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   ونية لإلنسانالشخصية القان

اهتم الفقه القانوني بدراسة وتحديد مفهوم االنسان الن القانون الوضعي ظاهرة اجتماعية وجد 

لتنظيم العالقات بين الناس والحفاظ على مصالحهم وحقوقهم ويهدف الى حٍد ما الى إرساء 

التي يراد بها القدرة مباديء العدالة بين االفراد، وقد اوجدت القاعدة القانونية الشخصية القانونية 

ً لإلنسان ويطلق عليه  على اكتساب الحقوق وتحمل الواجبات وان تلك الشخصية تثبت اساسا

والشخصية القانونية ليست مقصورة على االنسان الفرد فقد تكون  اصطالحاً الشخص الطبيعي،

ال دعت تلك الشخصية اعتبارية )معنوية( تضفى على هيئات او منظمات او مجموعة من االمو

، وهذا ما قضت صية كالشركات التجارية بأنواعهااالعتبارات العملية الى منحها تلك الشخ

بنصها "تبدأ  1951( لسنة 40( من القانون المدني العراقي رقم )34الفقرة االولى من المادة )

  شخصية االنسان بتمام والدته حياً وتنتهي بموته" . 

 ة الطبيعية(مميزات الشخصية القانونية )الشخصي

وجود االنسان بين مجموعة من االفراد يستوجب ان يتميز عن غيره من افراد المجتمع 

 بمجموعة عناصر يطلق عليها مميزات الشخصية وهي : 

وهو ما يميز الشخص عن غيره وتختاره االسرة للشخص عند والدته  اسم الشخص : .1

( من القانون 40( من المادة )1ويسجل في سجالت االحوال المدنية واوجبت الفقرة )

المدني العراقي على "يكون لكل شخص اسم ولقب الشخص يلحق بحكم القانون أوالده". 

االنسان في اسمه ولقبه  والشخص يصبح صاحب الحق على اسمه ويحمي القانون حق

من االعتداء عليه، كما ان االسم واللقب ذو طبيعة مزدوجة فهو واجب من جهة ألن 

ما لم يعمد الى تصحيحه وتغييره، وهو الشخص ملزم على حمله وال يستطيع التخلي عنه

حق من جهة اخرى ألن للشخص مصلحة مشروعة في استعماله وألن القانون يعترف له 

 ة ويحميها من كل اعتداء .بهذه المصلح

عادةً بصفة دائمة أو مؤقتة ويجوز ان يكون هو المكان الذي يقيم فيه الشخص  الموطن : .2

وتحديده يتطلب توفر عنصرين االول عنصر مادي وهو  للشخص اكثر من موطن

االقامة الفعلية في مكان معين ويسكن فيه، والثاني عنصر معنوي وهو نية االستقرار في 

، ويترتب على ذلك نتيجتان االولى ان الشخص قد ال يكون له موطن اذا لم ينمكان مع

يكن يقيم في مكان معين بصفة معتادة كما هو الحال لدى البدو الرحل، النتيجة الثانية هي 

انه يجوز ان يكون للشخص في وقت واحد اكثر من موطن بمعنى اكثر من مكان يقيم 

 عادةً .فيه 



تعني تحديد مركز الشخص بالنسبة الى اسرة معينة وتتكون  ألسرة :الحالة العائلية أو ا .3

اسرة الشخص من ذوي قرباه ويعد من ذوي القربى من يجمعهم اصل مشترك، وتنشأ 

رابطة القرابة بين االشخاص عن احد طريقين األول النسب والثاني المصاهرة، ووفقاً 

 . لما تقدم فالقرابة اما قرابة نسب واما قرابة مصاهرة

ً لها  الجنسية : .4 هي رابطة قانونية تقوم بين الشخص ودولة معينة تجعله بموجبها تابعا

لتجنس، واالصل ان وتكتسب بصورة اصلية بحكم الوالدة او بصورة استثنائية بطريق ا

يكون لكل فرد جنسية واحدة بانتمائه الى دولة واحدة، أو قد يكون الفرد عديم الجنسية 

منتمي او تابع الى اي دولة كحالة فقدان الجنسية، كما قد يحدث ان عندما يكون غير 

يحمل الفرد اكثر من جنسية استثناًء ويكون متعدد الجنسية، وهذا ما نصت عليه المادة 

(18 ً بنصها )يجوز تعدد الجنسية  2005( من دستور جمهورية العراق لسنة /رابعا

ً او امني ً سياديا ً التخلي عن اية جنسية اخرى للعراقي وعلى من يتولى منصبا ً رفيعا ا

ان لرابطة الجنسية جانب . ويترتب على ذلك نتيجتان األولى مكتسبة وينظم ذلك بقانون(

سياسي يتمتع بموجبها الشخص بمباشرة الحقوق السياسية )الترشيح واالنتخاب وتولي 

من خالل الوظائف العامة(، اما النتيجة الثانية فهي للجنسية جانب قانوني ويظهر 

الحقوق التي تترتب لمواطني الدولة تحديداً كحق تملك العقارات ومزاولة االعمال 

 التجارية . 

وهي نوعان االول اهلية الوجوب وهي صالحية الشخص الكتساب الحقوق  األهلية : .5

لمجرد كونه انسان . النوع الثاني  لإلنسانوااللتزام بالواجبات وتثبت اهلية الوجوب 

ء وهي صالحية الشخص لمباشرة االعمال والتصرفات بنفسه على وجه يعتد اهلية االدا

والتمييز فاذا كان الشخص كامل التمييز تكون  باإلدراكوتثبت به من الناحية القانونية 

ً كانت اهلية ادائه ناقصة واذا انعدم التمييز  لديه اهلية اداء كاملة واذا كان تمييزه ناقصا

ويعتمد تمييز االنسان على عاملين اساسيين هما السن والحالة لديه يكون عديم االهلية، 

الصحية كما وتعد اهلية الشخص من النظام العام اذ ال يجوز الحد ان يتنازل عنها او 

  يعدل في احكامها .

هي مجموع ما للشخص من حقوق وما عليه من التزامات مالية وتتكون  الذمة المالية : .6

من عنصرين االول عنصر ايجابي وهو مجموع حقوق الشخص المالية والثاني عنصر 

 سلبي وهو مجموع التزاماته .
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