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٥٥  .......................................... تصدير لحضرة صاحب العزة العميد محمد كامل مرسي بك 
٥٧  ..................................................................................................................................... مقدمة المترجم 
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١١٥ ................................................................................................ الحق الذاتي والوظيفة االجتماعية 
معنى العنوان ومرماه: االضطراد في تقّدم القانون والمراحل الرئيسية لهذا التقّدم، إعالن 
حقوق اإلنسان سنة ١٧٨٩ ومجموعة ناپليون، إنشاؤهما نظاًما قانونيا ذا صبغة ميتافيزيقية 
وفردية، هذا النظام يختفي ويفســح الطريــق لنظام آخر ذي صبغة واقعية واشــتراكية، 

الماهية الواقعية للوظيفة االجتماعية تحل محل الماهية الميتافيزيقية للحق الذاتي.

á«fÉãdG Iô°VÉëªdG ❖
١٣٠  ............................................................................................................ الفكرة الجديدة عن الحرية 
القانونية، تقسيم  فكرة الوظيفة االجتماعية، التضامن أو التعاضد االجتماعي والقاعدة 
العمل االجتماعــي، العناصر األساســية للنظام الفردي إلعــالن الحقوق ولمجموعة 
ناپليون، تغّير ماهية الحرية: ليســت هــي مقابل نتيجة االلتــزام المفروض على كل 
شخص بإنماء شخصيته، ذلك العامل األساسي للتضامن االجتماعي، النتائج الرئيسية 

لهذا التعريف، تطبيقاته في القوانين الحديثة المتعلقة بالعمل وبالحيطة.



التطّورات العامة للقانون الخاص منذ مجموعة نابليون٢٧٠

áãdÉãdG Iô°VÉëªdG ❖
١٥١ ......................................................................................................................................  ُسلطان اإلَراَدة 

ناپليون والمجموعة  ســلطان اإلرادة عنصر الحرية على العموم، نصوص مجموعــة 
األرچنتينية التي تقرر المبدأ، النتائج المترتبة على المبدأ في النظام المدني، صاحب 
الحق، كل صاحب حق هو شــخص ذو إرادة، الجهود اليائسة غير المجدية التي قام 
بها كثير من الفقهاء لجعل هذه الفكرة مطابقة للوقائع، نظرية الشــخص االعتباري، 
إنكار هذه النظرية، الحركة الجماعية، استبعاد فكرة صاحب الحق ـ الحماية القانونية 
ســة على التخصيص لغرض أو لوظيفة اجتماعية، ماهيــة الغرض في القانون  المؤس

الفرنسي الصادر في أول يوليو ١٩٠١ الخاص بالجمعيات.
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١٧٤  ...................................................................................................................................  العمل القانوني 

ســلطان اإلرادة: العمل القانونــي والمركز القانونــي، إعــالن اإلرادة، محل العمل 
القانوني وغرضه، مراكز قانونية ليســت عالقات بين شخصين، المؤسسات الخاصة 

الحاصلة بعمل إيصائي، القضاء الفرنسي.
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١٩٨  .............................................................................................................................  العقد والمسؤولية 

القاعدة في النظام المدني التقليدي أن العقد وحده هو الذي يستطيع أن يخلق مركًزا 
قانونيا، وكان هــذا نتيجة منطقية للفكرة الفردية التي يقــوم عليها هذا النظام، ماهية 
العقد في القانون الروماني وفي النظام المدني، أعمال قانونية ليست عقوًدا، األعمال 
المســماة عقود اإلذعان، أعمال الفرد المنتفع من خدمة عامة طبًقا لقانون المصلحة 
التزام المصلحة العامة، العقد المسمى عقد  العامة، األعمال المسماة عقود الجماعة، 
المــادة ١٣٨٢ من مجموعة  القوانين،  التي تقوم مقــام  العمل الجماعي، االتفاقــات 
المادية  الخطأ والمسؤولية  الشــخصية عن  المسؤولية  فيها،  المسؤولية  ناپليون ومبدأ 
عن تحمــل التبعة، المســؤولية المادية ال تصيــب غير الجماعات، المســؤولية عن 

حوادث العمل، مسؤولية المصالح العامة.



٢٧١ الفهــرس
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 الملكية وظيفة اجتماعية ..............................................................................................................  ٢٢٣
التطّور العام لماهية الملكية قانوًنا، انتهاء كونها حقا ذاتًيا للمالك وصيرورتها وظيفة 
اجتماعيــة لحائز المــال، الحاجة االقتصاديــة العامة التي وجــد لمواجهتها الوضع 
القانوني للملكية، الملكية في مجموعة ناپليون وفي المجموعات المدنية الرئيســية، 
رفض القضاء اليوم لمعظم النتائج التي ترّتبت على تلك الفكرة، ظهور فكرة الملكية 
كوظيفة في القضــاء، التزامات المالك: التزامه باســتعمال ما يحــوزه من مال طبًقا 
إلعداده االجتماعي، تدخل الشــارع، الملكية بالتخصيص، القانون الفرنسي الصادر 

في ٢ يناير سنة ١٩٠٧ بشأن الكنائس.
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