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المقصود بمحل الحق
 محل الحق  ما يرد أو ينصب عليه الحق وقد يكون المحل:
o

عمل (هو محل الحق الشخصي)

o

أو شيء مادي (هو محل الحق العيني)

o

أو شيء معنوي (هو محل الحق الذهني)

 .1األعمال (محل الحق الشخصي):
o

العمل  هو كل النشاط الذي يبذله الشخص سواء بعقله و بجسمه وهذا هو محل الحق الشخصي.

o

صور العمل:


العمل االيجابي (بناء منزل) × العمل السلبي (كاالمتناا عاا البنااء أو  /االمتناا عاا الغنااء فاي عقاود االكتكاار ال ناي /
التزام بائع المتجر بعدم منافسة المشتري)



االلتزام ببذل عناية :هو االلتزام الذي يكون تن يذه ببذل الجهد للوصاول للا نتيجاة معيناة دون اامان تحقاق هاذه النتيجاة
فعال  ،فالمهم فيه أن يبذل المديا لتن يذه قدرا معقوال ما العناية ،أي عناية الشخص المعتاد (كاالتزام الطبياب بباذل العناياة
الالزمة لعالج المريض ،فهو غير ملتزم بتحقيق النتيجة وهي ش اء المريض فعاال ) .و يمكاا للادائا لابااخ ل االل الماديا
بااللتزام بعناية ما الل لاباخ أن المديا لم يبذل في تن يذ التزامه العناية المطلوبة ،أي عليه لابااخ طا الماديا .و يمكاا
للمديا ن ي مسئوليته لما بإاباخ أنه قد بذل العناياة المطلوباة فعاال ،أو بإابااخ السابب اججنباي الاذي منعاه ماا باذل العناياة
المطلوبة × االلتازام بتحقياق نتيجاة :هاو االلتازام الاذي ال ياتم تن ياذه لال بتحقياق نتيجاة معيناة هاي محال االلتازام (كاالتزام
المقاول ببناء بيت) .و يتمثل اإل الل بااللتزام بمجرد عادم تحقاق النتيجاة ،فاال يطاطر الادائا إلابااخ التقصاير فاي مسال
المديا .فإذا أابت الدائا عدم تحقق النتيجة المت ق عليها ،كان ط المديا م ترااا فتقاوم مسالوليته لال لذا اساتطا ن يهاا
عا ن سه بإاباخ أن عدم تحقق النتيجة يرجع لل سبب أجنبي.

 oشروط العمل الذي يعتد به القانون:
 .iأن يكون العمل ممكنا
 .iiأن يكون العمل معينا أو قابل للتعييا
 .iiiأن يكون العمل مشروعا

 .2األشياء (محل الحق العيني):
 oالشيء  هو كل ماله كيان مستقل عا كيان اجشخاص سواء كان هذا الكيان:


ماديا يدرك بالحس (كالنباخ والجماد)



أو معنويا ال يدرك لال بالتصور (كاجفكار واال تراعاخ)

 oالشيء ال يكون ماال اال اذا كان يصلح جن يكون محال للحق1.فليست كل اجشياء صالحة جن تكون محال للحقوق بل يجب
أن تكون غير ارجة عا دائرة التعامل.
o

أنوا اجشياء ارجة عا دائرة التعامل:

 1وي ترق الشيء عا المال في أن المال هو كل كق له قيمة مالية ،أو قابل للتقدير بالنقود سواء كان الحق عينيا أو شخصيا أو معنويا وسواء أكان متعلقا بشيء أو بعمل.
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اجشياء الخارجة عا دائرة التعامل بطبيعتها  ك شعة الشمس وتارا القمار والهاواء فاي الجاو ،فهاذه اجشاياء
بااالرغم مااا ا عتبارهااا أشااياء ماديااة ،لال أنهااا تخاارج عااا نطاااق التعاماال ،لعاادم القاادرة عل ا االسااتئثار بهااا فااي
مجموعها ،ولكا لذا أمكا االستئثار والحصول عل جزء منها بصورة فردية ،فإنها تصلح في هذه الحالاة محاال
للتعامل ،كما لذا ك ظ الهواء في أنابيب أو جمعت أشعة الشمس أو مياه البحر.



اجشياء الخارجة عا دائرة التعامل بحكم القانون  وهي أشياء صالحة للتعامل بطبيعتها ،ولكا المشار يمناع
التعاماال بهااا،وما قبياال هااذه اجشااياء التعاماال فااي المخاادراخ والخمااور واجساالحة ،واجشااياء المملوكااة للدولااة أو
للشخص االعتباري التي تكون مخصصة للن ع العام بال عل أو بمقتط قانون ( م22ق :مدني ).

 oتقسيماخ اجشياء:
 .iالعقاراخ × المنقوالخ ( يرجع أساس تقسيم اجشياء لل عقاراخ ومنقوالخ لل اباخ الشيء أو عدم اباته):
 .1العقاااراخ " كاال شاايء مسااتقر بحياازه ااباات فيااه ال يمكااا نقلااه منااه دون تل ا

أو تغياار فااي هيئتااه "

(م1/22ق :مدني ).
.2

المنقوالخ  كل ما ليس عقارا ( م22ق :مدني ).

 .iiاجشياء المادية × اجشياء غير المادية:
.1

اجشاااياء المادياااة  هاااي اجشاااياء التاااي يمكاااا لدراكهاااا باااالحواس كاااالنقود والعقااااراخ ،والساااياراخ
والس ا ...بغض النظر عا جسم الشيء سواء صالبا أو ساائال أو غازياا .وقاد ال تكاون لاه جسام بتاتاا،
كالقوة الحرارية أو الكهربائية أو الذرية أو الصوتية.

 .2اجشااياء غياار الماديااة (المعنويااة)  هااي التااي ال تاادرك بااالحواس ولنمااا بالتصااور وال كاار كحقااوق
الملل

والمختر .

 .iiiاجشياء القابلة لالستهالك × اجشياء غير القابلة لالستهالك:
.iv

2

اجشياء االستهالكية  هي ما ال يتحقق االنت ا بها لال باستهالكها أو لن اقها.

 .vاجشياء غير القابلة لالساتهالك  هاي التاي يمكاا تكارار اساتعمالها أكثار ماا مارة ،وأن أدت هاذا التكارار للا
هالكها أو اياعها أو التقليل ما ش نها.
 .viاجموال المثلية × المال القيمية:
 .1اجموال المثلية  هي المكيالخ و الموزوناخ و المعدوداخ و الذراعياخ.
 .2المال القيمي  هو ما تت اوخ آكاده ت اوتا يعتد به  ,أو ال تت اوخ ولكا ال نظير لها في مجال التجاارة
كالعقاراخ ما اجرض والحيواناخ بجميع أنواعها  ,واجكجاار الكريماة ماا المااس واليااقوخ والكتاب
المطبوعة لذا ن ذخ  ,و اآلاار القديمة .

 2أساس هذا التقسيم هو مدت صالكية تكرار استعمال الشيء.
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 .viiاجشياء المادية × اجشياء غير المادية:
.viii

اجشياء المادية  هي اجشاياء التاي يمكاا لدراكهاا باالحواس كاالنقود والعقااراخ ،والساياراخ والسا ا ،بغاض
النظر عا جسم الشيء سواء صلبا أو سائال أو غازيا .وقد ال تكون له جسم بتاتا ،كالقوة الحرارية أو الكهربائية
أو الذرية أو الصوتية.

 .ixاجشااياء غياار الماديااة (المعنويااة)  هااي التااي ال تاادرك بااالحواس ولنمااا بالتصااور وال كاار كحقااوق المللاا
والمختر .
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تطبيقــات – عقـد العمـل :التـزام ببـذل عنايـة أم التـزام بتحقيـق نتيجـة؟
الخبــر (:)1
رئيس شركة "رينو" الفرنسية ومديرها العام كارلوس غصن يعلن خطته لجعل الجججوةلة كثلر شلركا
تصنيع السيارا األوروبية تحقيقا ُ للعوائد في إطار خطة بعنوان "ةقد رينو " 9002

أعلا مدير عام شركة رينو ال رنسية لصناعة السياراخ ) (Renaultكارلوس غصا عا برنامج طموح يستهدف جعل الشركة "أكبر مصانعع
فععال" في أوروبا بحلول  .2002و قد صارح غصاا بطارورة رفاع هاام زياادة المبيعااخ ماا  % 2.2عاام  2005للا  % 6هاذا العاام ،و
أن الشركة تنوي استحداث  26طرازا جديدا في محاولة لجلب اهتمام المستهلكيا ،في غطاون السانواخ اجرباع القادماة .و أوااح ع
أااف ع
أن
الشركة تنوي زيادة طاقتها اإلنتاجية بنحو  000000سايارة ،ماا اامنها  250000موجهاة للا الساوق اجوروبياة فاي عاام  ،2002وهاو ماا
3
سيسمح للمبيعاخ ب ن ترت ع لل نحو  2.2مليون سيارة.
On 9th February 2006, the President of Renault, Carlos Ghosn
presented his "Renault Contract 2009" strategic growth plan, which
aims to position Renault in the long-term as the most profitable
European generalist automobile manufacturer. On 8th February 2007,
the presentation of the financial results of 2006 was an ideal
opportunity for an initial review on the progress of the Plan: 2006 was
a key year for the Group with the implementation of the new strategy
and changes in the organisation, methods and processes. Despite the
difficult economic context, Renault met its objectives with an
operating margin of 2.56% and achieved progress in the three areas of
the plan.4
الخبــر (:)2
إجهاد العج

يتسبب بانتحار ثالثة مهندسين بشركة رينو الفرنسية

باريس /وكاالخ :أدت لجهاد العمل في شركة رينو ال رنسية للسياراخ ) (Renaultلل انتحار االاة عاامليا لاديها بموقاع تكنوسانتر الهندساي
جراء زيادة اغوط العمل .ودفع تكرر كاالخ االنتحار الشركة التخاذ لجراءاخ لتحسايا راروف العمال .فقاد أمار الارئيس التن ياذي للشاركة
كارلوس غصا مطلع الشهر الجاري بمراجعة رروف العمل والممارساخ التي تتم بالمركز .وقالت الشركة في بياان لنهاا تعتازم تعيايا مادير
يططلع بمسلولية اإلدارة اليومية للمركز الواقع في جويانكور قر باريس ،ولنها تتخاذ طاواخ أ ارت "لتساهيل الحاوار والادعم للازمالء".
وكانت الشرطة ال رنسية باشرخ تحقيقا أوا ر فبراير المااي عقب وقو االث عملياخ انتحار من صلة في عدة أشهر .ف ي فبرايار الماااي
عثر عل جثة رجل بمنزله وبجانبها ورقة يرجع فيهاا السابب وراء لقداماه علا االنتحاار للا ااغ العمال .وفاي ينااير الساابق غارق عامال
بعدما ألق بن سه ف بحيرة قر المركز وفي أكتوبر المنصرم ق از عامال االان ماا نافاذة مكتاب كيان لقاي كت اه .ياذكر أن مركاز تكنوسانتر
يتول طة أعمال الشركة التي تهدف لتعزيز المبيعااخ واجربااح وتقاع علياه مسالولية تدشايا  26طارازا جديادا كتا عاام  . 2002وكساب
5
صحي ة لوباريزيان فإن كوالي  10آالف فرنسي ينتحرون سنويا ،كما يقدم  120أل ا عل محاولة انتحار.
التعليــق:

كي يمكا تحويل هذا الرهان المالي المسم "عقد رينو  " 2002لل أهداف لنتاجية؟ اجمر بسي  :يجد كل مور ن سه ملتزماا شخصايا
بهذه النتا ئج ما الل توقيعه عل المحطر الرسمي للمقابلة الشخصية التي كدد اللها ،مع المسئول اجعل منه ،أهدافه الخاصة به .و يتلق
المور ون رسائل مسجلة بشكل منتظم ،لتذكيرهم بطرورة تقديم البراهيا عل تعهداتهم بشكل سريع ،اجمر الذي يعني أن التقيايم المشخصاا
يمثل اغطا مستمرا عل المور يا ،دون لفساح المجال لهم لمناقشة التحدياخ التقنية و الزمنية المقترنة بالنتائج المطلوبة .و الصة اجمار،
6
أن طة "عقد رينو  "2002اإلنتاجية قد تكون كولت ،واقعيا  ،الطبيعة القانونية لعقد العمل ما التزام ببذل عناية لل التزام بتحقيق نتيجة.
3

<http://tareekalshaab.blogspot.com/2006_02_12_archive.html>.
<www.renault.com>.
5
<http://almadapaper.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=17574>.
4

 6آني تيبو موني" ،العمل مكان للعن

و الموخ"( Le monde diplomatique ،الطبعة العربية  -الكويت) ،يوليو ( 22-22 ،2002بتصرف).
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Heading for a breakdown 7
French workers used to be envied, but after suicides at car-maker Renault, unions are blaming
US-style methods for shattering the harmony. Kim Willsher reports from Paris.
Kim Willsher, Saturday March 10, 2007

It is generally agreed - with gloating on one side of the Channel and grumbling the other - that French workers have
an easier time than their American and British (Anglo-Saxon) colleagues. Now, the harsh world of globalisation,
competition and sharp employment practice has hit France hard. For workers such as those at Renault's state-ofthe-art design and development Technocentre, near Versailles, this new economic reality has come as a shock, both
professionally and personally. It has also brought tragic consequences.
In January, 800 Renault employees joined a silent march in tribute to two colleagues who had committed suicide.
Even as they snaked past the ultramodern plant, known as the 'Beehive' for its honeycomb design, their heads
bowed, another was reaching the end of his tether. Just over a fortnight later a 38-year-old employee, whose wife
and five-year-old son were on holiday, returned home from the Technocentre and took his own life. His was the third
suicide at the centre in four months. In less than two years at the Technocentre, five male employees have
attempted suicide, four successfully. After the most recent death, the public prosecutor opened a criminal
investigation to establish whether working conditions or possible offences such as harassment at Renault were to
blame.
Now Renault Technocentre has become a symbol of the malaise in the French workplace, a spreading sickness
generally attributed to what are seen as Anglo-Saxon management techniques that put profits before people. There
are worse places to work than the Technocentre. This €1bn (£700m) plant, set in 150 acres of landscaped
countryside, opened in 1998 and boasts the facilities of a small town including eight restaurants, a bank, a health
insurance office and a training school.
Technocentre workers are a world away from the robotic, dehumanising production lines. Not for them the monotony
of physically churning out cars. This is where what one French newspaper described as Renault's creative "grey
matter" is concentrated: the highly qualified engineers and technicians, armed with the resources for which James
Bond's Q would kill, who dream up the cars that will roll off conveyor belts elsewhere. They may be the brains
behind the Lagunas, Twingos and Logans, but they have also found themselves at the sharp end of Renault's
attempt to reverse its ailing fortunes. One year ago, faced with falling profits, the company's dynamic chief executive
officer Carlos Ghosn announced his Renault Contract 2009 revival plan: Renault would launch 26 cars (half new
models, the rest versions of existing cars) in three years; double the number being developed annually at the time. It
was an "extremely ambitious" plan, he admits, but one vital to the future of Renault and aimed at making the
carmaker the most profitable in Europe. Renault unions were less impressed and accused the management of
applying quantitative production targets to the creative process.
One year later, the plan is boosting profits and shareholder dividends. It is also blamed for putting workers under
intolerable pressure. According to union leaders, alarm bells were ringing well before October last year when a 39year-old engineer working on Renault's Logan committed suicide at the plant. The gruesome manner of his death,
witnessed by dozens of colleagues, left the centre traumatised. A second 44-year-old worker committed suicide in
January; his body was found in one of the lakes near the plant. On his computer screen he allegedly left an account
of a bitter exchange with the management. Then came February's suicide of a worker described by Renault as
"highly valued" for his "human and professional qualities".
7

<http://money.guardian.co.uk/workplacestress/story/0,,2030201,00.html>.
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مســرد (*)Glossary
Notes
immeubles
meubles
chose matériel
chose immatériel
Obligation de moyens
Obligation de resultat

Arabic Term
أموال مثلية
منقوالخ
عقاراخ
شيء مادي
شيء غير مادي
التـزام ببـذل عنايـة
التـزام بتحقيـق نتيجـة

English Term
Fungible commodities
movables
Immovables; real property
Material thing
Immaterial thing
Obligation of care
Obligation of result

Terms indicated in the Glossary are primarily in English. Italicized terms are in French or Latin, unless otherwise
specified.



لإلطالع ()Supplemental Reading
 .1لبراهيم أبو الليل و محمد اجل ي ،المد ل لل نظرية القانون ونظرية الحق (الكويت :جامعة الكويت.) 1206 ،
 .2لبراهيم الدسوقي أبو الليل ،أصول القانون – الجزء الثاني :نظرية الحق (الكويت :جامعة الكويت.)2006 ،
 .2أكمد سعيد الزقرد ،النظرية العامة للحق ( المنصور :دار أم القرت.) 1222 ،
 .2بدر جاسم اليعقو  ،أصول االلتزام في القانون المدني الكويتي ،ط ( 6الكويت :جامعة الكويت.)2002 ،
 .5جالل علي العدوت ،رمطان أبو السعود ،محمد كسا قاسم ،الحقوق وغيرها ما المراكز القانونية ( اإلسكندرية :منش ة المعارف،
.) 1226
 .6كسام الديا كامل اجهواني و محمد محمد أبو زيد ،فكرة القانون :تقسيم القانون ،ت سيره ،تطبيقه (القاهرة :دار اإليمان للطباعة
واجوفست.)1222 ،
 .2كليمة بالل عبد هللا و مصط عبد الجواد ،المد ل لدراسة القانون ( الكويت :مكتبة دار البيان.) 2000 ،
 .0ميس طر ،المد ل للدراساخ القانونية الجزء الثاني نظرية الحق ( القاهرة :مطبعة جامعة القاهرة.) 1206 ،
 .2رمطان محمد أبو السعود و محمد كسا قاسم ،مبادئ القانون :المد ل لل العلوم القانونية وااللتزاماخ ( اإلسكندرية :منش ة المعارف،
.)1220
 .10عاط عبد الحميد كسا ،المد ل لدراسة القانون :نظرية القاعدة القانونية ( الكويت :أكاديمية سعد العبد هللا للعلوم اجمنية.) 2002 ،
 .11عبد الحميد عثمان الحن ي ،المد ل لدراسة العلوم القانونية ( المنصورة :مكتبة العالمية.) 1222 ،
 .12عبد الحي كجازي ،المد ل لدراسة العلوم القانونية :القانون وفقا للقانون الكويتي ( الكويت :جامعة الكويت.) 1222 ،
 .12عبد الرزاق كسيا يس و كمدي محمد ع ي ي ،دروس في مبادئ القانون ( أسيوط :جامعة أسيوط.)1221 ،
 .12عبد المنعم البدراوي ،فتحي عبد الركيم عبدا هلل ،أبو زيد عبد الباقي ،مد ل للقانون نظرية القانون ونظرية الحق ( المنصورة :مكتبة
الجالء الجديد.) 1201 ،
 .15عثمان عبد المل الصالح ،النظام الدستوري و الملسساخ السياسية في الكويت (الكويت :مطابع كويت تايمز التجارية.)1202 ،
 .16محمد المرسي زهرة" ،العقار بحسب المآل :دراسة مقارنة – القسم اجول" ،مجلة الحقوق ،المجلد  ،10العدد .2
" ،--- .12العقار بحسب المآل :دراسة مقارنة – القسم الثاني" ،مجلة الحقوق ،المجلد  ،10العدد .2
 .10محمد كسام محمود لط ي و محمد عبد الظاهر كسيا ،المد ل للدراساخ القانونية نظرية القانون ( القاهرة :الملسسة ال نية للطباعة
والنشر.) 1222 ،
 .12لسماعيل كارم العيساوي" ،اواب المثلي و القيمي في المعامالخ المالية" ،مجلة الشريعة و الدراساخ اإلسالمية (جامعة الكويت)،
العدد  ،22السنة  ،22يونيو .2000
 .20محمود عبد الركما محمد ،الحلول الشخصي دراسة مقارنة في القانونيا المصري وال رنسي ( القاهرة :دار النهطة العربية.)1222 ،
 .21مصط أكمد عبدا لجواد ،الوجيز في مقدمة الدراساخ القانونية النظرية العامة للحق ( القاهرة :جامعة القاهرة.) 1222 ،
 .22موس رزيق ،مد ل لل دراسة القانون ( الشارقة :جامعة الشارقة.) 2002 ،
 .22نجيب محمد بكير ،موجز محااراخ في نظرية القانون وأككامه :القانون المدني ( القاهرة :مكتبة عيا شمس ).
 .22محمد وكيد الديا سوار ،االتجاهاخ العامة في القانون المدني :دراسة موازنة بال قه االسالمي و المدوناخ المدنية العربية ،ط ( 2عمان:
مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع ،)2001 ،ص.220 .
nd
25. Barry Nicholas, The French Law of Contract, 2 edn (Oxford: Clarendon Press, 1992).
26. F H Lawson, A E Anton and L Neville Brown, Amos and Walton's Introduction to French Law, 3rd
edn (Oxford: Clarendon P1.
7

Dr. Mashael A. Alhajeri
Lecture Handout # 12
Principles of Law, 2005-6

<mashael@law.kuniv.edu>

Private Law Department
School of Law
Kuwait University

27. Hossam El-Ehwany and Nader Mohamed Ibrahim, Introduction to Law, Part I: The Theory of Law
(Beiruth: Al-Halabi Legal Publications, 2004).
28. John Bell, Sophie Boyron and Simon Whittaker, Principles of French Law (Oxford: Oxford University
Press, 1998).
29. The French Civil Code: Revised Edition as Amended to 1 July 1994 ,trans. by John H Crabb (Littleton:
Rothman & Co/Kluwer Law and Taxation Publishers, 1995).
30. Walter Cairns and Robert McKeon, Introduction to French Law (London: Cavendish Publications Ltd,
1998).
31. J R Trahan, Louisiana Civil Law: The Law of Obligations, available online:
http://faculty.law.lsu.edu/jrtrahan/obligations.htm (October 8, 2006).

8

