشياء من حيث تعيينها إلى مثلية وقيمية 

  .التقسيم ، وما هى اآلثار التى تترتب عليه 
  شياء المثلية واألشياء القيمية المقصود باأل: أوالٌ 
األشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء بها لتوافر      

نظائر لها من جنسها ، والتي تقدر عادة بالتعامل بين الناس بالعدد كالبرتقال 
و الليمون أو المقاس ، كاألقمشة بأنواعها  أو الكيل كالقمح والحبوب  أو 

 . ٢١٨ن والذهب والفضة الوزن كالقط

     أما األشياء القيمية فهي التي تتفاوت آحادها تفاوتا يعتد به فال يقوم 
بعضها مقام بعض عند الوفاء لعدم وجود نظائر لها من جنسها كمنزل 
أوأرض أو حيوان فهذه األشياء تتعين بذاتها وال يكون تقديرها بالعدد أو 

  .المقاس أو الكيل أو الوزن 
  

                                                
  .١٩٦جع سابق ، ص محمد عبد الوھاب خفاجى ، مر.  د :انظر  ٢١٨
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١١٢

  اآلثار التى تترتب على هذا التقسيم وأهميتة : ثانياُ 
  :   من حيث الوفاء-١

     يلزم الوفاء بذات الشيء القيمى المتفق عليه ، أما إذا كان الشيء مثلياُ ، 
فان المدين يستطيع أن يبرىء ذمته ، إذا قدم أي شيء آخر مماثل له في 

  .النوع والمقدار 
  :من حيث الهالك-٢

 المثلي ال تبرىء ذمة المدين وعليه أن يقدم مثله ، حيث أن        إذا هلك الشيء
المثليات ال تهلك ، وذلك لوجود مثل الشىء الذى هلك ، أما إذا هلك الشيء 
القيمي الذي التزم المدين بتسليمه بسبب أجنبي ال يد له فيه ،  أنقضى بذلك 

  .٢١٩ التزامه الستحالة تنفيذه
  : من حيث انتقال الملكية - 

 ، أما ٢٢٠ ملكية المنقول القيمى ، حيث يكون معيناً بالذات بمجرد التعاقدتنتقل
إذا كان المنقول معيناً بالنوع أي شيء مثلي كمقدار من القمح فان الملكية 

  .٢٢١التنتقل إال باإلفراز

                                                
  .٥٤٥د نعمان محمد خلیل جمعة ، مرجع سابق ، ص . ا:انظر  ٢١٩
اإللتزام بنقل الملكیة أو أى حق عینى آخر ینقل من تلقاء "  من القانون المدنى المصرى على أن ٢٠٤حیث تنص المادة  ٢٢٠

 ".  دون إخالل بالقواعد المتعلقة بالتسجیل نفسھ ھذا الحق إذا كان محل االلتزام شیئًا معینًا بالذات یملكھ الملتزم وذلك
  "  من القانون المدنى المصرى على أنھ ٢٠٥بینما تنص المادة  ٢٢١
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١١٣

   ثانى املطلب ال

  األشياء القابلة لالستهالك وغري القابلة لالستهالك 
     تنقسم األشياء من حيث استعمالها إلى أشياء قابلة لالستهالك وأشياء غير 

  .تقسيم ، وما هى أهميته  فما هو المقصود بهذا ال. قابلة لالستهالك  
  أساس تقسيم األشياء إلى قابلة لالستهالك وغير قابلة لالستهالك : أوالٌ 
األشياء القابلة لالستهالك هي التي تستهلك بمجرد استعمالها العادى      

أعدت له ، فهي ال تحتمل أكثر من استعمال واحد فتستهلك بهذا االستعمال 
االستهالك المادي الذي يكون : ى صورتينويمكن أن يكون استهالكها عل

بالقضاء على مادة الشئ كاألكل الطعام أو حرق الوقود واالستهالك القانوني 
  .٢٢٢، كالنقود التى يتمثل استعمالها فى إنفاقها

     أما األشياء غير القابلة لالستهالك فهي التي تقبل االستعمال المتكرر 
ا ، حتى ولو ترتب على استعمالها دون أن تهلك بمجرد استعمال واحد له

نقصان قيمتها ، ومثالها األرض والمنازل والسيارات والمالبس والمفروشات 
   .  ٢٢٣واآلالت والكتب 

                                                
   .٧٤٤د عبد المنعم البدراوى ، مرجع سابق ، ص . ا:انظر  ٢٢٢
   .١٩٥محمد عبد الوھاب خفاجى ، مرجع سابق ، ص.  د :انظر  ٢٢٣
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١١٤

  املبحث الثانى 

   من حيث ثباتها تقسيم األشياء 
     يقسم القانون المدنى األشياء إلى عقار ومنقول ، ولقد أخذ المشرع 

 ٨٢⁄١حيث نصت المادة . فرقة بين العقار والمنقول بمعيار الثبات كفيصل للت
كل شىء مستقر بحيزه ثابت فيه ال يمكن نقله منه " مدنى مصرى على أنه  

 " .دون تلف ، فهو عقار ، وكل ما عدا ذلك فهو منقول 
     يتضح من هذا النص ، أن العقار بطبيعته هو كل شىء ثابت ال يمكن 

  . طبيعته فهو كل شىء يمكن نقله دون تلف نقله دون تلف ، أما المنقول ب
     وقد يعتبر القانون بعض المنقوالت عقارات بالتخصيص ؛ وهذا هو ما 

ومع ذلك يعتبر عقاراً بالتخصيص " مدنى بقولها  ٨٢⁄٢نصت عليه المادة 
المنقول الذى يضعه فى عقار يملكه ، رصدا على خدمة هذا العقار أو 

 األول العقار وأنواعه ثم فى المطلب مطلبوندرس فى ال. ٢٢٤"استغالله 
   .الثانى المنقول وأنواعه

  
  
 
  

                                                
  . ١٦ ، ص ١٩٧٥، مكتبة عین شمس ، حسین النورى ، مبادىء فى القانون . د :انظر  ٢٢٤
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١١٥

   األول طلبامل
  ات ارــــ العق

Les immeubles  
  قد يكون العقار عقاراً بطبيعته ، وقد يكون عقاراً بالتخصيص 

   العقار بطبيعته: أوالً 
نقله       هو كل شىء له صفة االستقرار فى مكان معين ، بحيث ال يمكن 

فإذا كان  . ٢٢٦، عند نقله من مكانه األصلى٢٢٥منه ، دون أن يتعرض للتلف 
الشىء مما يمكن نقله من مكان آلخر دون أن يتعرض للتلف ، فإنه ال يعد 
عقاراً بطبيعته عربات النوم التى تقطر سيارات الركوب ، حيث يمكن 

ى  وكذلك المبان٢٢٧تحريكها دون تلف أو كسر ودون أن تتغير معالمها
والخيام المثبتة فى . الخشبية المصممة بحيث تحتمل الحل وإعادة التركيب

األرض كخيام البدو والجوالة والمصطفين والتى يمكن نقلها من مكانها دون 
 المبانى التى ال يمكن نقلها أماتلف تعتبر من المنقوالت ال من العقارات  ، 

   .٢٢٨ة مثل المعارضدون تلف فتعتبر عقاراً ، ولو كانت معدة لمدة قصير
  :      ويمكن تقسيم العقارات بطبيعتها إلى ثالثة أشياء 

  
  
  
  

                                                
   ،               ١٩٨٧النظریة العامة للقانون ، الدار الجامعیة ، : عبد الحمید محمد الجمال . مصطفى محمد الجمال ؛ د.  د:انظر  ٢٢٥

   .٣٨١ ص 
  .١٣٨د احمد شوقى عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص. ا:انظر  ٢٢٦
  .٥٣٦ مرجع سابق ، ص ،نعمان محمد خلیل جمعة د . ا:انظر  ٢٢٧
  .٣٧٤د احمد عبد الحمید عشوش ؛ سعید فھمى الصادق ، مرجع سابق ، ص . ا:انظر  ٢٢٨
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١١٦

  األراضى  )١
     تعتبر األراضى بجميع أنواعها عقارات بطبيعتها ، سواء أكانت أراضى 
زراعية أم صحراوية أو معدة للبناء وسواء وجدت فى المدن أو القرى ، 

  . ٢٢٩وبغض النظر عن قيمتها 
نت األرض عقاراً ، فإن ما يوجد فى باطنها يعد عقاراً كذلك ،      وإذا كا

حيث تعد المناجم والمحاجر عقارات بطبيعتها  طالما أنها متصلة باألرض 
اتصال قرار ، ولكن ما يستخرج منها من معادن أو خامات أو أحجار يعتبر 

  . ٢٣٠من المنقوالت بمجرد فصله عنه 
فونة فى باطن األرض عقارات ؛ حيث      وال تعد الكنوز أو اآلثار المد

تحتفظ بصفتها كمنقوالت ، إذ أن هذه األشياء لها ذاتية مستقلة ، فهى ال 
  . ٢٣١تتصل باألرض اتصال قرار ، ومن ثم فهى تعتبر من المنقوالت 

  المبانى  )٢
     تعتبر المبانى أيا كان طبيعتها وأيا كان الغرض منها عقارات بطبيعتها 

رض اتصال قرار ، وهى تشمل دور السكن والمخازن إذا اتصلت باال
والمصانع وأيضاً المنشآت الثابتة فوق األرض أو تحتها كالخزانات والقناطر 

وبصرف النظر عن طول مدة هذا . والجسور واالنفاق واآلبار وغيرها 
، ويعتبر من ٢٣٢االستقرار ، كالمبانى التى تقام مدة المعرض ثم تزول بزواله 

                                                
  د . ؛ ا٣٨١مصطفى أبو السعود ، مرجع سابق ، ص .  ؛ د١٣٨د احمد شوقى عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص. ا:انظر  ٢٢٩

  .٣٣٨حسام الدین األھوانى ، مرجع سابق ، ص 
  .٢٩٩ل محمد إبراھیم ، مرجع سابق ، ص د جال. ا:انظر  ٢٣٠
  میرفت ربیع عبد العال ، . د حمدى عبد الرحمن أحمد ؛ د.  ؛ ا٧٥٤د عبد المنعم البدراوى ، مرجع سابق ، ص . ا:انظر  ٢٣١

  . ٤٤٣مرجع سابق ، ص 
  .٩٢حسین النورى ، مرجع سابق ، ص . د :انظر  ٢٣٢
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١١٧

 األجزاء المكونة له ولو كان فى اإلمكان فصلها ، طالما أنها المبنى كافة
 .٢٣٣متصلة بهذا البناء ، مثل الشبابيك واالبواب والمصاعد 

  النباتات  )٣
يدخل فى وصف العقار بطبيعته النباتات المتصلة باألرض بحيث ال      

يجوز نقلها من مكانها دون تلف ، فاالشجار والمزروعات المتصلة باألرض 
المحاصيل والثمار الموجودة على فروعها والمتصلة جذورها باألرض و

أما إذا انفصلت عنها مثل األشجار بعد قطعها ، . ٢٣٤تعتبر من العقارات 
والحاصالت والثمار بعد جنيها ، فقدت صفتها كعقار وأصبحت منقوالً ، 

 أو بغض النظر عن الكيفية التى تم بها هذا االنفصال سواء كان بفعل اإلنسان
  .٢٣٥الطبيعة ، كما إذا سقطت بفعل الرياح أو الهواء أو الزالزل 

     وال تعد عقاراً النباتات التى توضع فى القصارى أو األوعية حتى ولو 
وضعت هذه األوعية فى األرض ودفنت فيها ، طالما أنها ليست مثبته فى 

  .٢٣٦األرض 
رض ، فهى عقار      وال يؤثر فى ذلك ، قصر مدة بقاء النباتات فى األ

طال الزمن أو قصر ، فال يهم بعد ذلك صغر النبات أو كبره ، أو الغرض 
من زراعته ، أو شخص الزارع مالكاً كان لألرض ام منتفعاً أم محتكراً لها 

  .٢٣٧أم مستأجراً 
  
  

                                                
  .١٣٩بق ، ص د احمد شوقى عبد الرحمن ، مرجع سا. ا:انظر  ٢٣٣
  .٣٤٠د حسام األھوانى ، مرجع سابق ، ص . ا:انظر   ٢٣٤
  .٣٥٩محمد نصر الدین منصور ، مرجع سابق ، ص .  ؛ د٣٠١د جالل محمد إبراھیم ، مرجع سابق ، ص.ا :انظر  ٢٣٥
  .١٣٠د جالل محمد إبراھیم ، مرجع سابق ، ص.  ؛ ا٧٥٤د عبد المنعم البدراوى ، مرجع سابق ، ص . ا:انظر  ٢٣٦
 .١٣٩د احمد شوقى عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص. ا:انظر  ٢٣٧
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١١٨

        immeuble par destinationالعقارات بالتخصيص :  ثانياً 
ته يرصده صاحبه لخدمة عقار مملوك له ،      قد يكون الشىء منقوالً بطبيع

عندئذ يسمى هذا المنقول عقاراً بالتخصيص ، ولقد عرفت الفقرة الثانية من 
المنقول الذى "  من القانون المدنى العقار بالتخصيص بأنه ٨٢نص المادة 

  ".يضعه صاحبه فى عقار يملكه رصداً على خدمة هذا العقار واستغالله 
ار بالتخصيص هو فى األصل منقول ، يعتبره القانون وبالتالى ، فإن العق

ومثال ذلك آلة زراعية . بمثابة عقار ، حيث يرصد لخدمة العقار واستغالله 
   . ٢٣٨يخصصها مالكها لخدمة أرض زراعية أو لخدمة مصنعه

  شروط إعتبار المنقول عقاراً بالتخصيص 
فر له عدة حتى يكتسب المنقول وصف العقار بالتخصيص يجب أن تتوا    

  : شروط نجملها فيما يلى 
  اتحاد ملكية العقار والمنقول  )١

     يجب أن يكون المنقول والعقار مملوكين لشخص واحد ، فال يثبت 
وصف العقار بالتخصيص للدابة أو السيارة المخصصة لخدمة األرض أو 
المصنع ، طالما أنها مملوكة لمستأجر هذه األرض أو المصنع  ، وليست 

وكذلك ال يكسب وصف العقار بالتخصيص المنقوالت  . ٢٣٩لك هذا أو ذاكلما
فإذا استأجر مالك . التى يضعها مالك العقار فيه إذا كانت مملوكة للغير 

العقار محراثاً ليرصده لخدمة عقاره ، فإن ذلك المحراث ال يكسب وصف 
  . ٢٤٠العقار بالتخصيص النتفاء شرط اتحاد المالك 

                                                
  .٣٨١عبد الحمید محمد الجمال ، مرجع سابق ، ص . مصطفى محمد الجمال ؛ د.  د:انظر  ٢٣٨
  .٣٨٢عبد الحمید محمد الجمال ، مرجع سابق ، ص . مصطفى محمد الجمال ؛ د.  د:انظر  ٢٣٩
  .٣٧٧یاسین محمد یحیى ، مرجع سابق ، ص .  ؛ د٣٤٤ق ، ص د حسام األھوانى ، مرجع ساب. ا:انظر   ٢٤٠
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١١٩

ك ، أن المشرع اراد باعتبار بعض المنقوالت عقارات      والحكمة من ذل
بالتخصيص أن تلحق هذه المنقوالت بالعقارات عند التنفيذ على العقار أو 
التصرف فيه ، وال يتأتى ذلك إال إذا كان مالك العقار هو مالك المنقول 

  .  ٢٤١المخصص لخدمته أو استغالله 
   تخصيص المنقول لخدمة العقار واستغالله )٢
   ال يكفى ، العتبار المنقول عقاراً بالتخصيص ، اتحاد مالك العقار   

والمنقول ، وإنما يشترط باالضافة إلى ذلك أن يكون المنقول مخصصاً لخدمة 
  : ويتفرع عن هذا الشرط ما يأتى . العقار أو استغالله 

   أن يكون التخصيص بواسطة مالك العقار )أ
المالك ، ويفترض ذلك أن إرادة المالك      يجب أن يتم التخصيص بإرادة 

فإذا ما تصورنا أن شخصاً  . ٢٤٢هى التى اتجهت إلى ربط المنقول بالعقار
استأجر من آخر أرضاً زراعية ثم أستأجر منه من بعد دابة وخصصها لخدمة 
األرض المذكورة ، فإنها ال تعتبر عقاراً بالتخصيص ، رغم وحدة المالك ، 

  . ٢٤٣تأجر وليس من المالك لصدور التخصيص من المس
 أن يكون المنقول مخصصاً لخدمة العقار أو استغاللة ال لتحقيق مصالح )ب

  المالك الشخصية  
     يجب أن يكون المنقول مخصصاً لخدمة العقار أو استغالله ، فإذا كان 
األمر يتعلق بمنقول مخصص لخدمة صاحب العقار شخصياً ، فإنه ال يعتبر 

 ، وتطبيقاً لذلك ، ال يعتبر األثاث الذى يضعه مالك العقار عقاراً بالتخصيص
الستعماله الشخصى عقاراً بالتخصيص ، فاألثاث تم وضعه لخدمة مصالح 

                                                
  ٥٣٧نعمان محمد خلیل جمعة ، مرجع سابق ، ص .  ؛د٣٢٠عبد الودود یحیى ، نعمان جمعة ، مرجع سابق، ص.  د:انظر  ٢٤١
 .١٤١د احمد شوقى عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص. ا:انظر  ٢٤٢
  .٣٨٢د محمد الجمال ، مرجع سابق ، ص عبد الحمی. مصطفى محمد الجمال ؛ د.  د:انظر  ٢٤٣
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١٢٠

أما إذا اعد المالك . ٢٤٤المالك الشخصية واستعماله ال لخدمة العقار واستغالله 
 تحقق خدمة التى توضع فيه" األثاث " البناء لكى يكون فندقاً ، فإن المنقوالت 

   .٢٤٥العقار ذاته واستغالله ، وتصبح بالتالى عقارات بالتخصيص 
      

  

                                                
  .١٦٧د عبد المنعم البدراوى ، مرجع سابق ، ص . ا:انظر  ٢٤٤
 .١٤٢د احمد شوقى عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص. ا:انظر  ٢٤٥

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

١٢١

   الثانى طلبامل

       les meubles املنقوالت
  تنقسم المنقوالت إلى منقوالت بطبيعتها ومنقوالت بحسب المآل 

  المنقول بطبيعته : أوالً 
مثل . لف      هو كل شىء مستقر ويمكن نقله من مكانه دون أن يصيبه ت

الحيوانات والسيارات والسفن والطائرات ، وكذلك الكتب والبضائع 
والمأكوالت ، ويعد من المنقوالت أيضاً ، األشياء المعنوية مثل المصنفات 

  . ٢٤٦واالختراعات والعالمات التجارية 
           meuble par anticipationالمنقول بحسب المآل : ثانياٌ 

لمآل هى أشياء بحسب طبيعتها العقارات  ولكنها      المنقوالت بحسب ا
ستفقد صفتها كعقار فى وقت قريب بمجرد انفصالة عن األرض  وستصبح 

  . من المنقوالت بحسب ما سيؤول إليه 
       مثال ذلك األشجار المعدة للقطع والمبانى المعدة للهدم ، والمحصوالت 

األشياء تعتبر من العقارات فبالرغم من أن هذه . الزراعية المعدة للحصاد  
   .٢٤٧إال أنها ستتحول إلى منقوالت بحسب المآل 

  : شروط المنقول بحسب المآل 
  : يلزم شرطان العتبار العقار بمثابة منقول بحسب المآل 

 أن تتجه إرادة المتعاقدين إلى اعتبار الشىء منقوالً بحسب المآل ، فال –۱
حيث يلزم أن يكون القصد لواضحة ، تكفى النية أو الرغبة أو اإلرادة غير ا

                                                
  .٣٧٥د احمد عبد الحمید عشوش ؛ سعید فھمى الصادق ، مرجع سابق ، ص . ا: انظر ٢٤٦
   .٣٨٠ص د یاسین محمد یحیى ، مرجع سابق ، .ا ٢٤٧
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١٢٢

فمثالً من يبيع لشخص بناء مع الحقيقى هو فصل الشىء عن األرض ، 
االحتفاظ بملكية األرض ، فإن ذلك ال يعنى أن هذا المنزل سيتحول إلى 

أنقاض ، فقد يكون الغرض من ذلك هو فصل ملكية الرقبة عن ملكية المنفعة 
سابق منقوالً بحسب المآل ، إذا كان االتفاق ، ولكن يعتبر المنزل فى المثال ال

  .واضحاً فى أن شراء المنزل لهدمه والحصول على انقاضه 
أن يكون انفصال الشىء عن األرض أمر محقق الوقوع فى وقت قريب ،  –۲

فمثالً من يبيع أنقاض منزل للعثور على منزل آخر أو على أن يتم التسليم 
وات ، ففى مثل هذه الحالة ال يعتبر بعد بناء مسكن آخر فى ظرف خمس سن

المنزل منقوالً بحسب المـآل ، وقرب الوقت أو بعده مسألة تقديرية متروكة 
  .٢٤٨لقاضى الموضوع يحسمها بحسب ظروف الواقع 

  أهمية تقسيم االشياء إلى عقارات ومنقوالت : ثالثاً 
 ء إلى عقاراتتقسيم االشيا     هناك مجموعة من النتائج تترتب على 

  : ٢٤٩ومنقوالت ، نذكر منها على سبيل المثال 
كالرهن الرسمي،  إن بعض الحقوق العينية ال ترد إال على العقارات، –۱

، هذه الحقوق ال يمكن أن نى وحق االختصاص، وحق االرتفاق وحق السك
 .ترد على المنقول 

                                                
  د محمد شكرى سرور، مرجع سابق ، . ؛ ا١٨٦رمضان أبو السعود ، مرجع سابق ، ص . د جالل العدوى ، د.  ا:انظر  ٢٤٨

  د عبد المنعم البدراوى ، مرجع سابق ، .ا:  ؛ ١٤٥د احمد شوقى عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص .ا  ؛٢٦٦ص 
  ٣١٨د جالل محمد إبراھیم ، مرجع سابق ، ص. ا  ؛٣٦٩محمد نصر رفاعى ، مرجع سابق ، ص .  ؛  د٧٧١ص 

د .ا:  ؛ ١٤٦د احمد شوقى عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص .ا  ؛٢٦٧د محمد شكرى سرور، مرجع سابق ، ص .ا: انظر  ٢٤٩
د احمد عبد الحمید .  ؛ ا٣٧٠محمد نصر رفاعى ، مرجع سابق ، ص .  ؛  د٧٧٣عبد المنعم البدراوى ، مرجع سابق ، ص 

د فیصل زكى عبد الواحد ، مرجع .د محمد على عمران ؛ ا.  ؛  ا٣٧٦سعید فھمى صادق ، مرجع سابق ، ص. دعشوش ؛ 
رمضان أبو السعود ، مرجع . د جالل العدوى ، د. ؛ ؛ ا٣٢١د جالل محمد إبراھیم ، مرجع سابق ، ص. ؛ ا١٩٤سابق ، ص
  .٣٨٠یاسین محمد یحیى ، مرجع سابق ، ص .  ؛ د١٨٦سابق ، ص 
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١٢٣

، رازالمعين بذاته بالعقد وملكية المعين بنوعه باإلف تنتقل ملكية المنقول  –۲
  . إال إذا تم شهرها عن طريق التسجيل أما ملكية العقار فال تنتقل

 جارمنقول، وهي رخصة تجيز للشريك أو ال الشفعة ترد على عقار دون –۳
  .العقار الحلول محل مشتري

في المنقول سند الملكية، قاعدة خاصة باكتساب المنقوالت،  قاعدة الحيازة –٤
  .التى تتحدد بحسب األصل بخمسة عشر عاماً  بالتقادم أما العقارات فتكتسب

وجد فى المحكمة التي ي يكون النظر في الدعاوى العقارية من اختصاص –٥ 
للمحكمة الواقع في  العقار، بينما في المنقول يكون االختصاصدائرتها 
 . المدعى عليه ؛ ألنه من الصعب تحديد موقع ثابت للمنقول  موطن دائرتها
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١٢٤

   املبحث الثالث 

  التعسف فى استعمال احلق 
فقد أهتم المشرع فى القانون المدنى المصرى بنظرية التعسف فى      

من استعمل حقه "  منه على أن ٤؛ حيث نصت المادة استعمال الحق 
  ".  مشروعاً ، ال يكون مسئوالً عما ينشأ عن ذلك من ضرر استعماالً

        حاالت التعسف فى القانون المدنى المصرى: أوالً 
يكون استعمال الحق غير مشروع فى " على أن سة المادة الخامحيث نصت 

  : الحاالت اآلتية 
  . إذا لم يقصد به سوى اإلضرار بالغير –
إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها قليلة األهمية ، بحيث ال تتناسب  –

 .البته مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها 
 .مى إلى تحقيقها غير مشروعة إذا كانت المصالح التى ير –

  : وبناء على ذلك ، نتعرض لحاالت التعسف فى استعمال الحق على النحو التالى
  قصد اإلضرار بالغير : الحالة األولى 

إذا لم يقصد به سوى اإلضرار " حيث يعد استعمال الحق غير مشروع      
له للحق استعماالً ، فإذا توفر لدى الشخص هذا القصد ، اعتبر استعما" بالغير 

  . تعسفياً ، حتى ولو تحققت له منفعة عارضة ال يقصدها 
المالك الذى يبنى أشجاراً فى أرضه فيعد متعسفاً فى استعمال حقه ،      

بقصد حجب الضوء عن جيرانه ، حتى ولو عادت هذه األشجار بمنفعه على 
   .٢٥٠أرضه ، ما دام أن غرضه االساسى كان اإلضرار بالغير

                                                
  د جالل محمد إبراھیم ، مرجع . ؛ ا٣٨٩سعید فھمى صادق ، مرجع سابق ، ص . د احمد عبد الحمید عشوش ؛ د. ا:نظر ا ٢٥٠
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١٢٥

كما يعد متعسفاً أيضاً من يبنى حائطاً مرتفعاً فى ملكه ويطليه باللون      
المالك الذى يقيم األسود لحجب الضوء والهواء عن جاره  ، وكذا يعد متعسفاً 

   . ٢٥١مدخنة بسطح منزله تواجه تماماً نافذة جاره بقصد إيذائه 
، الغير ويقع على عاتق المضرور عبء إثبات توافر قصد اإلضرار ب      

وله أن يستعين بجميع طرق اإلثبات ، وال يكفى إثبات تصور احتمال وقوع 
الضرر للغير ، نتيجة استعمال صاحب الحق لحقه ، بل يجب إثبات قصد 

   .  ٢٥٢اإلضرار بالغير
قرينه على أنه ال ويعتبر القضاء انعدام المصلحة لدى صاحب الحق ،      

 .٢٥٣ضرار بالغير يقصد من استعماله لهذا الحق سوى اإل
انعدام التناسب بين مصلحة صاحب الحق وبين الضرر الذى : الحالة الثانية 
  يلحق بالغير 

     ويكون صاحب الحق متعسفاً أيضاً فى استعماله ، ولو كان يقصد من 
هذا االستعمال تحقيق مصلحة شخصية له ، ما دام أن هذه المصلحة ال 

، ر من ضرر من جراء هذا االستعمال تتناسب على االطالق وما يصيب الغي
    .٢٥٤شاسعاًشريطة أن يكون التفاوت 

يدات ببناء فيال على الساألمثلة على ذلك ، حالة ما إذا قامت إحدى ومن      
أرض تملكها وأثناء البناء تعدت بحسن نية على جزء ضئيل من أرض 

                                                                                                                              
   .٤٣٥د رمضان أبو السعود ، مرجع سابق ، ص . ؛ ا٣٤٣سابق ، ص 

  یم ، مرجع د جالل محمد إبراھ. ؛ ا٦٠٢د فیصل زكى عبد الواحد ، مرجع سابق ، ص .د محمد على عمران ؛ ا. ا:انظر  ٢٥١
  .٣٤٣سابق ، ص

  سعید فھمى صادق ، . د احمد عبد الحمید عشوش ؛ د. ؛ ا٣٥١د احمد شوقى عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص . ا:انظر  ٢٥٢
  .٣٤٣د جالل محمد إبراھیم ، مرجع سابق ، ص. ؛ ا٣٩٠مرجع سابق ، ص 

  د فیصل زكى عبد الواحد ، . على عمران ؛ اد محمد. ؛ ا٢٦١محمد عبد الوھاب خفاجى ، مرجع سابق ، ص .  د:انظر  ٢٥٣
 .٢٠٦مرجع سابق ، ص 

   .٣١٢د محمد شكرى سرور ، مرجع سابق ، ص . ا:انظر  ٢٥٤
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١٢٦

سفاً فى جارها يبلغ مترين ، فإن تمسك الجار بضرورة هدم البناء كان متع
استعمال حقه ؛ ألن اإلضرار الناجمة عن هدم فيال ضخمة ال تتناسب على 
االطالق مع المزايا التى ستعود على صاحب األرض باسترداده المساحة 
اليسيرة التى تعدت عليها السيدة ، ويجوز للمحكمة أن تجبر صاحب األرض 

ى أرضه على قبول التعويض من هذه السيدة عن قيمة الجزء المشغول ف
     .٢٥٥، مما يستتبع معه رفض إصراره على هدم الفيالتعويضاً عادالً 

يتعلق بتفاهة ويالحظ على هذا المعيار أنه موضوعى ال شخصى ،      
المنفعة وجسامة الضرر ، وهو ما تقدره المحاكم حسب ظروف ومالبسات 

   .٢٥٦كل حالة 
                 ليه وقد طبق المشرع هذه الصورة من صور التعسف فيما نصت ع

             ليس لمالك الحائط أن يهدمه دون عذر قوى " مدنى بأنه  ۲ / ٨١٨المادة 
   ".إذا كان يضر الجار الذى يستتر ملكه بالحائط 

     فإذا لم يكن لدى مالك الحائط مصلحة مقبولة تبرر هذا الهدم ، فإنه يعد 
لجسيم الذى سيلحق بالجار نتيجة متعسفاً فى استعمال الحق ، نظراً للضرر ا

  .٢٥٧القيام بذلك الهدم 
  قصد تحقيق مصلحة غير مشروعة : الحالة الثالثة 

د تحقيق مصلحة يعد الشخص متعسفاً فى استعمال حقه ، لو كان يقص     
غير مشروعة ، كرب العمل الذى يقوم بفصل عامل بسبب مذهبه السياسى أو 

  . ٢٥٨ ، أو رفض إنضمامه ، إلى نقابة معينة عقيدته الدينية أو بسبب إنضمامه
                                                

   .٢٦٣محمد عبد الوھاب خفاجى ، مرجع سابق ، ص. د ، ٥٨٣د نعمان محمد خلیل جمعة ، مرجع سابق ، ص . ا:انظر  ٢٥٥
  د جالل محمد إبراھیم ، مرجع سابق . ؛ ا٢٩٠لسعود ، مرجع سابق ، ص رمضان أبو ا. د جالل على العدوى ؛ د. ا:انظر  ٢٥٦

  .٣٤٥، ص 
  .١٥٤د احمد شوقى عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص .  ا:انظر  ٢٥٧
  .٣٤٦د جالل محمد إبراھیم ، مرجع سابق ، ص .ا :انظر  ٢٥٨
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وكذلك قيام شخص بإدارة مسكنه كمنزل للدعارة أو لتناول المخدرات ،      
وكذا مالك المنزل الذى يصدر ضوضاء من شقته إلقالق راحة المستأجر 
بقصد حملهم على ترك منزله ، وكمن يقيم أعمدة خرسانية عالية فى أرضه 

طيران على شراء أرضه بسعر د حمل شركة الالمجاورة للمطار ، بقص
مرتفع ، وكذلك المالك الذى يطالب باخالء المنزل من مستأجره بحجة حاجته 

      .٢٥٩للسكن فيه ، بعد محاولته زيادة األجرة فوق ما يسمح به القانون

                                                
   .٢٩١رمضان أبو السعود ، مرجع سابق ، ص . د جالل على العدوى ؛ د. ا:انظر  ٢٥٩
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  رس ـــــالفه
  ٥--------------------------وأنواعه بالحق التعريف فى   األول الباب

  ٥-------------------------------بالحق التعريف فى   األول الفصل
  ٩-------------------------------الحقوق أنواع فى   الثانى الفصل
  ١٠-----------------Droit politique  السياسية الحقوق : األول المبحث
  ١١---------------------Droits civils  المدنية الحقوق : الثانى المبحث
  ١٢--------------------Droits publics العامة الحقوق : األول المطلب
  ١٦-------------------------------الخاصة الحقوق   الثانى المطلب
  ١٨--------------------Les droits réels العينية الحقوق : األول الفرع
  ١٨------------les droits réels principaux األصلية العينية الحقوق : أوالً

  ٢٠------------------------------الملكية حق عن المتفرعة الحقوق
  ٢٢------------le droits réels accessoires  التبعية العينية الحقوق : ثانياً

  ٢٨-----------------Droit personnels الشخصية الحقوق   الثانى الفرع
  ٢٨--------------------------------الشخصي الحق تعريف : أوالً
  ٢٨------------------------------  :الشخصية الحقوق أنواع : ثانياً

  ٣١----------------Le droit intellectuels الذهنية الحقوق الثالث الفرع
  ٣٢------------------------------للمؤلف االدبى الحق األول الغصن

  ٣٢-----------------------------للمؤلف االدبى الحق مضمون : أوالً
  ٣٤----------------------------للمؤلف االدبى الحق خصائص : ثانياً

  ٣٨-----------------------------للمؤلف المالى الحق  الثانى الغصن
  ٣٨-----------------------------للمؤلف المالى الحق مضمون : أوالً
  ٣٨----------------------------للمؤلف المالى الحق خصائص : ثانياً
  ٤٥-----------------------------------الحق أركان الثانى الباب

  ٤٦---------------------------------الحق أشخاص األول الفصل
  ٤٧-------------------------------الطبيعى خصالش األول المبحث
  ٤٧----------------------------القانونية الشخصية مدة األول المطلب
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  ٤٨----------------------------القانونية الشخصية بداية األول الفرع
  ٥٠---------------------------القانونية الشخصية نهاية الثانى الفرع

  ٥٦------------------------------الشخصية مميزات الثانى المطلب
  ٥٧---------------------------------الحالـــــة األول الفرع
  ٦٥-------------------------------االســـــــم الثانى الفرع
  ٧٩--------------------------------------األهلية الرابع الفرع
  ٧٩---------------------------------األداء وأهلية الوجوب أهلية

  ٨٣-------------------------------األداء أهلية مراحل األول الغصن
  ٨٤------------------------------المميز غير الصبى تصرفات أحكام
  ٨٦--------------------------------المميز الصبى تصرفات أحكام

  ٩٠--------------------------------األهلية عوارض الثانى الغصن
  ٩١-------------------------------والمعتوه المجنون تصرفات حكم
  ٩٣-------------------------------الغفلة وذو السفيه تصرفات حكم

  ٩٦---------------------------------األهلية موانع الثالث الغصن
  ١٠٠-------------La personne morale االعتباري الشخص الثانى المبحث
  ١٠٢-------------------------االعتبارى الشخص وجود ألولا المطلب
  ١٠٥-----------------------االعتباري الشخص خصائص الثانى المطلب
  ١١٠-----------------------------وحمايته الحق محل الثانى الفصل
  ١١١---------------واستعمالها تعيينها حيث من األشياء تقسيم األول المبحث
  ١١١----------------------القيمية واألشياء المثلية األشياء األول المطلب
  ١١٣-----------لالستهالك القابلة وغير ستهالكلال القابلة األشياء الثانى المطلب
  ١١٤-----------------------ثباتها حيث من األشياء تقسيم الثانى المبحث
  ١١٥-------------------------------العقــــارات األول المطلب
  ١٢١-------------------------les meubles  المنقوالت الثانى المطلب

  ١٢٤-------------------------الحق استعمال فى التعسف الثالث بحثالم
  ١٢٨--------------------------------------------الفهرس
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