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  :الوضعیة

إن القانون الجزائري بین مختلف األشخاص القانونیة في المجتمع وسعى إلى التمییز بین الشخص الطبیعي 

فبطبیعة الحال  خصائص كل شخص؛والشخص المعنوي من خالل مجموعة من النصوص القانونیة التي تبین 

 ھناك بعض الخصائص المشتركة وھناك خصائص أخرى ممیزة للشخص الطبیعي عن المعنوي.

 وما ھي خصائص الشخص المعنوي؟ فما ھي خصائص الشخص الطبیعي؟

 الشخصیة القانونیة للشخص الطبیعي خصائص

  : االسم .1

ھو الوسیلة التي یتمیز بھا الشخص عن غیره . ولالسم معنیان معنى ضیق ویقصد بھ  االسمتعریف االسم :

  .والمعنى الثاني یقصد بھ اللقب أو اسم األسرة الشخصي االسم

 أنواع اإلسم:

 ویتكون من شقین: اإلسم المدني:

 وھو اإلسم الذي یمیز الفرد عن بقیة أفراد أسرتھ: الشخصي االسم

 وھو اللقب وھو اسم األسرة التي ینتمي إلیھا الفرد.اإلسم العائلي: 

المدني  االسمأخرى لالسم یحمیھا القانون إذا استعملت بصفة مستمرة وحمایتھا تكون بقدر حمایة  وھناك أنواع 

 . من ذلك

  اسم الشھرة واالسم المستعار واالسم التجاري

  le surnom: اسم الشھرة

ه الذي یطلق على غیر وھو اشتھار الشخص باسم آخر بین الناس واسم الشھرة ھو من صنع الناس أي -

  .الشخص ھذا االسم واسم الشھرة جدیر بحمایة القانون

  Pseudonyme: المستعار االسم

  شخصیتھ في مناسبة معینة رض معین كإخفاءغویطلقھ الشخص على نفسھ بقصد تحقیق  -

مستعارة إلخفاء أسمائھم الحقیقیة والشخص حر في  وقد یكون الغرض سیاسیا كتسمیة رجال المقاومة بأسماء

  یحمیھ القانون إذا استعملھ صاحبھ بصفة مستمرة اختیار ھذا االسم وكذلك ھذا االسم



  : ارياالسم التج

عناصره وھو حق  استخدام التاجر اسما یمارس تحتھ تجارتھ ویكون ممیزا لمحلھ التجاري، وعنصرا من وھو -

 تجاري،  78مالي قابل للتصرف فیھ وفقا للمادة 

 : ممیزات اإلسم

، وھو المسقط انھ ال یخضع لنظام التقادم المكسب أو غیر قابل للتصرف أو النزول عنھ كما یمتاز االسم بأنھ

 ثابت بحیث ال یمكن تغییره إال عن طریق اتباع إجراءات محددة ینص علیھا القانون.

  :أ/ كیفیة اكتساب االسم العائلي

 : النسب .1 

أما بعد وفاة الزوج أو الطالق  وھو الطریق الطبیعي الكتساب االسم ،فینسب الولد ألبیھ إذا كان الزواج شرعیا،

 .یثبت النسب باإلقرار أي بإقرار البنوة لمجھول النسب . وكذلكأشھرد خال ل عشرة فینسب الولد إلى أبیھ إذا ول

  :القانون  .2

 للشخص المولود من أبوین مجھولین.  أو یقوم ضابط الحالة المدنیة باختیار اسم للقیط -

  : الزوجیة  .3

أن تحمل الزوجة لقب زوجھا وال تفقد لقبھا العائلي فیصبح لھا لقبان تختار  جرت العادة في الدول الغربیة على

 . بینھما

 :ب/كیفیة اكتساب االسم الشخصي

اسم لھ من األسماء  اختیارأو األم أو من بلغ عن میالد الشخص  من قانون الحالة المدنیة توجب األب 64المادة 

 .الجزائریة

  : ثالثا :حمایة االسم

المشرع وتكون الحمایة على كافة أنواعھ دون تمییز وتكون الحمایة  أعطاھا لھ مایة قانونیةیحضى االسم بح

 : على إحدى االعتداءین

 . انتحال االسم دون حق أي التسمي باسم الغیر دون إذنھ .1

 : المبررة فاستعمال الغیر لالسم وھي تأخذ صورتین المنازعة غیر .2

وإما إشاعة عدم األحقیة بین الناس والحمایة ھنا ھي المطالبة بوقف االعتداء االسم  إما اإلدعاء بعدم أحقیتھ بھذا
 .قانون المدني 48التعویض المادة  أو
 
 
 



 : الحالة. 2
 تعریفھا:

 تي تربطھ بالمحیط العام .لالعالقات ا إلي المركز القانوني الذي یشغلھ الشخص في المجتمع بالنظر

 أنواعھا:

 الحالة السیاسیة : – 1

: ھي انتساب شخص إلي دولة معینة و ارتباطھ بھا برابطة الجنسیة مما یسبغ علیھ وصف المواطن  تعریفھا* 
 و یمیزه عن األجنبي في ھذه الدولة .

 : یكتسب المواطن حقوقا و یتحمل التزامات ال نرى مثیلھا بالنسبة لألجنبي في الدولة .* نتائجھا 

 الحالة العائلیة : – 2

انتماء الشخص إلي أسرة معینة بحیث یكتسب مركزا قانونیا إلي ھذه األسرة فیكون أبا أو أخا أو :  *  تعریفھا 
 أما ......و بحیث تتحدد حقوقھ و واجباتھ في حدود تلك األسرة .

األب تتحدد حقوقھ في األسرة بحكم مركزه القانوني ، فیكون لھ حق التأدیب علي أبنائھ و علیھ واجب  *  مثال :
 ق و التوجیھ و الرعایة ،اإلنفا

 رابطة القرابة ، و ھي نوعان : ىتتشكل األسرة من عدد من األفراد تجمع بینھم رابطة تسم * رابطة القرابة :

         التي تجمع بین أشخاص یجمع بینھم أصل مشترك ، و ھي نوعان :  و ھي القرابة قرابة النسب : – 1
في عمود النسب و تسمي قرابة األوالد و تجمع بین األصول و  و ھي التي تنحصر ( أ ) قرابة مباشرة :

 الفروع مثل قرابة الجد و األب و االبن و الحفید و إن نزل و إن صعد .

: و ھي التي تجمع بین أشخاص یجمعھم أصل مشترك دون أن یكون احدھم  ة(ب )  القرابة غیر المباشر 
 أصال أو فرعا لألخر .

 و ھي القرابة التي تجمع بین الزوج و أسرة زوجتھ ، و تجمع بین الزوجة و أسرة : قرابة لمصاھرة – 2
 زوجھا . 

: تؤثر درجة القرابة علي الحقوق التي یكتسبھا الشخص في خصوص المیراث ، و في  * نتائج القرابة
 و في موانع الزواج ، االلتزامات التي یتحمل بھا الشخص كااللتزام بالنفقة بین األقارب ، و في أداء الشھادة ، 

 الحالة الدینیة :  – 3

 : انتماء الشخص إلي دین معین مما یكسبھ مركزا قانونیا یخولھ التمتع بحقوق معینة  * تعریفھا
 : الموطن. 3

المكان الذي یعتبر القانون أن الشخص موجود فیھ فالموطن ھو المكان الذي  ھو المقر القانوني للشخص أو

یلزم  الشخص في شؤونھ القانونیة مثال ذلك في حالة إعالن األوراق القضائیة التيمخاطبة  یعتد بھ في



  .إعالنھا للشخص كصحیفة الدعوى والتنبیھ واإلنذار

مدني على أن  36الموطن على أساس محل اإلقامة المعتاد فقد نصت المادة  والمشرع الجزائري یحدد *

 ... ناه الرئیسيجزائري ھو المحل الذي یوجد فیھ سك لالموطن لك

  : أنواع الموطن

  : الموطن العام /1

 بھ بالنسبة لكل شؤون الشخص و ھو یتحدد بالمكان الذي یقیم فیھ الشخص و ھو إما أن ھو الذي یعتمد -

الموطن الذي  یكون اختیاري أي إن الشخص ھو الذي یختار الموطن الذي یقیم فیھ و الموطن اإللزامي ھو

 . تھ بقوة القانونال یمكن للشخص مغادر

 : الموطن الخاص /2

النشاطات التي  المقر الذي یتخذه الشخص لممارسة نشاط معین إذ انھ یناط باإلعمال القانونیة و ھو -

 . الطبیب العیادة یمارسھا الشخص فمثال : المحامي موطنھ الخاص ھو مكتب المحاماة و

 : الذمة المالیة. 4

 تعریفھا:

من الحقوق و االلتزامات المالیة الحاضرة و المستقبلیة مثل الحقوق العینیة و  للشخصھي مجموع ما یكون 

المالیة  و أھمیة الذمةالشخصیة و الذھنیة و ھي لصیقة بالشخص و ال تزول إال بزوال الشخص  الحقوق

الماضي حیث كان سائدا في  ھي توفیر الضمان للدائنین فال یعد المدین ملزما بالوفاء جسمانیا بدیونھ كما

 .لمدینلذمة المالیة ال ن فان الوفاء ینصب علىآلاما أكان یحبس و یقتل و یستعبد 

 أھمیتھا:

 حتى وإن تغیرت من وقت آلخر. والتزاماتھ المالیة. تضمن تنظیم مجموع حقوق الشخص  -

المالیة ال تنتھي بزوال تربط الذمة المالیة بین جانبین الجانب اإلیجابي والجانب السلبي فیھا والذمة   -

 الشخصیة القانونیة.

 : األھلیة. 5

 صالحیة الشخص لكسب الحقوق والتحمل بااللتزامات والقیام باألعمال والتصرفات ھي أوال : مفھوم األھلیة :

 ).مدني جزائري 45المادة ( الواجباتتحمل الحقوق أو یترتب علیھا  القانونیة یترتب علیھا كسب

  : ثانیا : أنواعھا

والتحمل باإللتزامات وھي تبدأ من الوالدة حتى  ھي صالحیة الشخص للتمتع بالحقوقأھلیة الوجوب : . 1



  : ) . و ھي تمر بمرحلتین2المیالد مثل الجنین شرط و الدتھ حیا( الوفاة تثبت في بعض األحیان قبل

 ناقصة ألنھ غیر صالح لتحملو ھي مرحلة الحمل و یعد فیھا الشخص ذو أھلیة وجوب   : المرحلة األولى

  األسرة من قانون 187و غیر صالح لكسب الحقوق و تثبت لھ شرط و الدتھ حیا المادة :  اتااللتزام

اكتساب الحقوق إال ما منعھ عنھ وااللتزامات  حیث یستطیع بعدھا تحمل تبدأ بعد والدتھ حیا : المرحلة الثانیة

المدني : تمنع المحامین من شراء الحقوق المتخاصم عنھا .  من قانون 403القانون بنص خاص المادة : 

 .األسرة تمنع قاتل العمد من میراث مقتولھ من قانون 135والمادة : 

 : أھلیة األداء . 2

غیر  الشخص لمباشرة التصرفات القانونیة بنفسھ و أھلیة األداء تفترض أھلیة الوجوب و العكس ھي صالحیة -

 . من قانون األسرة 83 ، 85،  82صحیح المادة : 

صحیحة و ناقص األھلیة تصرفاتھ قابلة لإلبطال و معدوم األھلیة تصرفاتھ باطلة  إن تصرفات كامل األھلیة تعد

  : مطلقا . و انھ یمكن تمییز أھلیة األداء بـالمراحل التالیة بطالنا

  . مرحلة الجنین : لیس لھ أھلیة األداء وھي المرحلة األولى :

 غیرالممیز(عدیم األھلیة) : و ھي من الوالدة حتى الثالثة عشر. و ھي مرحلة الصبي لثانیة :المرحلة ا

ھذه المرحلة : من الثالثة عشر دون بلوغ سن  مرحلة الصبي الممیز(ناقص األھلیة): و تمتدالمرحلة الثالثة :  

 لإلبطال و نمیزھا من خالل تصرفاتھ . سنة و ھنا تكون أھلیتھ قابلة19الرشد 

 : )ةأھلیة التمییز(كامل األھلی المرحلة الرابعة : 

الرشد و ھنا تكون تصرفاتھ صحیحة سواء كانت نافعة او ضارة حسب نص المادة :  و ھي مرحلة بلوغ سن

علیھ أصبح أھال  قانون المدني : من بلغ سن التسعة عشر سنة كاملة متمتعا بقواه العقلیة و غیر محجور من 40

 .للتصرف

سنة و لم تكن لھ أھلیة أو انعدمت، فتدخل المشرع  19 : اإلشارة ھنا إلى انھ في حالة بلوغ الشخص سنو تجدر 

 .) من القانون المدني 44مادة : (وصي أو قیم  ن ولي أویو اوجب على ضرورة تعی

 العوامل المؤثرة في األھلیة:

  : عوارض أھلیة األداء •

 . ھو مرض یسبب اضطراب العقل و زوالھ و قد یصل إلى حد إعدام اإلرادة الجنون :/1

 . : نقص خلقي أو مرض طارئ آو لكبر السن یصیب اإلدراك العتھ /2

 . السفھ ھو تبذیر المال على مقتضى العقل : السفھ /3



 . صاحبھا ما ینفعھ و ما یضره : ھي السذاجة إذ ال یعرف الغفلة /4

 101السابقة الحجر على الشخص .حیث نصت المادة قیام عارض من عوارض األھلیة : یترتب على اآلثار

المذكورة  من بلغ سن الرشد وھو مجنون أو معتوه أو سفیھ أو الحاالت "من قانون األسرة على ما یلي : 

 ".بعد رشده یحجر علیھ

طلب أحد األقارب أو ممن ال یكون إال بحكم قضائي بناءا على  وحمایة لحقوق الشخص ، فإن الحجر علیھ

 العامة لھ مصلحة أو من النیابة

 : موانع أھلیة األداء -

یستطیع مباشرة تصرفاتھ القانونیة بشكل یعطل مصالحھ  : و ھو غیاب الشخص بحیث ال المانع المادي /1

 و یحدث بھ األضرار

  : بعقوبة جنائیة الحكم /2

من بعض الحقوق المدنیة أو السیاسیة وبذلك  مثل في الحرمانقد تقترن العقوبة الجنائیة .بعقوبة تبعیة تت -

 (2یعد الشخص ناقصا لألھلیة .(

 : المانع الطبیعي أو الجسماني /3

أعمى أبكم مما یمنعھ عن ممارسة مھامھ لذا یعین لھ  قد یصاب الشخص بعاھتین كأن یكون أصم أبكم أو -

 (مدني80المادة) . وصي یساعده على تأدیة مھامھ

 


