
  القانون في الحق تعريف

 الحّصة: " فهو المعانً من العدٌد اللغة فً للحق إنّ  الحّق؟ تعرٌف على القانون فقهاء اتفق هل

 فً الحق أّما الباطل". نفٌض كذلك وهو ،-وجلّ  عزّ - هللا أسماء من اسم وهو النصٌب، أو

 مفهومه لبٌان مانع جامع واحد تعرٌف على القانون فقهاء ٌتفق لم األمر حقٌقة ففً القانون،

ٌّته، خصائصه وتحدٌد  اإلرادٌة السلطة أو القدرة: "أنه عّرفه القانون فقهاء من ِقسم   لذلك، وماه

 األغلب والرأي. الرخصة عن الحق ٌمٌز ما وهو" القانون مصدرها وٌكون للشخص تثبت التً

 أو المادٌة بالمنفعة الحق صاحب على تعود مصلحة أو غاٌة: "هو الحق بأنّ  ٌرى الفقهاء من

 ما، لشخص القانون ٌقررها سلطة إال هو ما" :هو الحق إنّ  القول ٌمكن لذلك ،"المعنوٌة

 بالمال التصّرف الشخص تخول مٌزة ٌعدّ  المعنى بهذا وهو ،"القانونٌة بالطرق وٌحمٌها

 .له المستِحقّ  أو المالك بصفته به واالستئثار

 ما ومنها القانونية، الحقوق بها تتميز التي المميزات من عدد يوجد القانونية الحقوق مميزات

 :يأتي

 . المجتمع أفراد جمٌع بٌن الحقوق تساوي -ٔ

 واألمان، العاماة، الصاحة علاى الحفاا  تضامن القانونٌاة باالحقوق متعلقة قٌود وجود -ٕ

 .واألخالق والن ام،

 هناااك ٌكاان لاام مااا حقااوق هناااك ٌكااون ال إذ بالواجبااات، القانونٌااة الحقااوق ارتباااط  -ٖ

 . واجبات

 األفاراد مطالاب مان ُتعادّ  إّنهاا إذ فقاط، المجتمعٌاة الحٌااة ماع القانونٌاة الحقوق توافق -ٗ

 .المجتمعات لتطوٌر

 المنفعااة تعزٌااز خااالل ماان المجتمااع فااً األفااراد لتنمٌااة القانونٌااة الحقااوق ممارسااة -٘

 .االجتماعٌة المنفعة ضد الحقوق ممارسة ٌُمكن ال إذ االجتماعٌة،

ٌُمكاان الدولااة ِقباال ماان محمٌااة إّنهااا إذ القانونٌااة، الحقااوق تنفٌااذ ضاارورة  -ٙ  للنااا  و

 .وممارستها استخدامها

ٌّر القانونٌة الحقوق مرونة  -7  .الوقت مرور مع بالتغ

 الحق أركان 

 ٌقرها التً القانونٌة الحماٌة وبموجب بقٌمته، أو معٌن بشًء الشخص استئثار هو الحق كان لّما  

 باالحق، علٌه ٌطلق ما أمام نكون لكً تواجدها من البد أركان ثالثة للحق أن فٌتضح له، القانون



 ،"الحااق محاال أو الحااق وموضااو " ،"الحااق صاااحب: "هااً الحااق خصااائص أو األركااان وهااذ 

 القانون؟ فً الحق أصحاب هم من الحق صاحب".للحق القانونٌة الحماٌة" وأخًٌرا

 ٌكون أن بحٌثٌمن القانونٌة، بالشخصٌة بتمتع الذي الطبٌعً الشخص: "هو الحق صاحب -ٔ

 بداٌاة مناذ كثٌارة بمراحال الطبٌعً اإلنسان وٌمر االلتزامات وتحمل بالحقوق للتمتع أهاًل 

 همااا القااانون فااً الحااق أصااحاب فاا نّ  ،وعلٌااه"بااالموت نهاٌتهااا وإلااى الطبٌعٌااة الشخصااٌة

 :نوعان

 علٌه ٌطلق والذي به، وٌستأثر بالحق ٌتمتع أن ٌستطٌع طبٌعً إنسان كل هو: الطبيعي الشخص  

 .الطبٌعً الشخص القانون فً

 ٌمنحهم األموال أو األشخاص من مجموعة عن عبارة: "وهو: االعتباري أو المعنوي الشخص 

 االلتزاماات، وتحمال الحقاوق اكتسااب علاى قاادرٌن ٌكوناون بحٌا  القانونٌاة، الشخصٌة القانون

 أو الجمعٌاات أو الشركات المعنوٌة األشخاص على األمثلة ومن الطبٌعً، الشخص كحال حالهم

 المعنوي الشخص أن إلى اإلشارة وتجدر محددة، وأهداف ألغراض إنشاؤها ٌتم التً المؤسسات

 جمٌاع ٌماار  فاال القاانون، لاه ٌقّرهاا التاً الحادود فاً القانونٌاة بالشخصٌة ٌتمتع االعتباري أو

 .القانون بأشخاص علٌهم ٌطلق وهؤالء الطبٌعً، للشخص القانون منحها التً الحقوق

 الحاق محال ٌكاون قاد الحاق؟ حماٌاة فٌهاا القانون ٌتولّى ال حاالت هنالك هل الحق محل  -ٕ

 هاو العٌناً الحاق محال لاذلك المادٌن، باه ٌقاوم عماال ٌكاون وقد األشٌاء، من شًٌئا المالً

 ساواء الادائن لصاالح المدٌن به ٌقوم عمل الشخصً الحق محل بٌنما بالذات، معٌن شًء

ًٌّا عمل كان ا، أم إٌَِجاِب ًٌّ  شاخص كال ٌساتطٌع وساٌلة القاانون قارر الحاق هاذا ولحماٌاة َسْلِب

 أماام الادعوى رفاع وهاً انتهااك، أو اعتاداء محال الحاق كان ما إذا حالة فً إلٌها اللجوء

 أو الحااق محاال بااأن القااول إلااى القااانون فقهاااء ماان العدٌااد ذهااب لااذلك. المخااتص القضاااء

 ،"القانون وٌحمٌه االستئثار علٌه ٌرد ما كل: "وهو الحق موضو 

 ٌقار إثباتاه؟ طارق هاً وماا للحاق، القانونٌاة الحماٌاة وساائل هاً ماا القانونية الحماية.  -ٖ

 القانونٌااة الحماٌااة أصاابحت لااذلك ذاتااه، الوقاات فااً الحماٌااة لهااا وٌااوّفر الحقااوق القااانون

 ٌضاامن الحااق علااى االعتااداء أو التجاااوز حالااة ففااً الحااق، تكااوٌن عناصاار ماان عنصاار

 دعوى رفع بموجب القضاء أمام كالدفع حقه، حماٌة القانونٌة وبالوسائل لصاحبه القانون

 مان تجااوز هنالاك كاان إذا إماا حقاه، إثباات الحق صاحب من محاولة فً وذلك قضائٌة،

 عناه تساقط فهناا ، باالغٌر ضارر إلحااق إلاى أدى مما حقه استخدام فً الحق صاحب قبل



 القااانون فااً علٌهااا ٌطلااق حالااة أمااام نكااون ألننااا مباشاارة  بصااورة القانونٌااة الحماٌااة تلاك

 . الحق استخدام فً التعسف

 

 ذاتها؟ الطبٌعة الحقوق لجمٌع وهل ؟الحق بأنواع المقصود ما الحق أنواع

 أن إماا: "هاً المدنٌاة والحقاوق مدنٌة، وحقوق سٌاسٌة حقوق إلى الحقوق تنقسم عاّمة، بصورة 

 األساارة حقااوق إلااى باادورها الخاصااة الحقااوق وتنقساام ،"خاصااة حقوًقااا أو عامااة، حقوًقااا تكااون

. معنوٌااة وحقااوق شخصااٌة وحقااوق عٌنٌااة حقاوق إلااى تنقساام المالٌااة والحقااوق المالٌااة، والحقاوق

 : اآلتً النحو على الحقوق أنوا  تفصٌل ٌمكن وعلٌه

 بلاد إلاى ٌنتماً باعتباار  للشخص القانون ٌقّررها التً الحقوق وهً: السياسية الحقوق -ٔ

 االنتخاب، فً الحق مثل البالد، هذ  شؤون وإدارة حكم فً المساهمة وتخوله كما معٌن،

  إلخ...  العامة الو ائف تولً فً والحق

 وٌساتوي السٌاساً النطااق خاار  لإلنسان تثبت التً الحقوق تلك وهً :المدنية لحقوق -ٕ

ا كونه ذلك ذي ًٌّ ا، أو َوَطِن ًٌّ  البشار، جمٌاع بهاا ٌتمتاع الحقوق من مجموعة فهً لذلك أَْجَنِب

 فااً والحااق الحرٌااة، فااً والحااق الحٌاااة، فااً الحااق: مثاال جنسااٌاتهم، عاان الن اار وبغااض

 .إلخ...  التعاقد

 : خاصة أو عامة حقوًقا تكون أن إما المدنية الحقوق  -ٖ

 ولاذلك إنساان، بصافته الشاخص ٌمارساها التاً الحقاوق تلاك هاً: "العامة المدنية والحقوق

.. جساد  سالمة فً اإلنسان حق مثل بالشخصٌة، اللصٌقة أو الشخصٌة بالحقوق علٌها ٌطلق

 الخااص القاانون فارو  جمٌاع تقررهاا التاً الحقوق تلك: "فهً الخاصة المدنية الحقوق أما

 األحاااوال قاااانون أو التجااااري القاااانون أو المااادنً، القاااانون: مثااال أنواعهاااا، اخاااتالف علاااى

 إلخ...  الشخصٌة

 تلاك هاً: "  األسارة وحقاوق: مالٌة حقوًقا أو األسرة حقوق تكون إما الخاصة الحقوق  -ٗ

 أو القرابااة أسااا  علااى معٌنااة، أساارة فااً عضااًوا بصاافته للشااخص تثباات التااً الحقااوق

 .المصاهرة

 بالماال، للتقاوٌم قاباًل  محلها ٌكون أن ٌمكن التً الحقوق تلك فهً: "المالية الحقوق أما  -٘

 أو عمل على أو الملكٌة، حق مثل العٌنً بالحق عندها فٌسمى معٌن شًء على ٌرد وقد



 مواجهة فً معٌن بالتزام القانونٌة العالقة فً األطراف أحد ٌلتزم كأن عمل، عن امتنا 

 .اآلخر الطرف

   :أبرزها اآلتي يبين ِعدة خصائص اإلنسان لحقوق يوجد اإلنسان حقوق خصائص

ف قابلة وغير عالمّية الحقوق -ٔ  القاانون فاً األساا  حجار بمثاباة المبادأ هذا ٌُعد  : للتصرُّ

 ًّ ًّ  اإلعالن فً مرة   ألول  هر وقد اإلنسان، لحقوق الدول  عام فً اإلنسان لحقوق العالم

 المعاهاادات ماان األقاال علااى واحاادة معاهاادة   علااى الاادول جمٌااع وافقاات الااذي م 4ٗ1ٔ

ٌّة  الادول مان% 1ٓ حاوالً وافقات كماا فٌاه، الاواردة اإلنساان بحقوق تتعلق التً الرئٌس

  أكثر، أو معاهدات   ٗ على

 فاً إالّ  اإلنساان مان سحبها ٌمكن وال ،للتّصرف قابلة غير بأنها اإلنسان حقوق وتتميز -ٕ

ٌّة المحكماة اكتشااف نتٌجة الشخص حرٌة حق   كتقٌٌد معٌنة   روف    ماذنب   بأناه القضاائ

 . ما نو    من جرٌمةً  ارتكب وقد

 كانات ساواءً  للتجزئاة، قابلاةً  غٌار اإلنساان حقوق جمٌع ُتعد  : للتجزئة قابلة غير الحقوق -ٖ

ااةً  الحقااوق هااذ  ٌّ ٌّة  أو مدن  حرٌااة فااً الحااقّ  أو القااانون، أمااام المساااواة فااً كااالحق   سٌاساا

ٌّة حقوقاً  أو التعبٌر، ٌّة اقتصاد اة  واجتماع ٌّ  والتعلاٌم، العمال، فاً حرٌاة فاً كاالحق   وثقاف

، والضمان ًّ ٌّة  حقوقاً  أو االجتماع  . المصٌر تقرٌر فً كالحق   جماع

اات  األشاخاص جمٌاع علاى المبادأ هاذا ٌنطبق :تمييزّية وغير متساوّية الحقوق -ٗ ٌّ  والحر

ٌّة المعاهدات كل   فً موجود   فهو ص اإلنسان، بحقوق تتعلَّق التً الرئٌس  المبدأ هذا وٌتلخَّ

 .والحقوق الكرامة فً ومتساوٌن أحراراً  ٌُولدون النا  جمٌع بأن
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