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 التملك حق

  اهمها : متعددة خصائصب ويتميز صبح مالكاً وفقاً ألحكام القانونهو قدرة الفرد على ان ي

حق الملكية هو حق جامع يتميز بالشمول بمعنى انه حق يخول صاحبه جميع المزايا التي  -1

      حصول عليها من الشيء وفقاً لمقتضاه .يمكن ال

حق الملكية يحتج به على الكافة ويلتزم الجميع باحترامه وعدم االعتداء عليه او اعاقة  -2

 االنتفاع به .

ً وانما للملكية وظيفة اجتماعية يجوز تقييدها بالقيود التي تقتضيها  -3 حق الملكية ليس مطلقا

        وظيفتها االقتصادية التي ينظمها القانون .  

 حق العمل

يعد من اهم الحقوق االجتماعية ويجب على الدولة تقريره وتنظيمه وفق شروط بما يمنع  

ل تحديد ساعا  العمل وتنظيم االجازا  واوقا  الراحة استغالل العامل وهدر حقوقه من خال
السالمة من حيث مكان العمل وشروطه ومن اجل ان تكون شروط العمل مالئمة  ا وضمان

  ن اساسيين للعمال : وحماية حقوق العمال متاحة تقرر الكثير من الدساتير الوطنية الحديثة حقي

االساسية في القانون المعاصر وله جانبان، جانب  هو من المباديء: حق تكوين النقابا   -االول
فردي يتمثل في حق افراد كل مهنة في الدفاع عن مصالحهم المهنية بإقامة نقابا  تتمتع 

باستقالل في تكوينها والجانب اآلخر يتمثل في إمكان تعدد النقابا  في المهنة او الصناعة 
  . الواحدة

عي عن العمل من اجل تحقيق مطالب تتعلق بحقوق يقصد به توقف جماحق االضراب  -الثاني

  معينة للعاملين ويهدف الى تحسين ظروف العمل والعمال او زيادة االجور .

 

 

 



 حق الحماية من الفقر والمرض والشيخوخة والعجز عن العمل

يقصد به )الضمان االجتماعي( الذي تسعى الدول المعاصرة الى توفير هذا الحق للمواطنين من 

رتيب نظام للتأمين الكامل لإلنسان من اوضاع الفاقة والبؤس، بهدف رفع المستوى خالل ت

االجتماعي واالقتصادي للمواطن وال يتم ذلك اال من خالل تطبيق نظريا  التضامن االجتماعي 
التي تدعو الى الحد من استغالل االغنياء للفقراء وتوفير مقوما  العيش الكريم لألفراد من 

تنظم ذلك، اذ ما فائدة كفالة الحقوق السياسية لمواطن ال يستطيع ان يحصل خالل تشريعا  

 على المأكل والملبس والمأوى . 
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