
1 
 

 وصاسة اٌخعٍُُ اٌعايل واٌبحث اٌعٍٍّ 

 جاِعت دَاىل 

 واٌعٍىَ اٌغُاعُت اٌمأىْوٍُت 
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 االهذاء

باهلُبت واٌىلاس .. إىل ِٓ عٍّين اٌعطاء بذوْ أخظاس  ٌٍهإىل ِٓ وٍٍه ا

أْ ميذ يف عّشن  ٌٍهإىل ِٓ امحً أمسه بىً افخخاس .. أسجى ِٓ ا

ٌرتي مثاساً لذ حاْ لطافها بعذ طىي احظاس وعخبمً وٍّاحه جنىَ 

 أهخذٌ هبا اٌُىَ ويف اٌغذ وإىل األبذ .. أبٍ اٌعضَض

 عٍّخين ِٓ , راهتا ِىنىْ عٓ ِعربة ٌخخشج اٌىٍّاث حخغابك ِٓ وإىل

 اهلّىَ حىغىٍٔ وعنذِا , فُه أٔا ِا إىل ألصً اٌصعاب وعأج

 أٍِ..  آالٍِ ِٓ ٌُخفف حناهنا حبش يف أعبح

 اىل اخىحٍ واخىاحٍ ..

 واىل مجُع هىالء اهذٌ حبثٍ هزا ...

 تاٌباحث
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 حمذَش و شىش

 وهادٌ اٌبششَت ِعٍُ عًٍ واٌغالَ واٌصالة اٌعاملني سب هلل احلِّذ

 .اٌذَٓ َىَ إىل بإحغاْ حبعهُ وِٓ وصحبت آٌه وعًٍ اإلٔغأُت

 ِٓ وً إىل اٌبحث هزا إخشاج يف عاهُ ِٓ ٌىً اجلضًَ باٌشىش أحىجه

 .ِغاعذحٍ و وحىجُهٍ حعٍٍُّ يف عببا واْ

   االعخار حمّذ حاِذ حمّىد اعخارٌ اٌفاضً إىل

 . اٌبحث يف عٍٍّ أثناء وحىجُهٍ إسشادٌ يف جهذا أيَ مل حُث

عّىِاً واىل اعاحزة لغُ  اٌمأىْ واٌعٍىَ اٌغُاعُتواىل مجُع اعاحزة وٍُت 

 .خصىصاً  اٌمأىْ 

 . واىل اعضاء جلنت املنالشت املىلشة 

 تاٌباحث
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 ادلقذمت 

حقوؽ الشخصية مف الحقوؽ غير المالية والتي ال يمكف تقدير قيمتيا بالنقد مما 
يعني خروجيا مف دائرة المعامبلت المالية، كما وتنتمي حقوؽ الشخصية إلى طائفة 
الحقوؽ الخاصة ألنيا تنشأ عف عبلقات تدخؿ في نطاؽ القانوف الخاص الذي يتكفؿ 

 مايمـز مف حماية ليا.باالعتراؼ بيا وتوفير 

إف أىـ ما يميز حقوؽ الشخصية ىو أنيا تثبت ألي فرد ولمجرد كونو إنسانًا، فيي 
تستيدؼ حماية المظاىر المختمفة لعناصر الشخصية ومقوماتيا وذلؾ مف أفعاؿ 
الشخص ذاتو ومف اعتداء األفراد اآلخريف، فاإلنساف ومنذ القدـ كاف محورًا لمدراسات 

ي كانت في محصمتيا النيائية تستيدؼ حمايتو وتكريمو وصيانة مالو مف القانونية الت
حقوؽ كاف لمحقوؽ المالية مكاف الصدارة فييا، وبمرور الوقت وبتطور األفكار 
القانونية بدأت أىمية الحقوؽ غير المالية بالتزايد واتجيت األنظار صوب ىذه 

واىتمامو باإلنساف بتكريمو الحقوؽ والتذكير بأىميتيا، وقد كاف لمفقو اإلسبلمي 
وتبجيمو عما سواه وقع كبير في تنامي وتطور الحقوؽ غير المالية، وىذا االىتماـ 
ـَ  ْمَنا َبِني آَد باإلنساف منابعو عديدة أىميا ما ورد في التنزيؿ الحكيـ )َوَلَقْد َكرَّ

ـْ ِمَف الطَّيِّ  ـْ ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُى ـْ َعَمى َكِثيٍر ِممَّْف َخَمْقَنا َوَحَمْمَناُى ْمَناُى َباِت َوَفضَّ
( ( ، كما كاف لحركات التحرر التي شيدتيا العصور َٓٚتْفِضيبًل( )سورة االسراء )

الحديثة والمطالبة بصيانة حقوؽ اإلنساف دور كبير في لفت األنظار إلى أىمية 
لتقسيمات المختمفة لمحقوؽ الحقوؽ غير المالية وبتطور الدراسات القانونية وظيور ا

 نتج عف ذلؾ ما يدعو إلى ابراز حقوؽ الشخصية وبياف نظاميا القانوني المستقؿ.

 

 



0 
 

 أهمٍت انبحج 

قد يبدو لموىمة األولى أف دراسة ىذا النوع مف الحقوؽ في ظؿ القواعد العامة في 
شائع مف  القانوف المدني مف األمور التي تتعارض مع المنطؽ القانوني وفقًا لما ىو

أف القانوف المدني ىو قانوف المعامبلت المالية حصرًا مما يعني أف ما يدرس فيو 
مقتصر عمى الحقوؽ المالية دوف غيرىا وبالتالي استبعاد حقوؽ الشخصية مف نطاقو 
وىذا ما ال يمكف التسميـ بو مطمقًا، فقد بمغ االىتماـ بحقوؽ الشخصية إلى حد 

تي ال يمكف االستغناء عنيا أو التفريط بيا، كما وصفت وصفيا بالحقوؽ األساسية ال
بانيا "الحقوؽ المصيقة بالشخصية" وىذا إف دؿ عمى شيء فيو أىمية ىذه الحقوؽ 

 باعتبارىا الترجمة القانونية لمشخصية وأنيا األجدر بالرعاية

واالىتماـ مف جانب القانوف، ألف حؽ الشخص في سبلمة كيانيو المادي واألدبي  
و في تمييز ذاتو وما يتفرغ عنيا مف حقوؽ تعد المصمحة العميا التي يجب العمؿ وحق

عمى صيانتيا، أما ما عدا ذلؾ مف مصالح وحقوؽ فيي توابع تمحؽ األصؿ وأجزاء 
تمي الكؿ في المرتبة ومف المفترض أف تحتؿ المرتبة الثانية في أىميتيا فاإلنساف أواًل 

سعاده وليس العكس.واألمواؿ ثانيًا ألف األخيرة مس  خرة لخدمة اإلنساف وا 

 مشكهت انبحج 

إف ما دعا إلى اختيار موضوع "حقوؽ الشخصية وحمايتيا المدنية" كعنواف ليذا 
 البحث ىو ما يمي مف أسباب باإلضافة إلى ما سبؽ ذكره مف أىمية:

اف حقوؽ الشخصية التزاؿ موضوعًا غير واضح المعالـ ويصعب تحديد  .ٔ
بًا ما يتـ الخمط بينيا وبيف حقوؽ اإلنساف رغـ كونيا طائفة مف الحقوؽ نطاقو، فغال

تستقؿ بذاتيا عف باقي الحقوؽ األخرى وليا أىمية كبيرة تؤىميا ألف تكوف في صدارة 
 المواضيع القانونية التي يمـز بحثيا ودراستيا.
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نما أصبحت ب .ٕ مثابة اف حقوؽ الشخصية لـ تعد كالمبدأ الذي ال استثناء فيو وا 
القاعدة التي يرد عمييا العديد مف االستثناءات المتمثمة بما يدر عمى ىذه الحقوؽ مف 

 قيود يكوف مف الضروري تسميط الضوء عمييا.

العمؿ عمى إبراز وتعزيز الوسائؿ القانونية الكفيمة بحماية حقوؽ الشخصية  .ٖ
 وصيانتيا مف األفعاؿ واالعتداءات الماسة بيا.

 منهجٍت انبحج 

تـ االعتماد في إعداد البحث عمى المنيج المقارف بيف القانوف المدني العراقي 
 والقانوف المدني المصري .
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 ادلبحج االول

 ماهٍت احلقىق انشخصٍت وخصائصها 

لـ تعرؼ القوانيف القديمة حقوؽ الشخصية باعتبارىا حقوقًا قائمة بذاتيا ولكف ىذا 
بيذه الحقوؽ أو تجاىميا، فبالنسبة لمقوانيف العراقية األمر اليعني عدـ االعتداد 

القديمة فيمكف القوؿ بأنيا قد وفرت حماية لحقوؽ الشخصية وفقًا لمتطمبات ذلؾ 
العصر وينصرؼ ىذا القوؿ بشكؿ خاص عمى حؽ الشخص في سبلمة كيانيو 
المادي واألدبي، وتتمثؿ الحماية بفرض القصاص عف المساس بيما أو التعويض 

-٘ٔنمو، والمواد )-( مف قانوف أورٖٕ-٘ٔذلؾ وىذا ما نصت عميو المواد ) عف
-ٜ٘ٔ( مف قانوف أشنونا والمواد )ٕٗ-ٕٕ( مف قانوف لبت عشتار والمواد )ٚٔ

( مف قانوف حمورابي، كما أعطى القانوف الروماني لحقوؽ الشخصية حماية ٕٗٔ
ية الشخص بصفة مما يقع عمييا مف أفعاؿ ماسة عف طريؽ دعوى قصد بيا حما

 .(ٔ)ءعامة في كيانيو المادي واألدبي تسمى دعوى االعتدا

يكوف االوؿ فييا )تعريؼ الحقوؽ  مطمبيفولذلؾ سوؼ اتناوؿ في ىذا المبحث 
 . ( الشخصية( أما المطمب الثاني فنتناوؿ فيو ) خصائص الحقوؽ الشخصية

 دلطهب االولا

 تعرٌف احلق انشخصً  

مف أىـ أقساـ الحقوؽ غير المالية، وتنتمي الحقوؽ غير الحقوؽ الشخصية تعد 
المالية إلى طائفة الحقوؽ الخاصة، كما وتعد حقوؽ الشخصية مف الحقوؽ المشتركة 
التي يغمب فييا حؽ اهلل عمى حؽ العبد وفقًا ألقساـ الحؽ في الفقو اإلسبلمي. تتسـ 

                                                           

 .148، ص1905د. حسام الدٌن كامل األهوانً، مبادئ القانون، دار النهضة العربٌة، القاهرة،  1
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ؾ إذا ما نظرنا الييا حقوؽ الشخصية بكونيا طائفة مف الحقوؽ الحديثة العيد وذل
قياسًا بأقساـ الحقوؽ األخرى كالحقوؽ العينية والحقوؽ الشخصية وحقوؽ األسرة، 
ولغرض بياف المقصود بيذه الحقوؽ فقد اجتيد الفقو إلعطائيا المدلوؿ الصحيح 
والتعريؼ المناسب، وسنقـو بدورنا ببياف أىـ ىذه التعاريؼ. عرفت حقوؽ الشخصية 

رة لمشخص ابتغاء تمكينو مف االنتفاع بنفسو، بقواه البدنية والفكرية بأنيا "سمطات مقر 
(. يظير بوضوح مف خبلؿ ىذا التعريؼ االعتراؼ بحقوؽ ٔوحماية ىذه القوى")

شخصية اإلنساف المادية والمعنوية وتوفير الحماية ليا، ولكف ىذا التعريؼ عدَّ حقوؽ 
ميا بصورة كبيرة مف مفيـو الشخصية "سمطات مقررة لمشخص" وبيذا يقترب مفيو 
( مدني ويبدو لنا أف مف ٚٙالحؽ العيني وفقًا لتعريؼ المشرع العراقي لو في المادة )

نما يكتفى بالقوؿ أنيا "حقوؽ  األفضؿ عدـ الجـز بكونيا "سمطات" أـ "مصمحة"، وا 
، كما عرفت حقوؽ الشخصية بأنيا "الحقوؽ التي تثبت لمفرد …….."مقررة لمشخص

إنسانًا وىي تستيدؼ حماية كيانو ومقوماتو سواء مف الناحية المادية أـ مف  باعتباره
(. يبلحظ عمى ىذا التعريؼ خموه مما في التعريؼ الذي سبقو مف ٕالناحية المعنوية")

مآخذ وذلؾ بتعريفو حقوؽ الشخصية أنيا "حقوؽ" باإلضافة إلى ذكره ميزة ىامة 
إنساف دوف أي اعتبار كاف. كما  تتميز بيا حقوؽ الشخصية وىي ثبوتيا لكؿ

ويبلحظ عمى كبل التعريفيف السابقيف أنيما لـ يشيرا إلى أمر جوىري يتعمؽ بحقوؽ 
الشخصية وىو أنيا توفر لمفرد حمايتو القانونية مف األفعاؿ التي يرتكبيا األفراد 
العادييف فحسب والتي يترتب عمييا المساس بيذه الحقوؽ، فبل يمكف التمسؾ بحقوؽ 
الشخصية لمحماية مف االعتداءات الواقعة مف قبؿ الدولة أو سمطاتيا العامة ألف 

 . (ٖالفعؿ في ىذه الحالة سيتضمف المساس بحقوؽ اإلنساف ال حقوؽ الشخصية)

                                                           

 .148حسام الدٌن كامل األهوانً ، المصدر السابق ، ص 1

 .42، ص1909عبد الرحمن، فكرة الحق، دار الفكر العربً، القاهرة، د. حمدي  2

القسم الثانً، مكتبة مكاوي،  -د. حسن كٌرة، المدخل لدراسة القانون وبخاصة القانون اللبنانً والمصري 3

 .566-565، ص1900بٌروت، 
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ىو سمطة يقررىا القانوف لمشخص  الحؽ الشخصي : وعمى ضوء ذلؾ يمكف تعريؼ
نو و بأداء عمؿ أو االمتناع عالدائف قبؿ شخص آخر يسمى المديف، تمكنو مف إلزام

و مف ناحية ،  حيث مف ناحية الدائف يسمى: حقا،  تحقيقا لمصمحة مشروعية الدائف
 المديف يسمى: إلزاما.

* و يتميز الحؽ الشخصي بأنو ال يمكف صاحبو الحصوؿ عمى حقو إال بتدخؿ 
المديف"العامؿ" و المديف، مثبل: رب العمؿ ال يستطيع أف يقتضي حقو إال بتدخؿ 

عمى ىذا يختمؼ الحؽ الشخصي عف الحؽ العيني الذي ىو سمطة مباشرة عمى 
 . الشيء و ال يستمـز وساطة بيف صاحػػب الحػػؽ و الػػشيء محػؿ الحؽ

 ادلطهب انخانً

 خصائص احلقىق انشخصٍت

بعد التعرؼ عمى المقصود بحقوؽ الشخصية وإلكماؿ وتوضيح ذلؾ البد مف بياف 
 ص التي تميز ىذه الحقوؽ وتجعميا متفردة عف غيرىا،الخصائ

 أوالً. أنها حقىق عامت مطهقت:

يقصد بعمومية حقوؽ الشخصية أنيا تثبت لمشخص لمجرد كونو إنسانًا، فاآلدمية ىي 
الشرط الوحيد الواجب توافره الكتساب ىذه الحقوؽ. فيذه الحقوؽ تثبت لكؿ فرد في 

و ودينو، فالعمومية التي تمتاز بيا حقوؽ المجتمع بغض النظر عف لونو وجنس
الشخصية ىي إحدى أىـ خصائصيا ألف عامة الناس تتمتع بيذه الحقوؽ كنتيجة 

(. يستفاد مما سبؽ أف ٔلمشخصية الطبيعية التي ىي األخرى تثبت لمناس عامة)
وصؼ حقوؽ الشخصية بػ )الحقوؽ العامة( ال يراد بو القوؿ أف حقوؽ الشخصية 
نما لبياف إحدى أىـ الخصائص التي تمتاز بيا حقوؽ  تنتمي لطائفة الحقوؽ العامة وا 

                                                           

 .54ص د. محمد سامً مدكور، نظرٌة الحق، دار الفكر العربً، القاهرة، بال تارٌخ طبع، 1



12 
 

الشخصية أال وىي أنيا حقوؽ تثبت لمناس عامة. أما معنى كوف حقوؽ الشخصية 
حتج بيا قبؿ الكافة وبيذه الخصيصة فانيا تشترؾ مع حقوؽ مطمقة، ىو أنيا ي

الحقوؽ العينية رغـ ما يميز حقوؽ الشخصية مف ذاتية مستقمة وحالة خاصة، 
واستنادًا إلى ىذه الخاصية فاف لكؿ فرد التمسؾ بحقوؽ شخصيتو كسبلمة كيانو 

رد (، ويقابؿ حؽ الفٔالمادي أو األدبي تجاه الكافة وليس فقط تجاه شخص معيف)
واجب سمبي عاـ مقتضاه االلتزاـ مف قبؿ الكافة باحتراـ ىذه الحقوؽ وعدـ المساس 
بيا، ولكف يجب أف اليفيـ مف اإلطبلؽ الذي تمتاز بو حقوؽ الشخصية أف لمفرد 
حرية كاممة وسمطاف مطمؽ في المساس بيذه الحقوؽ حسب مشيئتو وىواه وال يحد 

ود، إذ أف صفة اإلطبلؽ ىذه أصبحت غير مف سمطانو وحريتو قيد، فيذا الكبلـ مرد
متبلئمة مع التطورات الفقيية واالجتماعية حتى في مجاؿ الحقوؽ العينية فمف باب 
أولى أف ُيحد مف ىذه الصفة في مجاؿ حقوؽ الشخصية وذلؾ ألف أىمية ىذه 
الحقوؽ لـ تعد قاصرة عمى الفرد وحده، بؿ والمجتمع أيضًا باعتبار أف الفرد ىو 

 ر األساس في المجتمع.العنص

 حانًٍا. أنها حقىق غري مانٍت:

اف مف المتفؽ عميو أف حقوؽ الشخصية ىي حقوؽ غير مالية مما يعني عدـ جواز 
تقديـ قيمتيا بالنقد وبالتالي خروجيا مف دائرة المعامبلت المالية، وذلؾ ألف ىذه 

اعتبارىا مف الحقوؽ تتسـ بطابعيا األدبي أو المعنوي والذي يترتب عميو عدـ 
األمواؿ كما يمكننا التأكيد بأف حقوؽ الشخصية ىي حقوؽ غير مالية بالرجوع إلى ما 
يشترطو القانوف المدني في األشياء وذلؾ العتبارىا أموااًل، حيث جاء في الفقرة 

( مف القانوف المدني العراقي "كؿ شيء ال يخرج عف التعامؿ ٔٙاألولى مف المادة )
لقانوف يصح أف يكوف محبًل لمحقوؽ المالية" ومفيـو المخالفة ليذا بطبيعتو أو بحكـ ا
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النص يعني أف كؿ شيء يخرج عف التعامؿ بطبيعتو أو بحكـ القانوف اليصح أف 
يكوف محبًل لمحقوؽ المالية وبما أف حقوؽ الشخصية تخرج عف دائرة المعامبلت 

ولكف ذلؾ ال يمنع مف بطبيعة كونيا لصيقة بالشخص فانيا تعد حقوقًا غير مالية، 
أف يترتب عمى المساس بيذه الحقوؽ بعض اآلثار المتمثمة في التعويض عف 

( وذلؾ استنادًا إلى القواعد العامة في المسؤولية ٔالضرر الناتج عف ىذا المساس)
( مف القانوف المدني المصري السابؽ ٓ٘التقصيرية. وىذا ما نصت عميو المادة )

يا في القانوف المدني العراقي عمى الرغـ مف أىميتيا المتأتية ذكرىا والتي ال مقابؿ ل
مف أىمية االعتراؼ بحقوؽ الشخصية وحمايتيا وىذا نقص كبير يمحؽ قانوننا المدني 
ندعو المشرع العراقي إلى ضرورة تبلفيو. ومف الواجب ذكره أف الضرر الذي يمحؽ 

ضررًا أدبيًا في الغالب  اإلنساف نتيجة االعتداء عمى حقوؽ شخصيتو والذي يكوف
وقابؿ لمتعويض، فإذا ما تـ تعويضو نقدًا فاف ىذا المبمغ النقدي اليعني تقدير قيمة 
نما ىو بمثابة ترضية لممتضرر وجبر لمضرر الذي أصابو،  ىذه الحقوؽ بالنقود وا 
فدفع مبمغ التعويض ليذا الغرض خير مف عدـ التعويض بتاتًا. باإلضافة إلى وجود 

 ددة لمتعويض غير النقدي .طرؽ متع

 حانخًا. أنها حقىق غري قابهت نهتصرف:

يترتب عمى كوف حقوؽ الشخصية حقوقًا غير مالية عدـ قدرة الفرد عمى المساس 
بيذه الحقوؽ بحرية مطمقة، ويمكف القوؿ كقاعدة عامة أف حقوؽ الشخصية تخرج 

ف تكوف محؿ اتفاؽ عف دائرة المعامبلت، وبعبارة أخرى أف ىذه الحقوؽ التصمح أ
فاإلرادة اإلنسانية اليمكنيا ابراـ أي نوع مف التصرفات التي مف شأنيا المساس بيذه 
الحقوؽ. ويترتب عمى ما سبؽ عدـ جواز التصرؼ بحقوؽ الشخصية بمقابؿ أو دوف 
مقابؿ، كما اليجوز الحجز عمييا ألف الحجز عمى ىذه الحقوؽ غالبًا ما يكوف 
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(. إف قاعدة عدـ جواز ٔتنافى مع طبيعة ىذه الحقوؽ)لغرض بيعيا وىذا ما ي
نما ترد عمييا استثناءات )قيود(  المساس بحقوؽ الشخصية ليست قاعدة مطمقة، وا 
عديدة أبرزىا اإلقرار بصحة التصرفات الواردة عمى الكياف المادي لئلنساف  وتحديدًا 

تضامف اإلنساني( المساس بسبلمة جسـ اإلنساف وىو ما يطمؽ عميو الفقو )مبدأ ال
ويراد بيذا المبدأ أف ىناؾ تضامف بيف بني البشر عندما تكوف ىنالؾ فرصة إلنقاذ 
مف يوشؾ عمى اليبلؾ والعجز البالغ عف طريؽ نقؿ عضو بشري إليو مف شخص 
آخر بشرط أف ال يترتب عمى ذلؾ ىبلؾ مف نقؿ منو العضو أو عجزه، ولكف ىذا 

و عمميًا فاف القانوف يكبمو بقيود وشروط ال تجعمو العمؿ إضافة إلى صعوبة القياـ ب
مقرونًا بارادة األفراد فقط، إذف، فوفقًا لمبدأ التضامف اإلنساني يمكف المساس بجسد 
اإلنساف إذا كاف اليدؼ ىو تحقيؽ منفعة مشروعة إلنساف آخر كإنقاذ حياتو أو 

 (.ٕالشخصية) تخميصو مف عجز بميغ أو دائـ ويسري األمر ذاتو عمى باقي حقوؽ

 رابعًا. أنها حقىق الختضع ننظاو انتقادو:

يقـو نظاـ التقادـ عمى أساس افتراض سكوت الشخص عف المطالبة بحقو فيؤدي 
ويترتب  سكوتو إلى سقوط حقو في المطالبة بعد مضي مدة معينة يحددىا القانوف

ئرة عمى كوف حقوؽ الشخصية مف الحقوؽ غير المالية وبالتالي خروجيا مف دا
المعامبلت المالية أف ال يسري عمييا نظاـ التقادـ مسقطًا كاف أـ مكسبًافالقاعدة في 
ىذا الشأف ىي أف كؿ ما يكوف غير قابؿ لمتصرؼ فيو فانو اليخضع لنظاـ التقادـ 
ويسري ىذا القوؿ عمى حقوؽ الشخصية بأجمعياوعمى الرغـ مف أف نظاـ التقادـ 

نو يسري عمى الدعوى المدنية الناشئة عف اليسري عمى حقوؽ الشخصية إال أ
المساس بيا وىي دعوى التعويض عف العمؿ غير المشروع والتي تتقادـ وفقًا لمقواعد 
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( مف القانوف المدني العراقي والتي جاء ٕٖٕالعامة وذلؾ باالستناد إلى نص المادة )
بعد انقضاء  فييا )ال تسمع دعوى التعويض الناشئة عف العمؿ غير المشروع أيًا كاف

ثبلث سنوات مف اليـو الذي عمـ فيو المتضرر بحدوث الضرر وبالشخص الذي 
أحدثو، وال تسمع الدعوى في جميع األحواؿ بعد انقضاء خمس عشرة سنة مف يوـ 

أف ىذه الدعوى اليمكف  وقوع العمؿ غير المشروع(، ويستفاد مف عمومية النص
عمـ المضرور بحدوث الضرر إقامتيا بعد مضي ثبلث سنوات وذلؾ مف يـو 

وبالشخص الذي أحدثو، أو بعد مضي خمسة عشرة سنة مف تاريخ وقوع الفعؿ 
الضار في جميع األحواؿ. اف عدـ خضوع حقوؽ الشخصية لنظاـ التقادـ أمر تحتمو 
ضرورات النظاـ العاـ التي تستمـز أف تكوف ىذه الحقوؽ ثابتة ال تتغير "كاالسـ مثبًل" 

تضيات االستقرار القانوني ليذا النوع مف الحقوؽ أكثر مف الذي يجب كما تستمزمو مق
لباقي الحقوؽ، ألف األثر السمبي المترتب عمى عدـ استقرار حقوؽ الشخصية يكوف 
أكثر خطورة مف الذي ينتج عف عدـ استقرار الحقوؽ األخرى باإلضافة إلى كوف 

ي سبب كاف بما في ذلؾ حقوؽ الشخصية لصيقة بالفرد وال يمكف أف تنفصؿ عنو وأل
 .(ٔ)التقادـ

 خامسًا. أنها حقىق ال تنتقم بادلرياث:

مف المعمـو أف وفاة الشخص يترتب عمييا العديد مف اآلثار القانونية والتي مف أىميا 
أف جميع حقوقو تؤوؿ إلى ورثتو بعد القياـ باإلجراءات التي يشترطيا قانوف األحواؿ 

لمراد بالحقوؽ في ىذا المجاؿ الحقوؽ المالية وال الشخصية في ىذا الشأف، ولكف ا
يشمؿ ذلؾ حقوؽ الشخصية ألنيا ال تدخؿ في ذمة المتوفى المالية باإلضافة إلى أف 
ىذه الحقوؽ تدور مع الشخصية وجودًا وعدمًا مما يعني أنيا تنقضي بنياية 

عف  الشخصية وبالتالي فبل يمكف نقؿ حقوؽ الشخصية إلى الورثة سواء كاف ذلؾ
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طريؽ الميراث الطبيعي أو الوصية. فاألصؿ إذف، ىو عدـ قابمية حقوؽ الشخصية 
لبلنتقاؿ بالميراث وأنيا تنقضي بموت صاحبيا، ويتجسد ذلؾ بشكؿ خاص في مجاؿ 
الحؽ في سبلمة كياف اإلنساف المادي، أما فيما يخص الحؽ في سبلمة الكياف 

انتقاؿ الحقوؽ التي تتعمؽ بيذا الكياف  األدبي فاف الفقو يتجو إلى التوسع في مسألة
إلى الورثة كما في "خصوصيات المتوفى أو شرفو" وذلؾ لتأكيد حماية ىذه الحقوؽ 

 .(ٔعف طريؽ الورثة)
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 دلبحج انخانًا  

 انقٍىد انىاردة عهى حقىق انشخصٍت

األصؿ أف كؿ فعؿ يترتب عميو المساس بحقوؽ الشخصية ىو مف صور المساس 
بيذه الحقوؽ، وىذه الصور كثيرة ومتعددة بصعب حصرىا وتحديدىا في نطاؽ 
معيف. لذا تترؾ مسألة اعتبار الفعؿ ماسًا بحقوؽ الشخصية أـ ال لمسمطة التقديرية 
نما يرد عميو تحفظ ىاـ يتمثؿ  لمحكمة الموضوع. ولكف ىذا األصؿ ليس مطمقًا وا 

ي حاالت تعد في األصؿ مف صور بالقيود التي ترد عمى حقوؽ الشخصية والتي ى
المساس بيذه الحقوؽ ولكنيا لمبررات معينة تعد استثناًء عمى ىذه الصور مما يسدؿ 
عمييا ستار المشروعية، وبالتالي فيي تعد قيودًا عمى حقوؽ الشخصية واستثناًء عمى 

ولذلؾ سوؼ نتناوؿ في ىذا المبحث المطمبيف .  (ٔ)قاعدة عدـ جواز المساس بيا
( اما المطمب الثاني التالييف : المطمب االوؿ )القيود الواردة عمى حقوؽ الشخصية

 ( .الوسائؿ المدنية لحماية الحقوؽ الشخصية)

 ادلطهب االول

 انقٍىد انىاردة عهى حقىق انشخصٍت

يراد بيذا النوع مف القيود، تمؾ الحاالت التي يتـ بموجبيا المساس بسبلمة الجسـ 
صاحبو اقتضاًء لمتطمبات ضرورية تيـ عامة المجتمع، وما يميز  دوف اعتبار إلرادة

ىذا النوع مف القيود عف تمؾ التي تـ بيانيا في الفرع السابؽ ىو أف دور إرادة 
الشخص في األولى يكوف محدودًا وىو معدوـ كميًا، أما في الثانية فاف إلرادة 

روعية عمى ذلؾ النوع مف الشخص دورًا بارزًا وأساسيًا ويجب توافرىا إلضفاء المش
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القيود، ويندرج تحت القيود القانونية كؿ مف ضرورات اإلثبات المدني وضرورات 
 الصحة العامة، وسيتـ عرضيا تباعًا في الفقرتيف اآلتيتيف:

 أواًل. ضرورات اإلثبات المدني:

عمى قد يبدو غريبًا لموىمة األولى القوؿ بأف ضرورات اإلثبات المدني تعد قيدًا يرد 
ألف جسـ اإلنساف اليمكف تصور كونو محبًل ليذا النوع مف  الحؽ في سبلمة الجسـ

ومنيا وسائؿ التقدـ   والذي يحدد القانوف وسائمو التي اليمكف الخروج عنيا  اإلثبات
التي ييمنا منيا "فحص الدـ" كطريؽ إلثبات النسب ألف وسيمة الحصوؿ   العممي

ويستند فحص الدـ عمى أساس   سبلمة الجسـعمى الدـ يترتب عمييا المساس ب
تبقى  O, A, B, ABعممي متيف مفاده أف الدـ البشري ينقسـ إلى اربع فصائؿ ىي 

ىذه الحقيقة العممية يمكف نفي البنوة بدقة   ثابتة وال تتغير مدى الحياة. واستنادًا إلى
الدـ ال يعطي أما إثباتيا فانو يكوف احتماليًا ألف فحص   متناىية وبصورة قطعية

نما يثبت احتماؿ أبوَّة  نتائج تثبت بصورة قطعية أف الرجؿ ىو األب الحقيقي لمطفؿ وا 
مف  ىذا الرجؿ، أي أف فحص الدـ اختبار لو قيمة سمبية تتمثؿ بنفي النسب أكثر

( وىذا يعني أف فحص الدـ لـ يحؿ مشكمة إثبات النسب ٔقيمتو االيجابية وىي إثباتو)
نما ا قتصر عمى بعضيا وذلؾ لعدـ إمكاف االعتماد عميو في إثبات النسب بكامميا وا 

بشكؿ قطعي، ولكف يمكف تحقيؽ ذلؾ أي التوصؿ إلى إثبات النسب بصورة قطعية 
لمشخص والمتمثمة   التقبؿ الشؾ فييا عف طريؽ ما يعرؼ بمقارنة البصمة الوراثية

نة لجسـ اإلنساف ( والموجود في كافة الخبليا المكو D.N.Aبالحامض النووي )
"كخبليا الدـ، المني، جذور الشعر، العظاـ، الجمد، األظافر، الخبليا الحرشوفية 
الموجودة في بطانة الفـ" ويممؾ كؿ شخص باستثناء التوائـ المتطابقة نمطًا متميزًا 

( يتحدد بمقتضاه صفاتو الشخصية المختمفة وال يتغير جزيء D.N.Aومتفردًا مف )
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(D.N.A في ) الشخص بتقدـ عمره كما اليؤثر فيو نوع الغذاء أو الدواء، فاإلنساف
( وثباتو فمف D.N.Aيحمؿ صفاتو الوراثية منذ نشأتو وحتى مماتو، ونظرًا لتفرد )

الممكف دراستو وتحميمو عف طريؽ البصمة الوراثية، وبصورة مقنعة وقاطعة لمتعرؼ 
ييا إثناف عمى وجو األرض إال عمى ىوية حاممو ألف البصمة الوراثية اليتشابو ف

التوأماف المتطابقاف، لذا فقد أصبحت البصمة الوراثية مف قرائف النفي واإلثبات التي 
التقبؿ الطعف والشؾ ومعترؼ بيا في معظـ محاكـ أوربا وأمريكا المدنية والجنائية 

 (.ٔي في مقدمتيا مسألة إثبات النسب)لمفصؿ في كثير مف القضايا تأت

تقدـ أف إثبات النسب عف طريؽ الحامض النووي يعد وسيمة ذات نتائج يتضح مما 
قطعية وحاسمة يمكف اعتمادىا في نفي النسب أو إثباتو باإلضافة إلى سيولة 
الحصوؿ عمى العينات الوراثية ومف مناطؽ مختمفة مف الجسـ دوف اإلضرار بو، 

الحديثة في إثبات النسب  واستنادًا إلى ما سبؽ يبدو أف اعتماد ىذه الوسائؿ العممية
 أمر جدير بالتأييد إذا كاف متفقًا مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية.

 ثانيًا. ضرورات الصحة العامة:

يترتب عمى الجانب االجتماعي لمحؽ في سبلمة الجسـ إلزاـ الفرد بالخضوع ألفعاؿ 
يترتب عمييا المساس بيذا الحؽ كالتحصيف والتطعيـ ضد األمراض وخاصة وقت 

فعند االشتباه بوجود أي مرض أو العمـ بوجوده يكوف لمجيات الصحية   انتشارىا
المختصة الحؽ في الكشؼ عمى األشخاص لمتأكد مف خموىـ مف المرض كما أف 
ليذه الجيات الحؽ في أخذ نماذج لمتحميؿ المختبري مف المبلمسيف لممريض 

حامبًل لمسبب مرض أو أنو والمشتبو بيـ، وليا أيضًا عند االشتباه بأي شخص كونو 
في دور حضانة أحد األمراض االنتقالية الحؽ في اتخاذ التدابير الكفيمة لمراقبتو 

                                                           

د. جالل العدوي، د. رمضان أبو السعود، د. محمد حسن قاسم، الحقوق وغٌرها من المراكز القانونٌة، منشأة  1

 .348، ص1996المعارف، اإلسكندرٌة، 
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وعزلو أو حجره لغرض فحصو لمتأكد مف خموه مف المرض ومعالجتو عند ثبوت 
 . إصابتو بيذا المرض

يتضح مما تقدـ أف ىذه الفحوص قد أصبحت مف األمور التي ال غبار عمى 
تيا، ألف مصمحة المجتمع المتمثمة بمنع انتشار األمراض بالقضاء عمييا في مشروعي

ميدىا تفوؽ مصمحة الفرد في حقو في سبلمة جسمو وذلؾ لجواز تحمؿ الضرر 
وما يجب التذكير بو أف ضرورات الصحة العامة عمى   الخاص لدفع الضرر العاـ

ف ما يتـ المساس بو في ىذه الرغـ مف أنيا قيد يرد عمى الحؽ في سبلمة الجسـ إال أ
ألف ىذه الضرورات تقـو بيا الدولة   الحالة ىي حقوؽ اإلنساف ال حقوؽ الشخصية

والتي تعني بمكافحة األمراض والسيطرة عمييا   مف خبلؿ الجيات الصحية المختصة
وما دعى إلى التعرض لضرورات   والعناية بصحة األفراد وتوفير ما يمـز لتحقيؽ ذلؾ

عامة كقيد يرد عمى الحؽ في سبلمة الجسـ ىو أف مشروعيتيا تستند إلى الصحة ال
( وىذا ما يستدعي بياف ىذه الضرورات عمى الرغـ ٔاالجتماعي ليذا الحؽ)الجانب 

  مف تعمقيا بحقوؽ اإلنساف.

 ادلطهب انخانً

 احلقىق انشخصٍتانىسائم ادلذنٍت حلماٌت 

األىمية الفائقة التي تحظى بيا ىذه الحقوؽ والمتأتية مف كونيا تمثؿ الذات  اف
اإلنسانية وتجسيد وترجمة قانونية لمشخصية فيي تستيدؼ حماية مقومات وعناصر 
الشخصية وبمختمؼ مظاىرىا والتي اليختمؼ اثناف أنيا األولى بأف تكوف محبًل 

  ذلؾ عمى الصعيد الدولي أو الداخمي لمحماية القانونية وبمختمؼ أشكاليا سواء كاف
وما ييمنا منيا ما نصت عميو القوانيف المدنية المقارنة والتي تبيف لنا عند الرجوع 

                                                           

 .  08صد. رٌاض القٌسً، المصدر السابق،  1
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صية ىما: وقؼ االعتداء الييا أنيا متفقة عمى وسيمتيف لحماية حقوؽ الشخ
 .  (، وسيتـ بياف ىاتيف الوسيمتيفٔوالتعويض)

 اواًل / وقف االعتداء 

المقصود بوقؼ االعتداء البد مف القوؿ أف الوسائؿ الوقائية لحماية حقوؽ قبؿ بياف 
الشخصية ىي تمؾ اإلجراءات التي يتـ المجوء الييا لمحيمولة دوف أف يتحقؽ المساس 
بحقوؽ الشخصية وتعّد ىذه اإلجراءات السبيؿ األمثؿ لحماية تمؾ الحقوؽ ألف مف 

افة إلى أف ىذه اإلجراءات تمثؿ الحماية المعمـو أف الوقاية خير مف العبلج، باإلض
الحقيقية لحقوؽ الشخصية والتي بمجرد المساس بيا ينحصر أثر الحماية في محاولة 
صبلحو وىذا األمر تكوف جدواه محدودة في نطاؽ حقوؽ  جبر الضرر الذي تحقؽ وا 

، إذ مف الصعوبة بمكاف (ٕ)الشخصية والتي يفضؿ حمايتيا مف االعتداء قبؿ وقوعو
حو آثار ىذا االعتداء ميما بمغ مقدار التعويض وذلؾ بخبلؼ ما عميو الحاؿ مع م

 باقي الحقوؽ األخرى.

أما بالنسبة لوقؼ االعتداء فيو بمثابة التنفيذ العيني اللتزاـ الكافة باحتراـ حقوؽ 
الشخصية، ويجب أف اليفيـ مف عبارة "وقؼ االعتداء" أف القانوف يسمح بوقؼ 

مح بمنعو ابتداًء، وبعبارة أخرى، ليس مف الضروري أف يكوف االعتداء وال يس
االعتداء قد بدأ لكي ُيسمح بايقافو ألف اتقاء حدوث الضرر أفضؿ مف عبلجو بعد ما 
يقع في جميع األحواؿ، فعبارة "وقؼ االعتداء" مف العمومية بحيث يمكف أف تشمؿ 

 (.ٖبؿ أف يبدأ أي منع وقوعو أساسًا)وقؼ االعتداء ق

                                                           

 .43محمد طه البشٌر، غنً حسون طه، المصدر السابق، ص 1

 .131، ص1907د. محمد لبٌب شنب، مبادئ القانون، دار النهضة العربٌة، بٌروت،  2

 480د. توفٌق حسن فرج، المصدر السابق، ص 3
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دو لنا عبارة "وقؼ االعتداء" ينصرؼ مفيوميا إلى منع وقوع االعتداء أكثر مف ويب
وقفو باعتبار أف وقؼ االعتداء ىو إجراء وقائي، والوقاية تتطمب التحرز مف وقوع 
االعتداء وتبلفي ذلؾ وعدـ االنتظار لحيف البدء بتحقؽ االعتداء لكي يشرع 

ف القوانيف التي نصت عمى حماية حقوؽ باإلجراءات الكفيمة لوقفو، وليذا السبب فا
، لـ تتطمب وقوع الضرر إلمكانية رفع دعوى وقؼ االعتداء فوجود  الشخصية

 الضرر ىو شرط لمحكـ بالتعويض وليس لوقؼ االعتداء.

يتضح مما سبؽ أف باإلمكاف طمب وقؼ االعتداء لحماية حقوؽ الشخصية حتى لو 
يكوف ىناؾ ضرر محدؽ أي وشيؾ  لـ يكف ىناؾ ضرر فعمي قد وقع، فيكفي أف

 (.ٔتبرير طمب حماية ىذه الحقوؽ منو)الوقوع ل

 ثانيا : التعويض 

يقصد بالوسيمة العبلجية ما يتـ المجوء إليو إلصبلح األضرار الناشئة عف المساس 
بحقوؽ الشخصية وىذه الوسيمة ىي التعويض، والذي يعد أثرًا يترتب عمى قياـ 
المسؤولية المدنية، وىذا يعني أف الحكـ بو يستمـز توفر أركاف ىذه المسؤولية مف 

بة بو أماـ القضاء باعتباره وسيمة لجبر خطأ وضرر وعبلقة سببية، ويمكف المطال
الضرر أو التخفيؼ مف وطأتو ويتـ المجوء إليو إذا لـ يسعؼ وقؼ االعتداء في 
حماية حقوؽ الشخصية أو أف االعتداء قد وقع فعبًل وترتب عميو ضرر.والتعويض 

 .  تقديرهإما أف يكوف عينيًا أو بمقابؿ ويخضع العتبارات معينة تتحكـ في 

لمحكـ بالتعويض توافر أركاف المسؤولية التقصيرية مف خطأ وضرر باإلضافة يشترط 
إلى العبلقة السببية بينيما وذلؾ بأف توجد عبلقة مباشرة ما بيف الخطأ الذي ارتكبو 
المسؤوؿ "مرتكب الفعؿ الماس بحقوؽ الشخصية" والضرر الذي لحؽ بالمضرور 

                                                           

 .320ص ،1980د. عبد المنعم فرج الصدة، أصول القانون، بٌروت،  1
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السببية في مجاؿ حقوؽ الشخصية  "مف تـ المساس بحقوؽ شخصيتو"، إذف، فالعبلقة
ىي وجود عبلقة مباشرة بيف االعتداء عمى ىذه الحقوؽ والضرر الذي أصابيا، 
وبعبارة أخرى إف الضرر ىو نتيجة طبيعية لذلؾ االعتداء، وىذا يعني أف ال جديد 
في العبلقة السببية فيما يخص حقوؽ الشخصية فيي تخضع لمقواعد العامة وبالتالي 

 ليا بالدراسة، في حيف سيتـ بياف الخطأ والضرر في الفقرتيف اآلتيتيف: فمف نتعرض

 الخطـأ:  - أ
لـ يتفؽ الفقو عمى تعريؼ محدد لمخطأ حيث ظيرت العديد مف االتجاىات في ىذا 
الشأف لـ يسمـ أي منيا مف سياـ النقد، ويذىب االتجاه الراجح إلى تعريؼ الخطأ 

( وىذا يعني أف لمخطأ ٔدر عف إدراؾ)بأنو، اإلخبلؿ بالتزاـ قانوني عاـ يص
 (.ٕعنصريف األوؿ: مادي وىو التعدي، والثاني: معنوي وىو اإلدراؾ)

فبالنسبة لمعنصر األوؿ وىو التعدي "عمى حقوؽ الشخصية" فيتحقؽ بمجرد مجاوزة 
الشخص لمحدود التي يجب عميو االلتزاـ بيا وىي عدـ المساس غير المشروع بحقوؽ 

كاف أـ غير متعمد، أي سواء اتجيت إرادتو لمقياـ بذلؾ الفعؿ أـ  الشخصية متعمداً 
أف ما صدر قد نتج مف إىماؿ وتقصير منو، ويستعاف في تحديد التعدي بمعيار 
موضوعي مجرد وذلؾ بقياس الفعؿ الماس بحقوؽ الشخصية بسموؾ الشخص المعتاد 

ميو سموؾ مف نسب الذي يمثؿ غالبية الناس وينظر إلى المألوؼ مف سموكو ويقاس ع
إليو فعؿ المساس بتمؾ الحقوؽ، فإذا تبيف أف األخير لـ ينحرؼ عف سموؾ الشخص 

 (.ٖالعادي فيو لـ يتعد أما إذا كاف في سموكو انحراؼ فقد تعدى)

أما بالنسبة لمعنصر الثاني وىو اإلدراؾ )التمييز( فيذىب الرأي السائد إلى أف بمجرد 
وألف التعمد  لخطأ سواء كاف متعمدًا أـ غير ذلؾالمساس بحقوؽ الشخصية يتحقؽ ا

                                                           

 وما بعدها. 809(د. عبد الرزاق السنهوري، الوسٌط فً شرح القانون المدنً، المصدر السابق، ص1)
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24 
 

اليمكف أف يصدر إال مف مميز باعتباره خطأ، والخطأ اليمكف أف ينسب لعديـ 
 فاف المساس بحقوؽ الشخصية يعد متحققًا وسواء صدر مف المميز أو غيره. التمييز

 الضرر:  - ب
شخصيتو أو يقصد بالضرر، األذى الذي يصيب الشخص مف جراء المساس بحقوؽ 

 يا . أي حؽ أو مصمحة مشروعة مما يوجب التعويض عن

ويشترط  "ىو الضرر الذي ينصب عمى حؽ مف الحقوؽ المالية أ.  الضرر المادي:
في الضرر المادي أف يخؿ بحؽ أو مصمحة مالية لممضرور كما لو تـ المساس 

ورة مباشرة، بحقوؽ الشخصية ألحد األفراد وانعكس ذلؾ سمبًا عمى وضعو المالي بص
مثاؿ ذلؾ االعتداء عمى جسـ اإلنساف وبأي شكؿ يترتب عميو اإلخبلؿ بقدرة 

، فالمصمحة المالية التي تـ اإلخبلؿ  الشخص عمى الكسب أو تكبيده نفقات العبلج
بيا ىي قدرتو عمى العمؿ والحصوؿ عمى الماؿ وكذلؾ مصمحتو في أف ينفؽ أموالو 

جة اإلصابة التي نتجت عف المساس بجسمو، في مختمؼ مجاالت حياتو ال لمعال
ويمكف أيضًا أف يؤثر المساس بحقوؽ الشخصية بصورة غير مباشرة عمى الوضع 
المالي لمشخص كما لو كاف ىذا الشخص مف ذوي الميف الحرة كاألطباء والمحاميف 
والتي تعتمد وبشكؿ أساسي عمى سمعة الشخص واعتباره الميني، فإذا ما تـ المساس 

االعتبار واإلضرار بسمعتو ترتب عمى ذلؾ زعزعة الثقة بينو وبيف زبائنو مما  بيذا
 يؤثر وبصورة كبيرة عمى أوضاعو المادية ومقدار ما يجني مف دخؿ.

يتضح مما سبؽ أف المساس بحقوؽ الشخصية يمكف أف يترتب عميو ضرر مادي 
 مالية.بصورة مباشرة أو غير مباشرة يؤدي إلى اإلخبلؿ بمصالح الشخص ال

يذىب البعض إلى أف الضرر األدبي ىو ما يصيب الشخص  ب. الضرر األدبي:
في حؽ أو مصمحة غير مالية، مما يعني تعمؽ األمر بصورة خاصة بحقوؽ 
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( أنو يشمؿ باإلضافة إلى ما سبؽ ما يصيب ٔالشخصية، في حيف يرى آخروف)
ىو األجدر  الشخص مف مجرد المساس بحؽ ثابت لو، ويبدو أف الرأي األخير

بالتأييد فمف الطبيعي أف يتأذى الشخص مف المساس بأي مف حقوقو ومصالحو أو 
عواطفو، فاألذى النفسي الذي ينتج عف ذلؾ اليمكف تجاىمو مطمقًا، فالتعريؼ 
األنسب لمضرر األدبي الذي يعرفو بأنو "ما يصيب الجسـ أو الشرؼ والعاطفة أو 

اس بالناحية النفسية لمذمة األدبية يترتب عميو فمجرد المس  مجرد االعتداء عمى حؽ"
( سواء نتج عف االعتداء عمى حؽ مالي أو غير مالي أو عف مجرد ٕضرر أدبي)

االعتداء عمى مصمحة مشروعة لمشخص، ونظرًا ألىمية حقوؽ الشخصية فبل تكاد 
تخمو أي مف صور المساس بيذه الحقوؽ مف ترتب ضرر أدبي عمييا، فميس ىناؾ 

يؤذي اإلنساف أكثر مف ذلؾ الذي ينصب عمى مقومات وعناصر شخصياتو،  اعتداء
ومف ىنا يجب عند تقدير التعويض عف المساس بحقوؽ الشخصية أف يؤخذ بنظر 
االعتبار الضرر األدبي الذي قد يفوؽ في أثره باقي األضرار األخرى، وال تثير 

ختبلفًا فيما يخص سندىا عف الضرر األدبي في القوانيف المقارنة ا  مسالة التعويض
القانوني وذلؾ لمنص عمييا صراحًة أو ضمنًا. في حيف ظير خبلؼ بشأف نص 

( مف القانوف المدني العراقي التي جاء فييا "ويجوز أف ٕ٘ٓالفقرة الثانية مف المادة )
يقضى بالتعويض لؤلزواج ولؤلقربيف مف األسرة عما يصيبيـ مف ضرر أدبي بسبب 

مشّرع العراقي لـ يحدد صمة القرابة التي تربط المتوفى بقريبو لكي موت المصاب"، فال
يستحؽ األخير تعويضًا عف الضرر األدبي الذي يصيبو جراء وفاة قريبو، فترؾ 
الباب مفتوحًا آلراء متباينة في تفسير ىذا النص، مما يترتب عميو تبايف األحكاـ 

 القضائية في مسائؿ متشابية.
 

                                                           

عابددأ، احتعويددب،نحبدد، حتعمددييحتعمدداأاحبترأبددمحبتعمددبيبراحماإلددندحتعميدداي احت  دد اأي، اح(محمددأحمحمددأح1)
ح.131احص1995

 .342( حسٌن عامر، عبد الرحٌم عامر، المصدر السابق، ص2)



26 
 

 انخانجادلبحج 

 احلقىق انشخصٍت مضمىن

أف لمشخصية حقوقًا خاصة بيا ومستقمة ومتميزة عف باقي الحقوؽ األخرى، يثار التساؤؿ 
عف أقساـ ىذه الحقوؽ ومضمونيا، وبما أف القوانيف المدنية المقارنة لـ توضح ىذا األمر، فقد 

فقو ـ يتفؽ الأخذ الفقو عمى عاتقو القياـ بيذه الميمة، ونظرًا لتشعب ىذه الحقوؽ وتعددىا فم
إلى الحد مف مضموف حقوؽ الشخصية وتضييؽ نطاقيا  عمى مضمونيا، فقد ذىب البعض

إلى حد كبير لدرجة قصر ىذا المضموف عمى الحؽ في االسـ وعمى حقوؽ المؤلؼ المعنوية 
)األدبية(، أما ما يدعى بوجوده مف حقوؽ أخرى، فما ىي إال مصالح وقيـ يجب إضفاء 

عمييا وذلؾ ألىميتيا، ولكف ىذا اليعني ضرورة كونيا حقوقًا، بؿ مف الممكف  الحماية القانونية
 توفير الحماية ليا رغـ كونيا مصالح وقيمًا وليست حقوقًا.

وىـ غالبية الفقياء إلى التوسع في مضموف حقوؽ  أما الرأي الثاني فيذىب أنصاره
قو في سبلمة كيانو الشخصية ليدخؿ في نطاقو حؽ الشخص في سبلمة كيانو المادي وح

المعنوي باإلضافة إلى ما يسمى حؽ الشخص في سبلمة حرياتو الشخصية وحقو في سبلمة 
 .(ٔ)كيانو الفكري

حؽ الشخص في ولذلؾ سوؼ نتناوؿ في ىذا المبحث المطمبيف التالييف : المطمب االوؿ )
 ي ( . االدبحؽ الشخص في سبلمو كيانو ( اما المطمب الثاني )سبلمو كيانو المادي

 ادلطهب االول

 حق انشخص يف سالمه كٍانه ادلادي

يعد الحؽ في الحياة مف أىـ حقوؽ الشخصية الرامية إلى حماية الكياف المادي لئلنساف، 
 بؿ انو األساس لتمتع صاحبو بجميع الحقوؽ األخرى بما فييا حقوؽ الشخصية.

                                                           

النظرٌة العامة للحق، الدار الجامعٌة،  -د. رمضان ابو السعود، الوسٌط فً شرح مقدمة القانون المدنً 1

 ومابعدها. 490، ص1985بٌروت، 
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بعض الناس حيث كاف ولقد كاف الحؽ في الحياة في العصور القديمة مقصورًا عمى 
، كما كاف مف الشائع عند عرب الجاىمية أف يقتؿ األب (ٔ)األرقاء يقتموف في بعض الشرائع

 بناتو وذلؾ بدفنيف أحياء وىو ما يعرؼ بوأد البنات.
وتعطي الشريعة اإلسبلمية الغراء الحؽ في الحياة أجؿ االىتماـ والتقدير ومكانة مرموقة 

تجسد ذلؾ في اآليات التي حرمت القتؿ دوف حؽ، فقد جاء في بيف سائر الحقوؽ األخرى وي
، كما حرمت الشريعة اإلسبلمية (ٕ)(َوال َتْقُتُموا النَّْفَس الَِّتي َحرََّم المَُّه ِإالَّ ِباْلَحق  التنزيؿ الحكيـ: )

باعتباره مف  ، وقد حـر وأد البنات(ٖ)(َوال َتْقُتُموا َأْنُفَسُكمْ قتؿ اإلنساف لنفسو في قولو تعالى )
َذا اْلَمْوُؤوَدُة ُسِئَمْت *ِبَأي  َذْنٍب ُقِتَمتْ صور القتؿ في قولو تعالى ) ، ومف ىذا فاف الشريعة (ٗ)(َواِ 

اإلسبلمية تولي الحؽ في الحياة أىمية كبرى تتناسب مع األىمية التي يحظى بيا اإلنساف في 
 اإلسبلـ.

نص عمى إلزاـ مرتكب فعؿ القتؿ  كما أقر القانوف المدني الحؽ في الحياة عندما
( مف القانوف المدني العراقي التي نصت عمى "كؿ فعؿ ضار ٕٕٓبالتعويض ومثاؿ ذلؾ ـ )

بالنفس مف قتؿ أو جرح أو ضرب أو أي نوع آخر مف أنواع االيذاء يمـز بالتعويضات مف 
عف الجزاء أحدث الضرر. ولمجزاء المدني والمتمثؿ بالتعويض أىمية رادعة ال تقؿ شأنًا 

الجنائي فكؿ مف الجزائيف مكمؿ لآلخر، وقد تضمنت القوانيف الجنائية أحكامًا تستيدؼ صيانة 
( مف قانوف ٔٔٗ( والمادة )ٜٓٗ-٘ٓٗالنفس البشرية مف االعتداء عمييا مثاؿ المواد )

التي تضمنت عقوبات رادعة تصؿ  ٜٜٙٔ( لسنة ٔٔٔالعقوبات العراقي النافذ المعدؿ رقـ )
 د اإلعداـ لمف يزىؽ روح إنساف آخر.إلى ح

وعمى الصعيد الدولي فقد ُأِقر ىذا الحؽ في جميع المواثيؽ الدولية، والتي مف أبرزىا 
المواثيؽ اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف في المادة الثالثة منو التي نصت عمى أف "لكؿ فرد 

                                                           

أ.حعددبنحمحمددأاحمدديتخاحترإلددواصحبترمددبتااحتع وددااحتربااحأتيحتعمعببعدداسحتعمامي،دد احت  دد اأي، احح(1)
ح.11احص1995

ح.33(ح بيدحت  يتءاحتآل، ح2)
ح.29(ح بيدحتعا اءاحتآل، ح3)
ح.9-9(ح بيدحتعو ب،ياحتآل، ح4)
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الدولي لمحقوؽ المدنية  الحؽ في الحياة والحرية، سبلمة شخصو"، كما نص عميو االتفاؽ
والسياسية في الفقرة األولى مف المادة السادسة منو والتي جاء فييا "كؿ كائف بشري يتمتع 
بحؽ الحياة المتأصؿ فيو وىذا الحؽ يحميو القانوف وال يحـر أحد مف ىذا الحؽ بطريقة 

 تعسفية" 
نساف في المادة الثانية منيا كما ُأِقر ىذا الحؽ أيضًا في كؿ مف االتفاقية األوربية لحقوؽ اإل

وفي المادة األولى مف اإلعبلف األمريكي لحقوؽ وواجبات اإلنساف وكذلؾ في المادة الرابعة 
، وبما أف الحؽ في الحياة ىو المصدر األساس (ٔ)مف االتفاقية األمريكية لحقوؽ اإلنساف

الحياة ىي أساس كؿ  لمتمتع بباقي الحقوؽ فبلبد أف يكوف ىذا الحؽ واسعًا ومتشعبًا ألف
شيء، فالحؽ في الحياة إذف شرط لمتمتع بأي حؽ آخر ويكوف ضرورة الزمة لوجوده ليذا فاف 
مف الصعب اإللماـ بالحؽ في الحياة في ىذه الدراسة التي سنقتصر فييا عمى بياف أىـ 

 مظاىر ىذا الحؽ أال وىو الحؽ في سبلمة الجسـ مع القياـ بمقارنة بسيطة بيف الحقيف.
 أواًل. الحق في التكامل الجسدي:

يراد بيذا الحؽ مصمحة الفرد في االحتفاظ بأعضاء جسمو كافة وبشكميا الطبيعي بصورة كاممة 
وتقوـ فكرة التكامؿ الجسدي عمى أساس أف ال قيمة موضوعية \مف غير نقص فييا أو تعديؿ

فإذا ما  \ومحتفظًا بأجزائو كافةكاممة لمحؽ في سبلمة الجسـ دوف أف يكوف ىذا الجسـ متكامبًل 
ُفِقد أي جزء مف ىذه األجزاء بغض النظر عف أىميتو بالنسبة لمجسـ ودوره في التكامؿ الجسدي 
فاف ذلؾ سيؤدي إلى انتقاص في القيمة الموضوعية لمحؽ في سبلمة الجسـ، ويستوي في ذلؾ 

صمحة في الحؽ في التكامؿ كوف فقداف ىذا الجزء كميًا أو باستئصاؿ جزء معيف منو، أما الم
الجسدي فإنيا تتمثؿ بالمحافظة عمى أعضاء الجسـ الخارجية والداخمية بشكميا الطبيعي دوف 
مساس بيا وبأي صورة كانت سواء بالنقص كاستئصاؿ أحد أعضاء الجسـ أـ سمب اإلدراؾ 

                                                           

 ا ، احتععبيد حتربعد احم وبد حأتيحتعفقافد ح(حأ.حغازاحح  حصباي،اماحتعبم،زحفمححقبقحت ا ا حبحي،اوهحتر1)
ح.91احص1995علاإليحبتعوبز،عاحعما اح
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ة خبليا وأنسجة والتمييز بالتحذير أـ التنويـ أـ كاف المساس بصورة التعديؿ الذي يناؿ مف وحد
 (.ٔالجسـ وتماسكيا كما لو تـ إحداث فتحة في الجمد )

وال يشترط أف يصاحب الفعؿ شعورًا باأللـ أو يترتب عميو تدىورًا في المستوى الصحي وذلؾ 
لكي يعتبر مساسًا بالتكامؿ الجسدي ألف ىذا التكامؿ يقـو عمى اعتبار موضوعي بغض النظر 

إلى الفعؿ ذاتو وما يسببو دوف اعتبار لشخص المتضرر،  عف االعتبار الشخصي أي ينظر
كما يعد الفعؿ ماسًا بالتكامؿ الجسدي إذا أدى إلى إضعاؼ قدرة الجسـ عمى المقاومة كأخذ 

(، ويذىب الرأي السائد إلى اعتبار كؿ عمؿ طبي ماسًا ٕف رضاه)كمية مف دـ الشخص دو 
 .اـ بو مف اجؿ العبلج وحفظ الصحةصًا لمقيبسبلمة الجسـ والتكامؿ الجسدي إال أف ىناؾ ترخي

 ثانيًا. الحق في االحتفاظ بالمستوى الصحي لمجسم:
يراد بيذا الحؽ المصمحة التي يعترؼ بيا القانوف لكؿ شخص في أف يحتفظ بالنصيب الذي 

أو ىو  يتوافر لديو مف الصحة وبعبارة أخرى مصمحة الشخص بأف ال ينخفض مستواه الصحي
أف تستمر أعضاء جسمو وأجيزتو بالقياـ في أداء وظائفيا بشكؿ  "حؽ الشخص في

طبيعي"ويقوـ ىذا العنصر مف عناصر الحؽ في سبلمة الجسـ عمى أساس مصمحة الفرد في 
االحتفاظ بصبلحية أعضاء جسمو كافة لكي يتمكف مف القياـ بوظائفو المعتادة بشكؿ طبيعي 

يعرؼ بأنو   ويراد باإلخبلؿ ىنا المرض والذي ؼدوف اإلخبلؿ بقدرتو عمى القياـ بتمؾ الوظائ
"خمؿ يعتري بعض أعضاء الجسـ فيعطميا تمامًا أو يعوقيا مباشرًة عف وظيفتيا بالشكؿ 

 . المرض سواء كاف دائمًا أـ عارضا األكمؿ، ويتحقؽ في الخمؿ معنى
سـ أحداث كما ويعد إخبلاًل بالمستوى الصحي لمجسـ وبالتالي مساسًا بالحؽ في سبلمة الج

 (.ٖدة فاعمية مرض كاف يعانيو الشخص)مرض جديد أو زيا

                                                           

 ومابعدها. 152د. عبد الحً حجازي، المصدر السابق، ص 1
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ويفيـ مما سبؽ أنو يشترط لكي يكوف الفعؿ ماسًا بسبلمة الجسـ أف يترتب عميو انخفاض في 
المستوى الصحي ويحدث ذلؾ عادًة نتيجة اإلصابة بمرض معيف يؤدي إلى اعتبلؿ الصحة، 

فاذا ما توقؼ ىذا االنتظاـ في أداء  اء وظائفياويقصد بالصحة "انتظاـ أعضاء الجسـ في أد
الوظائؼ الفسيولوجية ترتب عمى ذلؾ اختبلؿ في المستوى الصحي لمجسـ فاف كاف ذلؾ 

 بمسبب ُعدَّ الفعؿ مساسًا بسبلمة الجسـ.
ويجب إعطاء الصحة مفيومًا واسعًا لتشمؿ الصحة البدنية والعقمية )النفسية( لمجسـ، مما يعني 

 .سـ إذا ترتب عميو حدوث مرض عقميعؿ ماسًا بسبلمة الجاعتبار الف
وخبلصة ما سبؽ أف االنخفاض في المستوى الصحي لمجسـ يعد متحققًا وبالتالي يعّد ىناؾ 
مساسًا بالحؽ في سبلمتو إذا ما ارتكب أي فعؿ مف شأنو إحداث أعراض غير عادية في 

وظائفو التي كاف يقـو بيا قبؿ ارتكاب الجسـ يترتب عمييا انخفاض في مقدرة الجسـ عمى أداء 
الفعؿ وبغض النظر عف المدة الزمنية التي تستغرقيا ىذه األعراض ومقدار خطورتيا عمى 

 الجسـ.
 ثالثًا. الحق في السكينة الجسدية )عدم التعرض لآلالم البدنية والنفسية(:
اآلالـ، لذلؾ فكؿ فعؿ يقـو ىذا الحؽ عمى أساس مصمحة الفرد في عدـ التعرض ألي نوع مف 

يترتب عميو المساس بالسكينة الجسدية كما لو نتج عنو إصابة الفرد بآالـ جسدية أو ضاعؼ  
مف شدة اآلالـ التي كانت موجودة لديو مف قبؿ يعّد اعتداًء عمى الحؽ في سبلمة الجسـ حتى 

في أعضائو وذلؾ  لو لـ يترتب عمى ذلؾ الفعؿ انخفاضًا في المستوى الصحي لمفرد أو انتقاصاً 
الستقبلؿ عناصر الحؽ في سبلمة الجسـ بعضيا عف البعض اآلخر إال أف المساس بالحؽ في 
السكينة الجسدية اليقتصر عمى حالة المساس المباشر كما في ضرب المعتدى عميو، بؿ يمكف 

في أف يكوف بصورة غير مباشرة فيكوف أثرًا ثانويًا لممساس بأحد العنصريف اآلخريف لمحؽ 
سبلمة الجسـ أو كبلىما كما في التسبب بنقؿ عدوى مرض إلى شخص ما، مما يؤدي إلى 

والذي البد مف ذكره أف لمسكينة  اإلخبلؿ بمستواه الصحي وما ينتج عف ذلؾ مف آالـ بدنية
الجسدية جانبًا آخر يتمثؿ بعدـ التعرض لآلالـ النفسية أيضًا، فالحماية القانونية لجسـ اإلنساف 
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صر عمى األعضاء التي تؤدي وظائؼ عضوية كالقمب واألطراؼ، بؿ تتعداىا لتشمؿ التقت
كذلؾ األعضاء التي تؤدي وظائؼ نفسية كمراكز اإلحساس والشعور باأللـ فبل حماية قانونية 
متكاممة لجسـ اإلنساف إذا لـ تتضمف جانبي الجسـ "الجانب المادي والجانب النفسي" فيعد 

 حؽ في سبلمة الجسـ.الفعؿ اعتداًء عمى ال
كما ويمكف االعتداء عمى السكينة النفسية لمشخص وبالتالي المساس بالحؽ في سبلمة الجسـ 
عف طريؽ القياـ بأي فعؿ مف شأنو إصابة ذلؾ الشخص بارباؾ في ممكاتو الذىنية كاشعاره 

نفسية قد يكوف (، وال يخفى أف االعتداء عمى السكينة الٔؼ أو الفزع أو القمؽ أو التيديد)بالخو 
لو أثرًا بالغًا في السكينة البدنية كما في األزمات واالضطرابات النفسية وحاالت الغضب الشديدة 
التي يترتب عمييا تسارع نبضات القمب وضيؽ في التنفس وارتفاع في ضغط الدـ وأحيانًا 

الخمؿ الذي اإلصابة بالصداع وغير ذلؾ مف اآلثار في السكينة البدنية، كما قد يترتب عمى 
يصيب السكينة البدنية حدوث اضطرابات في السكينة النفسية، فاإلصابات والجروح التي تترؾ 
بعض اآلثار والتشوىات في الجسـ قد يكوف ليا أثٌر سمبٌي يتمثؿ في اإلصابة بأمراض نفسية 

 مزمنة يصعب التخمص منيا.
 ادلطهب انخانً

 حق انشخص يف سالمت انكٍان األدبً

يسعى اإلنساف وبفطرتو إلى صيانة كيانو األدبي مف سمعة واعتبار وحرمة 
خصوصياتو والذود عنيا ميما كمفو ذلؾ وبأية وسيمة كانت، ويرجع السبب في 
حرصو ىذا إلى أف األثر السمبي المترتب عمى المساس بيذا الكياف قد يفوؽ لدى 

لمساس بأي حؽ آخر مف الكثيريف ما يتركو المساس بكياف اإلنساف المادي أو ا
الحقوؽ المالية أو غير المالية، فاألضرار بسمعة شخص أو نشر خصوصياتو التي 
يحرص عمى سترىا عف المجتمع يترتب عميو أضرارًا بالغة بحيث يكوف الشخص 
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مستعدًا ألف يفتدي ما فقد بكؿ ما يممؾ، بؿ حتى لو كمفو ذلؾ حياتو التي تفقد 
مة مصونة، فممكياف األدبي مقدار مف األىمية يفوؽ أىميتيا دوف سمعة طيبة وحر 

 .(ٔ)أىمية أي شيء سواه

ينضوي تحت لفظ الحؽ في الخصوصية عدد غير محدد مف الحقوؽ قابؿ لمزيادة 
والنقصاف، فستتحكـ فيو عوامؿ متعددة كالمكاف مثبًل، ففي فرنسا تعد ذمة الشخص 

تـ نشر ما يتعمؽ بالذمة المالية أىـ خصوصيات الفرد، أما في أمريكا في المالية مف
، وىذا يعني صعوبة حصر العناصر المكونة لمحؽ في  بشكؿ دائـ ومنتظـ

الخصوصية وذلؾ لعدـ استقرار ىذه الفكرة والتي كاف الختبلؼ وجيات النظر 
ولذلؾ توجد العديد مف الحقوؽ الشخصية  تجاىيا أثر كبير في عدـ استقرارىا.

 االدبية وىي كأالتي : 

 الحق في السرية والخموة: أ.

أما في االصطبلح القانوني فيو احتفاظ الخبر بصفتو السرية   السر لغًة ىو ما يكتـ
حتى واف عمـ بو أكثر مف شخص بشرط أف يكوف عدد األشخاص العالميف بو 
محدودًا، وال يوجد حد معيف لعدد األشخاص الذيف يحتفظ الخبر بعمميـ بو بصفة 

ة السرية بفكرة الحؽ في الخصوصية ارتباطًا وثيقًا إلى حد أف وترتبط فكر   السرية
الفقو والقضاء قد وجيا اىتماميما نحو االعتراؼ بالحؽ في سرية الحؽ في 

ولكف ىذا االرتباط بيف الحقيف  مسألة الحؽ في احتراموالخصوصية قبؿ التطرؽ إلى 
لحؽ واحد كما يتصور يجب أف ال يصؿ إلى حد اعتبارىما بمثابة تسميتيف مترادفتيف 

ألف ىذا القوؿ كما يبدو ولنا فيو تجوز، فبل يمكف اعتبار فكرة السرية مرادفة   البعض
لفكرة الحؽ في الخصوصية ألف حماية األخير ال تستيدؼ فقط حماية أسرار األفراد، 
والقوؿ بخبلؼ ذلؾ يعني إباحة األفعاؿ التي تمس الحؽ في الخصوصية إذا لـ يكف 
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ار قد تـ إنشاؤىا وبالتالي فبل مسؤولية عف انتياؾ حرمة المراسبلت ىنالؾ أسر 
واالتصاالت إذا كانت مضمونيا أمورًا ليست ذات طابعًا سريًا، وال يخفي ما يواجو 
األخذ بيذا القوؿ مف مصاعب كالتمييز بيف ما ىو عاـ وخاص باإلضافة إلى أف 

ع االعتداء لمعرفة ما إذا كاف ما تـ حماية ىذا الحؽ ال يمكف المجوء الييا إال بعد وقو 
المساس بو مف األمور الخاصة أو غير ذلؾ مما يعني استحالة االستفادة مف 
الوسائؿ الوقائية لحماية الحؽ في الخصوصية واالقتصار عمى التعويض بعد 

 .(ٔ)المساس بالحؽ

و يتبيف مما سبؽ أف الحؽ في السرية يعّد أبرز عناصر الحؽ في الخصوصية ولكن
ال يرادفو في المعنى ألف الحؽ في الخصوصية أوسع نطاقًا مف الحؽ في السرية 
وبالتالي فميس كؿ اعتداء عمى الحؽ في الخصوصية يعّد مساسًا بالحؽ في السرية، 
بينما يعد كؿ اعتداء عمى الحؽ في السرية مساسًا بالحؽ في الخصوصية، وىناؾ 

سألة إفشاء أسرار المينة والتي تعرؼ صورة بارزة لممساس بالحؽ في السرية ىي م
بأنيا "عممية إفشاء معمومات خاصة مف قبؿ شخص استؤمف عمييا لطبيعة صناعتو 

وتذىب  أو وظيفتو أو بحكـ الضرورة دوف أف يحصؿ عمى موافقة مف استأذنو عمييا
 (.ٕإلى تحريـ  ىذا الفعؿ وتجريمو)معظـ القوانيف 

 والمحادثات الشخصية والوقائع الخاصة:ب. الحق في حرمة المراسالت 

"ترجمة مادية ألفكار الشخص اليجوز لغير مرسميا   تعد المراسبلت أيًا كاف نوعيا
ال ُعدَّ ذلؾ انتياكًا لحرمة المراسبلت  أو مف أرسمت إليو اإلطبلع عمى مضمونيا وا 

لعناصر وبالتالي مساسًا بالحؽ في الخصوصية، لذا فاف حرمة المراسبلت تعتبر مف ا
اليامة لمحؽ في الخصوصية، فالرسالة قد تكوف مستودعًا لسر اإلنساف وخصوصياتو 
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التي يحرص عمى اخفائيا عف األغيار وبالتالي فاف في اإلطبلع عمييا إىدارًا ألحد 
( وفي الوقت الحاضر فاف الرسائؿ التقميدية ٔحقوؽ التي كفؿ القانوف حمايتيا")أىـ ال

لصالح ما يعرؼ بػ "البريد اإللكتروني" والذي ىو استخداـ  قد بدأت تنحسر تدريجياً 
يمكف بواسطتيا لممستخدـ إرساؿ الرسائؿ   شبكة االنترنت بمثابة مكتب لمبريد حيث

إلى مف لديو عنواف بريد إلكتروني، كما يمكنو استقباؿ الرسائؿ مف أي مستخدـ 
،  تزيد عمى بضع ثوافلئلنترنت وكؿ ذلؾ يتـ بصورة مجانية خبلؿ فترة زمنية ال 

فبواسطة ىذه التقنية أصبح متاحًا تبادؿ الرسائؿ المكتوبة وممفات صوتية، بؿ وصؿ 
األمر إلى إمكانية إجراء "تبادالت مرئية" تخرج مف نطاؽ البريد اإللكتروني لتدخؿ 
مجاؿ "االتصاؿ الفيديوي"، إذف أصبح مف الممكف تبادؿ مختمؼ الرسائؿ سواء كاف 

ابة أو صوت أو حتى الصور، كما يوفر إمكانية االطبلع عمى كافة مضمونيا كت
الرسائؿ التي سبؽ إرساليا مف قبؿ الشخص وتمؾ التي أرسمت إليو باإلضافة إلى 
االحتفاظ بنماذج عامة ليضع الرسائؿ وقائمة لبلحتفاظ بالعناويف، كما تـ تطوير 

الكومبيوترات المحمولة باليد  تقنية االستقباؿ في البريد اإللكتروني لكي تتـ بواسطة
والياتؼ انتقاؿ النصوص بصورة مكتوبة أو مسموعة مع إمكانية تحويميا إلى أي 

وبما أف البريد اإللكتروني ىو الوسيمة العصرية التي ستحؿ محؿ الرسائؿ   منيما
فمف األفضؿ سف التشريعات التي توفر الحماية القانونية ليذه التقنية ولكف لحيف 

ؿ ىذه التشريعات، يتـ المجوء إلى األخذ بالمعنى الواسع لممراسبلت لكي صدور مث
تدخؿ ىذه المخترعات في نطاؽ الرسائؿ وبالتالي إسباغ الحماية القانونية عمييا وذلؾ 

الحديث وبيف التشريعات  لتبلفي حدوث فجوة قانونية بيف ما وصؿ إليو العمـ
 (.ٕالمعاصرة)
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 ج. الحق في حرمة المسكن:

رؼ المسكف بأنو "المأوى الذي يقيـ فيو اإلنساف والمكاف الذي يعده لسكناه حتى ويع
ويبدو أف تسمية المسكف تدؿ   ولو لـ يسكف فيو، وىو مستودع أسراره ومكاف راحتو"

عمى وظيفتو باعتباره المكاف الذي يسكف فيو اإلنساف ويتحمؿ مف التزامات الحياة 
وتصنع في المظير والتعامؿ والتصرؼ  االجتماعية وما تفرض عميو مف تكمؼ

بطريقة قد تخالؼ رغباتو وأىواءه ولكنو ممـز بيا باعتبارىا ضريبة تفرضيا الحياة 
االجتماعية عمى حرية اإلنساف، لذا يجب عدـ التعسؼ في فرض ىذه الضريبة 
عطاء اإلنساف حقًا في الخموة بعيدًا عف أنظار اآلخريف ومراقبتيـ وذلؾ بمنحو  وا 

 .(ٔ)في حرمة مسكنو الحؽ

يتمتع مفيوـ المسكف بمرونة كبيرة جدًا حيث يختمؼ باختبلؼ الزماف والمكاف 
وطبيعة الحياة، فما يعتبره البدو الرحؿ مسكنًا قد اليعد كذلؾ في نظر سكاف المدينة، 
ولمزمف أثره عمى فكرة المسكف، فاإلنساف قد بدأ باتخاذ الكيوؼ مسكنًا لو وبمرور 

الحياة كاف لممساكف نصيبيا مف ىذا التطور، فنشاىد اليـو المساكف  الزمف وتطور
الجماعية التي يأوى الييا اآلالؼ، بؿ اصبح مف المألوؼ مشاىدة المساكف المختمفة 
ذات العجبلت والتي غالبًا ما تستخدـ في المشاريع الصناعية والخدمية التي تتطمب 

 تنقبًل مستمرًا.

حديد مدلوؿ المسكف، فبموجب األحكاـ الصادرة عف وكاف لمقضاء دور بارز في ت
محكمة التمييز العراقية تعد القوارب والسفف التي يقطنيا أصحابيا والمقاىي والمخازف 

 (.ٕحمايتيا)والحوانيت بحكـ المساكف وبالتالي االعتراؼ ليا بحرمة مما يقتضي 
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 اخلامتت
المدنية البد مف بياف النتائج في ختاـ الدراسة لموضوع حقوؽ الشخصية وحمايتيا 

 التي تـ التوصؿ الييا والتوصيات اليامة المتعمقة بالموضوع.

 أوالً. اننتائـج:
. تتمتع الشخصية الطبيعية بحقوؽ تثبت ألي فرد ولمجرد كونو إنسانًا تستيدؼ ٔ

حماية المظاىر المختمفة لعناصر الشخصية ومقوماتيا مف أفعاؿ الشخص ذاتو ومف 
 فراد اآلخريف.اعتداء األ

. تتميز حقوؽ الشخصية بأف ليا خصائص معينة تسمو بيا عمى باقي الحقوؽ ٕ
وتتميز بيا عنيا فيي حقوؽ تقـو بذاتيا وتشكؿ ضرورة كبيرة الستقرار حياة اإلنساف 

 والعيش بيدوء وسكينة.

. أف ىناؾ قيودًا ترد عمى حقوؽ الشخصية تعد في أصميا مف صور المساس بيذه ٖ
ؽ ولكنيا ولمبررات معينة تعد استثناًء عمى ىذه الصور مما يسدؿ عمييا ستار الحقو 

 المشروعية.

 حانًٍا. انتىصٍاث:
( مف ٕٕٓ. ويترتب عمى ما سبؽ انعداـ الفائدة مف اإلبقاء عمى نص المادة )ٔ

القانوف المدني العراقي والتي يقتصر حكميا عمى حماية الكياف المادي لئلنساف في 
 النص المقترح والذي يسري حكمو عمى حقوؽ الشخصية بصورة عامة. حالة ايراد

. تشجيع الدراسات الفقيية القانونية والشرعية التي تستيدؼ البحث في مجاؿ حقوؽ ٕ
الشخصية فغالبية الجيود الفقيية التي تعنى بدراسة الحقوؽ المتعمقة باإلنساف تدور 

استنادًا إلى فيـ خاطئ ىو عدـ في فمؾ حقوؽ اإلنساف وليس حقوؽ الشخصية 
 التمييز بيف الطائفتيف مف الحقوؽ لذيوع تسمية "حقوؽ اإلنساف".
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