
 ( . تعريفها)  العينية الحقوق:  األول المبحث

 .األصلية العينية الحقوق: األول المطلب –—•

o——- الملكية حق:  األول الفرع. 

o——- الملكية حق عن المتجزئة الحقوق:  الثاني الفرع. 

 .االنتفاع حق -1

 .االرتفاق حق -2

 .السكن حق و االستعمال حق -3

 .التبعية العينية الحقوق: الثاني المطلب –—•

o——- الرسمي الرهن:  األول الفرع. 

o——- الحيازي الرهن:  الثاني الفرع. 

o——- التخصيص حق:  الثالث الفرع. 

o——- االمتياز حقوق:  الرابع الفرع. 

 (. تعريفها)  الشخصية الحقوق الثاني المبحث -*

 .الشخصي الحق أركان: األول المطلب –—•

 .العيني الحق و الشخصي الحق بين المقارنة:. الثاني المطلب –—•

 الخاتمة

 :مقدمة

 قد و األصلية، العينية الحقوق تسمى و مادي لشيء مالكا باعتباره حقوق له ثبتت قد المجتمع في ضروريا عضوا باعتباره الشخص إن
 .الملكية حق عن المتفرعة العينية الحقوق هي هذه و سكني حق أو ارتفاق حق أو انتفاع حق مجرد الشيء هذا على الوارد الحق يكون

 .شخصيا حقا الحق هذا سمي و القانون يقررها سلطة مدينه مواجهة في للدائن تكون قد كما

 . ؟ منهما كل بين االختالف أوجه هي ما و الشخصية، الحقوق و العينية الحقوق من بكل نعني فماذا

 .العينية الحقوق: األول المبحث

 مباشرة استعماله الحق لصاحب فيكون الشيء، هذا على مباشرة سلطة صاحبه يخول و مادي شيء على يرد الذي الحق هو العيني الحق
 هذه على تطلق و الحق، موضوع الشيء و الحق صاحب بين وسيط بوجد فال حقه، استعمال من ليمكنه آخر شخص تدخل إلى حاجة دون

 :نوعين إلى تنقسم و المادي، الشيء أو بالعين متعلقة ألنها(  العينية)  بتسمية الحقوق

 .تتبعه آخر حق وجود إلى حاجة دون بذاتها تقوم عينية حقوق هي و: األصلية العينية الحقوق –

 به الوفاء تأمين و لضمانه آخر شخصي حق إلى وجودها في تستند إنما و بذاتها، مستقلة تقوم ال حقوق هي و: التبعية العينية الحقوق –
 ( عينية تأمينات أي ضمانات فهي) 

 .األصلية العينية الحقوق: األول المطلب

 الملكية عن المتجزئة الحقوق و الملكية حق إلى الحقوق هذه تنقسم –

 :الملكية حق: األول الفرع

 بعدم يسقط ال دائم و مانع و جامع حق بأنه يتميز و. الشيء على كاملة سلطة لصاحبها وتخول الحقوق، أهم من هي: خصائصها
 .االستعمال

 حق هو الملكية حق يخولها التي السلطات و الشيء من عليها الحـصول يـمـكـن الــتي المزايا جـميع لصاحـبه يـخـول: الجـــامع الحـــق-1
 .التصرف و ، االستغالل االستعمال،

 .الحيوان ركوب و مثال كالسكن الثمار، باستثناء له يعد هو فيما الشيء استخدام هو:  االستعمال حق

 .لها استغالل فهو تأجيرها أما لها استعمال هو للسكن دار باستخدام الشيء ثمار على للحصول الالزمة باألعمال القيام هو:  االستغالل حق

 حق صاحب أن إذ ، بالمالك خاص حق هذا و رقبته في و الشيء منافع في القانوني و المادي التصرف في الحق فللمالك:  التصرف حق
 .للمالك إال تكون ال الرقبة ملكية ألن الشيء، رقبة دون فقط استغالله و الشيء استعمال في حق فقط له يكون االنتفاع

 ملكه بمزايا االستئثار من يمكنه و صاحبه، على مقصور حق هو الملكية حق:  المانع الحق-2



 .الدوام صفة لها ليست األخرى الحقوق بينما الشيء بدوام يدوم الملكية حق:  الدائم الحق-3

 السكن حق و االنتفاع حق و االرتفاق حق فإن االستعمال بعدم يسقط ال الملكية حق كان إذا:  االستعمال بعدم يسقط ال الملكية حق-4
 .االستعمال بعدم تنتهي

 . الملكية حق عن المتجزئة الحقوق:  الثاني الفرع

 في يتصرف قد كما االنتفاع، بحق يسمى و معا، الحقين هذين في الغير يتصرف قد و بنفسه الملكية حق يستغل و يستعمل قد المالك إن –
 الحاالت هذه جميع في المالك يبقى و االرتفاق، حق هذا يسمى و آخر عقار لمصلحة عقاره منفعة من المالك يحد قد و فقط االستعمال حق
 .الرقبة بمالك يسمى لهذا العين في التصرف حق

 . االنتفاع حق:  أوال

 (.1) القانون بمقتضى أو بالتقادم و بالشفعة و بالتعاقد االنتفاع حق يكتسب: )  يلي ما على مدني 844 المادة تنص

 للحمل به يوصى أن يجوز كما الوصية، وقت الحياة قيد على موجودين كانوا إذا ،( 2) المتعاقدين ألشخاص االنتفاع بحق يوصى أن يجوز
 (.المستكين

 و االستعمال الحق هذا يشمل كما شخص أي وساطة دون العين على سلطته ممارسة من المنتفع يمكن عيني حق االنتفاع حق و –

 كذلك ينتهي أو(  853 المادة)  الشيء بهالك ينتهي كما ،( 852 المادة)  له المعين األجل بانقضاء أو المنتفع بموت ينتهي و االستغالل

 .سنة 15 لمدة استعماله بعدم

 الشيء استعمال حق المنتفع الحق هذا يخول كما المواشي و اآلالت و كالمركبات المنقولة و العقارية األموال على االنتفاع حق يرد

( 849 المادة) االنتفاع نهاية عند لصاحبه رده و الشيء على بالمحافظة ملتزم المنتفع يكون و الشخصي لصالحه أو الذاتي الستمتاعه
 .مدني

 : االرتفاق حق:  ثانيا

 -تعريفه –

 بمقتضى االرتفاق حق يكتسب و( آخر لشخص آخر عقار لفائدة عقار لمنفعة حدا يجعل حق)  أنه على مدني(  867)  المادة تعرفه
 و بالـوصية و بالعقد يـكـتسب كـمـا الـملكيـة، حـق على الواردة القــانونـية القيود عن الكالم عند له تعرضنا أن سبق قد و القانون،

 ( . مدني 868)  المستمرة و الظاهرة االرتفاقات بالتقادم تكتسب ال أنه إال بالتقادم و بالـميراث

 .آخر عقار لمصلحة به المرتفق العقار منفعة من يجد تكليفا يعتبر فإنه سلبيا، أو إيجابيا عمال االرتفاق حق يكون قد و

 : منها نذكر شروطا االرتفاق لحق أن كما

 .به مرتفق عقار و مرتفق عقار عقارين، بين العالقة يكون أن يجب أنه –

 .مختلفين لشخصين مملوكين العقارين يكون أن يجب –

 العقار مالك على مفروضا شخصيا التزاما االرتفاق حق يكزن أن يجوز فال ذاته به المرتفق العقار على مفروضا التكليف يكون أن يجب –
 .به المرتفق

 .شخص لفائدة ليس و عقار لمصلحة التكليف يكون أن يجب –

 : التالية باألسباب االرتفاق حق ينتهي:  االرتفاق حق انتهاء

 ( . 878 المادة)  له المحدد األجل بانقضاء –

 ( . 878 المادة)  كليا المرتفق العقار بهالك –

 ( . 878 المادة)  واحد مالك يد في المرتفق العقار و به المرتفق العقار باجتماع –

 . مدني(  879 المادة)  سنوات 10 لمدة استعماله بعدم الحق هذا ينقضي كما

 المادة)  به المرتفق العقار على الواقعة األعباء مع تتناسب ال محدودة فائدة له بقيت أو للعقار منفعة كل االرتفاق حق فقد إذا ينقضي أو

 . مدني(  881

 . المسكن حق و االستعمال حق:  ثالثا

 خاصة و أسرته و الحق صاحب إليه يحتاج بقدرها يتحدد السكن حق و االستعمال حق نطاق: )  يلي ما على مدني 855 المادة تنص
 ( . للحق المنشئ يقررها التي باألحكام اإلخالل دون ذلك و أنفسهم،

 إذ محدود نطاق في انتفاع حق فهو الشخصي، االستعمال حق سمي لذلك ألسرته، و لنفسه الشيء استعمال صاحبه يخول االستعمال فحق
 أسرته و هو يحتاجه ما حدود في الشيء استعمال في الحق لصاحبه إنما و االنتفاع، في الشأن هو كما االنتقال و لالستعمال لصاحبه ليس

 .أنفسهم لخاصة



 حقه فإن للغير، مملوك منزل استعمال حق لشخص كان فإذا المبنية، العقارات على الوارد االستعمال حق عن عبارة هو السكن حق أما
 .به التصرف في أو للغير تأجير في الحق له ليس و فقط السكن على يقتصر

 . التبعية العينية الحقوق:  الثاني المطلب

 . . . . الضمانات أو العينية بالتأمينات سميت لذا بااللتزامات، للوفاء ضمانا الحقوق هذه تقرر

 160 المادة تنص الصدد هذا في و به، التزم ما بعين يقوم أن عليه يجب أنه أي عينيا، تنفيذا التزامه تنفيذ المدين على يجب أنه األصل و
 (. به تعهد ما بتنفيذ ملزم المدين)  أن على

 دعوى برفع ذلك و االلتزام في المسؤولية عنصر يحرك الدائن أن أي ذلك، على إجباره الدائن استطاع التزامه بتنفيذ الدائن يقم لم فإذا

 عينيا تنفيذا التزامه تنفيذ على…..  إعذاره بعد المدين يجبر)  أنه على مدني 164 المادة تنص الصدد هذا في و تنفيذه على المدين إلجبار
 ( . ممكنا ذلك كان متى

 و الضمان في متساويين الدائنين أن و بديونه، للوفاء ضامنة المدين أموال كل أن هي و عامة، قاعدة تحكمه المدين أموال على التنفيذ و

 عدم حالة في و( ديونه لوفاء ضامنة جميعها المدين أموال)  بقولها مدني 188 المادة عليه نصت ما هو و العام، بالضمان يعرف ما هذا
 .الضمان هذا اتجاه متساويين الدائنين جميع فإن للقانون طبقا مكتسب أفضلية حق وجود

 الوفاء عن المدين مسؤولية أن يعني بديونه للوفاء ضامنة المدين أموال جميع أن القول و

 على ألحدهم أفضلية ال أنه يعني الضمان في متساوون الدائنين جميع أن أيضا القول و بذاته، معين بمال محددة غير مسؤولية بالتزامه
 المتأخر الدائن على األفضلية يدعي أن يمكن ال النشوء في حقه السابق فالدائن حقه، السابق فالدائن حقه، نشوء تاريخ كان أيا غيره،
 .النشوء في حقه

 .دينه قيمة بنسبة حقه سيوفي منهم واحد كل أي غرماء، قسمة فيقسمونها الدائنين، حقوق بكل للوفاء كافية المدين أموال تكن لم فإذا

 : كاآلتي هي و أنواع عدة إلى الحقوق هذه تنقسم كما

 .الرسمي الرهن:  األول الفرع

 على يتقدم أن بمقتضاه له يكون دينه، لوفاء عقار على عينيا حقا   الدائن به يكسب عقد الرسمي الرهن)) بقولها الرهن 882 المادة عرفت
 ((.كان يد أي في العقار ذلك ثمن من حقه استفاء في المرتبة في له التاليين الدائنين

 حق بأنه الرسمي الرهن تعريف فيتحسن لذا و الحق هذا نشوء وسيلة هو العقد و الغاية، هو الحق إذا حقا، باعتباره المشرع عرفه قد و
 .بالتزام للوفاء ضمانا رسمي عقد بمقتضى ينشأ تبعي، عيني

 على إال الرهن ينعقد أن يجوز ال: ))  بقولها 886/1المادة عليه نصت ما هذا و العقارات على إال الرسمي الرهن يرد ال عامة كقاعدة و
 ((.ذلك بغير يقضي نص يوجد لم ما عقار

 أو نفسه للمدين مملوكا المرهون العقار يكون قد و( كالسفينة)  شهرها يمكن التي المنقوالت بعض على الرسمي الرهن يرد استثناءا و

 ((.المدين لمصلحة رهنا يقدم آخر شخصا أو نفسه المدين هو الراهن يكون أن يجوز))  أنه على 1/  884 المادة تنص إذ للغير مملوكا

 الرسمي الرهن جوهر هو باألفضلية العقار ثمن من حقه استفاء في المرتهن الدائن حق يعتبر و

 الدائن مرتبة تتحدد و المرتبة في التاليين المرتهنين الدائنين و العاديين الدائنين من غيره على التقدم في المرتهن حق باألفضلية يقصد و
 ..……هكذا و الثانية المرتبة في يكون بعده يقيد من و ، األولى المرتبة في يكون األول حقه قيد الذي الدائن أن أي بالقيد، المرتهن

 المدين هو و للمالك الملكية كذلك و الحيازة تبقى بل المرتهن الدائن إلى المرهون العقار حيازة الراهن ينتقل ال الرسمي الرهن في و
 .الرهن حق له يقرر رسمي عقد الدائن بين يكون و الراهن

 .الحيازي الرهن:  الثاني الفرع

 الدائن إلى يسلم بأن غيره، على أو عليه لدين ضمانا شخص به يلتزم عقد الحيازي الرهن: ))  يلي كما الحيازي الرهن 984 المادة تعرف
 العاديين الدائنين يتقدم أن و الدين يستوفي أن إلى الشيء حسب يخوله عينيا حقا الدائن عليه يترتب شيء المتعاقدان، يعينه أجنبي إلى أو
 ((. يكون يد أي في الشيء هذا ثمن من حقه يتقاضى أن في المرتبة في له التاليين الدائنين و

 سيوفي و الغير، يد في أو يده في يحبسه مال على مباشرة سلطة المرتهن الدائن يخول و عقد، بمقتضى ينشأ عيني حق الحيازي فالرهن
 .المال هذا يكون يد أي في المرتبة في له التاليين الدائنين و العاديين الدائنين قبل حقه منه

 بيعه يمكن ما إال الحيازي الرهن محال يكون ال) Sadأنه على 949 المادة نصت لقد و منقول على أو عقار على إما الحيازي الرهن يرد و
 ((. عقار أو منقول من العلني بالمزاد استغالال

))  951 المادة عليه نصت ما هذا المتعاقدان، يعينه الغير إلى أو المرتهن إلى الراهن من الحيازة بانتقال أساسا الحيازي الرهن يتميز و

 (.1(( )لتسليمه المتعاقدان يعينه الذي الشخص إلى أو الدائن إلى المرهون الشيء تسليم الراهن على ينبغي

: أنه على مدني 962 المادة تنص الصدد هذا في و حقه، استيفاء حين إلى المرهون الشيء حبس المرتهن للدائن الحيازي الرهن يخول و

 ((. …كافة، الناس( 2) على المرهون الشيء حبس في الحق المرتهن الدائن الرهن يخول)) 



 المدين)  مالكه إلى المرهون الشيء رد المرتهن الدائن على وجب الدين، المدين وفى فإذا المرهون، للشيء حابسا المرتهن الدائن يبقى و

 يتصل ما و حقه كامل استفاء بعد الراهن إلى المرهون الشيء يرد أن الدائن على يجب))  بقولها مدني 959 المادة عليه نصت ما هذا ،(

 ((.تعويضات و مصاريف و ملحقات من بالحق

 بصيانته يقوم و عليه يحافظ أن عليه يجب فإنه حقه استفاء حين إلى عنده يبقى و المرتهن إلى تنتقل المرهون الشيء حيازة كانت لما و

 :بقولها 955 المادة قررته ما هذا منه، تقصير عن ناتجا الهالك هذا كان إذا الشيء هالك عن مسئوال يكون و بعناية

 عن مسئول هو و المعتاد الشخص يبذله ما العناية من صيانته و حفظه في يبذل أن فعليه المرهون الشيء المرتهن الدائن تسلم إذا)) 
 ((.فيه له يد ال لسبب يرجع ذلك أن يثبت لم ما تلفه أو الشيء هالك

 : le droit d’affection التخصيص حق: الثالث الفرع

 المدين عقارات من أكثر أو عقار على للدائن يتقرر تبعي عيني حق بأنه نعرفه أن يمكننا و للتخصيص دقيقا تعريفا يضع لم المشرع إن
 استفاء في المرتبة في له التاليين و العاديين الدائنين على التقدم الدائن يخول و بالدين، المدين بالتزام الصادر التنفيذ واجب حكم بمقتضى

 (3. )يكون يد أي في العقار لذلك النقدي المقابل من حقه

 المادة)  التخصيص طالب بها يتقدم عريضة على بناء العقار اختصاصها دائرة في يقع التي المحكمة رئي من بحكم الحق هذا يتقرر و* 

 (.المدني القانون من 941

 937 المادة)  العقارات قيمة و الدين مقدار مراعاة المحكمة رئيس على و حقه الستفاء ضمانا الدائن لمصلحة التخصيص حق يتقرر و* 
 (.المدني القانون من

 أو عقار على إال التخصيص حق أخذ يجوز ال))  أنه على 940 المادة تنص إذ المنقوالت، دون للمدين المملوكة العقارات على يرد و* 
 ((.العـلني بالمزاد بيعها وجائز التخصص، هذا قيد وقت للمدين مملوكة معينة عقارات

 إذ بعده، حقوقهم قيدوا الذين الدائنين أي له التاليين الدائنين على التقدم حث مدينة عقارات على التخصيص حق على حصل الذي للدائن و
 استفاء و عليه للتنفيذ يكون يد أي في العقار تتبع التخصيص حق يخول كذلك و الرسمي، الرهن في كم القيد في باألسبقية تقرر األولوية

 .حقه

 .les privilèges االمتياز حقوق: الرابع الفرع

 من يستنتج و ،((لصفته منه مراعاة معين( 1) لدين القانون يقررها أولوية))  أنه على 1/  982 المادة عرفته كما هو االمتياز حق إن
 على القانون هو االمتياز حق مصدر أن نجد منه و القانون يقررها األفضلية هو و االمتياز حق جوهر فيه أبرز المشرع أن التعريف هذا

 تقرير و المضمون، الحق في معينة لصفة مراعاة تكون القانون يقررها التي األولوية هذه و األخرى، التبعية العينية الحقوق خالف
 أخرى أحيانا و العامة، للخزينة المستحقة المبالغ امتياز:  مثل العامة المصلحة أحيانا تمليها الحق في لصفة بالنظر األولوية لهذه المشرع

 الدائن مساهمة المشرع يراعي قد كما العمل، رب قبل لحقوقهم ضمانا لإلجراء المقرر لالمتياز بالنسبة الشأن هو كما اجتماعية العتبارات
 .تبرره حكمة امتياز حق لكل عامة، بصفة و العقار بائع كامتياز امتياز، حق لذلك اعتبار فيقرر المدين، ذمة في المال إدخال في

 حقوق ترد: ))  984 المادة عليه نصت ما هذا و العامة، االمتياز بحقوق تسمى و المدين أموال جميع عل االمتياز حقوق ترد قد و

 أشهر 6 عن لألقارب النفقة و للخدم المستحقة األجرة كامتياز ،..((……عقار و منقول من المدين أموال جميع على العامة االمتياز

 .993 المادة عليه نصت ما هذا و األخيرة،

 أو كانت عقارات التنفيذ وقت المدين أموال من باألولوية حقه استفاء االمتياز حق صاحب للدائن تخول العامة االمتيازية الحقوق إن

 الخاصة االمتياز حقوق))  أن على 984 المادة تنص و معين، منقول على أو عقار على ترد فهي الخاصة االمتياز حقوق أما منقوالت،
 المنقوالت على الفندق صاحب امتياز:  المنقول على الواردة الخاصة االمتيازات هذه من و ،..((معين عقار أو منقول على مقصورة تكون

 ((.…اإلقامة أجرة عن النزيل ذمة في الفندق لصاحب المستحقة المبالغ: )) مدني 986 المادة عليه نصت ما هذا و للنزيل المملوكة

 يستحق ما: )) بقولها 999 المادة عليه نصت ما هذا و المبيع العقار على العقار بائع امتياز: عقار على الواردة الخاصة االمتيازات من و
 قاموا الذين المعماريين المهندسين و المقاولين امتيازات لدينا و ،.((…المبيع العقار على امتياز له يكون ملحقاته و الثمن من العقار لبائع

 .مدني القانون من 1000 المادة عليه نصت ما هذا و البناء بتشييد

 .القانون يحددها التقدم مرتبة و عليه، تقررت التي المال ثمن على التقدم حق لصاحبها تمنح عينية حقوق أنها االمتيازات هذه تتميز و

-256 ص الجزائري المدني القانون في النظر إعادة ضرورة:  سليمان علي أنظر للحق، يكون االمتياز إنما و امتياز له يكون ال فالدين

257. 

 . الشخصي الحق:  الثاني المبحث

 تحقيقا عنه االمتناع أو عمل بأداء إلزامه من تمكنه المدين، يسمى آخر شخص قبل الدائن للشخص القانون يقررها سلطة هو:  تعريف
 .الدائن مشروعية لمصلحة

 .حقا: يسمى الدائن ناحية من حيث

 .إلزاما: يسمى المدين ناحية من و



 بتدخل إال حقه يقتضي أن يستطيع ال العمل رب: مثال المدين، بتدخل إال حقه على الحصول صاحبه يمكن ال بأنه الشخصي الحق يتميز و* 
 بين وساطة يستلزم ال و الشيء على مباشرة سلطة هو الذي العيني الحق عن الشخصي الحق يختلف هذا على و ”العامل”المدين

 الشخصي الحق بين التقريب حاولت التي والمذاهب الشخصي الحق أركان المبحث هذا سيتناول و الحق، محـل الــشيء و الحــق صاحــب
 .العيني الحق و الشخصي الحق بين المقارنة نتناول األخير في و العيني و

 الشخصي الحق أركان:  األول المطلب

 : إلى تنقسم الشخصي الحق أركان إن

 .بالحق الملتزم المدين و الحق صاحب الدائن هما و: الحق طرفا -1

 .عمل عن االمتناع أو بعمل القيام أو شيء إعطاء يكون أن إما هو و:  الحق محل -2

 : فمثال سلبي التزام هو ما عمل عن باالمتناع االلتزام أما إيجابي التزام هو بعمل بالقيام االلتزام و

 . ايجابي التزام هو منزل ببناء المقاول التزام-

 . سلبي التزام هو ما حد إلى البناء تعلية بعدم الجار التزام و التجاري المحل له باع من منافسة بعدم التاجر التزام –

 فالتزام الملكية، لنقل الزم هو ما بكل كالقيام االلتزام محل الشيء إلعطاء الزم هو ما بكل بالقيام االلتزام هو شيء بإعطاء االلتزام أما
 به الملتزم قبل شخصي حق البائع يكون االلتزام هذا تنفيذ قبل و النقود من مبلغ هو و منقول الملكية بنقل التزام هو الثمن بدفع المشتري

 .المدفوع للمبلغ مالكا يصبح و للبائع كان الذي الشخصي الحق ينقضي التزامه الملتزم ينفذ ما بمجرد و المشتري هو و

 (1.)شيء بإعطاء التزام هذا سمي الدائن لمصلحة عيني حث إنشاء أو نقل إلى يرمي أداءه المدين من يطلب الذي العمل كان فإذا

 : فلدينا مصادره بتعدد الشخصي الحق يتعدد و

 .بجائزة كالوعد: المنفردة اإلرادة أو العقد –

 .الضرر أصابه للذي بتعويض الضرر محدث فيلتزم: الضار الفعل –

 .سبب بغير به أثري ما برد المتري كالتزام: اإلثراء –

 .أنفقه ما الفضولي إلى العمل رب فيرد: الفضالة –

 .الشخصي الحق بمحل الخاص المبحث في االلتزام هذا النتقاد سنتعرض -1

 .مباشرة عالقة هو العيني الحق بينما بالشيء مباشرة غير عالقة هو الشخصي فالحق العيني الحق عن الشخصي والحق

 .العيني الحق و الشخصي الحق بين المقارنة:  الثاني المطلب-1

 .عقارا أو كان منقوال مادي شيء على فيرد العيني الحق أما عنه االمتناع أو معين بعمل القيام هو الشخصي الحق محل إن -1

 فهو العيني الحق أما المدين بواسطة أو بتدخل إال حقه على الحصول الحق صاحب يمكن فال مباشر، غير استئثار هو الشخصي الحق -2
 .وساطة دون حقه له يمنحها التي المزايا على الحصول من الحق صاحب يمكن بشيء مباشر استئثار

 الحقوق أما العامة، اآلداب و العام النظام مخالفة عدم بشرط منها شاؤوا ما ينشئوا أن ألفراد و محصورة، ليست الشخصية الحقوق -3

 (1.)الحصر سبيل على القانون في واردة فهي العينية

 .أبدي ملكية كحق العيني الحق بينما مؤقت حق الشخصي الحق -4

 .بالتقادم اكتسابه يمكن العيني الحق بينما بالتقادم يكسب ال الشخصي الحق -5

 .بالتقادم يسقط ال العيني الحق بينما بالتقادم يسقط الشخصي الحق -6

 و األفضلية حق التبعي العيني الحق لصاحب يعطي العيني الحق بينما لمدينه العام الضمان في الحق صاحبه يخول الشخصي الحق -7
 .أكثر حقه له يضمن هذا و التتبع

 أو عينيا كان سواء الحق أن هو الحقيقة و الجميع، مواجهة في نافذ بأنه الشخصي الحق عن يتميز العيني الحق أن يرى من هناك -8
 .احترامه الجميع على يجب و الغير مواجهة في نافذ شخصيا

 إذ عيني، حق الشخصي حثه جانب إلى فللمستأجر اإليجار حق هو و العيني الحق من يقترب شخصيا حقا هناك أن األخير في نالحظ و
 عيني حق إنشاء إلى الفرنسي المشرع لجأ لهذا ذلك، من المؤجر يمكنه أن بمجرد مباشرة المؤجرة العين استعمال و استغالل من يمكنه

 و رهنه يجوز كذلك و حجزه، يمكن كما الحق هذا عن التنازل يمكن و الطويلة، باإليجارات خاص هو و ”Emphytéose ”هو و جديد
 .لحمايته الحيازة دعاوى يرفع أن لصاحبه

 و العيني الحق خصائص ببعض يمتاز لكنه و شخصيا حقا مدته طالت مهما اإليجار يبقى و الحق هذا مثل الجزائري المشرع يعرف ال و

 .مدني 487 للمادة وفقا الحيازة بدعاوى المستأجر حماية منها

——— 



 . اإلسالمية الشريعة أحكام بشأنه تطبق أنه إال الحكر حق على الجزائري المشرع ينص لم -1

 المادة نصت لقد و العينية، بالحقوق الخاص الشهر أن مع للشهر، سنة عشر اثني عن مدتها تزيد التي اإليجارات أخضع المشرع أن كما

 : يلي ما على العقاري السجل تأسيس و العام األراضي مسح إعداد المتضمن 12/11/1975 في المؤرخ 74-75 األمر من 17

 .((.…شهرها عدم حالة في الغير تجاه بها يحتج ال و األطراف بين أثر أي لها يكون ال سنة 12 لمدة اإليجارات إن)) 

 مدني 511 المادة عليه نصت ما هذا و الخاص الخلف مواجهة في يسري التاريخ الثابت اإليجار إذ المؤجرة، العين تتبع حق للمستأجر و
 ((.الشخص هذا حق في نافذا اإليجار فيكون آخر شخص إلى جبرا أو اختيارا المؤجرة العين ملكية انتقلت إذا))  بقولها

 خاتمة

 األولى الحقوق من نوعين نجد حيث عناصره أهم ذكر إلى التطرق إلى وفقنا قد نكون أن نأمل الذي المتواضع بحثنا لموضوع كخاتمة و
 االرتفاق و االنتفاع و الملكية في المتجزئة و الملكية حق في تتمثل و األصلية العينية الحقوق تحتها انطوت التي العينية الحقوق في تتمثل

 حقوق نجد أخرى جهة من و جهة من هذا االمتياز، التخصيص و الحيازي و الرسمي الرهن مثل التبعية العينية الحقوق و االستعمال و
 و قوانين وضع قد المشرع أن نجد كذلك و بينهما المقارنة خالل من جليا يظهر هذا و العينية الحقوق عن تختلف األخيرة هذه شخصية،

 .الحقوق هذه تضمن مواد


