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 مقجمة:

مغ اسباب كدب السمكية ,وىي العشػاف الطاىخ لمسمكية ,وقج اتخح مشيا الحيازة سبب       
القزاء اىع قخيشة عمى السمكية ,الف السدتقخ عسال ,والغالب واقعا ,اف يكػف حائد الذيئ ىػ 

مالكو ,وعميو فاف مغ يحػز ماال مسمػكا لغيخه لسجة زمشية معيشة ,يربػػح مالكا ليػػػػػحا الساؿ ,فال 
ظ االصمي اف يشتدعو مشو ,وبتعبيخ اخخ فاف حيازة الذيئ قج تؤدؼ الى كدب يدتصيع السال

ممكيتو فػرا ,دوف حاجة الى استسخار الحيازة مجة معيشة ,وذلظ يتجمى في حػػػيازة السشقػؿ السدتشجة 
الى سبب صحيح وحدغ نية الحائد ,فيحا الػضع الطاىخ يسثل االصل ,وعمى مغ يجعي 

. خالؼ ذلظ اف يثبت العكذ  

والحيازة كسا يعخفيا فقياء القانػف السػجني ىي سمصة واقعية يدػػيصخ فييا شخز عمى شيئ      
مادؼ بقرج الطيػر بسطيخ السالظ ,او صاحب حق عيشي اخخ ,فالحيازة اذف وضع فعمي او 
واقعي ,وقج يكػف ىحا الػضع متفقا مع الػضع القانػني ,باف يكػف الحائد لمذيئ مالكا لو او 

حػػق عيشي عميو ,وقج يكػف مخالفا بحيث ال يكػف لمحائد اؼ حق عمى الذيئ محل  صاحب
 الحيازة .

والحيازة فيي ليدت حقا عيشيا او حقا شخريا , بل ىي ليدت حقا اصال , فيي مثل     
الذفعة ليدت بحق ولكشيا سبب لكدب الحق , وتحتمف عغ الذفعة في اف الذفعة واقعة مخكبة 

ي انيا واقعة مادية بديصة تحجث اثارا قانػنية , وتعج سبػبا ناقال لمسػػمظ , وليدت ,اما الحيازة في
مشذئة لو , فالحػػيازة تشقل السمظ دوف استخالؼ , اؼ اف السػػػالظ الججيج ال يخمف السػػػالظ الدابق 

القانػنية في ممكيتو , وال يتقيج باالعباء والتكاليف التي كانت تقيج السالظ الدابق, ومغ االثار 
التي تختبيا الحيػػػازة انيا اذا وردت عػػمى عقار امكغ حسايػػػتيا بجعاوؼ الحيازة , وذلظ اذ نػزع 
الحائد في السمكية او في الحق العيشي الحؼ يباشخه عمى الذيئ , فال سبيل لسغ يشازعو اال اف 

جعى عميو ,والقاعجة اف يقاضيو بجاعػػ استخداد الحيازة ,او دعػػ انكار الحق ,ؼيربح الحائد م
االثبات عمى السػػجعي ,لحلظ يتعيغ عمى رافع الػػجعػػ اف يثبت ادعاءه , وليذ لمحائد اف يثبت 
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ممكيتو لمذػػيئ او لمحق العيشي الػػػارد عميو , كسا تؤدؼ الحيازة الى كدب السمكية او غيخىا مغ 
ت شخوط معيشة .الحقػؽ العيشية او الثسار التي يشتجيا الذيئ اذا ما تػافخ   

حيت انو يعج شخح مػضػع الحيازة مغ بيغ مػضػعات القانػف السػػػجني عسػما , والقانػف     
العقارؼ خرػصا ذو اىسية كبيخة سػاء عمى الجانب الشطخؼ او الجانب العمسي وذلظ عائج 

ىسية وحصػرة مداس ىحا الحق , ولحلظ سشجرجو عى الشحػ التالي :أل  

تجمى اىسيتيا في بحت حؿيقة احكاميا الشطخية الػاردة في القانػف تلشطخية ية افسغ الشاحػػػ 
الخصيخة التي  الؿ االثار الكبيخة وخالسجني نطخا لسا تػليو الحيازة مغ اىسية والتي تبخز مغ 

تختبيا الحيازة مغ الشاحية القانػنية , حيت تعج الحيازة سببا مغ اسباب كدب ممكية العقار كسا 
فا وذلظ متى تػافخت واستػفت الذخوط القانػنية , كسا تؤدؼ الى اكتداب ممكية ذكخنيا سال

 السشقػؿ في الحاؿ .

اما مغ الشاحية العسمية فتتستل اىسيتو عمى السدتػػ العمسي مغ خالؿ االشكاليات     
ضج السصخوحة والسثارة اماـ الجيات القزائية في العجيج مغ السشازعات الستعمقة بحساية الحيازة 

االعتجءات الستكخرة وكحلظ زيادة اعساؿ الشيب والدمب والغر التي تتعخض ليا الحيازة العقارية 
ية اعصاءىا حمػال واضحة ومدتقخة لمحج مغ التعجؼ عمى العقارات وىحا بتحجيج  ,وىػ يبخز ـا

 شخوط االكتداب واالستعساؿ .

يازة في التذخيع الجدائخؼ ,وىحا ما يتشاوؿ ىحا البحث بالجراسة مػضػع الشطاـ القانػني لمح    
جعمشا نقـػ بحرخ مجاؿ الجراسة ضسغ سياؽ الشرػص القانػنية الستعمقة بالحيازة الػاردة في 

,وذلظ ضسغ الفرل الثاني  2000/ماي 13السؤرخ في  00/05رقؼ القانػف الشجني الجدائخؼ 
الى  808كية مغ السادة مغ الباب االوؿ مغ الكتاب الثالث تحت عشػاف : شخؽ اكتداب السم

ضسغ الفرل الثالث مغ الباب  08/00, وكحا قانػف االجخاءات السجنية واالدارية  843غاية 
. 530الى السادة  524االوؿ مغ الكتاب الثاني تحت عشػاف : في دعػػ الحيازة   
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ستعانة حيت سيتع تحجيج مجاؿ الجراسة القانػنية في الشطاـ القانػني الجدائخؼ مغ خالؿ اال    
 بالشرػص القانػنية واالراء الفقيية وكحا االجتياذات القزائية .

ىسية السػضػع فقج اختخنا البحث ؼيو دوف غيخه مغ السػاضيع , وىحا حيت انو نطخا أل    
 لالسباب ذاتية واخخػ مػضػعية .

لمقانػف رغبتي في البحت ؼيو وميػلي الذجيج  خالؿ اب الحاتية وذلظ مغبسألحيت تتجمى ا    
السجني فيي مغ السػاضيع التي ال تداؿ تحتاج الى السديج مغ البحث والتػػعجيل لزساف حقػؽ 
الستشازعيغ عمى السمكية وبرفتي محامية اعصاني ىحا السػضػع الحساس والخغبة في البحث 

 والتفريل ؼيو وضبط شخوط وكيؽية اكتداب السمكية .

ػػػبيعة السػضػع في حج ذاتو ,فالحيػػػازة تعتبخ مغ اما االسباب السػضػعية فتخجع الى ش    
السػضػعات اليامة ججا حيت انو ميسا تع البحث فييا ستكػف ىحه البخػث قاصخة في ضل 

تقييػػج القانػف الجدائخؼ وحرخىا في حػػػيد معيغ وىػػػحا ما دفعشا الى الػػبحث الى ىحا السػضػع 
انػني لمحيازة في التذخيع الجدائخؼ .لتحريل معخفة قانػنية وتبياف الشطاـ الق  

حيت تكسغ اىع اىجاؼ الجراسة الستعمقة بسػضػع الشطاـ القانػني لمحيازة في التذخيع     
 الجدائخؼ عمى الشحػ التالي :

محاولة تاصيل مػضػع الشطاـ القانػني لمحيازة مغ الشاحية القانػنية والفقيية , وذلظ مغ  1
ػتو مختمف السرادر والسخاجع القانػنية .خالؿ استقخاء وتحميل مااحت  

تػسيع دائخة في مجاؿ الجراسات القانػنية السجني . 2  

اثخاء السكتبة الجدائخية بيحا البحث الستػاضع . 3  

الػصػؿ الى نتائج وتػصيات يسكغ اف تفيج الباحث في ىحا السجاؿ . 4  

قػؿ والعقار بالحيازة ,وكحا بياف تػضيح مػضػع الحيازة وكحا ابخاز كيؽية اكتداب ممكية السش 5
االحكاـ االجخائية لمحيازة وكحا ابخاز كيؽية اكتداب ممكية السشقػؿ والعقار وبالحيازة ,وكحا بياف 
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االحكاـ االجخائية لمحيازة في التذخيع الجدائخؼ ,وايزا الػقػؼ عمى اىسية االثار التي تختبيا 
غ اقخار ىحا الشطاـ كدبب مغ اسباب كدب السمكية .الحيازة القانػنية وبياف االىسية الستػخاة م  

ومغ خالؿ ما تع تقجيسو وتبيانو تتسحػر اشكالية مػضػع الشطاـ القانػني لمحيازة في     
التذخيع الجدائخؼ والتي يسكغ صياغتيا عمى الشحػ التالي :الى اؼ مجػ وفق السذخع الجدائخؼ 

 في وضع نطاـ قانػني فعاؿ لحساية الحيازة ؟ 

اذا كاف البحث السقجـ يشرب عمى االشكالية العامة فيػ ال يخمػ مغ االشكاليات    
والتداؤوالت الفخعية التي يججر بشا البحث فييا ومشاقذتيا اال انو والتداع السػضػع فال يدعشا 
اال االجابة عمى تمظ التي ليا عالقة وشيجة بالسػضػع عمى الخغع مغ كػف البؿية اليقل اىسية 

عخض بالسشاقذة والتحميل ضسغ دراسات وبحػث الحقة وثثتستل ىحه التداؤوالت ؼيسايمي :عسا ي  

ماىػ مفيـػ الحيازة؟   وما الصبيعة القانػنية ليا؟  -  
ؼيسا تتسثل شخوط الحيازة؟     وماىي االثار التي تتختب عمييا؟  -  
وكيف  يف تشتقل؟ؼيسا تتجدج االشكاؿ والػسائل السخػلة قانػنا لحساية الحيازة  ك -

 تدوؿ؟
 ى التداؤالت الفخعية سابقةحيت انو وعشج بحثشا والػصػؿ الى االجابة عم    

والسثسثمة  عمى العجيج مغ السشاىج اقتزتيا شبيعة الجراسة ,اعتسجنا في ىحا البحثالحكخ
 اساسا في :

ة يطيخ دور ىحا السشيج جميا مغ خالؿ تصخقشا الى مفيـػ الحياز السشيج الؾصفي : 
 ,وبياف شخوشيا وشبيعتيا ,وكيؽية انتقاليا وزواليا .

واعتسجنا عميو في في تحميل بعس الشرػص القانػنية الستعمقة السشيج التحليلي : 
بالحيازة وىػ السشيج السعتسج اساسا في كامل اجداء البحث مغ خالؿ تحميمشا وتسحيرشا 

تائج الجدئية والخئيدية عشج لمشرػص القانػنية رغبة مشا في الػصػؿ الى جسمة مغ الش
 استعخاضشا لكل فرل .
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اتدعشا بيحا السشيج عشج الحاجة لسعخفة مجػ تػافق القانػف السجني السشيج السقارن : 
القانػف  –القانػف االردني  –,مع بؿية القػانيغ العخبية نحكخ مشيا )القانػف السرخ 

انػف الفخندي فقط ,العخاقي ( اما القػانيغ االجشبية فقج اعتسجنا عمى الق  
عجاد ىحه السحكخة الستػاضعة لقج واجيتشا جسمة مغ الرعػبات والعخاقيل والسثستمة إل

اصال في قمة السخاجع التي تشاولت ىحا السػضػع في التذخيع الجدائخؼ وىحا ماجعمشا 
نعتسج عمى الجراسات واالبحاث في التذخيعات السقارنةاضافة الى قمة السخاجع 

مػضػع الحيازة في التذخيعات السقارنة زيادة عمى ىحه العخاقيل االزمة  الستخررة في
الرحية التي الزالشا نسخ بيا الى غاية يػمشا ىحا وباء كػرنا عافشا وعافكع مشو بدببو تع 
غمق السكتبات مسا شكل لشا عائق في البحث عغ السخاجع والكتب الكاؼية الستشاد عمييا 

مغ ىحه الرعػبات اال انشا بجلشا ما في وسعشا العجاد ىحه في بحثشا الستػاضع وبالخغع 
 السحكخة واالجابة عغ التداؤالت السصخوحة .

مغ خالؿ ماسبق مغ عخض الىسية البحث في ىحا السػضػع واالجابة عمى     
االشكالية البحثية والتداؤالت الفخعية عشيا ارتايشا تشاولو ضسغ خصة ثشائية باعتبارىا 

ة بكل جػانب السػضػع حيث قدسشا مػضػع دراستشا الى فرميغ اثشيغ :االندب لالحاش  
االحكاـ العامة لمحيازة في التذخيع الجدائخؼ ويذسل ىحا الفرل بجوره الفرل االول : 

 مبحثيغ : السبحث االوؿ : يتزسغ مفيػـ الحيازة اما السبحث الثاني فقج خررشاه
اسة االثار الستختبة عغ الحيازة لجر   

االحكاـ االجخائية لمحيازة في التذخيع الجدائخؼ ويذسل ىحا الفرل بحوره لثاني :الفرل ا
مبحثيغ : يتزسغ السبحث االوؿ وسائل حساية الحيازة في حيغ السبحث الثاني فقج 

 خررشاه لجراسة انتقاؿ الحيازة وزواليا .
تائج وبعح ذلظ انييشا دراستشا بخاتسة تذتسل عمى اىع ماتع التػصل اليو مغ ن   

وتػصيات . 
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تعج األشياء في أصميا مباحة لجسيع الشاس ، فيي ممكية مذتخكة بيشيع، إال أف غخيدة اإلنداف وحبو      
لمتسمظ والديصخة عمى الذيء نفعت بو إلى نطاـ السمكية، وكاف الدبيل الػحيج أمامو لمتسمظ ىػ إدخاؿ األشياء 

ائد أؼ مغ لو حق السمكية والذيء محل الحيازة ، وبشاءا عمى ذلظ سشعالج في في الحيازة فتحجد حيشيا الح
، وىحا ما سيتع دراستو مغ آثارىا، وذلظ مغ خالؿ تحجيج السقرػد بيا ثع 1 ىحا الفرل األحكاـ العامة لمحيازة

 خالؿ مبحثيغ و فقا لسا يمي: 

 الحيازة. ماـية السبحث األول:

 .الحيازةآثار  السبحث الثاني: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                           
 2009 طاق المانونً للحٌازة فً المانون الجزائري، مذكرة تخرج لنٌل شهادة الماجستٌر فً العلوم المانونٌة، تخصص لانون عماري، جامعة باتنة،لادري نادٌة، الن  1

 ، ص أ. 2008/ 
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 السبحث األول: مفيؾم الحيازة

األصل أف وضع اليج ال اعتبار لو قانػنا إال بالشدبة لسغ أراد حيازة الساؿ لشفدو وحازه بشية     
تسمكو، واألصل في الحيازة أنيا دخػؿ الساؿ في مكشة الحائد وترخفو ؼيو الترخفات السادية 

مبحثشا ىحا إلى تحجيج السقرػد بالحيازة مغ خالؿ وبشاءا عمى ذلظ سشتعخض في  1القابمة ليا
بياف معشاىا المغػؼ واالصصالحي، ثع نعخج إلى بياف عشاصخىا، وىحا مغ خالؿ مصمبيغ عمى 

 الشحػ التالي:

 السظلب األول: تعخيف الحيازة 

سشتشاوؿ في ىحا السصمب ضبط السعشى المغػؼ واالصصالحي لسرصمح الحيازة، ثع بياف        
ع الحيازة كسا نتعخض إلى شبيعة الحيازة، وىحا ما سيتع معالجتو مغ خالؿ ثالثة فخوع أنػا 

 كسايمي:

 الفخع األول: التعخيف اللغؾي واالصظالحي للحيازة 

التػضيح السقرػد بالحيازة عميشا تحجيج معشاىا مغ الشاحية المغػية، ثع مغ الشاحية     
 مغ خالؿ الشقصتيغ التاليتيغ: االصصالحية وىحا ما سشعالجو في ىحا الفخع

 أوال: تعخيف الحيازة لغة: 

جاء في لداف العخب الحػز : يعشي السمظ، وما حازه الخجل في زوجتو أؼ ممكو واستحق    
. وحػز : مػضع أؾيع 2التستع بو دوف غيخه، والحػز: مػضػع يحػزه الخجل يتخح حػالية مدشاة

 .3حػلو حاجد

تأخح معشى االستحقاؽ، فإذا قاـ الخجل بحيازة أرض قاـ بتبييغ ويتزح مغ ذلظ أف الحيازة   
 .4حجودىا يكػف بحلظ مدتحقا ليا دوف غيخه

                                                           
494 ، ص2010نبٌل إبراهٌم سعد، الحموق العٌنٌة األصلٌة، الطبعة األولى، منشورات الحلبً الحمولٌة، لبنان،  
1
  

 1047، ص 1993لفضل جمال الدٌن بن دمحم بن منظور، لسان العرب، الجزء األول، الطبعة األولى، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، أبً ا 
2
  

510، ص 2001جبران مسعود، الرائد معجم لغوي عصري، الطبعة الثامنة، دار العلم للمالٌٌن،  
3
  

18، ص2015مصر، تارٌخٌة تأصٌلٌة تحلٌلٌة ممارنة(، دارالجامعة الجدٌدة،رحٌم صباح الكبٌسً، الحماٌة المانونٌة للحٌازة )دارسة  
4
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، ويتزح مغ ذلظ أف الحيازة تأخح معشى الزع 1جاءت كمسة حاز: بسعشى ضسو وممكو   
والجسع. وجاءت كمسة الحيازة: مرجرة حالة مغ يكػف شيء تحت يجه يترخؼ ؼيو باالستعساؿ 

 «. في حيازة عقار»التحػيل في حيازتو أشياء ثسيشة أو ب

 رفع حيازة: ندع يج فالف، مشعو مغ حق االستعساؿ.

 .2حيازؼ: متعمق بالحيازة، خاص بػضع اليج 

 .3إحتاز: جاءت بسعشى ضسو وممكو، ويقاؿ : إحتاز الذيء عمى نفدو 

و وندبتو إلى ويتزح مسا سبق أف الحيازة لغة تعشي ضع الذيء بعزو إلى بعس وجسع 
 .4حائده

كسا جاءت كمسة الحيازة في معجع تعخيف مرصمحات القانػف الخاص عمى أنيا وضع مادؼ 
 يديصخ بو شخز سيصخة فعمية عمى شيء معيغ.

ىي حاؿ كػف العيغ مادؼ في متشاوؿ يج حائدىا كحيازة الدالح أو أف يكػف لو استعساليا دوف 
واضع اليج يدتعسل مادة العيغ لكغ نية الحيازة تبقى  أف يدعع لشفدو حق امتالكيا فالحائد أو

 مشرخفة لحداب الحؼ أثبت يجه عمى ىحه العيغ.

وجاء معشى الحيازة أيزا بأنيا سيصخة فعمية مغ شخز بشفدو أو بػاسصة غيخه عمى شيء أو 
 .5حق يحػز التعامل بو

 
 
 
 

                                                           
1 340ص  ،1993جورج هنري عبد المسٌح، لغة العرب، الجزء األول من الحرف "أ" إلى "ذ"، الطبعة األولى، مكتبة لبنان، لبنان،  

  
344، ص 2000المنجد فً اللغة العربٌة المعاصرة، الطبعة األولى، دار المشرق، بٌروت،  
2
  

341جورج هنري عبد المسٌح، المرجع السابك، ص  
3
  

19رحٌم صباح الكبٌسً، المرجع السابك، ص  
4
  

94، 93،ص ص  2008بشار عدنان منکوي، معجم التعرٌف مصطلحات المانون الخاص، الطبعة األولى، دار وائل للنشر و التوزٌع، األردن،  
5
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 ثانيا: تعخيف الحيازة اصظالحا 

 تعخيف الحيازة فقيا:

الفقو القانػني في وضع تعخيفات متعجدة لسعشى الحيازة، ألنيا تعج مغ أىع  لقج اجتيج
 السػضػعات الػاردة في القانػف السجني.

 حيث تعخؼ الحيازة في االصصالح القانػني بأنيا:

: يقرج بيا ذلظ الترخؼ القانػني الحؼ يزصمع بو الذخز في la possessionالحيازة 
 .1ـػ بحلظ وكأنو ىػ صاحب السمظ الحؿيقيشيء ما، أو في حق معيغ، حيث يق

 وعخفيا الفقو في فخندا عمى أنيا:   

ىي واقعة مادية تخبط شيء معيغ بذخز معيغ بػاسصتيا يتسكغ ىحا الذخز مغ الديصخة    
عمى ىحا الذيء بشفدو أو بػاسصة غيخه مغ أجل االنتفاع بو واستغاللو سػاء استشج في ذلظ إلى 

خؼ الفقياء الحيازة كل حدب وجية نطخه، فسشيع مغ نطخ إلييا أنيا وضع . وقج ع2حق لو أـ ال
مادؼ ومشيع مغ نطخ إلييا عمى أنيا الػجو الطاىخ لسسارسة الحق ونطخ البعس األخخ إلى 

 أنيا وضع مادؼ بقرج التسمظ.

 3االتجاه األول: الحيازة سيظخة فعلية على شيء 

وضع اليج عمى الذيء والديصخة عميو سيصخة  عخؼ أصحاب ىحا االتجاه الحيازة بأنيا:   
 .4فعمية

وضع مادؼ يتبجؼ إزاء سيصخة شخز سيصخة فعمية عمى حق سػاء  "كسا عخفت عمى أنيا: 
 .5"كاف ىحا الذخز ىػ صاحب الحق أـ لع يكغ

 
                                                           

1
. . عمتوت عمر، موسوعة المصطلحات المانونٌة ولواعد الشرٌعة اإلسالمٌة، دار هومة، الجزائر، 21سابك، ص رحٌم صباح الكبٌسً، المرجع ال  

  307دون سنة نشر، ص 
 
2
 Alex weill, droit civil, les biens, edition dalloz, paris , deuxime editon, 1974 p317 

. 22، 21رحٌم صباح الكبٌسً، المرجع السابك، ص ص  
3
  

 16، ص2000عدلً أمٌر خالد، المراكز المانونٌة فً منازعات الحٌازة، دار المطبوعات الجامعٌة، مصر،  
4
  

22رحٌم صباح الكبٌسً، المرجع السابك، ص  
5
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 االتجاه الثاني: الحيازة وجو عاىخ لسسارسة حق معيؽ 

 أنيا:عخفت الحيازة حدب أنرار ىحا االتجاه عمى    

وضع اليج عمى الذيء مع االستئثار بسشافعو والترخؼ ؼيو واستئثار صاحب الحق وترخفو    
 أو ىي كسا يحىب البعس اآلخخ بأنيا:  1ؼيو

حالة واقعية تتألف مغ وضع اليج عمى الذيء، ومسارسة األعساؿ السادية عميو استعساال » 
 .2«وانتفاعا، كسا لػ كاف ممكا لػاضع اليج 

 ه الثالث: الحيازة سيظخة بقرج التسلػاالتجا 

كاف ىحا االتجاه أكثخ تحجيجا لتعخيف الحيازة عغ االتجاىيغ الدابقيغ حيث أتي ىحا االتجاه 
ىي سيصخة فعمية لذخز مغ »بعشرخ ججيج، والحؼ يتسثل في نية التسمظ، فالحيازة لجيو: 

 ؟3«حق عيشي عميواألشخاص عمى شيء مغ األشياء السادية بشية مباشخة أو اكتداب 

أما في الجدائخ فشالحع أف عجد الجراسات قميمة ججا في مػضػع الحيازة بالخغع مغ أىسية     
ىحا السػضػع غيخ أنو يسكششا اإلشارة إلى تعخيف األستاذ عمي سميساف فقج عخؼ الحيازة بأنيا: 

ة تطيخه ىي سمصة فعمية يسارسيا شخز عمى شيء يدتأثخ بو ويقػـ عميو بأفعاؿ مادي» 
 .4«بسطيخ صاحب حق عيشي عميو

وأخيخا يسكغ أف ندتخمز تعخيفا لمحيازة بأنيا: ىي سيصخة الحائد أومغ يشػبو عمى الذيء      
سيصخة فعمية مادية واالنتفاع بو واستغاللو والترخؼ ؼيو بكافة الػجػه السادية وذلظ بقرج 

 التسمظ.

 

 

  
                                                           

16، 15عدلً أمٌر خالد، المراكز المانونٌة فً منازعات الحٌازة، المرجع السابك، ص ص  
1
  

24ص  رحٌم صباح الكبٌسً، المرجع السابك، 
2
  

26المرجع نفسه، ص  
3
  

11، ص 2000دمحمي فرٌدة )زواوي(، الحٌازة والتمادم المكسب، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائر ، 
4
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 ||. تعخيف الحيازة قانؾنا:

لى تعخيف الحيازة مغ وجية نطخ بعس التذخيعات السقارنة، ثع نػرد تعخيفاتيا سشتعخض إ     
 وفقا التذخيع الجدائخؼ.

 أ. تعخيف الحيازة في التذخيعات السقارنة: 

ضسغ السادة  1976لدشة  43لقج عخؼ السذخع األردني الحيازة في القانػف السجني األردني رقع 
خز بشفدو أو بػاسصة غيخه عمى شيء أو حق يجػز سيصخة فعمية مغ الذ» مشو بأنيا:  1181

 .1«التعامل معو

غيخ أنو يتزح مغ ىحا التعخيف أف السذخع األردني أغفل نية وقرج الذخز وحيج لتسمظ 
الذيء واكتفائو بالعشرخ السادؼ والستسثل في الديصخة الفعمية والسباشخة عمى الذيء. كسا عخفيا 

الحيازة » بقػليا:  1398لسرخؼ الججيج وذلظ ضسغ السادة السذخع التسييجؼ لمقانػف السجني ا
وضع مادؼ بو يديصخ الذخز سيصخة فعمية عمى الذيء يجػز التعامل ؼيو أو يدتعسل بالفعل 

 .2«حقا مغ حقػؽ 

أؼ الحيازة تخد عمى األشياء السادية والحقػؽ السعشػية عمى الدػاء، وتكدب بأعساؿ يقـػ     
 3شتقل باالتفاؽ مرحػب بالتدميع وتدوؿ بدواؿ الديصخة الفعمية.بيا لكع الػضع السادؼ وت

إال أف ىحا التعخيف قج الؽ اعتخاض بعجما تست مشاقذتو في مجمذ الذيػخ حيث تع ححفو     
 4بعجىا مباشخة.

لكغ سخعاف ما قامت المجشة التي ناقذت ىحا الشز بتعجيمو، وقخرت عجـ إيخاده ضسغ     
اركة بحلظ السجاؿ لمفقو وما يرل إليو مغ اجتياد في وضع تعخيف نرػص القانػف السجني ت

 5لمحيازة.

                                                           
  01/  08/ 1976بتارٌخ 2645، المنشور بالجرٌدة الرسمٌة األردنٌة العدد 1976من سنة  43من المانون المدنً األردنً رلم  1181المادة  1

 29/  07/ 1948بتارٌخ  06، المنشور بالجرٌدة الرسمٌة المصرٌة العدد 1948من سنة  131من المانون المدنً المصري رلم  1398ة الماد 
2
  

 13، ص 2003لدري عبد الفتاح الشهاوي، الحٌازة كسبب من أسباب كسب الملكٌة فً التشرٌع المصري، منشأة توزٌع المعارف، مصر، 
3
  

30المرجع السابك، ص  رحٌم صباح الكبٌسً، 
4
  

13لادري نادٌة، المرجع السابك، ص  
5
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مغ التقشيغ السجني  2228كسا عخؼ السذخع الفخندي الحيازة أيزا وذلظ بسػجب السادة    
 الفخندي والتي نرت عمى ما يمي:

« La possession détention, ou la jouissance d'une chose ou d'un droit 
que nous tenons ou que nous exerçons par nous-même ou par un 
autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom.»1  

فالحيازة ىي استعساؿ حق السمكية أو حق مغ الحقػؽ العيشية األخخػ كحق االرتفاؽ أو حق     
ث يتػافق ىحا االنتفاع أو حق رىغ الحيازة، وذلظ عمى بذيء معيغ استعساال فعميا بحي

  2االستعساؿ مع شبيعة الحق العيشي السدتعسل.

 تعخيف الحيازة في التذخيع الجدائخي: -ب 

نذيخ في البجاية إلى أف السذخع الجدائخؼ لع يتشاوؿ تعخيفا لمحيازة ضسغ نرػصو     
سادة إلى ال 808التذخيعية، تاركا ذلظ لمفقو والقزاء، وذلظ عشج تصخقو إلييا بسػجب السػاد مغ 

رغع أنو اعتبخىا سبب مغ أسباب كدب السمكية وحجدىا  3مغ القانػف السجني الجدائخؼ. 843
 .بذخوط معيشة بحيث تربح صحيحة

، حيث تتسثل ىحه األخيخة في كدب السمكية العقارية وذلظ شبقا لشز السادة 4ومشتجة آلثارىا   
 5مغ القانػف السجني الجدائخؼ. 827

مغ قانػف  530إلى السادة  524قانػنية وذلظ بسػجب السػاد مغ  كسا وفخ ليا حساية    
اإلجخاءات السجنية واإلدارية الجدائخؼ، والتي تخد ضسغ الباب األوؿ الستزسغ دعاوػ الحيازة 

 6مغ الكتاب الدابع الخاص باإلجخاءات الستعمقة بالسػاد الخاصة.

                                                           
1
ماحً سهام، زٌتونً مرٌم، طرق اكتساب الملكٌة فً التشرٌع الجزائري )الحٌازة و تمادم المكسب(، تخصص لانون خاص )لانون أعمال(، مذكرة  

  03، ص  2015/ 2016التخرج لنٌل شهادة الماستر فً المانون، جامعة لالمة، 
2
الثة، د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسٌط فً شرح المانون المدنً الجدٌد )أسباب كسب الملكٌة(، المجلد الثانً، الجزء التاسع، الطبعة الث 

  786، ص 2000منشورات الحلبً الحمولٌة، لبنان، 

8حامً السهام، زٌتونً مرٌم، المرجع السابك، ص  
3
  

11 لادري نادٌة، المرجع السابك، ص 
4
  

 31، ص 2000حمدي باشا عمر، نمل الملكٌة العمارٌة فً التشرٌع الجزائري، دار العلوم للنشر والتوزٌع، الجزائر،  
5
  

6
، المتضمن لانون االجراءات المدنٌة واالدارٌة 2008فٌفري  25، المؤرخ فً 09-08من المانون رلم  530الى المادة  524أنظر المواد من  

  21، العدد  23/  04/ 2008الرسمٌة المؤرخة فً  الجزائري، الجرٌدة
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 الفخع الثاني: الظبيعة القانؾنية للحيازة: 

رأيشا أف الحيازة ىي الديصخة الفعمية لمذخز عمى الذيء بحيث يربح ممظ لو دوف  بعجما     
غيخه، حيث اختمف الفقو في تحجيج الصبيعة القانػنية لمحيازة، مشيع مغ يخػ عمى أنيا حق مغ 
الحقػؽ ألف صاحبيا يطيخ بسطيخ صاحب الحق، ومشيع مغ اعتبخىا واقعة مادية كػنيا تختب 

 ا ما سشحاوؿ تػضيحو في ىحا الفخع مغ خالؿ نقصتيغ كسا يمي:وىح 1آثار قانػنية

 أوال: الحيازة حق:  

ذىب ىحا الجانب مغ الفقو إلى أف الحيازة حق إذ يخوف أنيا تتجدج في ضساف الحق فيػجج    
حيث يخػ األستاذ )بمػنجو( أف حق الحيازة  2حق الحيازة كسا يػجج حق االنتفاع وحق االرتفاؽ

 3ساؿ الفعمي لمذيء ما داـ الغيخ ال يثبت أنو ممظ لو.ىػ حق االستع

فممحائد حق الديصخة عمى العقار أو السحػز وليذ ألحج أف يجبخه عمى التخمي عغ حيازتو      
أؼ أف الحائد لو حق االحتجاج بالحيازة ضج الشاس  4كخىا إال إذا قزى ضجه في دعػػ السمكية

 الشاس كافة.

اختمفػا في تحجيج نػعية ىحا الحق فسشيع مغ اعتبخه حق غيخ أف أصحاب ىحا الخأؼ قج     
عيشي ألف أساس ىحا الحق ىػ السمكية وما يتبعو مغ حقػؽ أخخػ ومشيع مغ رأػ عمى أنو حق 

، إال أف ىحا الحق يتع بػجػد رابصة بيغ الجائغ والسجيغ بحيث يمتـد ىحا األخيخ بأداء 5شخري
 6ق مع شبيعة الحيازة التي تقـػ عمى الديصخة الفعمية.التداـ معيغ نحػ الجائغ، وىػ أمخ ال يتف

 ثانيا: الحيازة واقعة مادية:

إف أغمب الفقياء يخونا بأف الحيازة ليدت حقا، وإنسا ىي واقعة مادية، غيخ أنيا وإف لع تكغ    
حقا فيي تخػؿ الحائد حقػقا عجيجة عمى الذيء الحؼ يحػزه، فيي حالة واقعية تشذأ عشيا جسمة 

                                                           
21عدلً أمٌر خالد، المراكز المانونٌة فً منازعات الحٌازة، المرجع السابك، ص  
1
  

31رحٌم صباح الكبٌسً، المرجع السابك، ص  
2
  

10حامً سهام، زٌتونً مرٌم، المرجع السابك، ص  
3
  

33رحٌم صباح الكبٌسً، المرجع السابك، ص  
4
  

34حٌم صباح الكبٌسً، المرجع السابك، ص ر 
5
  

367، ص2001رمضان أبو السعود، الوجٌز فً الحموق العٌنٌة األصلٌة )أحكامها ومصادرها(، دار المطبوعات الجامعٌة، مصر، 
6
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اآلثار القانػنية مشيا إعصاء الحائد حق الحساية القانػنية بجعاوػ الحيازة، كحلظ إعصاءه حق مغ 
 1اكتداب السمكية بالتقادـ.

وقج الحع أنرار ىحا الخأؼ أنو ال يسكغ إدراج حق الحيازة بيغ الحقػؽ العيشية، وال بيغ الحقػؽ 
بالتالي يسكغ القػؿ بأنو ال يػجج حق الذخرية، وذلظ ألف الحيازة تشفي كل فكخة التداـ أو ديغ، 

بسا » حيازة ولكغ تػجج حقػؽ مسشػحة لمحائد، حيث يقػؿ الجكتػر أحسج عبج الخزاؽ الدشيػرؼ:
أف الحيازة سيصخة فعمية عمى الذيء فيي ليدت حق عيشي وال حق شخري، فيي ليدت حقا 

ي أنيا واقعة مخكبة أصال، فيي سبب الكدب الحق فيي كالذفعة، لكغ الذفعة تختمف عشيا ف
 .2«في حيغ الحيازة واقعة مادية بديصة تحجث آثارا قانػنية

ونػد أف نذيخ إلى أف القانػف الجدائخؼ يسيل إلى األخح بالتكييف القائل أف الحيازة واقعة     
مغ القانػف السجني التي تشز  827مادية شأنو شأف الفقو والقزاء وىحا شبقا لشز السادة 

مغ حاز مشقػال أو عقارا عيشيا مشقػال كاف أو عقارا دوف أف يكػف مالكا لو » عمى ما يمي: 
 .3«خاصا بو صار لو ذلظ ممكا إذا استسخت حيازتو لو مجة خسدة عذخ سشة بجوف انقصاع

 : شخوط الحيازة:نيالثا السظلب

 مغ القانػف السجني الجدائخؼ عمى أنو: 808جاء في الفقخة الثانية مغ السادة 

اقتخنت الحيازة بإكخاه أو حرمت خؽية أو كاف فييا التباس فال يكػف ليا أثخ تجاه مغ  إذا»  
وقع عميو اإلكخاه أو أخفيت عشو الحيازة أو التبذ عميو أمخه إال مغ الػقت الحؼ تدوؿ ؼيو ىحه 

 4«العيػب

 :5يدتشتج مغ ىحا الشز أنو يجب أف تتػافخ في الحيازة جسمة مغ الرفات اآلتية 

 استسخار الحيازة. شخط - 

                                                           
1
 18، ص2004دمحم كامل مرسً باشا، شرح المانون المدنً الحموق العٌنٌة واألصلٌة، منشأة المعارف، مصر،  

785لرزاق أحمد السنهوري، أسباب كسب الملكٌة، الجزء التاسع، المرجع السابك، ص عبد ا 
2
  

3
المتضمن المانون المدنً الجزائري المعدل  1975سبتمبر  26الموافك  1395رمضان  20المؤرخ فً  75/  58من األمر رلم  808أنظر المادة  

  2007الصادرة فً  31، | الجرٌدة الرسمٌة العدد 2007ماي  30الموافك  1426جمادى األولى 13المؤرخ فً  07/  05والمتمم بالمانون 

من المانون المدنً الجزائري السالف الذكر 808أنظر المادة  
 4

  
23د. دمحم كامل مرسً باشا، المرجع السابك، ص 
5
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 شخط ىجوء الحيازة. - 

 شخط ضيػر الحيازة.  - 

 .1شخط وضػح الحيازة - 

 بشاءا عمى ذلظ سشتػلى في ىحا الفخع تػضيح ىحه الرفات مغ خالؿ أربعة نقاط وفقا لسا يمي:

 أوال: شخط استسخار الحيازة: 

وذلظ مغ أجل إسباغ يعتبخ استسخار الحيازة لمسجة التي يحجدىا السذخع شخط ضخورؼ     
، ويقرج باستسخار الحيازة أف وضع اليج يكػف عمى اتراؿ مباشخ بالعقار 2الحساية القانػنية ليا

السحػر، وأف تتػلى مشو إكساؿ الديصخة السادية في فتخات مشتطسة ومتقاربة وقاشعة في الجاللة 
 . 3بانتفاعو بالعقار السحػز

مصمق يجػز لكل ذؼ مرمحة التسدظ بو، وىػ مغ  حيث يعتبخ عجـ استسخار الحيازة عيب   
 4الػسائل الػاقعية التي يتخؾ تقجيخىا لقاضي السػضػع.

واألصل أف تبقى الحيازة مدتسخة لسجة سشة كي تكػف ججيخة بالحساية، واستثشاء أجاز القانػف    
 إقامة دعػػ استخداد الحيازة حتى مع عجـ تػفخ ىحا الذخط وذلظ في حالتيغ:

 األولى: إذا كانت الحيازة قج سلبت بالقؾة الحالة

إف انتداع الحيازة بالقػة ال يقرج بيا القػة السادية فقط، وإنسا أؼ سبب مغ أسباب اإلكخاه     
 5و التيجيج مثال. كالتخػيف

 الحالة الثانية: إذا كانت حيازة السجعى أفزل مؽ حيازة السعتجي

ج مزت عمى حيازتو سشة مغ تاريخ الفقج، فال يسكشو إذا لع يكغ الذخز الحؼ فقج الحيازة ق    
 1استخداد حيازتو إآل مسغ يدتشج إلى حيازة أحق بالتفزيل.

                                                           
58عدلً أمٌر خالد، المراكز المانونٌة فً منازعات الحٌازة، المرجع السابك، ص 
1
  

27، ص 2015مل العجٌلً، أحكام ودعاوى حماٌة الحٌازة، الطبعة األولى، منشورات الحلبً الحمولٌة، لبنان، لفتً ها 
2
  

 842د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، أسباب كسب الملكٌة، الجزء التاسع، المرجع السابك، ص  
3
  

 28لفتً هامل العجٌلً، المرجع السابك، ص  
4
  

28السابك، ص  لفتً هامل العجٌلً، المرجع 
5
  



---------------------------------------للحيازة عامةاألحكام ال  

 
17 

فإذا كانت مجة حيازة السجعى في دعػػ االستخداد لع تبمغ بعج سشة كاممة والغخض أنيا لع     
يحسي السجعى لػ تبمغ عشج السجعى عميو، فإف القانػف يفاضل في ىحه الحالة بيغ الحيازتيغ و 

مغ القانػف السجني  818كانت حيازتو أفزل مغ حيازة خرسو، وتتزسغ نفذ الفتخة مغ السادة 
 2الجدائخؼ معاييخ تفزيل إحجػ الحيازتيغ عمى األخخػ :

 أ. السعيار األول:

في حالة إبخاز كل مغ الصخفيغ سشجا قانػنيا فزل صاحب الدشج األقجـ تاريخيا، سػاء تمؿيا 
مغ شخز واحج أو مغ عجة أشخاص، أما إذا كاف أحجىسا يتمقى العقار عغ اآلخخ، العقار 

 فزل صاحب الدشج الستأخخ تاريخيا.

 السعيار الثاني:-ب 

في حالة إذا لع يكغ لجؼ مشيسا سشج فزل أو تعادلت الدشجات ؼيفزل مغ كاف أسبق في    
  3زة.الحيازة، وإذا استػيا في ذلظ حكع ليسا باالشتخاؾ في الحيا

 ثانيا : شخط ىجوء الحيازة :

 4.تعتبخ الحيازة غيخ ىادئة إذا بجأت باإلكخاه، وما داـ اإلكخاه مػجػدا فال تعتبخ الحيازة ىادئة  

ويقرج باليجوء ىػ أف ال يقتخف وضع اليج عمى العقار باإلكخاه السادؼ أو السعشػؼ، مغ    
أو تػشيجىا بصخيق الغرب أو اإلكخاه، جانب الحائد وقت بجئو، أما مغ يجعي كدب الحيازة 

 5فإف حيازتو معيبة ألف الغرب عسل غيخ مذخوع.

ويبقى وضع اليج مذػبا بالعيب شالسا أف القػة أو التيجيج باؾية لع تشقصع، أما إذا انقصع اإلكخاه 
وبقي الحائد بعج انقصاعو مدتسخا في وضع يجه وأصبح وضع يجه ىادئا، فسغ وقت زواؿ أو 

 تيجيج تعتبخ الحيازة ىادئة وبحلظ فيي صحيحة، وتبجأ إنتاج آثارىا مغ وقت زواؿ العيب.خفاء ال

                                                                                                                                                                                           
من المانون المدنً الجزائري سالف الذكر  818أنظر المادة  
1
  

 29لفتً هامل العجٌلً ، المرجع السابك، ص  
2
  

29المرجع نفسه، ص  
3
  

23د. دمحم كامل مرسً باشا، المرجع السابك، ص  
4
  

 58ص عدلً أمٌر خالد، المراكز المانونٌة فً منازعات الحٌازة، المرجع السابك،  
5
  



---------------------------------------للحيازة عامةاألحكام ال  

 
18 

لكغ الحيازة تعتبخ غيخ ىادئة إذا بجأت بإكخاه، فإف بجأ الحائد بػضع يجه ىادئا فإف التعجؼ الحؼ 
 1يقع أثشاء الحيازة، ويسشحو الحائد ال يذػب تمظ الحيازة متى تطل ىادئة رغع ذلظ .

اإلكخاه في الحيازة بإثبات أمخيغ: أحجىسا وسائل العشف والقػة أو التيجيج التي لجأ إلييا ويثبت 
الحائد لمحرػؿ عمى حيازتو، والثاني إذا بجأ الحائد حيازتو بيحه الػسائل ولع يشقصع اإلكخاه 

يسكغ ، واإلكخاه عيب ندبي، فال 2تعتبخ وقائع مادية يجػز إثباتيا بصخؽ اإلثبات كافة وىحه كميا
  3أف يحتج بو إال الذخز الحؼ وجو اإلكخاه ضجه.

 ثالثا: أن تكؾن الحيازة واضحة:

معشی وضػح الحيازة أال تكػف مذػبة بعيب المبذ، وىحا العيب يشرب عمى العشرخ السعشػؼ  
 4لمحيازة، كسا رأيشا أف عيب الخفاء يشرب عمى العشرخ السادؼ لمحيازة.

ذػبيا عيب ضاىخة أؼ خالية مغ عيبي اإلكخاه والخفاء، ومع ذلظ يفقج تكػف الحيازة ىادئة و      
والسقرػد بالمبذ الغسػض الحؼ يذػب نية واضع اليج نتيجة احتساؿ ىحه الشية ألكثخ  5المبذ

، فال يعمع ىل الحائد يحػز 6يػقع الغيخ في غسػض وشظ بذأف وضع اليج مغ معشى، مسا
 لحداب نفدو والغيخ معا؟ لحداب نفدو أـ يحػز لحداب غيخه، أـ يحػز

ومغ العػامل التي تؤدؼ إلى حرػؿ المبذ، وجػد صمة تخبط صاحب الحق بالحائد     
، وكحلظ وجػد ضخوؼ تحيط 7كقخيب أو شخيظ أو تابع، يخالط صاحب ىحا الحق ويعير معو

زة تؤدؼ إلى إيقاع مغ يحتج عميو بالحيازة، وأغمب األمثمة العسمية لعسمية الحيا 8بالحيازة
الغامزة ىػ إذا وضع أحج الذخكاء يجه عمى عقار شائع كمو فال يعخؼ ىحا ما إذا كانت نية 

 9االستئثار بسمكية العقار كمو أـ إلى إدارة العقار الحداب الذخكاء جسيعا.

                                                           
57رحٌم صباح الكبٌسً، المرجع السابك، ص  
1
  

 62رحٌم صباح الكبٌسً، المرجع السابك، ص  
2
  

. 24دمحم كامل مرسً باشا، المرجع السابك، ص  
3
  

63، ص 1993دمحم المنجً، الحٌازة، الطبعة الثالثة، دار الفكر العربً، مصر،  
4
  

66رحٌم صباح الكبٌسً، المرجع السابك، ص  
5
  

67عدلً أمٌر خالد، المراكز المانونٌة فً منازعات الحٌازة، المرجع السابك، ص 
6
  

67، 66رحٌم صباح الكبٌسً، المرجع السابك، ص  
7
  

67عدلً أمٌر خالد، المراكز المانونٌة فً منازعات الحٌازة، المرجع السابك، ص 
8
  

33لفتً هامل العجٌلً، المرجع السابك، ص  
9
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وكحلظ في حيازة الػارث إذ قج تكػف حيازتو األمػاؿ التخكة لحداب نفدو وحداب باقي     
 1ف لحدابو الخاص بشية تسمكيا لشفدو دوف أحج مغ الػرثة.الػرثة معا، وقج تكػ 

وفي ىحا الذأف استقخ رأؼ الفقو والقزاء عمى يج الذخيظ عمى الساؿ الذائع يكتشفو    
 2الغسػض، وال يتختب عميو سقػط حق باقي الذخكاء في السصالبة بشريبيع ميسا شاؿ األمج.

أو الخادـ ثع ادعى الػارث أو الخادـ ممكيتو ليا،  ألنو إذا بقيت ىحه األمػاؿ تحت يج الػارث    
فإف الحيازة في ىحه الحالة تكػف مذػبة بالغسػض واإلبياـ وقج نز القانػف السجني الجدائخؼ 

إذا اقتخنت الحيازة بإكخاه أو حرمت خؽية أو كاف » الفقخة الثانية مشيا عمى:  808في السادة 
عميو اإلكخاه أو أخفيت عشو الحيازة أو التبذ عميو أمخه  فييا التباس فال يكػف ليا أثخ تجاه مغ

 «إال مغ الػقت الحؼ تدوؿ ؼيو ىحه العيػب.

أؼ أنو ال يكػف لمحيازة أثخ إذا كاف فييا لبذ قبل مغ التبذ عميو أمخىا إال مغ الػقت الحؼ    
 3يدوؿ ؼيو ىحا العيب.

 رابعا: أن تكؾن الحيازة عاىخة

ػ مسارستيا برفة عالنية عمى الذيء، وال تذتخط حتى تكػف عالنية معشی ضيػر الحيازة ى    
عمى مذيخ ومخأػ كل الشاس بل يكفي أف تكػف عمى مذيخ مغ السالظ أو صاحب الحق الحؼ 

، وذلظ حتى 4يدتعسمو، معشی ذلظ أف الحيازة ال تقػـ عمى أعساؿ تكػف مذػبة بعيب الخفاء
، ومثاؿ ذلظ إذا قاـ أحجىع بالحفخ في 5يو بالحيازةيدتصيع مغ يشازعو في حيازتيا أف يحتج عم

أرض الغيخ جيارا فإف حرل ذلظ خؽية بأف حفخ في أرض الغيخ ليال مغ غيخ أف يتخؾ الحفخ 
أثخ، ىشا ال تشتج الحيازة أثخىا وال ييع ما إذا كاف الخفاء مقرػدا أو قرخيا أؼ كل حيازة خؽية 

عالنية والطيػر في مباشخة العشرخ السادؼ يسثل ، ألف ال6ميسا كانت صفتيا ال تشتج أثخىا

                                                           
64المرجع السابك، ص  د. دمحم المنجً، 
1
  

33لفتً هامل العجٌلً، المرجع السابك، ص  
2
  

 27دمحم كامل مرسً باشا، المرجع السابك، ص  
3
  

63رحٌم صباح الكبٌسً، المرجع السابك، ص  
4
  

32لفتً هامل العجٌلً، المرجع السابك، ص  
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25د. دمحم كامل مرسً باشا، المرجع السابك، ص  
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، والجيل بالحيازة خفاءىا قج حاز 1وصفا مػضػعيا لمحيازة برخؼ الشطخ عغ نية الحائد
الذيء مػضػع الحيازة بذكل ضاىخ وعمشيا لمكافة، فإف الحيازة في ىحه الحالة ال تكػف خؽية 

 2حتى ولػ كاف السالظ لع يعمع بيا لغفمتو أو لػيابو.

 : محل الحيازةنيالسظلب الثا
إف الحيازة تقترخ عمى الحقػؽ العيشية ، سػاء كانت أصمية أو تبعية ، التي تدتمـد وضع     

اليج عمى الذيء فالخىغ قبل لمحيازة فإذا صجر مغ غيخ السالظ صح أؼ يؤدؼ إلى اكتداب 
السادية، كسا ال تشصبق الخىغ عمى الذيء بسخور الدمغ حيث ال تشصبق الحيازة إال عمى األشياء 

عمى السجسػعات القانػنية التي تذتسل عمى عشاصخ مادية وعشاصخ معشػية، كسا أنيا ال تشصبق 
عمى األشياء السعشػية، وبشاءا عمى ىحا سشجرج ضسغ ىحا السصمب محل الحيازة مغ خالؿ 

 فخعيغ عمى الشحػ التالي:
 الفخع األول مؽ حيث األمؾال 

 الفخع محل الحيازة، مغ حيث األمػاؿ عمى الشحػ التالي:سشبحث في ىحا        
 أوال: األمؾال القابلة للحيازة:  
تقترخ الحيازة عمى األشياء السادية ويدتػؼ أف يكػف الذيء محل الحيازة عقارا أو مشقػال »  

 3« .شائعا أو مفخزا
يا أو عقارات فالحيازة تخد عمى العقارات بجسيع أنػاعيا سػاء كانت عقارات بصبيعت   

 بالتخريز، السيع أف تكػف مسا يجػز التعامل ؼيو، ومسا يرمح أف يكدب بالتقادـ.
فالذيء محل الحيازة يجب أف يكػف قابال لمتعامل ؼيو، فاألشياء التي ال يجػز التعامل فييا     

عمييا ال ترح حيازتيا فاألمػاؿ العامة ال ترح حيازتيا ألنو ال يجػز الترخؼ فييا أو الحجد 
 أو تسمكيا بالتقادـ.

كسا يجػز أيزا حيازة العقار في حالة الذيػع وىي حيازة يذتخؾ فييا أكثخ مغ شخز،     
وكل مشيع يحػز الحق شائعا عمى سائخ شخكائو فكسا تكػف السمكية شائعة تكػف الحيازة أيزا 

عمى  شائعة، فقج يحػز شخراف أو أكثخ أرضا ؼيرح أف يحػز عجد مغ األشخاص أرضا
                                                           

63ٌسً، المرجع السابك، ص رحٌم صباح الكب 
1
  

  .408ص  ،2006د. نبٌل إبراهٌم سعد، الحموق العٌنٌة األصلٌة ) أحكامها و مصادرها(، دار الجامعة الجدٌدة للنشر، مصر،  2

24مٌسون زهوٌن، المرجع السابك، ص  
3
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الذيػع، ؼيجػز لكل شخز مغ الحائديغ في الذيػع أف يقـػ بأعساؿ الحيازة بذخط أف ال يحػؿ 
 ذلظ دوف ؾياـ شخكائو بيحه األعساؿ.

 ثانيا: األمؾال غيخ القابلة للحيازة 
 ال يجػز حيازة األمػاؿ التالية:      

 األمؾال العامة التابعة للجولة:
امة ألنيا غيخ قابمة لمتسمظ الذخري، ولكغ ىحا ال يسشع الجولة ال يجػز حيازة األمػاؿ الع     

 1.والسجسػعات السحمية مغ استعساؿ دعاوػ الحيازة لحساية أمالؾ الجولة العامة
ال يجػز  "مغ القانػف السجني الجدائخؼ عمى ما يمي :  689وفي ىحا الرجد نرت السادة  

لتقادـ غيخ أف القػانيغ التي تخرز ىحه الترخؼ في أمػاؿ الجولة أو حجدىا أو تسمكيا با
، تحجد شخوط إدارتيا وعشج االقتزاء 688األمػاؿ إلحجػ السؤسدات السذار إلييا في السادة 

 "شخوط عمع الترخؼ فييا
تعتبخ » مغ القانػف السجني الجدائخؼ تزسشت:  688والسؤسدات السذار إلييا في السادة    

ت التي تخرز بالفعل أو بسقتزى نز قانػف لسرمحة عامة أمػاال لمجولة العقارات والسشقػال
أو اإلدارة، أو السؤسدة عسػمية أو ىيئة ليا شابع إدارؼ، أو مؤسدة إستخاتيجية أو لػحجة 

  2«.مديخة ذاتيا أو التعاونية داخمية في إشار الثػرة الدراعية
 األمؾال السسلؾكة للجولة ملكية خاصة: 

األشخاص السعشػية األخخػ ممكية خاصة، ولع تخرز لمسشفعة وىي ما تسمظ الجولة أو     
العامة ويكػف الترخؼ ؼيو كترخؼ األفخاد في أمػاليع الخاصة، وتخزع ىحه العقارات بػجو 
عاـ ألحكاـ السمكية شأنيا في ذلظ شأف العقارات السسمػكة لألفخاد، حيث يعتبخ مغ حق الجولة 

 3محزة. في العقارات الخاصة ىػ حق ممكية مجنية
األمالؾ الػششية »عمى ما يمي:  90/ 30مغ القانػف رقع  04وفي ىحا الذأف نرت السادة    

العسػمية غيخ قابمة لمترخؼ والتقادـ وال الحجد وتخزع إدارة األمالؾ والحقػؽ السشقػلة 

                                                           
. 92عدلً أمٌر خالد، المراكز المانونٌة فً منازعات الحٌازة، المرجع السابك، ص  
1
  

 80دمحمي فرٌدة )زواوي(، المرجع السابك، ص  
2
  

 من المانون المدنً الجزائري السابك الذكر 900/  902أنظر المادتٌن  
3
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والعقارات التابعة لألمالؾ الػششية الخاصة والترخؼ فييا ليحا القانػف واألحكاـ التذخيع 
 1«.السعسػؿ بو

تججر اإلشارة إلى أنو في القانػف الجدائخؼ، يجػز الترخؼ في األمالؾ الخاصة بالتشازؿ     
ولكغ ىحه القاعجة ليدت مصمقة، ألنو ال يسكغ لإلدارة التشازؿ عغ أمالكيا إال إذا لع تكغ السخافق 

فالبيع بالتخاضي ىػ  العامة السخررة ليا بحاجة إلييا، ويتع البيع عغ شخيق السداد العمشي،
استثشائي في حالة مسارستو حق الذفعة أو لفائجة الييئات الجبمػماسية في إشار التخؾية العقارية 

 2أو لفائجة السؤسدات العسػمية.
ومغ السالحع أنو في القانػف الجدائخؼ ال تجػز حيازة أمالؾ الجولة، سػاء مشيا العامة أو     

 3الخاصة.
 III مؾال:.مجسؾعة مؽ األ 

الحيازة ال تخد عمى مجسػعة قانػنية مغ األمػاؿ الذخكة، أو مجسػعة واقعية مغ األمػاؿ      
  4«.كالسحل التجارؼ لكغ تجػز حيازة عيغ معيشة مغ األعياف السكػنة ليحه السجسػعة

ويفيع مغ ىحه الجسمة أف الحيازة، يسكغ أف تخد عمى عشرخ مدتقل مغ عشاصخ السحل     
 ثال.التجارؼ م

 1V :العقارات السؾقؾفة . 
الستزسغ قانػف  90/ 25مغ القانػف  31يقرج باألمالؾ الػقؽية حدب نز السادة     

األمالؾ الػقؽية ىي األمالؾ العقارية التي حديا مالكيا »التػجيو العقارؼ السعجؿ والستسع 
ات مشفعة عامة سػاء بسحس ارادتو ليجعل التستع بيا دائسا تشتفع بو جسعية خيخية أو جسعية ذ
 5«.كاف ىحا التستع فػريا أو عشج وفاة السػصيغ الحؼ عيشيع السالظ السحكػر

ىي األمالؾ السحبػسة عغ التسمظ عمى وجو التأييج والترجؽ بالسشفعة العامة عمى الفقخاء ،     
 6أو عمى وجو مغ وجػه البخ و الخيخ وىي نػعاف وقف عاـ ووقف خاص.

                                                           
52العدد  1990دٌسمبر  02المتضمن لانون األمالن الوطنٌة، الجرٌدة الرسمٌة الصادر فً  1990دٌسمبر  01المؤرخ فً  90/  30المانون رلم  
1
  

102، ص 2003مدي باشا عمر، المنازعات العمارٌة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزٌع، الجزائر، زرولً لٌلً وح 
2
  

 08د. دمحمي فرٌدة )زواوي(، المرجع السابك، ص  
3
  

  08المرجع نفسه، ص  
4
  

5
 1990لسنة  49لجرٌدة الرسمٌة العدد المتضمن لانون التوجٌه العماري المعدل والمتمم، ا 1990نوفمبر  18المؤرخ فً  90/  25المانون رلم  

  1995السنة  55، الجرٌدة الرسمٌة العدد 1995سبتمبر  25المؤرخ فً  95/ 26المعدل والمتمم باألمر رلم 

32لادري نادٌة المرجع السابك، ص  
6
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ر السػقػؼ ال يسكغ كدب ممكيتو بالتقادـ، فسثال األوقاؼ الخيخية التي ومشو فإف العقا    
يشذئيا األفخاد كالسداجج وسائخ العقارات السخررة لمعبادة، واألماكغ الخيخية السخررة 

لمتعميع أو البخ واإلحداف کالسجارس والسدتذؽيات والسالجئ، ال يجػز کدب ممكيتيا بالتقادـ 
  1رتيا.حتى ولػ لع يتشازؿ عغ إدا

 الفخع الثاني: مؽ حيث الحقؾق 
سشجرج ضسغ ىحا الفخع الحقػؽ التي يسكغ حيازتيا، والحقػؽ التي ال ترمح أف تكػف      

 محال لمحيازة في التذخيع الجدائخؼ عمى الشحػ التالي:
 أوال: الحقؾق التي تجؾز حيازتيا 

محال لمحيازة وبالتالي تدتبعج تقترخ الحيازة عمى الحقػؽ العيشية، وليحا يسكغ أف تكػف     
 2الحقػؽ الذخرية والسعشػية مغ الخزػع لمحيازة.

فالحيازة تخد عمى الحقػؽ العيشية األصمية كانت أو التبعية، فالجائغ السختيغ رىغ الحيازة     
يدتصيع أف يكتدب حق الخىغ عمى العقار السخىػف رىغ الحيازة بالتقادـ الصػيل أو القريخ، 

 اؿ إذا كاف ىحا العقار غيخ مسمػؾ لمخاىغ وقت الخىغ.بحدب األمػ 
ونفذ األمخ بالشدبة لمسشقػؿ السخىػف رىغ الحيازة، إذا كاف غيخ مسمػؾ لمخاىغ، وكاف      

الجائغ السختيغ حدغ الشية فإنو يكدب حق الخىغ عميو بسجخد الحيازة، وىحا شبقا لقاعجة الحيازة 
 3في السشقػؿ سشج الحائد .

لحقػؽ العيشية التبعية التي ال تدتمـد حيازة الجائغ لمذيء السحسل بالحق، فال ترح أما ا   
حيازتيا مثل حق االمتياز والخىغ الخسسي، وحق االختراص، فالجائغ السستاز والسختيغ رىشا 

 رسسيا ال يكػف ليع حيازة الذيء ماديا .
 انيا : الحقؾق التي ال تجؾز حيازتياث

الحيازة تخد عمى الحقػؽ العيشية، ومفاد ذلظ أف الحيازة ال تخد عمى سبق وأف تحجثشا أف    
 الحقػؽ الذخرية والحقػؽ السعشػية. .. الحقػؽ الذخرية:

                                                           
35عدلً أمٌر خالد، المراكز المانونٌة فً منازعات الحٌازة، المرجع السابك، ص  
1
  

32لمرجع السابك، صلادري نادٌة ا 
2
  

 567، ص2003نبٌل إبراهٌم سعد، الحموق العٌنٌة األصلٌة فً المانون المصري واللبنانً، دار النهضة العربٌة، لبنان  
3
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ال تخد الحيازة عمى الحق الذخري كحق السدتأجخ، فال يجػز لو اكتداب ممكية العيغ    
لجيغ في الدشج ؼيكػف حائد السؤجخة باستثشاء حالة الجيغ الثابت في سشج لحاممو، حيث يشجمج ا

 1الدشج لمجيغ الثابت ؼيو.
  2عشج إذف يربح الحق الذخري مشقػال ال ترح حيازتو".

 ||. الحقؾق السعشؾية:
الحيازة ال تخد إال عمى األشياء السادية التي تكػف محال لمحقػؽ العيشية ومشو فيي ال تخد     

 3االسع التجارؼ والعالمة التجارية.عمى الحقػؽ السعشػية، كحق السؤجخ وحق التاجخ في 
 السبحث الثاني: آثار الحيازة

، حيث تصخؽ 4إذا قامت الحيازة صحيحة فإف القانػف يحسييا ويختب عمييا آثار قانػنية     
 843إلى  827السذخع الجدائخؼ في الفرل الخاص بأسباب كدب السمكية وذلظ في السػاد مغ 

       آثار الحيازة، وىحا ما سيتع تفريمو مغ خالؿ مصمبيغمغ القانػف السجني الجدائخؼ إلى 
 كسا يمي: 

 :السظلب األول: اآلثار العامة للحيازة ) اآلثار الثانؾية (

سشتػلى في ىحا السصمب إدراج اآلثار الثانػية لمحيازة، وذلظ وفقا لسا جاء في نرػص مػاد     
ضيحيا مغ خالؿ ثالث فخوع عمى الشحػ القانػف السجني الجدائخؼ، وىي ثالثة آثار سيتع تػ 

 التالي: 

 :الفخع األول: تسلػ الثسار بالحيازة

يكدب الحائد ما يؿبزو » مغ القانػف السجني الجدائخؼ عمى ما يمي:  837تشز السادة     
مغ الثسار ماداـ حدغ الشية، وتعتبخ الثسار الصبيعية أو الرشاعية مقبػضة مغ يـػ فرميا، أما 

 «جنية فتعتبخ مقبػضة يػما فيػما.الثسار الس
                                                           

1
م السجل الشخصً، فٌها نظا  السٌد عبد الوهاب عرفة، المطول فً العمود المدنٌة العمارٌة والدعاوى المدنٌة العمارٌة الناشئة عنها واألحكام الصادرة  

  280، ص 2004الجزء األول، دار المطبوعات الجامعٌة، مصر، 
 788عبد الرزاق أحمد السنهوري، أسباب كسب الملكٌة، الجزء التاسع، المرجع السابك، ص  
2
  

3
ة الناشئة عنها واألحكام الصادرة فٌها، نظام السٌد عبد الوهاب عرفة، المطول فً الملكٌة العمارٌة والعمود المدنٌة العمارٌة والدعاوى المدنٌة العمارٌ 

  280السجل الشخصً، المرجع السابك، ص 

61،ص 2010لٌلى طلبة، الملكٌة العمارٌة الخاصة وفما ألحكام التشرٌع الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزٌع، الجزائر،  
4
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يكػف الحائد سيء الشية » مغ القانػف السجني الجدائخؼ ما يمي:  838وتزسشت السادة     
مدؤوال عغ جسيع الثسار التي ؾبزيا أو قرخ في ؾبزيا مغ الػقت الحؼ أصبح ؼيو سيء 

1.«الشية، غيخ أنو يجػز لو أف يدتخد ما أنفقو في إنتاجيا 
 

شا مغ خالؿ ىحيغ الشريغ أف تسمظ الثسار بالحيازة يعج سببا مدتقال لكدب السمكية، يتبيغ ل    
إذا ال يتع اكتداب ممكية الثسار شبقا لقاعجة الحيازة في السشقػؿ سشج الحائد، والجليل عمى ىحه 
االستقاللية ىػ اختالؼ شخوط و أثخ تسمظ الثسار بالحيازة عغ شخوط وأثخ تسمظ السشقػؿ شبقا 

جة الحيازة في السشقػؿ سشج السمكية، فسغ حيث الذخوط فإنو ال يدتمـد تسمظ الثسار تػافخ لقاع
الدشج الرحيح، ومغ حيث األثخ يتسمظ الحائد الثسار مباشخة وليذ عغ شخيق مشع سساع 

 2الجعػػ ضجه.

ار غيخ أنو البج مغ معخفة الثسار السقرػدة في ىحيغ الشريغ مسا يتعيغ عميشا تعخيف الثس    
 وتبياف أنػاعيا.

يقرج بالثسار كل غمة يسشحيا العقار برفة دورية أو متججدة ومشتطسة، دوف أف يفدج ىحا     
  3العقار أو يشقز أو يتغيخ أصمو، وتػجج ثالث أنػاع مغ الثسار:

 ثسار طبيعية: -|

دوف  ىي مغ عسل الصبيعة ال دخل لإلنداف فييا، كالكأل واألعذاب التي تشبت في األرض    
عسل اإلنداف، ومغ الفقياء مغ يعتبخ نتاج الحيػاف، ال مغ السشتجات، بل مغ الثسار الصبيعية. 

 ||. ثسار صشاعية ) مدتحجثة (:

ىي التي يشتجيا عسل اإلنداف، کالسدروعات وفػاكو البداتيغ وخذب األشجار إذا كانت     
  4لقد.معجة المقصع عمى وجو دورؼ مشتطع وعدل الشحل وحخيخ دودة ا

 
                                                           

الذكرمن المانون المدنً الجزائري سالف  838، 837أنظر المادتٌن  
 1

  
184علً هادي العبٌدي، المرجع السابك، ص  
2
  

27لٌلى طلبة، المرجع السابك، ص 
3
  

4
منشورات الحلبً الحمولٌة،  عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسٌط فً شرح المانون المدنً )حك الملكٌة(، الجزء الثامن، الطبعة الثالثة الجدٌدة،  

  589، 588، ص ص 2000لبنان، 
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lll:ثسار مجنية . 

و ىي السبالغ السالية التي يتقاضاىا مالظ العقار مقابل استغاللو واالنتفاع بو مغ قبل     
، وكحلظ تجخل في الثسار السجنية األسيع 1الغيخ، ومثاؿ ذلظ بجؿ إيجار السداكغ واألراضي

جخ لراحب األرض والدشجات ورؤوس األمػاؿ بػجو عاـ، وما تجفعو مرمحة السشاجع والسحا
 2مغ اإليجار لقاء استغالؿ السشجع أو السحجخ.

وتججر اإلشارة أنو يتختب عمى تسدظ الحائد بالحيازة أؼ بالتقادـ السكدب ممكية الذيء     
محل الحيازة واكتداب ما يؿبزو مغ الثسار بأثخ رجعي ماداـ حدغ الشية، وذلظ وفقا ألحكاـ 

لسجني الجدائخؼ، وىحا يعػد إلى وقت بجء سخياف التقادـ، مغ القانػف ا 837و  824السادتيغ 
وليذ مغ وقت اكتساؿ التقادـ، حيث تعتبخ الثسار الصبيعية أو الرشاعية مقبػضة مغ يػـ 

 فرميا، أما الثسار السجنية فتعتبخ مقبػضة يػما فيػما، ويشتج عغ ىحا نتيجتاف ميستاف :

 بجء الحيازة برفتو مالكا.أ. أف يتسمظ ثسار الذيء محل الحيازة، مشح  

ب . أف كل ما رتبو الحائد مغ حقػؽ عيشية عمى الذيء أثشاء سخياف مجة التقادـ تبقى  
 صحيحة قانػنا، باعتبارىا صادرة مغ السالظ.

 3غيخ أف القانػف السجني الجدائخؼ يفخؽ في ىحا الرجد بيغ حالتيغ ميستيغ:   

 :أوال: الحائد حدؽ الشية 

لسذخع عغ األصل الحؼ كاف يقزي بالتداـ الحائد بخد الثسار أو مقابميا، ماداـ لقج خخج ا     
يمتـد بخد الذيء األصل الحؼ تعتبخ ىحه الثسار ثساره، حيث جعل ثسار ىحا الذيء مغ حق 

في فقختيا األولى مغ القانػف السجني الجدائخؼ  837الحائد حدغ الشية، وىحا ما تزسشتو السادة 
 سالفة الحكخ.

                                                           
 . 27، المرجع السابك، صلٌلى طلبة 
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ويذتخط لحلظ أف يكػف الذخز حائدا لمذيء حيازة قانػنية، وأف يكػف حدغ الشية كحلظ     
وقت ؾبزو لمثسار، بسعشى أنو يعتقج أنو يسمظ العيغ التي أنتجت الثسار ممكا صحيحا، وأف لو 

  1الحق في ؾبزيا، وال يذتخط أف تكػف حيازتو مدتشجة إلى سشج صحيح.

 الحيازة:

ثسار بالحيازة، أف تكػف حيازة الحائد قانػنية، أؼ خالية مغ العيػب، يدتمـد لكدب ممكية ال
ومقخونة بشية اكتداب الحق العيشي، كسا يجب أف يكػف مغ شأنيا تسميظ الثسار كسا لػ كانت 
واقعة عمى حق السمكية أو عمى حق االنتفاع، فالحائد العخضي كسدتأجخ األراضي ال يكدب 

 2قتزى العقج الجارؼ بيشو وبيغ السؤجخ.الثسار بسقتزى الحيازة، بل بس

 ||. حدؽ الشية:

يقرج بو أف الحائد يعتقج أف لو الحق عمى الذيء، يخػلو ؾبس الثسار، حيث يجخل      
الدشج الرحيح كعشرخ مغ عشاصخ حدغ الشية، أؼ أف الحائد يعتقج أف ىشاؾ سشجا لحيازتو، 

ػجػده حؿيقة، وبالتالي يرح أف يكػف ولكغ ال يذتخط في ىحا الدشج شخوط الدشج الرحيح ك
ترخفا ضشيا ال وجػد لو إال في مخيمة الحائد، كسا ال يذتخط ؼيو أف يكػف ترخفا قانػنيا ناقال 
لمسمكية، وإنسا يرح أف يكػف واقعة مادية كالسيخاث، وذلظ ألف القانػف لع يذتخط وجػد الدشج 

 3الرحيح ويجب أف يتػافخ حدغ الشية وقت ؾبس الثسار.

 lll:قبض الثسار . 

إف تحجيج السقرػد بؿبس الثسار يحتاج إلى تفريل، ذلظ أف الثسار أنػاع، وبالتالي فإنو     
يتغيخ السقرػد بؿبزيا تبعا لتغيخ نػعيا، فالثسار الصبيعية والثسار السدتحجثة حكع ؾبزيا 

لثسار الصبيعية سػاء. فتعتبخ كل مشيا مقبػضة بفرميا ومغ يػـ ىحا الفرل، وإذا كاف ؾبس ا
والسدتحجثة يتع بفرميا، فإف الحائد حدغ الشية يتسمكيا بتساـ ىحا الفرل برخؼ الشطخ عسا 

إذا كاف قج استيمكيا أو لع يدتيمكيا، ولحلظ فإف الحائد حدغ الشية ال يمـد بخد ما يداؿ باؾيا بيجه 
                                                           

569ص  ب الملكٌة، المرجع السابك،دمحم حسٌن منصور، الحموق العٌنٌة األصلٌة الملكٌة والحموق المتفرعة عنها أسباب كس 
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332دمحم وحٌد سوار الدٌن، المرجع السابك، ص  
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 184علً هادي العبٌدي، المرجع السابك، ص 
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مقبػضة يػما فيػما،  في حيغ الثسار السجنية تعتبخ 1ولع يدتيمكو مغ ىحه الثسار السقبػضة.
فسثال لػ كانت الثسار عبارة عغ محاصيل زراعية فإف ؾبزيا يتحقق مغ يـػ فرميا مغ 

األرض مغ قبل الحائد، أما إذا كانت الثسار عبارة عغ أجخة عقار فإنيا تعتبخ مقبػضة يػما 
 فيػما، أؼ باالستحقاؽ اليػمي ليا وإف لع يؿبزيا الحائد فعال.

أف حكع الحائد حدغ الشية يختمف عغ حكع الحائد سيء الشية، ألف الحائد  وتججر اإلشارة    
حدغ الشية يتسمظ الثسار وال يمـد إال بخد ما يكػف مشيا مػجػدا في تاريخ رفع الجعػػ، حيث يخد 

الذيء وما يجشيو مشو بعج ذلظ، ويتحسل وحجه بعج رفع الجعػػ صائخ ما يحػزه مغ أجل 
 2التي يمتـد بخدىا ولػ كانت ناضجة لكػف سشج حيازتو معيبا. صيانتو وحفطو وجشي ثساره

وفي قخار السحكسة العميا أقخت بأف الحائد يكتدب ما ؾبزو مغ الثسار ماداـ حدغ الشية،     
ومغ ثسة فإف الشعي عمى القخار السصعػف ؼيو بسخالفة » حيث جاء في مشصػؽ ىحا القخار: 

سا كاف الثابت في قزية الحاؿ أف السذتخؼ حدغ القانػف غيخ صحيح ويدتػجب الخفس، ول
 الشية في استغالؿ الثسار ماداـ

أنو اشتخػ الشخيل بعقجيغ مػثقيغ فإف قزاة السػضػع بخفزيع الحكع بسقابل االستغالؿ شبقػا 
 .3«القانػف تصبيقا صحيحا.

 :ثانيا: الحائد سيء الشية

عيػب سشج حيازتو، ونطخا لعمسو بعيػب الحائد سيء الشية ىػ الحؼ يحػز الذيء وىػ يعمع     
سشج حيازتو فإف مدؤوليتو تختمف عغ مدؤولية الحائد حدغ الشية، وذلظ أف الحائد سيء الشية 
يحكع عميو بخد الذيء السحػز مع كل الثسار التي جشاىا، والتي كاف مغ السسكغ أف يجشييا لػ 

 4.وح بحيازتأحدغ تدييخ الذيء السحػر، وذلظ مغ وقت وصػلو إليو وأصب

                                                           
469، 468حسن کٌرة، المرجع السابك، ص ص  
1
  

345د. أحمد الٌوسفً العلوي، المرجع السابك، ص  
2
  

279، ص 2001الجزائر،  قاوىن المدوي، الطبعة األولى، الديىان الىطىي لألشغال التربىية،عمر به سعيد، االجتهاد القضائي وفقا ألحكام ال 
3
  

 346د. أحمد الٌوسفً العلوي، المرجع السابك، ص  
4
  



---------------------------------------للحيازة عامةاألحكام ال  

 
29 

وبالتالي فالحائد سيء الشية يمتـد مشح البجاية بخد الثسار التي أنتجيا الذيء شػاؿ مجة الحيازة،  
ويعتبخ حتسا سيء الشية مغ وقت رفع الجعػػ عميو، حيث تستج مدؤولية الحائد سيء الشية عغ 

فإنو يجػز لو أف  الثسار لتذسل الثسار التي ؾبزيا والثسار التي قرخ في ؾبزيا، ومقابل ذلظ
مغ القانػف السجني  838وىحا شبقا لسا تزسشتو السادة  1يدتخد ما أنفقو في إنتاج ىحه الثسار.

 الجدائخؼ سالفة الحكخ. 

وىحا ما ذىب إليو فقياء الذخيعة اإلسالمية في مجاؿ مشافع الغرب وضسانيا، وخاصة     
صب االحتفاظ بيا لشفدو، بل يجب عميو عشج الحشؽية، فإنيا عشجىع ال تزسغ، إذ ال يجػز لمغا

 2ردىا إلى السالظ الذخعي ألنيا مغ حقو.

وتججر اإلشارة أنو يسكغ لمحائد سيء الشية أف يكتدب ممكية الثسار، ويكػف ذلظ في حالة     
تسمظ الحائد العيغ بالتقادـ الصػيل، بحيث أنو في ىحه الحالة يكتدب الحائد ممكية العيغ مع 

 ثسارىا.

كسا يسكغ لمحائد سيء الشية أف يكتدب ممكية الثسار دوف ممكية العيغ، كسا في الحالة التي     
تشتدع مشو العيغ قبل اكتساؿ مجة التقادـ، ومع ذلظ فإنو يكػف قج ؾبس ثسارىا ويبقى حائدا لتمظ 

يل سشة، فيتسمظ الحائد سيء الشية ىحه الثسار بالتقادـ الصػ  15الثسار إلى غاية انقزاء مجة 
 . 3دوف العيغ التي كاف يحػزىا، حيث يسشع بحلظ السالظ مغ استخداد تمظ الثسار

 الفخع الثاني: استخداد الحائد للسرخوفات ) الشفقات (

عمى السالظ الحؼ يخد » مغ القانػف السجني الجدائخؼ عمى ما يمي:  839تزسشت السادة      
السرخوفات الالزمة. وؼيسا يخجع إلى إليو ممكو أف يجفع إلى الحائد جسيع ما أنفقو مغ 

وإذا كانت السرخوفات كسالية فميذ لمحائد  .785و  784لشافعة تصبق السادتاف السرخوفات ا

                                                           
613د. نبٌل إبراهٌم سعد، الحموق العٌنٌة األصلٌة فً المانون المصري واللبنانً دراسة ممارنة، المرجع السابك، ص  
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أف يصمب بذيء مشيا غيخ أنو يجػز لو أف يديل ما أحجثو مغ السشذآت بذخط أف يخد الذيء 
 1«تيا في حالة اليجـ.بحالتو األولى إال إذا اختار السالظ أف يدتبقييا مقابل دفع ؾيس

يتبيغ مغ خالؿ ىحه السادة ،أنو إذا استخد السالظ ممكو مغ الحائد، فإنو يخد ما أنفقو مغ      
مرخوفات ليحا األخيخ مغ مرخوفات، حيث يختمف ما يخده بحدب ما إذا كانت ىحه 
أنفقيا،  السرخفات الزمة، أو نافعة أو كسالية، وتخد ىحه السرخوفات ليذ لمحائد فحدب الحؼ

 2بل أيزا إلى خمفو إذا كاف قج أدػ لدمفو ما أنفق مغ مرخوفات.

 وبالتالي فإف السالظ ممـد ألف يخد لمحائد ما يمي:    

 أوال: السرخوفات الالزمة ) الزخورية ( 

ىي السرخوفات التي يكػف صخفيا الزما لحفع الذيء مغ اليالؾ أو التمف شأف نفقات 
حائد واجبا بغس الشطخ عسا إذا كاف سيء أو حدغ الشية باعتبار أنيا ؼيكػف ردىا لم 3التخميع،

 4نفقات كاف ليشفقيا السالظ في جسيع األحػاؿ في حاؿ بقاء الذيء في حيازتو.

وبالتالي فإف السرخوفات الزخورية ىي السرخوفات غيخ العادية التي يتعيغ إنفاقيا    
لتشػيو أف مرخوفات الريانة والزخائب ال لمسحافطة عمى الذيء، غيخ أنو تججر اإلشارة وا

تجخل ضسغ السرخوفات الزخورية التي دفعيا الحائد، إذ ىي مرخوفات عادية أنفقيا الحائد 
 .5لالنتفاع بالذيء

 :ثانيا: السرخوفات الشافعة

يقرج بالسرخوفات الشافعة تمظ التي تشفق لتحديغ الذيء وزيادة ؾيستو، كشفقات إدخاؿ      
و السياه أو السجارؼ إلى السدكغ، ونفقات إنذاء السرارؼ والسخاوؼ في األرض الكيخباء أ

  6الدراعية ونحػىا.
                                                           

1
ون المدنً الجزائري سالف الذكر، تجدر اإلشارة إلى تصحٌح الخطأ الوارد فً هذه المادة فً الفمرة الثالثة فٌما ٌتعلك من المان 839أنظر المادة  

  المانون المصري والعرالً واللبنانً كلمة أن ٌطالبه.بمصطلح أن ٌطلب إذ من المفروض أن ٌرد مصطلح ٌطالب ولٌس أن ٌطلب ألنه جاء فٌ

971نهوري، أسباب كسب الملكٌة، الجزء التاسع، المرجع السابك، ص د. عبد الرزاق أحمد الس 
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في فقختيا الثانية مغ القانػف السجني الجدائخؼ سالفة الحكخ، ىحه  839وقج أحالت السادة     
 مغ نفذ القانػف الخاصة بااللتراؽ. 785و  784السرخوفات إلى أحكاـ السادتيغ 

:» مغ القانػف السجني الجدائخؼ نجج أنيا تزسشت ما يمي  784لخجػع إلى نز السادة ؼبا    
إذا أقاـ شخز السشذآت بسػاد مغ عشجه عمى أرض يعمع أنيا ممظ لغيخه دوف رضاء صاحبيا، 

فمراحب األرض أف يصمب في أجل سشة مغ اليـػ الحؼ عمع ؼيو بإقامة السشذآت ، إزالة 
ميا مع التعػيس عغ الزخر إذا اقتزى الحاؿ ذلظ، أو أف يصمب السشذآت عمى نفقة مغ أقا

استبقاءىا مقابل دفع ؾيستيا أو ؾيستيا في حالة اليجـ، أو دفع مبمغ يداوؼ ما زاد في ثسغ 
 األرض بدبب وجػد السشذأت بيا.

ويجػز لسغ أقاـ السشذآت أف يصمب ندعيا إف كاف ذلظ ال يمحق بأرض ضخرا إال إذا اختار     
 1ب األرض استبقاءىا شبقا ألحكاـ الفقخة الدابقة.صاح

 حيث يفيع مغ ىحه السادة بسا أنا الحائد سيء الشية فممسالظ خياراف :    

 إما شمب إزالة ما استحجث بالشفقات الشافعة مغ تحديشات، وذلظ خالؿ سشة مغ يػـ عمسو• 

 بحجوثيا، وتكػف اإلزالة عمى نفقة الحائد مع إلدامو بالتعػيس.

إما شمب إبقاء ىحه السدتحجثات ودفع أقل الؿيستيغ: أ. ؾيسة التحديشات مدتحقة اإلزالة. ب . • 
 2ؾيسة ما زاد في العيغ بدبب ىحه التحديشات.

إذا كاف مغ أقاـ » مغ القانػف السجني الجدائخؼ فقج نرت عمى أنو:  785أما السادة    
نية أف لو الحق في إقامتيا فميذ لراحب يعتقج بحدغ  784السشذآت السذار إلييا في السادة 

اإلزالة وإنسا يخيخ بيغ أف يجفع ؾيسة السػاد وأجخة العسل أو مبمغا يداوؼ ما  األرض أف يصمب
زاد في ؾيسة األرض بدبب ىحه السشذأت ىحا ما لع يصمب صاحب السشذأت ندعيا. غيخ أنو إذا 

                                                           
1
من المانون المدنً الجزائري سالف الذكر، تجدر اإلشارة إلى تصحٌح الخطأ الوارد فً هذه المادة فٌالفمرة الثانٌة فٌما ٌتعلك  784أنظر المادة   

  بمصطلح بأرض إذ من المفروض أن ٌرد مصطلح باألرض.

983السابك، ص  ، وأٌضا عبد الرزاق أحمد السنهوري، أسباب كسب الملكٌة، المرجع326لجمال، المرجع السابك، ص د. مصطفى دمحم ا 
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خىقا لراحب األرض جاز لو أف كانت السشذآت قج بمغت حجا مغ األىسية وكاف تدجيجىا م
 1«يصمب تسميظ األرض لسغ أقاـ السشذآت نطيخ تعػيس عادؿ.

يفيع مغ نز السادة السذار إلييا أعاله، أنو إذا كاف الحائد حدغ الشية، فال يدتصيع     
صاحب األرض أف يصمب مغ ىحا األخيخ أأف يديل ما قاـ بو مغ أعساؿ، وإنسا لمسالظ في ىحه 

 يغ:الحالة خيار 

أف يجفع ؾيستيا باإلضافة إلى أجخة العسل. أو أف يقػـ السالظ بجفع مبمغ مداوؼ لسا زاد في  -
 بيا الحائد.  ألرض وذلظ بدبب األعساؿ التي قاـؾيسة ا

 :ثالثا: السرخوفات الكسالية

     يقرج بيا السرخوفات التي ال تؤدؼ إلى مشفعة الذيء، وإف كانت تؤدؼ إلى تجسيمو     
 ىغ األبػاب والججراف وعسل الدخارؼ والشقػش (.) كج

وىحه السرخوفات ال يمتـد السالظ بذيء مشيا، ولػ كاف الحائد حدغ الشية، غيخ أنو يحق     
ليحا األخيخ أف يشدع ما استحجثو بذخط أف يعيج الذيء إلى حالتو األولى مالع يختخ السالظ 

حبذ الذيء حتى يدتػفي حقو إذا كاف دائشا االحتفاظ بالديادة، حيث أف الحائد يدتصيع أف ي
في فقختيا الثالثة مغ  839لمسالظ بؿيسة ىحه السرخوفات، وىحا شبقا لسا جاء في نز السادة 

 القانػف السجني الجدائخؼ سالفة الحكخ.

وفي ىحا الرجد يسكششا شخح التداؤؿ التالي: ىل يجػز لمقاضي بشاءا عمى شمب السالظ أف      
 2.السبمغ الحؼ تختب بحمتو لرالح الحائد عغ السرخوفاتيقخر تقديط 

مغ القانػف السجني الجدائخؼ ،كيؽية وفاء السالظ بالسرخوفات  841لقج حجدت السادة      
يجػز لمقاضي بشاءا عمى شمب السالظ أف يختار ما يخاه :» السدتحقة، حيث نرت عمى ما يمي 

، ولو أيزا أف يقجر بأف 840و  839السادتيغ مشاسبا لمػفاء بالسراريف السشرػص عمييا في 
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يكػف الػفاء عمى أقداط دورية بذخط تقجيع الزسانات الالزمة، ولمسالظ أف يتحمل مغ ىحا 
 «االلتداـ إذا سبق مبمغا يداوؼ ؾيسة ىحه األقداط.

وعميو يسكغ لمسالظ أف يصمب مغ القاضي أف يقخر ما يخاه مشاسبا مغ أجل رد ما يجب     
محائد، حيث يسكغ لمقاضي مثال أف يسشح السالظ أجال مغ أجل تشفيح التدامو، أو يحكع عميو ل

القاضي بأف يكػف الػفاء عمى أقداط دورية، ولكغ يذتخط أف يقجـ السالظ الزسانات الالزمة 
 1لحلظ.

، وإذا أراد السالظ التعجيل بجفع األقداط، يعتبخ ذلظ تحمال مغ التدامو بجفع التعػيس مقدصا    
وفي ىحه الحالة يخرع مغ األقداط التي جخػ تعجيميا فػائجىا بالدعخ القانػني لغاية مػاعيج 

مغ ىحا األخيخ عمى ما  928حيث نرت السادة  2استحقاقيا وىحا في القانػف السجني السرخؼ.
يجػز لمقاضي بشاءا عمى شمب السالظ أف يقخر ما يخاه مشاسبا لمػفاء بالسرخوفات » يمي: 

( مغ القانػف السجني السرخؼ، ولو أف يقزي  981و 980ص عمييا في السادتيغ ) السشرػ 
بأف يكػف الػفاء عمى أقداط دورية، بذخط تقجيع الزسانات الالزمة ولمسالظ أف يتحمل مغ ىحا 

االلتداـ، إذ ىػ عجل مبمغا يػازؼ ؾيسة ىحه األقداط مخرػما مشيا فػائجىا بالدعخ القانػني 
 3.«تحقاقيا لغاية مػاعيج اس

مغ القانػف السجني الجدائخؼ سالفة الحكخ ؼيدتشتج أنيا لع تقخر خرع  841أما في السادة     
 مبمغا يػازؼ ؾيسة األقداط إذا عجل السالظ بػفائيا. 

 : مدؤولية الحائد عؽ حالة اليالكالفخع الثالث

القانػف السجني مغ  843و  842نرت عمى مدؤولية الحائد في حالة اليالؾ السادتيغ     
الجدائخؼ، وبشاءا عمى نز السادتيغ سالفتي الحكخ فإف مدؤولية الحائد تختمف بحدب ما إذا 

كاف ىحا األخيخ حدغ الشية أو سيء الشية، وبالتالي سشتشاوؿ في ىحا الفخع مدؤولية الحائد 
 حدغ الشية ومدؤولية الحائد سيء الشية.
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 :أوال: مدؤولية الحائد حدؽ الشية 

إذا كاف الحائد حدغ » مغ القانػف السجني الجدائخؼ عمى ما يمي:  842تزسشت السادة      
الشية وانتفع بالذيء وفقا لسا يحدبو مغ حقو فال يكػف مدؤوال تجاه مغ ىػ ممـد بخد الذيء إليو 

 عغ أؼ تعػيس بدبب ىحا االنتفاع.

ال بقجر ما عاد عميو مغ وال يكػف الحائد مدؤوال عسا يريب الذيء مغ ىالؾ أو تمف إ    
 1«فائجة تختبت عغ ىحا اليالؾ أو التمف.

وبالتالي فإف الحائد حدغ الشية غيخ مدؤوؿ عغ ىالؾ الذيء، وال عغ العيب الحؼ يمحقو     
، وفي ىحه الحالة يجب عمى الحائد تعػيس السالظ وفقا لمقػاعج 2إال إذا حرل ذلظ بخصأ مشو

ي فال يمـد بتعػيس السالظ عشو إال في حجود ما عاد عميو مغ العامة، أما إذا كاف بدبب أجشب
  3نفع بدببو.

 :ثانيا : مدؤولية الحائد سيء الشية

إذا كاف الحائد سيء الشية فإنو » مغ القانػف السجني الجدائخؼ عمى أنو:  843تشز السادة     
إال إذا ثبت أف يكػف مدؤوال عغ ىالؾ الذيء أو تمفو ولػ كاف ذلظ ناشئا عغ حادث مفاجئ 

 4«الذيء كاف ييمظ أو يتمف ولػ بقي في يج مغ يدتحقو.

يدتخمز مغ نز السادة أعاله أف الحائد سيء الشية يتحسل تبعة ىالؾ الذيء والعيب الحؼ 
، وبالتالي يمتـد بأف يخد إلى السالظ ؾيسة الذيء وقت 5يمحقو ولػ بقػة قاىخة أو بحادث فجائي

مكاف الحائد أف يتخمز مغ ىحه السدؤولية إذا أثبت أف الذيء كاف اليالؾ أو التمف، ولكغ بإ
 ىحا في القانػف الجدائخؼ. 6ييمظ أو يتمف ولػ كاف باؾيا في يج مالكو.
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عمى أف »في فقختيا الثالثة مغ القانػف السرخؼ عمى ما يمي:  207غيخ أنو تشز السادة     
 1«تبعة اليالؾ تقع عمى الدارؽ.الذيء السدخوؽ إذا ىمظ أوضاع بأية صػرة كانت فإف 

فالقانػف السرخؼ تحجث عغ ىالؾ الذيء إذا كاف مشقػال وكاف الحائد قج سخقو وىحه     
مشو أف الحائد  207الحالة اعتبخىا استثشاء فقج جاء في مزسغ الفقخة األولى والثانية مغ السادة 

ذا أثبت الحائد أف الذيء كاف سيء الشية يكػف مدؤوال عغ ىالؾ الذيء ولػ بقػة قاىخة، لكغ إ
سييمظ ولػ كاف في يج السالظ ؼبإمكانو ىشا التخمز مغ ىحه السدؤولية، إال إذا كاف الذيء 

حه الحالة يكػف مدؤوال عغ ىالكو أو تمفو ولػ أثبت أف ى مشقػال وكاف الحائد قج سخقو، ففي
 2الذيء كاف يدتيمظ حتى ولػ كاف باؾيا في يج السالظ .

تججر اإلشارة إلى أف السذخع الجدائخؼ لع يتصخؽ إلى تبعة ىالؾ الذيء السشقػؿ.  وبيحا     
وإنسا تحجث عغ تبعة ىالؾ الذيء دوف تحجيجه إذا كاف مشقػؿ أو عقار، وبيحا فإنشا ندتشتج أف 

السذخع الجدائخؼ يقرج في ىحه السادة أف الحائد يكػف مدؤوال عغ تبعة ىالؾ الذيء سػاء 
 عقارا.كاف مشقػال أو 

 السظلب الثاني: اآلثار الخاصة للحيازة. 

مغ أىع اآلثار التي تتختب عمى الحيازة أنيا تؤدؼ إلى كدب السمكية والحقػؽ العيشية التي      
يسكغ أف تكػف محال لمحيازة بالتقادـ أو مخور الدمغ الصػيل في العقار أو السشقػؿ، وإذا اقتخنت 

ة ،فإنيا تؤدؼ إلى كدب ممكية العقار بالتقادـ القريخ، ىحه الحيازة بدشج صحيح وحدغ الشي
 3وممكية السشقػؿ فػرا أؼ بسجخد بجء الحيازة ودوف حاجة إلى مخور أية مجة.

وبيحا سشقدع ىحا السصمب إلى فخعيغ: نبحث في األوؿ عغ التقادـ الصػيل السكدب      
 .لمسمكية، ونعالج في الثاني: التقادـ القريخ السكدب لمسمكية
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 : التقادم الظؾيل السكدب للسلكيةالفخع األول

لسا كانت الحيازة إذا استسخت مجة معيشة تؤدؼ إلى كدب السمكية أو الحق العيشي، وىحا      
ىػ التقادـ السكدب وقج تؤدؼ حيازة السشقػؿ إلى كدب الحائد فػرا لحيازة الحق الحؼ يطيخ 

 1ي يدتشج إلى مخور الدماف عمى واقعة معيشة.عمى أنو صاحبو. ويعتبخ التقادـ نطاـ قانػن

ولحا فإف عسمية االعتخاؼ بالسمكية لمحائد مبشية عمى الحيازة الرحيحة السؤدية إلى اكتداب    
سشػات عشج تػافخ حدغ الشية والدشج  10العقار أو الحق العيشي العقارؼ بالتقادـ السكدب لسجة 

 2ـ الصػيل.الرحيح، أو خسدة عذخة سشة في حالة التقاد

 :أوال: التقادم الظؾيل

ىػ وسيمة يكدب بيا الحائد الحق العيشي عمى العقار أو عمى السشقػؿ، فإذا استسخت حيازة     
خسدة عذخة سشة، فسغ حاز مشقػال أو عقارا دوف أف يكػف ىحا الحق خاص  15ىحا الحق مجة 

خسدة  15يازتو دوف انقصاع بو كاف لو أف يكدب ممكية الذيء أو الحق العيشي إذا استسخت ح
مغ » مغ القانػف السجني الجدائخؼ التي تشز عمى ما يمي: 827عذخة سشة ' وىحا وفقا لمسادة 

حاز مشقػال أو عقارا أو حقا عيشيا مشقػال كاف أو عقارا دوف أف يكػف مالكا لو أو خاصا بو 
 3قصاع.صار لو ذلظ ممكا إذا استسخت حيازتو لو مجة خسدة عذخة سشة بجوف ان

فالتقادـ الصػيل يقـػ عمى واقعة إيجابية ىي حيازة الذيء لسجة معيشة أؼ الحقػؽ العيشية    
التي يرح أف تخد عمييا الحيازة، فيػ بيحا يخػؿ الحائد الػسيمة لحساية الحق الحؼ كدبو سػاء 

 4كاف ذلظ عغ شخيق الجعػػ أو عغ شخيق الجفع.

و ىحه الذخوط، يسكشو اكتداب ممكية الحق الحؼ وبالتالي فكل شخز تػفخت في حيازت   
 يحػزه، وعميو سشتصخؽ لمبحث في الحيازة ثع السجة. 
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 الحيازة :

يذتخط في الحق السخاد کدبو بالتقادـ أف تػجج حيازة قانػنية وصحيحة ومتػفخة عمى      
ا كانت الحيازة الخكشيغ السادؼ والسعشػؼ، ويذتخط أف تشرب الحيازة عمى حق السمكية، وعميو فإذ

 1مشربة عمى حق االنتفاع فإف الحائد يكتدب بالتقادـ ىحا الحق فقط وال يكتدب حق السمكية.
عقار  -كسا يذتخط أف يكػف حائدا لشفدو ال لغيخه، فالحيازة العخضية ال ترح الكتداب السمكية 

 بالتقادـ السكدب. -كاف أو مشقػؿ 

ازة السشقػؿ أو العقار لحداب نفدو، بل يجب عميو كسا ال يكفي مغ الحائد الترخيح بحي     
 2الؿياـ بأؼ فعل يثبت ذلظ.

وال يكفي أيزا إلمكاف كدب الحق بالتقادـ أف تػجج حيازة حؿيؿية، بل يجب كحلظ أف تكػف     
ىحه الحيازة صحيحة، أؼ خالية مغ العيػب، وىي اإلكخاه والخفاء والمبذ، فػجػد عيب مغ ىحه 

 3الحيازة فال ترمح أساسا لكدب الحق بالتقادـ شالسا كاف العيب قائسا. العيػب يسثل أثخ

 السجة:

حجد السذخع الجدائخؼ مجة التقادـ السكدب بخسدة عذخة سشة، وىحا شبقا لشز السادة      
مغ القانػف السجني الجدائخؼ سالفة الحكخ. إذ يجب أف تدتسخ الحيازة في ىحه السجة دوف  827

ويفتخض القانػف استسخار الحيازة، متى أثبت الحائد التاريخ الحؼ بجأت ؼيو انقصاع أو تػقف، 
حيازتو وأنو حائد في الحاؿ، وال تشقصع مجة الحيازة حتى ولػ خخج الساؿ مغ سيصخة الحائد، 

 4بذخط أف يعيجه أو يخفع الجعػػ إلعادتو خالؿ سشة.

واقف مغ الػقت الحؼ يتحقق ؼيو ىحا  ويبجأ سخياف التقادـ بالشدبة لمحقػؽ السعمقة عمى شخط    
الذخط، فقبل تحقق ىحا الذخط لع يكغ حق السمظ نافحا حتى وإف كاف مػجػدا، فإذا باع شخز 
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لذخز مشدال تحت شخط واقف كاف السذتخؼ مالكا ليحا السشدؿ تحت ىحا الذخط، وإذا وضع 
 1السشدؿ.الغيخ يجه عمى السشدؿ قبل تحقق الذخط الػاقف ال يكتدب ممكية ىحا 

كسا أنو ليذ مغ الزخورؼ أف تدتسخ الحيازة شػاؿ مجة التقادـ لجػ شخز واحج، بل مغ     
السسكغ أف يتعاقب عمى حيازة الذيء عجة أشخاص عغ شخيق االستخالؼ، حيث تزع مجة 

 2حيازة الدمف إلى مجة حيازة الخمف.

تقال لمتسمظ وىػ مخكد قانػني وعميو فكدب السمكية بالتقادـ الصػيل يعتبخ بحاتو سببا مد    
يأتي نتيجة األعساؿ السادية، متى بشيت وفرمت أف يدتفاد مشيا والحرػؿ عميو، ومغ ثع يجب 
عمى السحكسة عشجما يجعي لجييا باكتداب السمظ بػضع اليج لسجة شػيمة أف تصمب إلى السجعي 

 3حتو.بياف تمظ الػقائع لمشطخ فييا إذا كانت متعمقة باإلدعاء ومشتجة لر

 :ثانيا: وقف التقادم

يقرج بػقف التقادـ عجـ حداب السجة التي يتحقق فييا الػقف، فإذا زاؿ ىحا الدبب عاد     
التقادـ لمدخياف مغ ججيج مع األخح في االعتبار ما يكػف قج مزى مغ مجة سابقة عمى الػقف، 

ليا مغ حداب مجة أؼ أف أثخ الػقف يقترخ عمى إسقاط السجة التي وقف سخياف التقادـ خال
وييجؼ وقف التقادـ إلى إعاقتو عغ الديخ حساية لبعس األشخاص الحيغ ال تسكشيع  4التقادـ.

 5ضخوفيع مغ قصع التقادـ الدارؼ ضجىع.

 ولػقف التقادـ السكدب أسباب عجيجة فقج تكػف ىحه األسباب عامة أو خاصة:   

 األسباب العامة لؾقف التقادم:

الجدائخؼ األسباب العامة لػقف التقادـ السكدب، وبالتالي تصبق القاعجة لع يحجد السذخع      
، وىشاؾ عجة أسباب قج 6العامة التي تقزي بأف التقادـ يػقف كمسا وجج مبخر شخعي لػقفو
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تؤدؼ لػقف التقادـ كؿياـ حخب أو نذػب فتشة فتعتبخ ىحه أسباب مادية وىشاؾ أسباب أدبية 
فإذا حاز الدوج عقارا مسمػكا لمدوجة وبيحه العالقة ضيخ عميو ومثاؿ ذلظ: العالقة الدوجية 

بسطيخ السالظ، فإف التقادـ يقف سخيانو ضج الدوجة شالسا كانت الدوجية قائسة، ألف الدوجة 
 1يستشع عمييا أدبيا في ىحه الحالة أف تصالب الدوج بحقيا حفاضا عمى الجػ الحؼ يدػد األسخة.

تقادـ راجعا إلى مانع قانػني كإتحاد الحمة، فقج يحجث أف يربح كسا قج يكػف سبب وقف ال     
الحائد مالكا بعج حيازتو ثع يدوؿ ممكو لدبب ما، فإف مجة إتحاد الحمة ال تجخل في حداب مجة 
التقادـ، ولقج جاء في حكع مغ أحكاـ محكسة الشقس الفخندية أف الجيل باالعتجاء عمى الحق 

وقف التقادـ ماداـ أف عجـ العمع ال يخجع إلى إىساؿ أو تقريخ  يعج مغ األسباب التي تؤدؼ إلى
مغ صاحب الحق، وىحا يؤدؼ إلى عجـ احتداب مجة التقادـ إال مغ التاريخ الحؼ يعمع ؼيو 

. وأخيخا قج يكػف السانع اتفاؾيا، كسا لػ اتفق الحائد 2صاحب الحق بػقػع االعتجاء عمى ممکو
حكسيغ، واتفق عمى وقف التقادـ في الفتخة التي تدتغخقيا والسالظ عمى إحالة نداعيسا إلى م

 3إجخاءات التحكيع.

 ||. األسباب الخاصة لؾقف التقادم السكدب:

تتعمق األسباب الخاصة لػقف التقادـ السكدب بحالة الذخز القاصخ الحؼ ال تتػافخ ؼيو      
ذخط أال يػجج مغ يسثل أيا األىمية أو في حق الغائب أو في حق السحكـػ عميو بعقػبة جشاية، ب

 مشيع قانػنا، ويقف التقادـ السكدب ليحه األسباب أيا كانت مجتو.

وأسباب وقف التقادـ ال يتختب عمييا آثارىا وىػ الػقف إال لسرمحة مغ قامت لجيو دوف     
غيخه ومثاؿ ذلظ مغ حاز عقارا مسمػكا لعجة شخكاء وقاـ السانع لجػ بعزيع دوف البعس 

 4إف وقف التقادـ يكػف بالشدبة لسغ قاـ السانع لجيو دوف اآلخخيغ.اآلخخيغ ف
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 :ثالثا: انقظاع مجة التقادم 

 1تتعجد أسباب انقصاع التقادـ السكدب، فسشيا ما ىػ شبيعي ومشيا ما ىػ حكسي.      

 ويقرج باالنقصاع التقادـ إلغاء أو محػ ما تع سخيانو مغ مجة التقادـ قبل اكتساليا نتيجة    
. 2لدبب معيغ عمى أف تبجأ مجة تقادـ ججيجة مغ وقت زواؿ الدبب الحؼ أدػ إلى االنقصاع

حيث أف التقادـ السكدب يشقصع انقصاعا شبيعيا بدواؿ الحيازة أو انقصاعا مجنيا وذلظ عشج تحقق 
 3سبب مغ األسباب التي يشقصع بيا التقادـ السدقط.

 :االنقظاع الظبيعي

إلى زواؿ الحيازة مغ الحائد خالؿ مجة التقادـ، فإذا زالت الحيازة قبل  يخجع ىحا االنقصاع     
. 4أف يكتسل التقادـ السكدب، فإف التقادـ يشقصع وبالتالي ال يعتج بالسجة التي سبقت انقصاعو

يشقصع » مغ القانػف السجني الجدائخؼ التي نرت عمى ما يمي:  834وىحا شبقا لشز السادة 
 خمى الحائد عغ حيازتو أو فقجىا ولػ بفعل الغيخ.التقادـ السكدب إذا ت

غيخ أف التقادـ ال يشقصع بفقج الحيازة إذا استخدىا الحائد خالؿ سشة أو رفع دعػػ     
 5باستخدادىا في ىحا السيعاد

 وعمى ذلظ فإف التقادـ يشقصع شبيعيا بصخيق مغ االثشيغ:

 أ. تخمي الحائد عغ الحيازة باختياره:  

مغ القانػف السجني الجدائخؼ سالفة الحكخ فإنو إذا  834فقخة األولى مغ نز السادة شبقا لم     
. أو إذا ترخؼ 6تخمى الحائد عغ حيازتو بسحس إرادتو يشقصع التقادـ فػرا بسجخد تخميو عشيا

الحائد في الذيء ويدمسو إلى السترخؼ إليو، فإذا وقع ىحا التخمي االختيارؼ مغ جانب الحائد 
ىحا الشحػ أو ذاؾ سقصت نيائيا مجة حيازتو، ألف حيازتو حيشئح تكػف قج انقزت سػاء عمى 
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نيائيا، بحيث أنو إذا استخد الحيازة ولػ بعج أياـ قميمة فإنو يربح برجد حيازة ججيجة ال صمة 
  1ليا بالحيازة الدابقة، فالتقادـ في ىحه الحالة يشقصع برفة نيائية فػر وقػع التخمي.

 الحيازة بجوف اختياره:  ب . فقج الحائد

 وفي ىحه الحالة يتعيغ التفخقة بيغ السشقػؿ والعقار:

( إذا كانت الحيازة واقعة عمى مشقػؿ: في ىحه الحالة فإف الحائد يفقج حيازتو حيغ يدتحػذ 1 
الغيخ عمى الذيء فعال، كسا يفقج الحائد حيازتو حيغ يفقجىا بالفعل ولػ لع يدتحػز عمى 

. إال أف فقج الحيازة السادية عمى السشقػؿ بالدخقة أو 2ي حاؿ ضياع الذيءالذيء أحج كسا ف
 .3الزياع ال يعشي زواؿ الحيازة إال مشح أف يفقج الحائد األمل في العثػر عمى الذيء

( كانت الحيازة واقعة عمى عقار: في ىحه الحالة يفقج الحائد حيازتو إذا استحػذ الغيخ عمى 2 
. إال أنو يسكغ لمحائد إذا استخد 4جانبو حيازة معارضة لمحيازة األولىالعقار، بحيث تقػـ مغ 

حيازتو خالؿ مجة سشة أو رفع دعػػ استخدادىا في السيعاد، فإف التقادـ السكدب ال يشقصع 
 5مغ القانػف السجني الجدائخؼ سالفة الحكخ. 02/ 834ويبقى سخيانو متػاصال عسال بالسادة 

عػػ استخداد الحيازة ، فإف ذلظ يؤدؼ إلى انقصاع التقادـ السكدب وإذا لع يخفع الحائد د    
 وبحلظ تشتيي مجة الحيازة.

أما إذا قاـ الحائد باستخداد حيازتو تبجأ حيازة ججيجة وتقادـ ججيج، ويختب االنقصاع الصبيعي     
 6آثار مصمقة لسرمحة جسيع األشخاص، ولكل مغ لو حقػؽ عمى العقار.
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 السجني:||. االنقظاع  

 يقرج باالنقصاع السجني أو الحكسي االنقصاع الحؼ يتحقق مع استسخار الحيازة.

وتججر اإلشارة إلى أف السذخع الجدائخؼ، لع يػرد نرػص خاصة باالنقصاع السجني في باب    
التقادـ السكدب، إذ أنو اكتفى رأيشا إلى القػاعج السقخرة بذأف التقادـ السدقط، وبالخجػع إلى ىحه 

 1القػاعج نجج أف التقادـ يشقصع بأحج الدببيغ ىسا:/ السصالبة القزائية./ اإلقخار.

 أ. انقظاع التقادم بالسظالبة القزائية: 

مغ القانػف السجني الجدائخؼ انقصاع التقادـ بالسصالبة القزائية، حيث  317تزسشت السادة     
لػ رفعت الجعػػ إلى محكسة غيخ يشقصع التقادـ بالسصالبة القزائية و  »نرت عمى ما يمي: 

مخترة بالتشبيو أو بالحجد، وبالصمب الحؼ يتقجـ بو الجائغ لقبػؿ حقو في تفميدة السجيغ أو في 
 2«تػزيع أو بأؼ عسل يقـػ بو الجائغ أثشاء مخافعة إلثبات حقو.

ة يشقصع التقادـ السكدب بسصالبة صاحب الحق بحقو، ويجب أف تكػف ىحه السصالبة قزائي    
. كسا إذا رفع السالظ عمى الحائد 3عغ شخيق رفع دعػػ مغ صاحب الحق ضج الحائد أو نائبو

دعػؽ استحقاؽ يصالبو فييا الخخوج مغ العقار ولػ كانت السحكسة غيخ مخترة، ولكي يشقصع 
التقادـ بالسصالبة القزائية يجب أف تشتيي الجعػػ بحكع لرالح السجعى، أما إذا سقصت أو 

. فأؼ رفس لمجعػػ ميسا كاف سببو شكمي أو مػضػعي 4فييا ال يشقصع التقادـرفس الفرل 
 .يؤدؼ ذلظ إلى إلغاء انقصاع التقادـ

، ومغ أجل ذلظ ال يكفي لقصع التقادـ مخاجعة 5ويعتبخ كأف لع يكغ ويبقى التقادـ ساريا    
غ أجل الحرػؿ قاضي األمػر السدتعجمة، كسا ال تكفي السصالبة اإلدارية وكحا تقجيع شمب م

عمى السداعجة القزائية لإلعفاء مغ الخسـػ ولػ قبمتو السحكسة، ألف مثل ىحه الصمبات ال 
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. وججيخ بالحكخ أف أثخ االنقصاع يبقى ما بقيت الجعػػ 1تشصػؼ عمى مصالبة قزائية بالحق
 قائسة.

 ب. انقظاع التقادم باإلقخار: 

يشقصع التقادـ إذا أقخ السجيغ » ى ما يمي: مغ القانػف السجني الجدائخؼ عم 318تشز السادة 
بحق الجائغ إقخارا صخيحا أو ضسشيا ويعتبخ إقخارا ضسشيا أف يتخؾ السجيغ تحت يج الجائغ ماال لو 

 2مخىػنا رىشا حيازيا تأميشا لػفاء الجيغ.

يدتخمز مغ نز السادة أف التقادـ يشقصع إذا أقخ الحائد بالحق الحؼ يحػزه لراحب ىحا    
ق، حيث أف ىحا اإلقخار ال يشصػؼ عمى اإلقخار بالػاقع فحدب وإنسا أيزا عمى ترخؼ الح

 . حيث نز السذخع عمى نػعيغ مغ اإلقخار: 3قانػني وىػ الشدوؿ عسا انقزى مغ مجة التقادـ

 ( اإلقخار صخيح:1

يرجر اإلقخار الرخيح مغ الحائد وال يذتخط ؼيو شكل معيغ، فقج يكػف مكتػبا أو غيخ     
 . 4مكتػب، ويقخ الحائد بػاسصتو أف العيغ التي في حػزتو ىي ممظ لذخز آخخ

 ( اإلقخار الزسشي:2

مغ أمثمتو دفع الحائد أجخة الذيء الحؼ يحػزه إلى السالظ أو شمب الحائد مغ السالظ إجخاء    
5ترميحات في ىحا الذيء.

 

ابقة الحكخ فإنو يتختب عمى ومشو فإف تحقق انقصاع التقادـ السكدب بدبب مغ األسباب الد   
ذلظ أف ما مزى مغ مجتو الدابقة يدقط وإذا بجأ تقادـ ججيج فإنو يبجأ مغ وقت صجور الحكع 

  6في دعػػ السصالبة بالحق، ومغ يػـ اإلقخار بالحق إذا انقصع التقادـ بدببو.
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 الفخع الثاني: التقادم القريخ الخسدي السكدب للسلكية

ف تكدب السمكية وبعس الحقػؽ العيشية إذا استسخت الحيازة خسدة تقزي القاعجة العامة بأ
عذخة سشة، إال أنو إلى جانب التقادـ الصػيل الحؼ سبق التصخؽ إليو يػجج تقادـ قريخ األجل 
عغ شخيقو تكتدب السمكية بػضع اليج لسجة عذخ سشػات شخيصة أف يدتشج الحائد الحؼ وضع 

وىحا ما سشػضحو في ىحا الفخع عمى  1بحدغ نية. يجه عمى العقار إلى سبب صحيح مقخوف 
 الشحػ التالي: 

 أوال: التقادم القريخ السكدب للسلكية

ىػ وسيمة يؤدؼ بيا الحائد إلى كدب الحق العيشي عمى العقار دوف السشقػؿ، وذلظ إذا     
أف  . ويذتخط عالوة عمى ذلظ2تػافخت الحيازة القانػنية الخالية مغ العيػب مجة خسذ سشػات

تكػف الحيازة مقتخنة بحدغ نية ومدتشجة إلى سبب صحيح، وىحاف الذخشاف الخاصاف بالتقادـ 
  3القريخ ىسا المحاف يبخراف تقريخ السجة إلى ىحا الحج.

 ثانيا : الذخوط الخاصة بالتقادم السكدب القريخ

ة التقادـ مغ القانػف السجني الجدائخؼ عمى أف مج 828نز السذخع الجدائخؼ في السادة    
السكدب القريخ عذخ سشػات، وتدخؼ عمييا قػاعج التقادـ السكدب الصػيل مغ حيث وقػعو 

 والسياديغ التي يسكغ أف يدخؼ عمييا والتسدظ بو أماـ القزاء.

والتقادـ السكدب القريخ يخز العقارات دوف السشقػالت، إال أف السذخع استثشى مشيا االرتفاقات 
 ادـ السكدب الصػيل فقط.الطاىخة فيي تكدب بالتق

وتججر اإلشارة إلى أف حائد حق السمكية الحؼ يقع عمييا حق االرتفاؽ لو أف يكتدب السمكية 
 4واالرتفاؽ معا بالتقادـ القريخ إذا ما تػافخت شخوشو.

                                                           
267د. دمحم أحمد عابدٌن، المرجع السابك، ص  
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579د. دمحم حسٌن منصور، المرجع السابك، ص  
2
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وعميو سشتشاوؿ الدشج الرحيح وحدغ الشية باعتبارىسا الذخشيغ المحيغ يختز بيسا التقادـ 
 ػ التالي: الخسدي عمى الشح

 الدشج الرحيح: 

في فقختيا الثالثة مغ القانػف السجني  828عخفو السذخع الجدائخؼ ضسغ نز السادة    
الدشج الرحيح ىػ ترخؼ يرجر عغ شخز ال يكػف مالكا لمذيء أو » الجدائخؼ عمى أنو: 

 1«صاحب الحق السخاد کدبو بالتقادـ ويجب إشيار الدشج.

كل ترخؼ » السرخية في تسمظ العقار بالتقادـ الخسدي بأنو: كسا عخفتو محكسة الشقس    
قانػني يدتشج إليو واضع اليج في حيازتو لمعقار، ويجعل وضع يجه عميو حالال سميسا مغ شبية 
الغرب في نطخه واعتقاده. والسخاد يكػف الدبب صحيحا في ىحا الباب ىػ أف يكػف بصبيعتو 

 2السترخؼ.ناقال لمسمظ لػ أنو صجر مغ مالظ أىل 

 حيث يتزح مغ ذلظ أنو يمـد لتػافخ الدبب الرحيح عجة شخوط:   

 أ. الذخط األول: أن يرجر الترخف القانؾني للحائد باعتباره خلفا خاصا

ومثاؿ ذلظ البيع واليبة والػصية بساؿ معيغ، واألحكاـ الشاقمة لمحق، كحکع رسػ السداد     
 3عمى شمب دائشيو. الحؼ يؤدؼ إليو ندع ممكية السجيغ بشاءا

ومغ ثع يتعيغ استبعاد السيخاث ألنو ليذ ترخفا قانػنيا، بل ىػ واقعة قانػنية تشقل الحق     
إلى الحائد باعتباره خمفا عاما، وكحا الػصية بحرة شائعة مغ التخكة فيي ال ترمح بجورىا 

التقادـ الدباعي، سببا صحيحا يدتشج إليو السػصى لو لتسمظ ما اختز بو مغ عقارات التخكية ب
ألف الػصية في ىحه الحالة وإف كانت ترخفا قانػنيا فإنيا ال ترجر إلى السػصى لو مغ حيث 

 4كػنو خمفا خاصا.

 
                                                           

من المانون المدنً الجزائري سالف الذكر  828أنظر المادة  
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 ب. الذخط الثاني: أن يكؾن الدشج صادر مؽ غيخ السالػ

ذكخنا أنو يذتخط في الدشج الرحيح أف يكػف صادرا مغ غيخ السالظ، وليذ الدشج أو    
انػني بحاتو ىػ الحؼ يكدب السمكية، وإنسا الحؼ يكدبيا ىػ وضع اليج السجة الترخؼ الق

 1القانػنية السبشية عمى سشج صحيح.

وعمى ذلظ إذا صجر مغ السالظ فإنو ال يعتبخ سشجا صحيحا يجيد لمحائد أف يتسمظ بالتقادـ     
صيع مغ صجر لو الخسدي، فإذا قاـ سبب يؤدؼ إلى إبصاؿ ىحا الترخؼ أو فدخو، فإنو ال يدت

الترخؼ أف يتسدظ بالتقادـ الخسدي ،لكي يحػؿ دوف ىحا اإلبصاؿ أو الفدخ ويجػز لمسترخؼ 
 2أف يخجع عميو مادامت دعػػ اإلبصاؿ أو الفدخ لع تدقط بالتقادـ.

ويخاعى أف ترخؼ الذخيظ عمى الذيػع في جدء مفخز مغ العقار الذائع يعج سشجا     
بو بالتقادـ ىػ السمكية السفخزة، والذخيظ السترخؼ ال يسمظ إآل صحيحا، ألف الحق السخاد کد

 ممكية شائعة.

 ج. الذخط الثالث: أن يكؾن الترخف ناقال للسلكية فيسا لؾ كان صادرا مؽ السالػ 

، 3يذتخط في الدشج الرحيح أف يكػف بصبيعتو ناقال لمسمكية، ؼيسا لػ كاف صادرا مغ السالظ    
وسػؼ يتختب عمى ذلظ أف يشجر کدب الحق بالتقادـ الخسدي ،ألف  كسا يجب أف يكػف مدجال

مكاتب الذيخ العقارؼ ال تقـػ بتدجيل الترخؼ ، إال إذا قجمت إلييا مدتشجات ممكية 
 4السترخؼ.

كسا يجب أف يكػف الترخؼ مػجػد قانػنا ناقل السمكية، وبالتالي فإف الػقائع السادية ال      
ليدت بترخفات قانػنية، وبالتالي ال يعتبخ بػجو خاص سشجا تعتبخ سشجا صحيحا، إذ ىي 

     صحيحا السيخاث في عقار معيغ بالحات عقج اإليجار وعقج العارية وعقج الخاصة والػديعة

                                                           
277 أمٌن عابدٌن، المرجع السابك، صدمحم 
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و الػكالة، وغيخه مغ العقػد التي ليذ مغ شأنيا أف تشقل السمكية وال تشذئ إال التدامات 
 1حكع القزائي.شخرية، القدسة االختيارية، الرمح، ال

 د. الذخط الخابع: أن يكؾن الترخف مؾجؾدا قانؾنا

ال يعتبخ سشجا صحيحا الترخؼ الباشل بصالنا مصمقا، والترخؼ الرػرؼ صػرية مصمقة،     
. كأف يعيج شخز إلى 2والترخؼ الطشي أؼ الحؼ ال وجػد لو إال في مخيمة الحائد واعتقاده

ذخز مبمغا إياه أنو اشتخػ لو عقارا معيشا، ؼيزع آخخ بأف يذتخؼ لو عقار ؼيأتيو ىحا ال
السػكل يجه عميو اعتقادا مشو أف وكيمو قج اشتخػ لو ىحا العقار باسسو، وىحا العقج الطشي أو 

. بيشسا يرمح كدشج صحيح العقج الباشل بصالنا 3الػىسي ال يرمح أف يكػف سشجا صحيحا
  .4ـ ىحا الذخطسخ مجة ؾياندبيا، وكحلظ العقج السعمق عمى شخط فا

 ه. الذخط الخامذ: أن يكؾن الدشج الرحيح مذيؾرا

ال تشتقل السمكية »مغ القانػف السجني الجدائخؼ بقػليا:  793نرت عمى ذلظ السادة     
والحقػؽ العيشية األخخػ في العقار سػاء كاف ذلظ بيغ الستعاقجيغ أـ في حق الغيخ إال إذا 

لقانػف وباألخز القػانيغ التي تجيخ مرمحة شيخ روعيت اإلجخاءات التي يشز عمييا ا
  5«العقار.

» السشطع لمذيخ العقارؼ في الجدائخ عمى ما يمي:  74 75مغ األمخ رقع  15كسا تشز السادة 
كل حق ممكية وكل حق عيشي آخخ يتعمق بعقار ال وجػد لو بالشدبة لمغيخ إآل مغ تاريخ إشياره 

ف نقل السمكية عغ شخيق الػفاة يدخؼ مفعػلو مغ يػـ وفاة في مجسػعة البصاقات العقارية غيخ أ
 «أصحاب الحقػؽ العيشية

                                                           
 278دمحم أحمد عابدٌن، المرجع السابك، ص  
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من المانون المدنً الجزائري سالف الذكر 793أنظر المادة  
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إف العقػد اإلدارية واالتفاقات التي تخمي إلى » مغ ذات األمخ ما يمي:  16وتزسشت السادة    
إنذاء أو نقل أو ترخيح أو تعجيل أو انقزاء حق عيشي ال يكػف ليا أثخ بيغ األشخاؼ إآل مغ 

1«ا في مجسػعة البصاقات العقارية.تاريخ نذخى
 

وبالتالي فالعقج غيخ السذيخ ال يشقل السمكية في القانػف الجدائخؼ وال يعتبخ سشجا صحيحا،    
والدشج الرحيح ىػ الدشج الحؼ يؤدؼ إلى نقل السمكية وألف الترخؼ في ذاتو وال يختبو ىحا 

 2األثخ وإنسا يختبو التدجيل.

 II:حدؽ الشية . 

غ الشية أف الحائد يجيل أنو يعتجؼ عمى حق الغيخ، ويعتقج أف مغ ترخؼ إليو ىػ يقرج بحد
السالظ أو صاحب الحق العيشي مػضػع الترخؼ، وبالتالي فإف حدغ الشية ىػ اعتقاد 

 السترخؼ إليو

، فإذا كاف ىحا االعتقاد يذػبو 3اعتقادا تاما وقف الترخؼ أف السترخؼ مالظ لسا يترخؼ ؼيو
ع حدغ الشية، فالحائد يكػف حدغ الشية إذا كاف يجيل العيب الحؼ شاب الدشج أدنى شظ امتش

 4الرحيح.

ومغ ثع فإف عمع الحائد بعيػب سشج السترخؼ، وأف ىحا الدشج باشال أو قابال لإلبصاؿ أو     
الفدخ أو معخض لإللغاء بأؼ وجو مغ الػجػه يشفي عشو حدغ الشية الػاجب تػافخىا ؼيو، ومثاؿ 

تعامل الحائد مع مالظ سشجه عقج بيع صجر لو مغ قاصخ وكاف يعمع ذلظ، فإنو يكػف  ذلظ إذا
عالسا بأف سشج مغ ترخؼ لو في العقار قابل لإلبصاؿ وأف القاصخ إذا أبصل ىحا الدشج أصبح 
السترخؼ غيخ مالظ بأثخ رجعي، أؼ أنو يكػف عالسا بأنو يتعامل مع شخز مغ السحتسل أنو 

  5يشتفي حدغ نيتو. يكػف غيخ مالظ فيشا

                                                           
1
، المتضمن إعداد مسح األراضً العام وتأسٌس السجل العماري، 1975فمبر نو 12، المؤرخ فً  75/  74من األمر رلم  16، 15أنظر المادتٌن   

  92، العدد1975نوفمبر  18الجرٌدة الرسمٌة المؤرخة فً 
15حمالوي شارف ٌوسف، المرجع السابك، ص  
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584دمحم حسٌن منصور، المرجع السابك، ص  
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 828/ 02يو الحق وىحا شبقا لشز السادة وبيحا يجب تػافخ حدغ الشية عشج الحائد وقت تمؿ   
وال يذتخط تػافخ حدغ الشية إآل وقت » مغ القانػف السجني الجدائخؼ التي تشز عمى ما يمي: 

 1«تمقي الحق

ػىخؼ كسا لػ كاف الدشج مػقػفا، كسا يدتبعج حدغ الشية كحلظ لمحائد إذا كاف عالسا بعيب ج    
أو عمع الحائد وىػ يذتخؼ العقار بأف ممكية البائع محل نداع في دعػػ أماـ القزاء، ألف ىحا 

 .2العمع يشافي االعتقاد األكيج بأف البائع مالظ العقار

حيث يفتخض في الحائد الحؼ يتسدظ بالتقادـ السكدب القريخ أنو حدغ الشية، فال يكمف     
حدغ نيتو إلى أف يقـػ الجليل عمى العكذ، ومغ ثع فإنو إذا ادعى السالظ الحؿيقي أف  إثبات

الحائد لع يكغ حدغ الشية، وأنو كاف يعمع وقت تمقي السمكية أف السترخؼ غيخ مالظ، ؼيقع 
سػء نية الحائد بكافة شخؽ اإلثبات السقخرة قانػنا وذلظ ألف سػء  اإلثبات، ويسكغ إثباتعبء 

 3عة مادية يجػز إثباتيا بالشية والقخائغ.الشية واق

ومشو وكخالصة ليحيغ الذخشيغ، فإنو الكتداب السمكية بالتقادـ القريخ يجب أف يتػافخ في     
نفذ الػقت حدغ الشية إضافة إلى تػافخ إرادة سميسة خالية مغ العيػب، وضخورة تػافخ الدشج 

 الرحيح.

ؾ نػع آخخ مغ التقادـ السكدب لمسمكية، وىػ التقادـ وتججر اإلشارة والتشػيو إلى أنو ىشا    
     مغ القانػف السجني الجدائخؼ التي تشز عمى ما يمي: 829األشػؿ وىحا شبقا لشز السادة 

ال تكتدب بالتقادـ في جسيع األحػاؿ الحقػؽ السيخاثية إال إذا دامت الحيازة ثالثا وثالثيغ  "
 .4"( سشة33)

أعاله ،أنيا تخالف القػاعج األساسية في الحيازة وال يسكغ التدميع بو، يتبيغ مغ نز السادة     
فسغ الػاجب عمى السذخع أف يقػؿ: أف حق اإلرث يدقط بالتقادـ السدقط، أؼ ال يجػز سساع 

                                                           
 من المانون المدنً الجزائري سالف الذكر 828/  02أنظر المادة  
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 109، 108الحاج هنً جوهر، المرجع السابك، ص ص  
2
  

285دمحم أحمد عابدٌن، المرجع السابك، ص  
3
  

المدنً الجزائري سالف الذكر من المانون 829أنظر المادة  
 4

  



---------------------------------------للحيازة عامةاألحكام ال  

 
50 

الجعػػ ؼيو ال أف يقػؿ: أف حق اإلرث يكدب بالتقادـ السكدب، وبشاءا عمى ىحا يجب أف 
لتقادـ السكدب إلى التقادـ السدقط، ويؤيج ذلظ ما ورد في يشتقل الكالـ في حق اإلرث مغ ا

أما دعػػ اإلرث، » السحكخة اإليزاحية لمسذخوع التسييجؼ، فيي قج أبخزت ىحا الخصأ إذ تقػؿ:
 1«.فيي تدقط بثالث وثالثيغ سشة، والتقادـ ىشا مدقط ال مكدب

 خالصة الفرل األول

يازة صحيحة، البج مغ تػافخ مجسػعة مغ ندتشتج مسا سبق دراستو أنو لكي تكػف الح    
الذخوط شخط االستسخار، شخط اليجوء، وشخط الػضػح، وشخط الطيػر(، وحتى تقـػ الحيازة 

 البج مغ تػافخ الخكشيغ )الخكغ السادؼ، والخكغ السعشػؼ (.

كسا أف الحيازة مغ حيث محميا تخد عمى األشياء السادية و كحلظ تخد عمى الحقػؽ العيشية     
األصمية، وبالتالي فالحيازة ال تخد عمى الحقػؽ الذخرية والحقػؽ السعشػية وال عمى مجسػعة 

 مغ األمػاؿ سػاء كانت مجسػعة قانػنية، كالتخكة أو مجسػعة واقعية كالسحل التجارؼ.

وتشتقل الحيازة مغ شخز إلى أخخ باالستخالؼ إما بقػة القانػف وإما باالتفاؽ أو بشاءا عمى     
ة عقجية غيخ أنو يسكغ لمحيازة أف تدوؿ متى فقجت عشرخييا، أو بفقج أحج عشرخييا عالق

السادؼ أو السعشػؼ.

                                                           
1
المصري، الطبعة األولى، دار الفكر  حسن محمود عبد الداٌم عبد الصمد، التمادم وإسماطه للحموق دراسة ممارنة بٌن الفمه االسالمً والمانون المدنً 

  405، 404، ص ص 2009الجامعً، مصر، 
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 الفرل الثاني: األحكام اإلجخائية للحيازة في التذخيع الجدائخي 

تتستع الحيازة بيغ األنطسة القانػنية بسكانة بالغة األىسية، ليذ مغ الػجية الشطخية      
ا يتختب عمييا مغ آثار، فالحيازة ىي عشػاف السمكية الطاىخة، إذ غالبا ما يكػف فحدب، وإنسا لس

حائد الذيء ىػ السالظ وعمى مغ يجعي خالؼ ذلظ فعميو إثبات العكذ، وليحا فقج كفل ليا 
 السذخع الحساية القانػنية الالزمة.

ذخيع الجدائخؼ، وذلظ وبشاءا عمى ذلظ سشعالج في ىحا الفرل األحكاـ اإلجخائية لمحيازة في الت
 وفقا لسا يمي:  مغ خالؿ مبحثيغ

 دعاوػ حساية الحيازة. السبحث األول:

 .و زواليا الحيازة إنتقاؿ :ثانيالسبحث ال
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 السبحث األول: دعاوى حساية الحيازة 

وضع السذخع الجدائخؼ لحساية الحيازة ثالث دعاوػ، ويبجو مغ التختيب الحؼ ورد في     
ػف السجني الجدائخؼ أف السذخع قج رتبيا تبعا لجرجة االعتجاء، فجعػػ استخداد الحيازة تعشي القان

أف الحيازة قج انتدعت فعال، أما دعػػ مشع التعخض فإنو يسثل تعخضا لمحيازة لع يبمغ ندع اليج، 
أما الجعػػ الثالثة والتي تقـػ عمى االحتساؿ في حرػؿ تيجيج لمحيازة فيي دعػػ وقف 

، وفي ىحا السبحث سشحاوؿ التعخؼ عمى كل دعػػ عمى حجػ مغ خالؿ 1عساؿ الججيجةاأل
 ثالث مصالب كسا يمي:

 السظلب األول: دعؾى استخداد الحيازة

فخؽ القانػف الجدائخؼ بذأف أحكاـ دعػػ استخداد الحيازة بيغ القانػف السجني، وقانػف     
ع إلى ىحه الشرػص مع ما وصل إليو الفقو اإلجخاءات السجنية واإلدارية الجدائخؼ، وبالخجػ 

سشحاوؿ التعخيف بيحه الجعػػ والتعخؼ عمى أشخافيا وكحا تبياف الذخوط الػاجب  2والقزاء
 تػافخىا مغ خالؿ ثالث فخوع وفقا لسا يمي:
 الفخع األول: التعخيف بجعؾى استخداد الحيازة

حيازة، وبياف شبيعتيا القانػنية وفقا سيتع مغ خالؿ ىحا الفخع دراسة تعخيف دعػػ استخداد ال    
 لسا يمي:

 أوال: تعخيف دعًؾ استخداد الحيازة

لع يعخؼ السذخع الجدائخؼ دعػػ استخداد الحيازة وإنسا اكتفى باإلشارة إلييا في نز السادة      
يجػز لحائد العقار إذا فقج حيازتو » مغ القانػف السجني الجدائخؼ التي تزسشت ما يمي:  817
يصمب خالؿ الدشة التالية بفقجىا، ردىا إليو فإذا كاف فقج الحيازة خؽية بجأ سخياف الدشة مغ أف 

 3«ويجػز أيزا أف يدتخد الحيازة مغ كاف حائدا بالشيابة مغ غيخه. وقت انکذاؼ ذلظ.

                                                           
88لفتً هامل العجٌلً، المرجع السابك، ص  
1
  

189ة، المرجع السابك، ص لادري نادٌ 
2
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غيخ أنو يسكششا تعخيف دعػػ استخداد الحيازة بأنيا شمب مغ كانت العيغ محل الحيازة بيجه،    
مشو بغيخ حق، كغرب أو حيمة مثال، بإعادة حيازتو إليو إلى حيغ صجور حكع في  وأخحت

 1السػضػع بذأف السدتحق ليا.

(Action en justice pour demander a etre reintegré dans la possession) ، 

وكحلظ تعخؼ بأنيا الجعػػ التي يتسدظ فييا السجعى بحيازتو التي سمبت مشو شالبا الحكع    
 2إلداـ السجعى عميو بتدميع العقار إليو.ب

ويقرج بجعػػ استخداد الحيازة أيزا الجعػػ التي يخفعيا كل حائد لعقار أو حق عيشي     
عقارؼ، والحؼ فقج حيازتو شالبا فييا بخد ىحه الحيازة ضج الغيخ، الحؼ قاـ بانتداعيا وسمبيا مشو 

 3بالقػة أو الغرب.

اريف أف دعػػ استخداد الحيازة، ىي الجعػػ التي يخفعيا حيث يدتشتج مغ خالؿ ىحه التع
الحائد أو مغ يشػبو يصالب فييا استخداد حيازتو مغ الغيخ، الحؼ سمبيا مشو بغيخ حق، إلعادة 

 الحيازة إلى صاحبيا.

ويتبيغ مغ ىحه التعاريف أف دعػػ استخداد الحيازة، ىي دعػػ مػضػعية تتخح صػرة    
ي السجعى االعتجاء عمى الحيازة، ويصالب بالحكع بجداء ىحا االعتجاء، دعػؽ اإللداـ، حيث يجع

 4ويتسثل ىحا الجداء في إعادة الذيء إلى أصمو فيػ إذف جداء عيشي.

حيث أف ىحه الجعػػ تقـػ أساسا عمى حساية الشطاـ العاـ، ومغ ثع رد االعتجاء غيخ    
ف يخد ما استػلى عميو، حتى ولػ السذخوع عمى الحيازة، باعتبار أنو يجب عمى السغترب أ

كاف ىػ السالظ الحؿيقي إلى حيغ صجور الحكع في السػضػع بخرػص السدتحق ليا، فال 

                                                           
<425، ص 2016بلحاج العربً، الحموق العٌنٌة فً المانون المدنً الجزائري، دراسة ممارنة، دار هومة، الجزائر،  
1
  

2
أنظر أٌضا السٌد عبد  ،187، ص 1977ى، دار الفكر العربً، مصر، وجدى راغب، مباديء المضاء المدنً ) لانون المرافعات(، الطبعة األول 

  435الوهاب عرفة، الملكٌة العمارٌة فً ضوء الفمه ولضاء النمض، المرجع السابك، ص 
3
الحٌازة،  أٌضا أنور طلبة، ، أنظر103، ص 1992عدلً أمٌر خالد، الحماٌة المدنٌة والجنائٌة لوضع الٌد على العمار، منشأة المعارف، مصر،  

  141المرجع السابك، ص 

 187وجدى راغب، المرجع السابك، ص 
4
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بل يجب عمييع استخدادىا  عمييا قانػنا، وليذ اقتزاء يسكغ لألفخاد عخقمة انتفاع الحائد بالعقار
1عغ شخيق القزاء وفقا لإلجخاءات السشرػص حقػقيع بأنفديع.

 

 الظبيعة القانؾنية لجعؾى استخداد الحيازة ثانيا:

يخػ أغمب الفقو والقزاء في فخندا أف دعػػ استخداد الحيازة، ىي دعػػ شخرية وليدت 
 2دعػؽ عيشية.

وبخالؼ الفقو الفخندي فإف دعػػ استخداد الحيازة في الفقو السرخؼ، دعػػ تتخاوح بيغ أف     
نتداع الحيازة، فيي دعػػ مغ دعاوػ تكػف دعػػ وضعت جداء لعسل غيخ مذخوع ىػ ا

 .3السدؤولية، وبيغ أف تكػف دعػػ وضعت لحساية الحيازة فيي دعػػ مغ دعاوػ الحيازة

وتججر اإلشارة إلى أف دعػػ استخداد الحيازة تذارؾ دعاوػ السدؤولية ويتجمى ذلظ في عجة    
 نػاح:

ل يحػز لحداب غيخه، حيث يجػز رفعيا مغ الحائد العخضي الحؼ ال يحػز لحداب نفدو ب -
يكػف لمذخز مجخد سيصخة مادية عمى الذيء، أما إذا انتدعت مشو ىحه الديصخة كاف  يكفي أف

ىحا عسال غيخ مذخوع جداؤه رد ىحه الديصخة لسغ كانت لو سابقا وذلظ عغ شخيق دعػػ 
أو عمى استخداد الحيازة، وكحلظ الحاؿ ؼيسا لػ قامت الحيازة عمى عسل مغ أعساؿ التدامح 

 وقت. تخخيز إدارؼ يجػز الخجػع ؼيو في أؼ

يجػز رفعيا مغ الحائد إذا اكتسل لمحيازة عشرخاىا فأصبحت حيازة قانػنية، ولكشيا لع تدتقخ  -
 استقخارا كاؼيا ولػ لع تجـ سشة كاممة.

حيث يعتبخ انتداعيا بالقػة كحلظ عسال غيخ مذخوع، وتكػف ىشا أيزا دعػؽ استخداد الحيازة    
جداء عمى القػة التي استعسمت في ندع الحيازة، ورد الحيازة إلى صاحبيا في ىحه الحالة أقخب 

 1إلى أف يكػف جداء عمى عسل غيخ مذخوع.

                                                           
425، ص424بلحاج العربً، المرجع السابك، ص  
1
  

 
2
 Colin et Capitant, traité de droit civil français, tome 2, par juliotlamorandiere, 1959, p 217 

119ع الٌد على العمار، المرجع السابك، ص عدلً أمٌر خالد، الحماٌة المدنٌة و الجنائٌة لوض 
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 كسا تذارؾ دعػػ استخداد الحيازة دعاوػ الحيازة ) العيشية ( في عجة نػاح أيزا :    

كانت قج دامت سشة كاممة، أؼ كانت حيازة إذا انتدعت الحيازة بغيخ القػة فإنيا ال تخد إال إذا  -
 . 2دامت مجة كاؼية وفي ىحا مفيـػ لحساية الحيازة ذاتيا مدتقخة

يجػز رفع الجعػػ ضج مغ انتقمت إليو حيازة العقار السغترب مغ مغترب الحيازة، حتى لػ  -
ية، األخيخ حدغ الشية، وفي ىحا الرجد فإف دعػػ استخداد الحيازة ىي دعػػ عيش كاف ىحا

فخغع أنيا جداء عمى االغتراب في حج ذاتو، إال أنيا تعتبخ كحلظ حساية لمحيازة، ؼيجػز 
 3لمحائد عغ شخيقيا استخداد حيازتو مغ الغيخ ولػ كاف ىحا الغيخ حدغ الشية.

 الفخع الثاني: أطخاف دعؾى استخداد الحيازة 

وىسا السجعى والسجعى يقرج بأشخاؼ وخرـػ دعػػ استخداد الحيازة ىع أشخاص الجعػػ    
 عميو، وىحا ما سشجرجو في ىحا الفخع عمى الشحػ التالي:

 أوال: السجعى في دعؾى استخداد الحيازة

مغ  525مغ القانػف السجني الجدائخؼ سالفة الحكخ، وكحا السادة  817بالخجػع إلى أحكاـ السادة 
يجػز رفع دعػػ استخداد » قانػف اإلجخاءات السجنية و اإلدارية، نججىا تشز عمى مايمي: 

الحيازة لعقار أو حق عيشي عقارؼ مسغ اغتربت مشو الحيازة بالتعجؼ و اإلكخاه وكأف لو وقت 
 4«حرػؿ التعجؼ أو اإلكخاه، الحيازة السادية أو وضع اليج اليادؼ العمشي.

خة وبشاءا عمى ىاتيغ السادتيغ، فإف السجعى ىػ مغ كاف حائدا لمعقار حيازة ىادئة ومدتق   
 5وغيخ قائسة عمى اإلكخاه، أؼ تكػف خالية مغ العيػب.

 حيث يجب عمى السجعى أف يثبت أنو في الػقت الحؼ انتدعت مشو الحيازة كاف حائدا لمعقار.  

                                                                                                                                                                                           
1
  925عبد الرزاق أحمد السنهوري، أسباب كسب الملكٌة، الجزء التاسع، المرجع السابك، ص  

 193لادري نادٌة، المرجع السابك، ص  
2
  

926، 925عبد الرزاق أحمد السنهوري، أسباب كسب الملكٌة، الجزء التاسع، المرجع السابك، ص ص  
3
  

من لانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة الجزائري سالف الذكر.  525ظر المادة أن 
4
  

 96لفتی هامل العجٌلً، المرجع السابك، ص  
5
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وليذ مغ الزخورؼ في دعػػ استخداد الحيازة أف يكػف الحائد حائدا أصميا، حيث يجػز    
حيث ال  1كػف مجعيا في دعػػ استخداد الحيازة.لمحائد العخضي أؼ الحائد لحداب غيخه أف ي

في ىحه الجعػػ عمى خالؼ الجعػييغ األخخييغ أف يكػف الحائد قج تػفخت  يذتخط في السجعى
وإنسا يكفي تػفخ الحيازة السادية، وليحا يجػز  –السادؼ والسعشػؼ  -في حيازتو عشرخؼ الحيازة 

ع الجعػػ عمى مغ سمب الحيازة مشو، أؼ أنو لمسدتأجخ والسختيغ رىشا حيازيا والسعيخ أف يخف
يجػز لمحائد العخضي رفع ىحه الجعػػ رغع أنو ليذ مغ الزخورؼ أف يكػف حدغ الشية لكي 

 2يقـػ بخفعيا، فقج يجػز لمحائد سيء الشية رفع الجعػػ.

وكحلظ يجػز لسغ قامت حيازتو عمى عسل مغ أعساؿ التدامح، وىػ مثل الحائد العخضي    
عشرخ القرج في الحيازة، ولجيو الديصخة السادية فقط، لو الحق في رفع دعػػ  مجخد مغ

استخداد الحيازة، كسا يجػز رفعيا مسغ حرل عمى تخخيز مغ الجية اإلدارية في االنتفاع 
ولػ أف حيازتو لمسمظ العاـ معخضة  3بعقار سػاء كاف مسمػكة لمجولة ممكية عامة أـ خاصة،

 رجػع الجية اإلدارية في التخخيز.لمدواؿ في أؼ وقت بسجخد 

حيث أنو لمحائد عمى سبيل التدامح والحائد بسػجب تخخيز إدارؼ أف يدتخد الحيازة بجعػؽ 
استخداد الحيازة، حتى مغ السالظ نفدو الحؼ أجاز الحيازة عمى سبيل التدامح، أو مغ الجية 

و، ال باعتبارىا تجيخ السمظ اإلدارية إذا كانت ىحه األخيخة قج انتدعت الحيازة مغ السخخز ل
(، كأف Pouvoir general reglementaireالعاـ، بل بسػجب سمصتيا العامة التشطيسية )

 4تدترجر قخار باعتبار األعساؿ التي دعت االنتداع الحيازة مغ أعساؿ السشفعة العامة.

 ثانيا: السجعى عليو في دعؾى استخداد الحيازة

خداد الحيازة الذخز الحؼ انتدع الحيازة مغ الحائد بالقػة أو يقرج بالسجعى عميو في دعػػ است
 بالغرب عمشا أو خؽية، ويذتخط في العسل الحؼ صجر مغ السجعى عميو ما يمي:

                                                           
914، 913عبد الرزاق أحمد السنهوري، أسباب كسب الملكٌة، الجزء التاسع، المرجع السابك، ص ص  
1
  

97، 96لفتً هامل العجٌلً، المرجع السابك، ص ص  
2
  

3
جامعة نابلس، فلسطٌن،  غدٌر فوزي حسٌن عٌنبوسً، خصوصٌة دعاوى الحٌازة "دراسة ممارنة"، لانون خاص، مذكرة لنٌل شهادة ماجستٌر، 

  35، ص 2015

عبد الرزاق أحمد السنهوري، أسباب كسب الملكٌة، الجزء التاسع، المرجع السابك، ص  
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 أف يكػف ىحا العسل عجواني.  -

 1أف يكػف ىحا العسل العجواني وقع في العقار ذاتو الحؼ ىػ في حيازة الحائد. -

عسل العجواني الحؼ يرجر مغ السجعى عميو ، ال يذتخط أف يكػف وتججر اإلشارة إلى أف ال   
جخيسة في القانػف، بل يكفي العسل غيخ السذخوع مجنيا، كسا ال يمـد أف يكػف العسل غيخ 

 2السذخوع مشصػيا عمى القػة والعشف، بل يكفي االستيالء عمى العقار غربا أو خمدة.

تدعت حيازتو في أؼ يج كاف، بسعشى إذا انتقمت كسا أنو يحق لمحائد تتبع العقار الحؼ ان   
حيازة العقار مغ السغترب إلى حائد أخخ ففي ىحه الحالة بإمكانو مالحقة ذلظ الحائد باعتباره 

وبيحا فإف الخمف يعتبخ ىػ  3مجعى عميو، سػاء كاف ىحا الحائد خمفا عاما أو خمفا خاصا.
السجعى أف يدتخد مشو حيازة العقار بيحه السجعى عميو في دعػػ استخداد الحيازة، ويدتصيع 

 4الجعػػ وإف كاف حدغ الشية ال يعمع بأف سمفو قج اغترب الحيازة.

مغ القانػف السجني الجدائخؼ حيث نرت عمى ما يمي:  819وىحا ما تزسشتو نز السادة 
الذيء الحائد أف يخفع في السيعاد القانػني دعػػ استخداد الحيازة عمى مغ انتقمت إليو حيازة 

 5السغترب مشو ولػ كاف ىحا األخيخ حدغ الشية.

يفيع مغ ىحه السادة أف الحائد لو الحق في رفع دعػػ استخداد الحيازة، في األجل القانػني 
سالفة الحكخ مغ القانػف السجني الجدائخؼ، أال وىػ الدشة التي تمي  817والتي تزسشتو السادة 

 سيء الشية. فقج الحيازة، حتى ولػ لع يكغ السغترب 

كسا يشبغي اإلشارة إلى أنو ال يجػز لمسجعى رفع دعػػ استخداد الحيازة، إذا كاف مختبصا مع    
السجعى عميو بعقج وكاف انتداع الحيازة يجخل في نصاؽ ىحا العقج، حيث يجب عمى السجعى في 

                                                           
78، ص 2015الهدى للطباعة والنشر والتوزٌع، الجزائر،  الحاج هنً جوهر، الحٌازة فمها و تطبٌما، دار 
1
  

 89فتحى حسٌن مصطفى، المرجع السابك، ص  
2
  

99لفتة هامل العجٌلً، المرجع السابك، ص  
3
  

 37، 38غدٌر فوزي حسٌن عٌنبوسً، المرجع السابك، ص ص  
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استخداد ىحه الحالة رفع دعػػ ضج السجعى عميو، وىحه الجعػػ ىي دعػػ العقج وليدت دعػػ 
 1الحيازة، وذلظ إللداـ السجعى عميو بتشفيح شخوط العقج.

لكؽ اإلشكال السظخوح ما مريخ البشاء الحي يحجثو الغاصب عشج الحكؼ بخد الحيازة     
 للحائد؟

أجاب الدشيػرؼ عمى ىحا الدؤاؿ أنو في حالة ما إذا كاف السجعى عميو قج أقاـ بشاء بالعقار     
رد حيازتو لمعقار، بالحالة التي كاف عمييا وقت الغرب، وفي ىحه جاز لمسجعى أف يصمب 

 2الحالة يحكع القاضي بيجـ البشاء، وىحا الخأؼ أخحت بو محكسة الشقس السرخية.

ونحغ مغ جانبشا نؤيج ىحا الصخح في شقو األوؿ، الستسثل في رد الحيازة لمسجعي بشفذ     
شدبة لحكع القاضي بيجـ البشاء فال نؤيج ىحا الخأؼ الحالة التي كانت عمييا وقت الغرب، أما بال

ألف السجعى عميو قج يكػف حدغ الشية وىشا في ىحه الحالة، فإف القاضي بيجمو لمبشاء يدبب لو 
ضخرا ماديا وكحا ضخرا معشػيا، فإذا قاـ القاضي بيجـ البشاء ففي ىحه الحالة يقـػ بتعػيس 

 الحائد حدغ الشية. 
 قبؾل دعؾى استخداد الحيازةالفخع الثالث: شخوط 

( مغ القانػف السجني الجدائخؼ سالفتي الحكخ،  819و  817بالخجػع إلى أحكاـ السػاد )    
( مغ قانػف اإلجخاءات السجنية واإلدارية فإنو يسكششا  525و  524وكحا أحكاـ السادتيغ ) 

 عمى الشحػ التالي: 3اءحرخ الذخوط التي يجب تػافخىا لقبػؿ دعػػ استخداد الحيازة أماـ القز

 أوال: أن يكؾن السجعى حائد للعقار 

يكفي أف يكػف السجعي في دعػػ استخداد الحيازة حائدا لمعقار حيازة مادية صحيحة وخالية     
 .4مغ العيػب، وذلظ أف تكػف يجه مترمة بالعقار اتراال فعميا تجعمو تحت ترخفو السباشخ 
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ابتة وقت حرػؿ االعتجاء عمييا، ويكفي فييا أف تكػف حيازة وبالتالي تكػف لمسجعى حيازة ث    
ومعشى ىحا أنو يكفي تػافخ الحيازة السادية بذخوشيا القانػنية  1مادية ولػ لع تكغ بقرج التسمظ.

لخفع ىحه الجعػػ، ألنو ال يسكغ االستجابة لجعػػ استخداد الحيازة قبل التأكج مغ الحيازة 
ا ما ذىبت إليو السحكسة العميا في أحج قخاراتيا والحؼ جاء ؼيو ما القانػنية لخافع الجعػػ، وىح

حيث أنو بالخجػع إلى القخار السصعػف ؼيو والػثائق السخفقة بسمف الصعغ تبيغ أف » يمي: 
السصعػف ضجه أقاـ دعػػ استخداد الحيازة لقصعة أرضية يدعع أنو يحػزىا برفة دائسة وعمشية 

 عمييا الصاعغ بالقػة وقاـ بحخثيا وتدييجيا حدب قػلو. إلى غاية أف استػلى 1954مشح 

حيث أنو لمفرل في شمب واستخداد الحيازة السقجـ مغ شخؼ السصعػف ضجه كاف يشبغي     
عمى قزاة السػضػع التأكج مغ حيازة السجعى لمقصعة األرضية مػضػع الشداع حيازة قانػنية وفقا 

ءات السجنية واإلدارية، والتأكج أيزا مغ أف مغ قانػف اإلجخا 413لسا تشز عميو السادة 
السجعى عميو جخد السجعي مغ حيازتو ليحه القصعة بجوف وجو حق، وعشجئح فقط الفرل بقبػؿ 

شمب استخداد الحيازة أو رفزو حدب الحالة غيخ أف قزاة السجمذ، لتأسيذ قخارىع بإلداـ 
ػيس عغ الحخماف مغ االستغالؿ ، الصاعغ بالخخوج مغ القصعة الستشازع عمييا و الحكع بالتع

اكتفػا بالتأكيج أنو يدتغل حرة أكثخ مغ الحرة العائجة لدوجتو فيػ إذف يدتغل القصعة محل 
الشداع، بجوف وجو شخعي وبحلظ فقج قرخوا في تدبيب قخارىع ولع يعصػه األساس القانػني ، 

 2«وىحا ما يتختب عشو الشقس و اإلبصاؿ.

كاف نائبا عغ غيخه في الحيازة رفع ىحه الجعػػ، كالسدتأجخ والسدتعيخ ونشػه أنو يجػز لسغ     
والحارس والسختيغ رىغ حيازؼ ولسغ يزع اليج عمى أمػاؿ الجولة، مادامت تكفي الحيازة السادية 

وىحا ما تع إيزاحو سابقا في عشرخ  3التي ال يكػف القرج مشيا اكتداب السمكية بالتقادـ.
  الحيازة.  السجعى في دعػػ استخداد
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وفي ىحا الرجد يسكششا التداؤل إذا كان السؤجخ قج قام بتأجيخ العقار إلى مدتأجخ آخخ     
 مع قيام العقج األول، فقام السدتأجخ بانتداع الحيازة مؽ السدتأجخ األول؟

إذا قاـ السؤجخ بتأجيخ العقار إلى مدتأجخ آخخ مع ؾياـ العقج األوؿ، وانتداع السدتأجخ    
ي لمعقار الحؼ بحيازة السدتأجخ األوؿ، فإف ليحا األخيخ رفع دعػػ استخداد الحيازة مغ الثان

السدتأجخ الثاني عمى اعتباره حائدا عخضيا، وال يجػز إدخاؿ السؤجخ في الجعػػ في ىحه 
الحالة، ألف ما يخبصو بو ىػ العالقة العقجية، أما إذا أراد اختراـ السؤجخ فإف ذلظ البج مغ أف 

في دعػػ مدتقمة لتسكيشو مغ العيغ السدتأجخة تشفيحا لعقج اإليجار أو شمب التعػيس عسا يكػف 
 1أصابو مغ ضخر.

 ثانيا : أن تكؾن حيازة السجعى قج سلبت ) فقج الحيازة ( 

 مغ القانػف السجني الجدائخؼ سالفة الحكخ. 817نرت عمى فقج الحيازة السادة  

ائد حخمانا كامال مغ االنتفاع بالعيغ بالقػة، ولكغ ال يمـد حيث يقرج بفقج الحيازة حخماف الح   
 2أف يتػفخ ذلظ باإلكخاه، ؼيكفي أف يكػف رغع إرادة الحائد.

وعمى السجعي إثبات أنو قج انتدعت مشو حيازة العيغ السصمػب استخدادىا كميا أو جدئيا      
خجاعا، ومعشى ىحا أف سمب بغيخ رضاه عشػة أو إكخاىا، أو بغيخ عمسو أؼ خؽية أو خمدة أو 

الحيازة لو عجة صػر قج يكػف في صػرة ضاىخة وقج يكػف في صػرة غيخ ضاىخة ) عغ شخيق 
 3الخفاء (.

وبالتالي فإنو يذتخط لقبػؿ دعػػ االستخداد سمب الحيازة ماديا وبرفة كاممة بصخيق غيخ     
لسعشػية كالغر والخجاع والتجليذ مذخوع حيث ال يذتخط لؿياـ الدمب القػة السادية فتجػز القػة ا

 4واإلكخاه.
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كسا أنو قج يكػف سمب الحيازة عغ شخيق مذخوع، ذلظ كأف يكػف عغ شخيق التشفيح     
القزائي، مثل تشفيح القخار الرادر مغ قاضي الحيازة ولع يكغ الحائد شخفا ؼيو، أو حكسا 

غ السثػؿ أماـ السحكسة، وذلظ غيابيا، كاف اختراـ الحائد ؼيو بإجخاءات باشمة بقرج مشعو م
حتى يرجر الحكع في غيبتو باعتبار أف الحيازة قج سمبت مشو رغع إرادتو ألنو ال يدتصيع 

 1مقاومة ىحا التشفيح.

غيخ أنو قج يقػـ الغرب عمى الغر والخجيعة والتحايل، فإذا كانت الحيازة لع تفقج بالقػة أو    
يكػف عغ شخيق جوف غر أو تحايل فإف استخدادىا ال اإلكخاه، بل كاف التخمي عشيا شػاعية وب

 2عغ شخيق دعػػ الحق، وىي دعػػ شخد الغاصب أو دعػػ االستحقاؽ. دعػػ الحيازة وإنسا

 ثالثا : أن تدتسخ الحيازة لسجة سشة 

مغ قانػف اإلجخاءات السجنية واإلدارية ىحا الذخط حيث نرت  524تزسغ نز السادة     
رفع دعاوػ الحيازة ؼيسا عجا دعػؽ استخداد الحيازة مسغ كاف حائدا بشفدو يجػز » عمى ما يمي: 

أو بػاسصة غيخه العقار أو لحق عيشي عقارؼ، وكانت حيازتو ىادئة وعمشية ومدتسخة ال يذػبيا 
 «انقصاع وغيخ مؤقتة، دوف البذ، واستسخت ىحه الحيازة لسجة سشة عمى األقل.

كي يتسكغ الحائد مغ رفع دعػػ استخداد الحيازة البج مغ يفيع مغ خالؿ ىحه السادة أنو ل    
 تػافخ مجسػعة مغ الذخوط:

 أف تكػف حيازتو ىادئة وعمشية ومدتسخة. • 

 أف ال يذػب حيازتو انقصاع. • 

 أف تكػف ىحه الحيازة غيخ مؤقتة.• 

 أف تدتسخ ىحه الحيازة سشة كاممة.• 
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والقاضية بػجػب استسخار الحيازة مجة سشة دوف  وىحا شبقا لمقاعجة العامة في دعاوػ الحيازة   
 1انقصاع ليتسكغ السجعي مغ مباشخة دعاوػ الحيازة.

حيث أنو ال تقبل دعاوػ الحيازة، ومغ بيشيا دعػػ استخدادىا، إذا لع تخفع خالؿ سشة مغ 
 2التعخض.

ي حالتيغ غيخ أف السذخع أجاز االستغشاء عغ ىحا الذخط في دعػػ استخداد الحيازة وذلظ ف   
» مغ القانػف السجني الجدائخؼ التي نرت عمى ما يمي:  818وىحا شبقا لسا نرت عميو السادة 

إذا لع يكغ مغ فقج الحيازة قج مزت عمى حيازتو سشة عمى فقجىا فال يجػز لو أف يدتخد الحيازة 
 إآل مسغ ال يدتشج إلى حيازة أحق بالتفزيل...

.« 3ازتو بالقػة أف يدتخدىا خالؿ الدشة التالية لفقجىا لمحائد في جسيع األحػاؿ إذا فقج حي
  وىاتيغ الحالتيغ سيتع تػضيحيسا بالتفريل :

 الحالة األولى: حالة فقج الحيازة بالقؾة 

يقرج بالقػة السدتعسمة لدمب الحيازة كل فعل يتختب عميو فقجاف سيصخة الحائد عمى العقار،    
ػية، حيث ال يقترخ استعساؿ القػة عمى اإليحاء أو التعجؼ وال فخؽ بيغ القػة السادية أو السعش

بالزخب، بل يكفي أف تستج يج الغاصب إلى العقار ذاتو حتى ولػ لع يقع عجواف عمى واضع 
 4اليج.

وبالتالي فإذا كانت الحيازة قج سمبت بالقػة يكػف لمحائد في جسيع األحػاؿ أف يدتخد حيازتو مغ 
أف يخفع دعػػ استخداد حيازتو ولػ لع يكغ قج حاز العقار مجة سشة السعتجؼ، وىحا يخػؿ لمحائد 

 5كاممة قبل انتداعو مشو، بسعشى يسكشو استخدادىا حتى ولػ كانت حيازتو لسجة شيخيغ.
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 الحالة الثانية: إذا كانت حيازة السجعى أفزل مؽ حيازة السعتجي  

  ويتع في ىحه الحالة إعساؿ معياريغ لمتفزيل وىسا:

 يار األول:السع• 

إذا قجـ السجعي سشجا قانػنيا لحيازتو كعقج البيع أو عقار إيجار ولع يقجـ خرسو سشج الحيازة 
ؼيفزل السجعي في ىحه الحالة، أما إذا تعادلت سشجات الخرـػ فال يصبق ىحا السعيار، وإنسا 

يث ال يجػز يحيل إلى السعيار اآلخخ وىػ الحيازة األسبق في التاريخ ألنو ليذ قاضي لمحق، ح
  1الجسع بيغ الحيازة والحق.

مغ قانػف اإلجخاءات السجنية واإلدارية التي تشز عمى ما  529وىحا شبقا لشز السادة      
. وفي ىحا الرجد جاء في قخار 2ال تقبل دعػػ الحيازة مسغ سمظ شخيق دعػػ السمكية»يمي: 

حيازة مسغ سمظ شخيق دعػػ ومغ السقخر أيزا أنو ال تقبل دعػػ ال» السحكسة العميا : 
 «السمكية.

أف قزاة السجمذ بقبػليع دعػػ استخداد الحيازة  -في قزية الحاؿ  -ولسا كاف مغ الثابت 
رغع أف أصل الشداع يشحرخ في التسمظ عمى الذيػع، فإنيع بحلظ يكػنػف بقزائيع كسا فعمػ قج 

 3«خالفػا القانػف 

 السعيار الثاني: 

يل ىي األسبق في التاريخ، وىحا السعيار ىػ معيار احتياشي، ال يمجأ الحيازة األحق بالتفز   
إليو القاضي إال في حالة استثشائية وىي فذل السعيار األوؿ بدبب تعادؿ سشجات الخرسيغ أو 

حيث يؤدؼ ىحا السعيار غالبا إلى تخجيع حيازة السجعى، إال إذا كاف بجوره قج  عجـ وجػدىا،
 4يو.سمب الحيازة مغ السجعي عم
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وتججر اإلشارة والتشػيو أف السجعى عميو ىػ الحؼ يحسل عبء إثبات أف حيازتو أحق    
بالتفزيل، فإذا ركشت كل مغ الحيازتيغ إلى سشج قانػني، أو لع تقع أؼ مشيسا عمى ىحا الدشج، 

 1كاف عمى السجعي عميو أف يثبت أف حيازتو ىي األسبق في التاريخ.

 ل سشة مؽ تاري  سلب الحيازةرابعا : أن تخفع الجعؾى خال  

يجب عمى الحائد أف يخفع دعػػ استخداد الحيازة خالؿ سشة مغ تاريخ سمب الحيازة، إذا     
كاف ىحا الدمب قج وقع بالقػة أو الغرب عالنية ألنو مغ البجييي أف يكػف عالسا في ىحه 

 2الحالة بػقت سمب الحيازة مشو.

يل، كسغ يجخل عقارا تدامحا مغ حائده، بيشسا كاف مغ أما إذا وقع الغرب بالغر والتحا    
دخل العقار يشػؼ اغترابو إال أنو لع يفرح عغ مكخه إال عشجما شمب إليو الحائد تخکو فامتشع، 
فإف مجة الدشة في ىحه الحالة تحتدب مغ ىحا الػقت، أؼ مغ الػقت الحؼ جيخ ؼيو السغترب 

، أما إذا لع 3ه الحالة يعتبخ الغرب خؽيا وليذ عمشابقرجه دوف اعتجاد بالسجة الدابقة، وفي ىح
يخفع الحائد الجعػػ خالؿ سشة وضل مغترب الحيازة محتفطا بيا في ىحه الحالة يحق لمحائد 

 4أف يحتسي بجعاوػ الحيازة الثالث ألف حيازتو استسخت سشة كاممة.

ؿ سشة تحتدب مغ حيث يدتشتج مسا سبق ذكخه أنو يجب رفع دعػػ استخداد الحيازة خال    
 تاريخ فقجاف الحيازة وىحا ىػ األصل ويدتثشى مشو حالتيغ ىسا: 

 فقجاف الحيازة خؽية ىشا يحتدب السيعاد مغ وقت االنكذاؼ. -

إذا كانت نية الغاصب غيخ واضحة وىشا تحتدب مغ تاريخ وضػح تمظ الشية، ومجة الدشة  -
عػػ استخداد الحيازة خالؿ ىحه الدشة فإنو مجة سقػط وليدت مجة تقادـ، فإذا لع تخفع د ىحه ىي

 5ال يجػز رفعيا بعج انقزاء ىحه األخيخة.
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وبالتالي فإنو ال تقبل دعاوػ الحيازة إذا لع تخفع خالؿ سشة مغ التعخض. وفي ىحا الرجد     
حيث بالخجػع إلى القخار السشتقج والحكع السدتأنف نجج أف » جاء في قخار لمسجمذ األعمى : 

السصعػف ضجه رفع دعػاف مصالبا بقصع أرض ورثيا عغ أبيو مجعيا أف الصاعشيغ السجعي 
اثشي عذخة سشة، فيي دعػػ ممكية وليدت دعػػ حيازة،  12السجعى عمييسا يدتغالنيا مشح 

كسا كيفيا قزاة السػضػع بل ىي حتى في تكييفيع ليا عمى أنيا دعػػ حيازة لع يبيشػا اكتساؿ 
مغ قانػف اإلجخاءات السجنية واإلدارية التي تشز عمى  443ق السادة الحيازة أخصأوا في تصبي

عجـ قبػؿ دعاوػ الحيازة إذا لع تخفع خالؿ سشة مغ التعخض، وعخض بحلظ قزاة السػضػع 
 1«قزاءىع لمشقس.

مغ قانػف اإلجخاءات السجنية القجيسة تقابميا حاليا السادة  443وتججر اإلشارة إلى أف السادة    
 خاءات السجنية واإلدارية الججيج.ة الحكخ مغ قانػف اإلجسالف 524

ويتختب عمى مجة الدشة مجة سقػط أنيا تدخؼ عمى غيخ كاممي األىمية سػاء كاف قاصخا أو    
محجخا عميو أو غائبا، كسا يتختب كحلظ أال تدخؼ عمييا مجة الػقف أو االنقصاع، وقج خخج 

 السذخع عغ ىحه القاعجة في حالتيغ:

د الحيازة ولػ لع تكغ قج مزت ا فقجت الحيازة بالقػة، ففي ىحه الحالة تقبل دعػػ استخداإذ•  
 الحيازة مجة سشة. عمى

لتفزيل مغ حيازة خرسو إذا كانت حيازة رافع الجعػػ والتي لع يسس عمييا سشة أحق با•  
 2تسس عمى حيازة السجعى مجة سشة.حتى ولػ لس

افخت شخوط دعػػ استخداد الحيازة عمى نحػ ما ذكخ، وكاف وتججر اإلشارة إلى أنو متى تػ     
االعتجاء يدتجعي اتخاذ إجخاء وقتي بذأنو وكاف يخذى عمى مرالح الحائد مغ فػات الػقت، 
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فمو أف يمجأ إلى قاضي األمػر السدتعجمة، ليخد إليو حيازتو كإجخاء وقتي، لحيغ المجػء إلى 
 1محكسة السػضػع.

لسدتعجمة مغ دعاوػ الحيازة، وإنسا مجخد إجخاء وقتي، تحكسو قػاعج فال تعتبخ الجعػػ ا    
 2الجعػػ التي تخفع إلى قاضي األمػر السدتعجمة.

وتججر اإلشارة إلى أف السذخع الجدائخؼ، لع يعخؼ االستعجاؿ ولع يزع لو معيارا ثابتا، إال     
جقا، قج ال يسكغ إتالفو أنو يسكغ القػؿ أف االستعجاؿ يتحقق كمسا وجج خصخ يتزسغ ضخرا مح

 أو إصالحو إذا لع يتع التجخل بإجخاءات سخيعة لجفع ىحا الخصخ.

ونشػه في ىحا الذأف إلى أف االستعجاؿ، يقرج بو خذية فػات الػقت الحؼ يدتمدمو شخؽ     
 3باب التقاضي أماـ القزاء السػضػعي.

لقزاء السػضػعي أو ومغ السالحع أنو سػاء رفعت دعػػ استخداد الحيازة أماـ ا    
 4االستعجالي، فإنو يتعيغ عمى القاضي عجـ السداس بأصل الحق ) مػضػع السمكية (.

 السظلب الثاني: دعؾى مشع التعخض

نطع السذخع كسا سبق أف ذكخنا ثالث دعاوؼ تحسي الحيازة في كافة صػر االعتجاء عمييا    
وقف األعساؿ الججيجة، وتعتبخ  وىي: دعػػ استخداد الحيازة، ودعػػ مشع التعخض، ودعػػ 

 5دعػػ مشع التعخض أىع ىحه الجعػػ لكػنيا دعػػ الحيازة العادية.

مغ القانػف  820حيث نطع السذخع الجدائخؼ دعػػ مشع التعخض ضسغ أحكاـ السادة     
 السجني الجدائخؼ.
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 الفخع األول: تعخيف دعؾى مشع التعخض

لحيازة العادية، أؼ أنيا الجعػػ العيشية السعصاة لمحؼ تعخؼ دعػػ مشع التعخض بأنيا دعػػ ا   
يحػز عقارا أو حقا عيشيا لسجة سشة ووقع لو تعخض في حيازتو، ومحل ىحه الجعػػ ىػ 

 1االعتخاؼ بالحيازة وحساية الحائد مغ أؼ اعتجاء يقع عمى حيازتو.

إال أنو أشار إلى وتججر اإلشارة إلى أف السذخع الجدائخؼ، لع يعخؼ دعػػ مشع التعخض،    
مغ القانػف السجني الجدائخؼ كسا سبق وأف  820ىحه األخيخة برػرة مػجدة في نز السادة 

مغ حاز عقارا واستسخ حائدا لو مجة سشة كاممة ثع وقع »أشخنا إلييا والتي تشز عمى ما يمي: 
 2.«لو تعخض في حيازتو جاز لو أف يخفع خالؿ الدشة دعػػ بسشع التعخض 

مغ ىحه السادة أف يجػز لمسجعى رفع دعػػ مشع التعخض خالؿ سشة إذا كاف حائد  يفيع     
 لمعقار واستسخت حيازتو ليحا األخيخ مجة سشة وقت حجوث التعخض.

ومغ ثع فإف دعػػ مشع التعخض، ىي الجعػػ التي يخفعيا واضع اليج ) الحائد( ضج الغيخ،     
مب فييا السجعى كف السجعى عميو عغ يصمب فييا مشع التعخض لو في حيازتو، بأف يص

 3مزايقتو ؼيسا تحت يجه مغ الحيازة.

إف دعػػ مشع التعخض تخمي إلى » كسا عخؼ التعخض لجػ محكسة الشقس السرخية بأنو:     
حساية الحيازة والتعخض الحؼ يرمح أساسا لخفعيا يتحقق بسجخد تعكيخ الحيازة و السشازعة فييا، 

أنو اإلجخاء »، وعخفتو كحلظ بالقػؿ: «يكػف قج ألحق ضخرا بالحائد وال يذتخط في التعخض أف
 .4«السادؼ أو القانػني السػجو إلى واضع اليج عمى أساس حق يتعارض مع حق واضع اليج.

وتججر اإلشارة إلى أنو سػاء كاف التعخض مادؼ أو قانػني، يجب أف تخفع الجعػػ بو     
 5و، وإال سقط حق الحائد بخفع ىحه الجعػػ.خالؿ سشة مغ وقػعو أماـ السحكسة لسشع
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وماداـ األمخ يتعمق بجعػػ مشع التعخض، فإف ميسة القاضي تتسثل في فخض وقف التعخض    
في حالة ثبػت الحيازة القانػنية، أيا كاف صاحبو حتى لػ كاف السالظ، فيػ ممـد قانػنا 

سكشيع تغييخ دعػػ الحيازة إلى في الحيازة، وكحا األشخاؼ الحيغ ال ي باالقترار عمى البحث
دعػػ السمكية، فإذا أنكخت الحيازة أو أنكخ التعخض ليا، فإف التحقيق الحؼ يؤمخ بو في ىحا 

وفي ىحا الرجد جاء في قخار السحكسة العميا  1الخرػص، ال يجػز أف يسذ بأصل الحق.
خض ليا فإف التحقيق مغ السقخر قانػنا أنو إذا أنكخت الحيازة أو أنكخ التع» تزسغ ما يمي: 

 -يتزح مغ قزية الحاؿ  -الحؼ يؤمخ بو في ىحا الخرػص ال يجػز أف يسذ أصل الحق 
أف قزاة السػضػع بتأييجىع لمحكع السدتأنف والقاضي بخفس دعػػ السجعی مدتشجيغ بحلظ 
مغ عمى التحقيق الحؼ أجختو السفتذية وىػ تحقيق ليدت لو القػة القانػنية السمدمة ماداـ أجخؼ 

مغ قانػف اإلجخاءات السجنية  415شخؼ الخرع ولع يأمخ بو القزاة كسا تذتخشو السادة 
واإلدارية، فإف قزاة السجمذ يكػنػف قج خالفػا القانػف مسا يدتػجب نقس القخار السصعػف 

2ؼيو.
 

مغ قانػف  415وتججر اإلشارة إلى أف السادة السحكػرة في قخار السحكسة العميا أؼ السادة    
مغ قانػف اإلجخاءات السجنية واإلدارية  526إلجخاءات السجنية واإلدارية تقابميا حاليا السادة ا

 . الججيج 

وبالتالي فجعػػ مشع التعخض تيجؼ إلى حساية الحائد الحؼ وقع لو تعخض مغ الغيخ في 
 3حيازتو.

تية ذلظ أنو ال فجعػػ مشع التعخض عمى غخار باقي دعاوػ الحيازة، فيي تذبو الجعاوػ الػق    
يشطخ فييا لسػضػع الحق، فسحل ىحه الجعػػ ىػ االعتخاؼ بالحيازة وتثبيتيا وحساية الحائد مغ 

أؼ اعتجاء يقع عمى حيازتو وذلظ بعج البحث في عشاصخ الحيازة وشخوشيا وأيزا مجة وضع 
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قخ اليج وكل ىحه السدائل ىي مدائل تحقيق مػضػعية ،تسذ الحق مػضػع الشداع، فمقج است
 1قزاء السحكسة العميا عمى أف ىحه الجعػػ ال تجخل في اختراص القزاء السدتعجل.

 الفخع الثاني: الخرؾم في دعؾى مشع التعخض 

الخرػـ في دعػػ مشع التعخض ىسا الحائد )السجعي( والستعخض لمحائد )السجعى عميو(     
 وىحا ما سشتعخض لو تفريال في ىحا الفخع:

 ى مشع التعخضأوال: السجعى في دعؾ 

الحائد ىػ السجعى في دعػػ مشع التعخض، ويقع عميو عبء إثبات أنو وقت وقػع التعخض     
لو كاف حائدا لمعقار حيازة خالية مغ العيػب، أؼ حيازة مدتسخة، عمشية، ىادئة، غيخ غامزة، 

 2وأف حيازتو أصمية أؼ كاف يحػز لحداب نفدو وليدت حيازة عخضية لحداب غيخه.

يجػز أف يخفع دعػػ مشع التعخض إال مغ كاف حائدا لحق السمكية لحداب نفدو ومغ ثع  فال   
فال تقبل في ىحه الحالة مغ صاحب حق االنتفاع أو صاحب حق االرتفاؽ أو السختيغ رىشا 

حيازيا أو السدتأجخ، إذ أف السالظ ىػ الحؼ يحق لو أف يخفع الجعػػ في ىحه الحالة باعتباره 
كية الحداب نفدو ويباشخ الديصخة السادية عمى العقار بػاسصتيع، غيخ أف ىحا حائدا لحق السم

ال يحػؿ دوف صاحب حق االنتفاع وصاحب حق االرتفاؽ والسختيغ رىشا حيازيا والسدتأجخ مغ 
أف يؿيع دعػػ مشع التعخض إذا حجث التعخض لمحق الحؼ يباشخ استعسالو لحداب نفدو، ذلظ 

. فيع حائدوف أصميػف بالشدبة لمحق العيشي 3نو يحػزه لحداب نفدوأنو أصيل في حيازتو لو أل
يحػزونو حيازة مادية صحيحة، لحداب أنفديع تخػؿ ليع الحق في رفع دعػػ مشع التعخض 

 4حتى عمى السالظ نفدو.

وال فخؽ في دعػػ مشع التعخض بيغ أف يكػف الحائد صاحب حق مقخر أو صاحب حق      
ػع لو الحق في رفع دعػػ مشع التعخض وحجه ضج الغيخ دوف حاجة شائع، فالحائد عمى الذي
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إلى تجخل شخكائو معو في الجعػػ، بل ولو كحلظ أف يخفع ىحه الجعػػ ضج شخكائو أنفديع إذا 
 1تعخضػا لحيازتو عمى الذيػع بأعساؿ تتعارض مع ىحه الحيازة.

يخ عمى أنو مجخد رخرة أو عمى وبسا أف القانػف أقخ بعجـ ؾياـ الحيازة عمى عسل يأتيو الغ    
ومشو ال يدسح لمحائد بيحه الرفة أف يخفع دعػػ مشع  2عسل يتحسمو عمى سبيل التدامح،

 3التعخض ال عمى السالظ الستدامح أو جية اإلدارة مانحة التخخيز وال عمى الغيخ الستعخض،
الحائد بسباشخة بخالؼ بعس القػانيغ كالقانػف السرخؼ والقانػف الفخندي التي تدسح ليحا 

دعػػ مشع التعخض عمى الغيخ الحؼ تعخض لو في حيازتو باعتبارىا حيازة أصمية لو، أما 
وبالتالي ىحه األخيخة ال  4حيازة عخضية. ظ أو لإلدارة مانحة التخخيز، فييبالشدبة لمسال

عخضي فمو أف يصالب شخريا  تحسييا دعػػ مشع التعخض، إال أف السدتأجخ رغع أنو حائد
  5ستعخض بالتعػيس عغ الزخر الحؼ لحقو ولو أف يسارس ضجه كل دعاوػ الحيازة.ال

 ثانيا: السجعى عليو في دعؾى مشع التعخض

السقرػد بالسجعى عميو في دعػػ مشع التعخض الذخز الحؼ يتعخض لمسجعي في      
عغ أشغاؿ وقج يشجع التعخض عغ أشغاؿ عامة أو  6حيازتو، وقج يكػف ترخفو ماديا أو قانػنيا،

أشغاؿ خاصة رخرت فييا جية اإلدارة، وفي جسيع األحػاؿ ال يجػز االلتجاء إلى دعػػ مشع 
التعخض لتشفيح عقج يخبط ما بيغ السجعي و السجعى عميو، إذ أف دعػػ مشع التعخض تخفع ضج 

السجعى عميو نفدو الحؼ صجر مشو التعخض، ومع ذلظ قج تخفع ضج الغيخ ولػ كاف حدغ 
 7الشية.
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ال يحكع عمى الغيخ بالتعػيس عغ الزخر الحؼ أصاب السجعى إال إذا كاف الغيخ لكغ    
بسعشى أنو ولػ كاف السجعى عميو يدتشج في تعخضو إلى حق ثابت لو، فإنو يقزى  1سيء الشية.

عميو مع ذلظ بسشع التعخض، ألف قاضي الحيازة ال شأف لو بسػضػع الحق، ودعػػ مشع 
ذاتيا متى كانت ثابتة، برخؼ الشطخ عسا إذا كاف لمحائد حق  التعخض إنسا تحسي الحيازة في

 فإنو يقزى عميو مع ذلظ بسشع التعخض. 2يدتشج إليو في حيازتو أو ليذ لو ىحا الحق

فإف وقع مغ  3كسا تخفع دعػػ مشع التعخض ضج الستعخض ولػ كاف شخيكا عمى الذيػع    
خه، ؼيجػز لمذخيظ الستزخر رفع دعػػ مشع الذخيظ فعل يخاد بو االستئثار بالسمظ أو حخماف غي

 التعخض.

وإذا تبيغ أف الستعخض كاف وكيال عغ غيخه إذ قاـ بالتعخض لحداب الغيخ، ؼيكػف لمسجعي    
 4.مشع التعخض ضج الػكيل أو السػكل الخيار بيغ رفع دعػػ 

خفعيا كسا تخفع دعػػ مشع التعخض ضج الستعخض، ولػ كاف نائب في الحيازة عغ غيخه ك    
مثال ضج مدتأجخ العقار، لكغ القزاء في فخندا استقخ عمى أنو ال يجػز رفع دعاوػ الحيازة 

 5ضج الحائد.

 الفخع الثالث: شخوط قبؾل دعؾى مشع التعخض 

يذتخط لخفع دعػػ مشع التعخض مغ جانب الحائد جسمة مغ الذخوط، قج تشفخد بيا عغ     
تذتخؾ فييا مع بؿية الجعاوػ، ىحا ما سشعخضو غيخىا مغ الجعاوػ، غيخ أنو تػجج شخوط 
 ضسغ ىحا الفخع مغ خالؿ الشقاط التالية: 
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 أوال: أن يكؾن السجعى حائد للعقار وقت التعخض الحاصل لو

يذتخط أف يكػف السجعی حائد لمعقار حيازة قانػنية مدتجسعة لعشرخييا السادؼ و السعشػؼ،     
مكيتو بسزي السجة السدتمدمة، كسا يجب أف يكػف الحائد وأف يكػف العقار مسا يسكغ اكتداب م

أصيال أؼ يحػز لحداب نفدو وليذ حائدا عخضيا، ألف ىحه الجعػػ ال تحسي سػػ الحيازة 
 السدتػؼية الذخوط و الخالية مغ العيػب. 1األصمية

 ثانيا: استسخار الحيازة لسجة سشة 

مة شخط الـز برخيح الشز وىحا ما جاء يعتبخ شخط دواـ الحيازة األصمية مجة سشة كام     
مغ القانػف السجني الجدائخؼ سالفة الحكخ، إذ أنو إلمكاف رفع دعػػ مشع  820ضسغ السادة 

التعخض فالبج أف تكػف الحيازة مدتقخة، مدتسخة، عمشية، ىادئة، غيخ غامزة مجة سشة كاممة 
كاممة وانتدعت مشو، فإف لع  ومشو فإف لع تكغ الحيازة قج استسخت لمسجعى سشة 2عمى األقل.

يدتخدىا خالؿ سشة، فإف الحيازة تكػف قج استسخت لمسجعى عميو مجة سشة، ويربح ىػ الحائد 
 3الحؼ تحسى حيازتو خالؿ سشة.

أما بالشدبة لمسػانع الػقتية أو القػة القاىخة والتي تحػؿ دوف االنتفاع فال يتختب عمييا اعتبار     
مغ القانػف السجني  816جوث االستحالة، وفي ىحا تشز السادة الحيازة مشقصعة مغ وقت ح

ال تدوؿ الحيازة إذا حاؿ مانع وقتي دوف مباشخة الحائد لمديصخة الفعمية »الجدائخؼ عمى ما يمي: 
الحائد محتفطا بالحيازة رغع ىحا السانع، كسا ال تدوؿ يج صاحب  ومغ ثع يطل« عمى الحق

الحق عمى العيغ بسجخد سكػتو عغ االنتفاع بو، وىي مجة تحكيسو رأػ السذخع أنيا مجة معقػلة 
4تكفي لالستقخار وتجعميا ججيخة باالعتبار.
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سمفو، سػاء كسا يجػز لمسجعي مغ أجل إكساؿ مجة الدشة أف يزع إلى حيازتو مجة حيازة     
  1كاف السجعي خمفا عاما ليحا الدمف أو خمفا خاصا، شخيصة ؾياـ رابصة قانػنية بيغ الحيازتيغ.

 ثالثا : أن يقع تعخض للسجعي في حيازتو

 2يذتخط لقبػؿ دعػػ مشع التعخض أف يكػف السجعى عميو، قج تعخض لمسجعي في وضع يجه.
عسمية، واالعتجاء ىشا يتسثل في التعخض لمحائد وىػ ما يعبخ عشو بذخط السرمحة الػاقعية أو ال

في حيازتو، والتعخض ىػ كل عسل مادؼ أو قانػني يتزسغ بصخيق مباشخ أو غيخ مباشخ، 
مسا يعكخ صفػ الديصخة السادية  3وإنكارا لمحيازة والتعخض قج يكػف ماديا وقج يكػف قانػنيا،

أو تعخضا ناجسا عغ أشغاؿ  4ا السعشػؼ،السباشخة لمحائد متزسشا إنكارا ليحه الحيازة في ركشي
 خاصة رخرت بيا اإلدارة.

 التعخض السادي : 

ىػ كل عسل مادؼ ناتج مباشخة عغ الترخفات السادية الػاقعة عغ عقار السذتكي، ومثاؿ     
ويكفي أف يحسل السخور في شياتو معشى  5ذلظ السخور عمى عقار الغيخ بادعاء حق االرتفاؽ

سيجد لمحيازة حتى ولػ خال األمخ مغ اعتساد العشف والقػة لحا يجػز أف تحجث العجواف الفعمي ال
خمدة أو خؽية عغ السجعى كسا ال يمـد أف يتػافخ في السجعى عميو سػء الشية، فحتى ولػ كاف 

وليذ مغ  6حدغ الشية بأف كاف يعتقج أف لو حقا في تعخضو يجػز لمسجعى رفع الجعػػ ضجه.
اء عمى ممظ الحائد بل يتحقق التعخض ؼيسا لػ أتي الستعخض بأعساؿ الزخورؼ أف يقع االعتج

مادية في عقاره ىػ، لكشيا تتعارض مع حق الحائد كسغ يدج مجخػ الساء السترل بأرض جاره 
 فيتعارض عسمو مع حق الخؼ بل ليذ مغ الزخورؼ 

                                                           
224لادري نادٌة، المرجع السابك، ص  
1
  

166أنور طلبة، الحٌازة، المرجع السابك، ص  
2
  

. 58 الحاج هنً جوهر، المرجع السابك، ص 
3
  

91همام دمحم محمود زهران، المرجع السابك، ص  
4
  

51دمحم إبراهٌمً، المرجع السابك، ص  
5
  

138دمحم المنجی، الحٌازة، المرجع السابك، ص  
6
  



--------------------------األحكام اإلجخائية للحيازة في التذخيع الجدائخي   

 

 
74 

حق أف يكػف التعارض عمى درجة كبيخة مغ الجدامة ويكفي أف يكػف العسل متعارض مع 
 1الحائد دوف ضخورة تحقق وقػع الزخر.

وإذا تشازع شخز عمى ممكية عقار كاف بحيازة شخز ثالث، ثع قزي ألحج الذخريغ    
بالسمكية والتدميع فإجخاءات التشفيح تعتبخ تعخضا ماديا بالشدبة لمحائد ، وتجيد لو رفع دعػػ 

  2مشع التعخض ألنو لع يكغ شخفا في الحكع.

 التعخض القانؾني:

ىػ كل إجخاء قانػني يشصػؼ عمى إدعاء يتعارض مع جاره الحائد، سػاء كاف قزائيا أو     
غيخ قزائي، يػجو إلى الحائد فيػ يأخح شكل خرػمة قزائية كسا في حالة رفع الجعػػ وقج 

اإلنحارات، أؼ أف التعخض القانػني يقـػ عمى ترخؼ يرجر مغ السجعى عميو ك يأخح شابعا
. ومثاؿ ذلظ اإلنحار السحخر مغ 3و عغ نيتو في السعارضة في حيازة الحائد)السعتجؼ يعمغ ب

وبحلظ يتخح التعخض  4شخؼ السحزخ القزائي والستزسغ مشع أشغاؿ البشاء عمى عقار
  القانػني صػرتاف :

 الرؾرة األولى: التعخض القزائي

دعػػ أو تقجيع يقع ىحا التعخض عغ شخيق نداع في الحيازة يخفع أماـ القزاء، كخفع     
وتشفيح حكع عمى شخز لع يكغ  5شمبات في الجعػػ يعارض فييا السجعى عميو حيازة السجعى.

يكغ شخفا في الجعػػ ولػ ولػ تجخل شخز في الجعػػ مجعيا أف لو حق عمى األرض محل 
الشداع، في مػاجية الحائد الستسثل في الجعػػ فإف ىحا يعتبخ تعخض بيحا األخيخ يجيد لو رفع 

مشع التعخض، فكل ما يػجو إلى وضع اليج عمى أساس ادعاء حق ويتعارض مع حقو دعػػ 
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وكحلظ يعج تعخض  1يرمح أساس لخفع دعػػ مشع التعخض، حتى ولػ لػ يكغ ىشاؾ غرب.
2قزائيا تشفيح حكع عمى شخز لع يكغ شخفا في الخرػمة.

 

 الرؾرة الثانية: التعخض الغيخ قزائي

لقزاء ويكػف بتحخيخ محزخ بسعخفة جية اإلدارة لحائد ىػ ترخؼ صادر خارج مجمذ ا    
العقار ؼيسا يختز بأعساؿ حيازة ىحا العقار وصجور قخار إدارؼ باعتبار الصخيق الحؼ يحػزه 

وقج يرجرىا الترخؼ خارج مجمذ القزاء، كسا إذا أنحر السجعى عميو  3السجعي شخيقا عاما.
ىحا تعخض لحيازة السؤجخ لمعيغ السؤجخة، وكسا مدتأجخا بجفع األجخة لو ىػ ال لمسؤجخ ؼيكػف 

إذا أنحر السجعى عميو السجعى أال يؿيع بشاء في األرض التي يحػزىا ىحا األخيخ ؼيكػف ىحا 
  4تعخض لحيازة السجعى لألرض.

 التعخض الشاجؼ عؽ أشغال خاصة رخرت بيا اإلدارة:

أو خصخا، بعج أف حرل عمى كسا إذا أراد شخز محال مقمقا لمخاحة أو مزخا بالرحة      
رخرة مغ جية اإلدارة فإف التعخض في ىحه الحالة تدخؼ عميو القػاعج العامة، ؼيختز 

ويقزي ؼيو بسشع التعخض وإزالة أعساؿ التعخض حتى مع صجور  5القزاء العادؼ بشطخه.
 تخخيز بحلظ مغ جية اإلدارة، حتى أنيا غيخ مدؤولة عغ حقػؽ الغيخ فييا، وعمى الستزخر

  6المجػء لمقزاء ليقزي باإلزالة وإعادة الحاؿ إلى ما كانت عميو.

 رابعا: أن تخفع الجعؾى خالل سشة مؽ التعخض

يجب عمى الحائد أف يخفع دعػػ مشع التعخض خالؿ سشة مغ تاريخ وقػع التعخض      
لحكخ، مغ القانػف السجني الجدائخؼ سالفة ا 820القانػني أو السادؼ حدب ما قزت بو السادة 

فإذا انقزت ىحه السجة سقط حق الحائد في رفع دعػػ مشع التعخض وال يكػف لو رفع دعػػ 
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الحق، وإذا تعجدت أعساؿ التعخض وكانت مدتقمة فتتعجد دعاوػ مشع التعخض وتحتدب الدشة 
مغ بجاية كل عسل وإف كاف التعخض بسثابة عسل أؾيع في ممظ السجعى عميو، فال تبجأ الدشة إال 

وإذا كاف التعخض قائسا عمى ترخؼ  1ػقت الحؼ يتحقق بو التعخض بيحا العسل لمسجعي.مغ ال
 قانػني بجأت مجة الدشة مغ وقت وقػع ىحا الترخؼ الحؼ الحؼ اعتبخ تعخضا.

وإذا كاف التعخض عسال قاـ بو السجعى عميو في ممكو، ىػ فيبجأ سخياف مجة الدشة مغ      
يذكل تعخضا عمى حيازة السجعى، كسا إذا كاف العسل الحؼ الػقت الحؼ يربح ؼيو ىحا العسل 

يقـػ بو السجعى عميو في ممكو ىػ في بجايتو لع يكغ يذكل تعخضا لحيازة السجعى فال يبجأ 
  2سخياف مجة الدشة مغ بجاية العسل.

 وفي حالة الذكػػ اإلدارية تبجأ الدشة مغ يـػ تقجيع الذكػػ إلى الجية اإلدارية وفي حالة     
 3التأشيخ عمى ىامر عقج في الذيخ العقارؼ تبجأ الدشة مغ يـػ إجخاء التأشيخ.

وتججر اإلشارة أنو بعج دراسة دعػػ استخداد الحيازة ودعػػ مشع التعخض، نخمز إلى أنو ال    
يجػز الجسع بيغ ىحيغ الجعػييغ، ألنو وإف كانت كالىسا مغ دعاوػ الحيازة إال أف لكل مشيسا 

 ػجب مسارستيا.شخوط لكي يدت

مغ قانػف اإلجخاءات السجنية واإلدارية،  413فإذا كانت دعػػ مشع التعخض تحكسيا السادة    
وما بعجىا مغ القانػف السجني  817مغ القانػف السجني الجدائخؼ والسادة  820والسادة 

 4الجدائخؼ.

ى مشع التعخض حيث أنو وبالخجػع إلى أوراؽ ممف دعػػ السصعػف ضجىع ، التي تخمي إل    
مغ قانػف اإلجخاءات السجنية واإلدارية والسادة  524وىي دعػػ حيازة خرتيا بالحكخ السادة 

مغ القانػف السجني الجدائخؼ، وحجدت كيؽية وشخوط مسارستيا، إال أنو بالخجػع إلى القخار  820
األرض  السصعػف ؼيو فإنو اعتسج خبخة ارتكد فييا الخبيخ عمى ترخيحات شيػد حػؿ ممكية

                                                           
168أنور طلبة، الحٌازة، المرجع السابك، ص  
1
  

 102فتحى حسٌن مصطفى، المرجع السابك، ص  
2
  

165دمحم علً األمٌن، المرجع السابك، ص  
3
  

322، 321ص  ، ص2004، مجلة االجتهاد المضائً للغرفة العمارٌة، الجزء الثانً، 2000أكتوبر  25مؤرخ فً  201422لرار رلم  
4
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محل الشداع دوف إبخاز العشاصخ التي يدتشج القزاة إلييا ألخح مػقف قانػني مغ دعػػ مشع 
.   1التعخض كتبياف مغ الحائد وإلى متى دامت حيازتو ومتى وقع التعخض السدعـػ

 السظلب الثالث: دعؾى وقف األعسال الججيجة

استخداد الحيازة ،ثع بيغ أحكاـ دعػػ  بجأ السذخع الحساية السجنية لمحيازة ببياف أحكاـ دعػػ     
 821مشع التعخض وأخيخا بيغ أحكاـ دعػػ وقف األعساؿ الججيجة، وذلظ ضسغ نز السادة 

مغ قانػف اإلجخاءات السجنية  524مغ القانػف السجني الجدائخؼ، كسا أشار ليا ضسغ السادة 
مشع لحيازة بعج دعػػ واإلدارية، ولحلظ تحكخ ىحه الجعػػ عادة عشج الكالـ عمى دعاوػ ا

األعساؿ الججيجة عخض الشقاط اآلتية: تعخيف دعػػ وقف  التعخض، ويقتزي بحث دعػػ وقف
األعساؿ الججيجة، خرػـ دعػػ وقف األعساؿ الججيجة، شخوط قبػؿ دعػػ وقف األعساؿ 

  2الججيجة.

 الفخع األول: تعخيف دعؾى وقف األعسال الججيجة

خفع ضج مغ شخع في عسل يزخ بالعقار الكائغ تحت حيازة يقرج بيا الجعػػ التي ت      
السجعی، الحؼ يتزخر مغ تمظ األعساؿ والتي يصمب وقفيا ألف مغ شأنيا أف تعكخ صفػ 

وأساس ىحه  3ترخفو في السمظ الخاص بو، ولػ لع تكغ تمظ األعساؿ تقع فػؽ ذلظ السمظ.
حرػلو، ألنو مغ السترػر  الجعػػ ىػ تػافخ مرمحة قائسة لمحائد في درء التعخض قبل

أو ىي دعػػ الحيازة  4حخماف الحائد مغ الحساية القانػنية إلى أف يتع االعتجاء عمى حيازتو،
الػقائية التي تيجؼ إلى الحيمػلة دوف إتساـ العسل أؼ قبل أف يريخ العسل تعخض ومثاليا أف 

ائط لػ تع لحجب يذخع شخز في حفخ أساس في أرضو ليؿيع حائصا ويكػف مغ شأف ىحا الح
الشػر واليػاء عغ بشاء الجار، فيخفع ىحا األخيخ دعػػ بصمب وقف البشاء ليحػؿ دوف تسامو 

مسا نجج أف دعػػ وقف األعساؿ  5حتى يتجشب التعخض لو في حق السصل إذا تع البشاء،
                                                           

78الحاج هنً جوهر، المرجع السابك، ص  
1
  

146السابك، ص  دمحم المنجً، المرجع 
2
  

349أحمد الٌوسفً العلوي، المرجع السابك، ص  
3
  

146دمحم المنجً، المرجع السابك، ص  
4
  

81الحاج هنً جوهر، المرجع السابك، ص  
5
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الججيجة تتسيد عغ دعػػ مشع التعخض في أنيا تباشخ لسػاجية التعخض السحتسل وبحلظ فإنيا 
فيحه الجعػػ تجشب الحائد  1تعتبخ دعػػ وقائية تداعج الحائد عمى درء التعخض قبل حرػلو.

ضخر االنتطار حتى يقع التعخض بالفعل، وىجفيا ليذ إزالة العسل وإنسا إلى وقفو ومشعو مغ أف 
  2يكتسل، والحيازة التي تحسييا ىحه الجعػػ ىي الحيازة القانػنية دوف السادية.

 الخرؾم في دعؾى وقف األعسال الججيجة الفخع الثاني:

 يقرج بالخرـػ في دعػػ وقف األعساؿ الججيجة السجعى والسجعى عميو:   

 أوال: السجعى في دعؾى وقف األعسال الججيجة 

السجعي في ىحه الجعػػ ىػ ذاتو السجعى في دعػػ مشع التعخض، أؼ ىػ الحائد لمعقار      
كسا يجب أف يثبت أف خة، عمشية، ىادئة، وغيخ غامزة، ويجب عميو أف يثبت أف حيازتو مدتس

وإذا قامت  3أصمية ال حيازة عخضية أؼ أنو يحػز لحداب نفدو ال لحداب غيخه. حيازتو حيازة
الحيازة عمى عسل مغ أعساؿ التدامح، أو عمى تخخيز مغ جية اإلدارة يجػز الخجػع ؼيو في 

بة إلى السالظ الستدامح، أو جية اإلدارة عخضية إال بالشد أؼ وقت، فإف الحيازة ال تكػف 
السخخرة، وؼيسا عجا ىاتيغ الرػرتيغ تكػف الحيازة أصمية تبيح رفع دعػػ وقف األعساؿ 

 4الججيجة.

وفي حالة ما كاف ىشاؾ عقج يخبط بيغ شخفي الشداع ) السجعى والسجعى عميو (، وكاف      
ج فإنو يتعيغ عمى السجعى في ىحه الحالة إيقاؼ األعساؿ الججيجة مسا يجخل في نصاؽ ىحا العق

أف يمجأ إلى الجعػػ التي يخػليا لو العقج ) دعػػ العقج( شالبا إلداـ السجعى عميو باحتخاـ 
ومخاعاة شخوط العقج وتشفيحىا وليذ لو أف يخفع دعػػ وقف األعساؿ الججيجة، أو أؼ دعػػ 

ذتخط أف تكػف حيازة السجعي، قج كسا ال يذتخط أف يكػف حدغ الشية بيشسا ي 5حيازة أخخػ،

                                                           
51دمحم إبراهٌمً، المرجع السابك، ص  
1
  

.233، مصر، ص 1998عٌة، نبٌل إسماعٌل عمر وآخرون، لانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة، دار المطبوعات الجام 
2
  

88الحاج هنً جوهر، المرجع السابك، ص  
3
  

107فتحً حسٌن مصطفى، المرجع السابك، ص 
4
  

236لادري نادٌة، المرجع السابك، ص  
5
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دامت سشة كاممة عمى األقل، ولمسجعى في حداب الدشة أف يزع إلى مجة حيازتو مجة حيازة 
  1سمفو، سػاء كاف السجعي خمفا عاما أو خمفا خاصا.

 .ثانيا: السجعى عليو في دعؾى وقف األعسال الججيجة

ترل بعج إلى أف تكػف تعخضا، ولكغ  السجعى عميو في ىحه الجعػػ ىػ مغ يبجأ أعساال لع    
ىشاؾ مغ األسباب السعقػلة ما يجعػ إلى االعتقاد بأف ىحه األعساؿ لػ تست لكانت تعخضا 

كأف يبجأ شخز في بشاء حائط أو إقامة بشاء في حجود أرضو، لػ تخؾ  2كامال لحيازة السجعي.
أو لدج مصال لجاره، ويتختب  لو االستسخار في بشائو حتى نيايتو لدج الشػر واليػاء عمى جاره

عمى ذلظ تعخض لحيازة الجار لمعقار السجاور أو لمسصل، فسػضػع دعػػ وقف األعساؿ 
 3الججيجة ليذ ىػ تعخض بل أعساال لػ تست لكاف فييا تعخض لمحيازة.

 ويذتخط في األعساؿ التي يجب شمب وقفيا بجعػػ وقف األعساؿ الججيجة أمخاف:     

كػف ىحه األعساؿ قج بجأت ولكشيا لع تتع، وذلظ ألنيا لػ تست لػقع تعخض أف ت األمخ األول:
فعال ولكاف الػاجب في ىحه الحالة ليذ رفع دعػػ وقف األعساؿ الججيجة بل رفع دعػػ مشع 

 4التعخض.

أف تكػف ىحه األعساؿ التي بجأىا السجعى عميو قج وقعت في عقاره ىػ ال في  األمخ الثاني:
  5في عقار الغيخ.عقار السجعى وال 

 الفخع الثالث: شخوط قبؾل دعؾى وقف األعسال الججيجة

تتسيد دعػػ وقف األعساؿ الججيجة عغ دعػػ مشع التعخض في أنيا تباشخ لسػاجية      
التعخض السحتسل، وبحلظ فإنيا تعتبخ دعػػ وقائية تداعج الحائد عمى درء التعخض قبل 

 ا الفخع شخوط قبػؿ دعػػ وقف األعساؿ الججيجة. وبشاء عمى ىحا سشتشاوؿ في ىح 6حرػلو.

                                                           
169لدري عبد الفتاح الشهاوي، المرجع السابك، ص  
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.88الحاج هنً جوهر، المرجع السابك، ص  
2
  

107لسابك، صفتحى حسٌن مصطفى، المرجع ا 
3
  

946عبد الرزاق أحمد السنهوري، أسباب كسب الملكٌة، الجزء التاسع، المرجع السابك، ص  
4
  

946عبد الرزاق أحمد السنهوري، أسباب كسب الملكٌة، الجزء التاسع، المرجع السابك، ص  
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 أوال: الذخوع في أعسال ججيجة تيجد الحيازة

تكسغ بجاية األعساؿ الججيجة في شخوع شخز بعسل مادؼ في عقار يحػزه غيخه، والبج مغ     
الذخوع بسحزخ إثبات  أف يخفع السجعي دعػاه قبل االنتياء مغ تمظ األعساؿ، ويتع إثبات واقعة

شخؼ محزخ قزائي، يبيغ ؼيو حالة تمظ األعساؿ، ويسكغ لمقاضي االنتقاؿ إلى  لة معج مغحا
 1.ثبات الػاقعة أو االستعانة بخبيخمكاف إ

حيث نجج أف األعساؿ التي يتع وقفيا ىي التي تكػف قج بجأت بالفعل، ولكشيا لع تتع، ألنيا      
لكشو يجب أف تكػف ىحه األسباب لػ تست الػقع التعخض ووجب دفعو بجعػػ مشع التعخض، 

ومثاؿ ذلظ البشاء  2يتقبميا العقل بحيث إذا تست ىحه األعساؿ كانت تعخضا لحيازة السجعى.
الحؼ مغ شأنو حجب الشػر عغ صاحب السمظ، كسا لػ قاـ الجار بالبشاء داخل ممكو، ولكشو 

   عتجاء فػر البجءيعتجؼ عمى حق ارتفاؽ مقخر لعقار جاره، ؼيصمب ىا األخيخ وقف ىحا اال
 3فييا .

يجػز لسغ حاز عقارا » مغ القانػف السجني الجدائخؼ بقػليا:  821ا ما تزسشتو السادة حوى    
واستسخ حائدا لو مجة سشة كاممة وخذي ألسباب معقػلة التعخض لو مغ جخاء أعساؿ ججيجة تيجد 

ف ال تكػف قج تست ولع حيازتو أف يخفع األمخ إلى القاضي شالبا وقف ىحه األعساؿ بذخط أ
 يشقس عاـ واحج عمى البجء في العسل الحؼ يكػف مغ شأنو أف يحجث الزخر.

ولمقاضي أف يسشع استسخار األعساؿ أو أف يأذف في استسخارىا ،وفي كمتا الحالتيغ يجػز     
لمقاضي أف يأمخ بتقجيخ كفالة مشاسبة تكػف في حالة صجور الحكع بالػقف ضسانا إلصالح 

الشاشئ مغ ىحا الػقت، إذا تبيغ بحكع نيائي أف االعتخاض عمى استسخار األعساؿ، كاف الزخر 
عمى غيخ أساس وتكػف في حالة الحكع باستسخار األعساؿ ضسانا إلزالة ىحه األعساؿ كميا أو 

                                                           
1
لانون اإلجراءات اإلدارٌة،  رٌة الخاصة فً الجزائر، مذكرة لنٌل شهادة الماجستٌر فً المانون، تخصصصرادونً رفٌمة، ضمانات الملكٌة العما 

  117، 116، ص ص 2013دٌسمبر  15جامعة مولود معمري، تٌزي وزو، تارٌخ المنالشة 

108فتحى حسٌن مصطفى، المرجع السابك، ص 
2
  

3
جامعة أكلً محند اولحاج،  لخاصة، مذكرة لنٌل شهادة ماستر فً المانون، تخصص عمود ومسؤولٌة،أوكٌل إٌمان، الحماٌة المدنٌة للملكٌة العمارٌة ا 

  94، ص2013جوٌلٌة  02البوٌرة، تارٌخ المنالشة 
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بعزيا، لمتعػيس عغ الزخر الحؼ يريب الحائد إذا حرل عمى حكع نيائي في 
 1«.مرمحتو

أمخ شبيعي ومعقػؿ، إذ يرعب عمى القاضي أحيانا أف يتبيغ ما إذا كاف  وىحه اإلجخاءات     
رافع الجعػػ ) دعػػ وقف األعساؿ الججيجة ( عمى حق أـ ال، فتكػف الكفالة السقجمة ضسانا 
كاؼيا في حالة صجور حكع القاضي مخالفا لسا تصػرت إليو األوضاع ؼيسا بعج. إذ قج يحكع 

ؼيسا بعج أف اعتخاض ىحا األخيخ كاف غيخ مؤسذ، وكحلظ قج القاضي لرالح السجعى ويتبيغ 
يحكع القاضي بإبقاء األعساؿ ثع يتبيغ عشج إنيائيا أنيا تذكل فعال معارضة لحيازة السجعى 

 2فتكػف الكفالة في كمتا الحالتيغ ضسانا ألحج الصخفيغ.

  ثانيا: حيازة السجعى للعقار السظلؾب حسايتو وقت التعخض 

ف تكػف حيازة السجعى حيازة قانػنية أصمية لحداب نفدو مادية، بػضع اليج معشاه أ     
 3ومعشػية بشية التسمظ تساما كجعػػ مشع التعخض.

واألعساؿ السخاد وقفيا في ىحه الحالة يذتخط أف تكػف قج بجأىا السجعى عميو في عقاره ىػ     
ر السجعى لكانت تعخضا حاال وليذ في عقار السجعى أو الغيخ، ألف األعساؿ لػ بجأت في عقا

وليذ مدتؿبال، وكحلظ نفذ الذيء إذا بجأت في عقار الغيخ لكانت تعخضا حاال ليحا الغيخ في 
  4حيازتو، ولػجب دفع التعخض بجعػػ مشع التعخض في كمتا الحالتيغ.

 ثالثا: استسخار الحيازة مجة سشة كاملة على األقل

كاممة بجوف انقصاع، وذلظ قبل شخوع السجعى عميو  يجب أف تدتسخ حيازة السجعى مجة سشة    
 5في األعساؿ الججيجة والتي لػ تست ألصبحت تعخضا لمحيازة.

                                                           
 من المانون المدنً الجزائري سالف الذكر 821أنظر المادة  
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68، 67دمحمي فرٌدة )زواوي(، المرجع السابك، ص ص  
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473عرفة، الملكٌة العمارٌة فً ضوء الفمه ولضاء النمض، المرجع السابك، ص  السٌد عبد الوهاب 
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ولمسجعي لحداب مجة الدشة حق ضع مجة حيازة سمفو إلى حيازتو سػاء كاف السجعى خمفا     
  1عاما ) وارث( أو خمفا خاصا ) مذتخؼ (.

 رابعا: رفع الجعؾى خالل سشة

مغ القانػف السجني الجدائخؼ سالفة الحكخ، أنو لمحائد أف يخفع  821غ مغ نز السادة يتبي    
الجعػػ دعػػ وقف األعساؿ الججيجة خالؿ سشة مغ تاريخ الذخوع في األعساؿ الججيجة التي 

 مغ شأنيا إحجاث الزخر.

المجػء  وبالتالي فإنو إذا انقزت الدشة سقط حق السجعى في الجعػػ وال يكػف أمامو إال   
لجعػػ مشع التعخض، وذلظ إذا كانت األعساؿ قج وصمت إلى الحج الحؼ يتػافخ بو التعخض، 

لػمغ ىحا الػقت يجب عمى الحائد رفع دعػػ مشع التعخض خالؿ سشة مغ ىحا الػقت، بحيث 
إذا انقزت تمظ الدشة، فإف حق الحائد في رفع دعػػ مشع التعخض يدقط وال يبقى أمامو إال 

الحق وذلظ بصمب اإلزالة والتعػيس إف تػافخ الزخر بالحائد، فإف كاف في التشفيح  رفع دعػػ 
 2العيشي إرىاؽ لمسجيغ استحاؿ التشفيح العيشي إلى تشفيح بصخيق التعػيس.

ومجة الدشة ىي مجة سقػط، تدخؼ عمى ناقز األىمية والغائب وال يخد عمييا الػقف أو     
 3سابقا.االنقصاع ولقج تست اإلشارة إليو 

فإذا تتابعت ىحه األعساؿ وتخابصت وصجرت مغ شخز واحج فإنيا تشذئ حالة اعتجاء     
 واحجة، وتبجأ مجة الدشة مغ تاريخ البجء في أوؿ عسل مغ ىحه األعساؿ.

أما إذا تباعجت واستقل بعزيا عغ بعس أو صجرت مغ أشخاص مختمفيغ، فإف البجء في    
 عتجاءا قائسا بحاتو.كل عسل مغ ىحه األعساؿ يعتبخ ا 

وبيحا يسكغ القػؿ أف دعاوػ وقف األعساؿ الججيجة، تتعجد بتعجد ىحه األعساؿ أو     
األشخاص الرادرة عشيع، حيث يبجأ احتداب السجة لكل دعػػ مغ يػـ البجء في العسل الحؼ 

                                                           
473بد الوهاب عرفة، الملكٌة العمارٌة فً ضوء الفمه ولضاء النمض، المرجع السابك، صالسٌد ع 
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427أنور طلبة، التمادم، المرجع السابك، ص 
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ورة أنذأ ىحه الجعػػ. ونشػه في ىحا الذأف أف مزي مجة سشة مغ تاريخ التعجؼ، يجعل بالزخ 
 1قاضي األمػر السدتعجمة غيخ مختز بشطخ ىحه الجعػػ بدبب زواؿ عشرخ االستعجاؿ.

وججيخ بالحكخ أف تساـ العسل لػحجه يكفي لخفس قبػؿ دعػػ السجعى، إذا رفعيا بعج إنجاز    
 2ىحه األعساؿ، حتى وإف لع تشقس الدشة بعج.

لسدتعجل الشغخ في دعؾى وقف وفي ىحا الرجد يثؾر التداؤل عسا إذا كان يجؾز للقزاء ا 
 األعسال الججيجة أم ال؟ 

 إذا تػافخت شخوط دعػػ وقف األعساؿ الججيجة والستسثمة في:     

 أ. الذخوع في أعساؿ ججيجة تيجد الحيازة. 

 ب . حيازة السجعى لمعقار السصمػب حسايتو وقت التعخض. 

 ج. استسخار الحيازة مجة سشة كاممة عمى األقل. 

 جعػػ خالؿ سشة.د. رفع ال

وىحه الذخوط ىي الذخوط السػضػعية إذا تػافخت مع شخط االستعجاؿ، جاز لمحائد رفع     
دعػػ مدتعجمة أماـ قاضي األمػر السدتعجمة بصمب وقف األعساؿ الججيجة، حيث ال تعتبخ 

 3تمظ الجعػػ مغ دعاوػ الحيازة وإنسا مجخد إجخاء عاجل ال يسذ مػضػع الحيازة.

اف مغ السقخر قانػنا ، أف األوامخ التي ترجر في السػاد السدتعجمة ال تسذ أصل حيث ك    
الحق، ولسا كاف السجمذ األؼ أمخ عغ شخيق االستعجاؿ بػقف األشغاؿ الستشازع فييا، تعخض 

 4«لمفرل في السمكية بيغ الصخفيغ، فإنو بيحا القزاء يكػف قج مذ السػضػع وخخؽ القانػف.

ض دعػػ مشع التعخض ودعػػ وقف األعساؿ الججيجة أنو ىشاؾ عجة فخوؽ ويبجو مغ استعخا   
 بيشيسا يسكغ إجساليا عمى الشحػ التالي: 

                                                           
240لادري نادٌة، المرجع السابك، ص  
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( في دعػػ وقف األعساؿ الججيجة تبجأ األعساؿ في عقار السجعى عميو، أما في دعػػ مشع 1
 التعخض تكػف األعساؿ في عقار السجعى أو السجعى عميو أو في عقار الغيخ. 

دعػػ وقف األعساؿ الججيجة تبجأ األعساؿ دوف أف تتع، بيشسا في دعػػ مشع التعخض  ( في2
تتع األعساؿ ويقع التعخض فعال، وىحا معشاه أف دعػػ وقف األعساؿ الججيجة تقـػ عمى احتساؿ 

ييجد حيازة الحائد، في حيغ دعػػ مشع التعخض تقـػ عمى أساس وقػع  ع الزخر الحؼوقػ 
  1لحيازة الحائد فعال. االعتجاء أو التعخض

( دعػػ مشع التعخض يجب رفعيا خالؿ سشة مغ بجء التعخض، وإال سقط الحق في إقامة 3
دعػػ الحيازة، أما دعػػ وقف األعساؿ الججيجة، فإف السجة تبجأ مغ بجء العسل وتدقط بتسامو 

 وانقزاء سشة عمى البجء بو حتى وإف لع يتع العسل. 

وقف األعساؿ الججيجة ال يتعجػ األمخ بإيقافيا، أما في دعػػ مشع ( الحكع الرادر في دعػػ 4
  2التعخض، فإنو يجػز لمقاضي أف يأمخ بإزالتيا.

 السبحث الثاني: انتقال الحيازة ة وزواليا

تصخقشا ؼيسا سبق إلى أف لمحيازة عشرخيغ ىسا العشرخ السادؼ والعشرخ السعشػؼ، فإذا      
شخز فإنو يكػف قج اكتدب حيازة الذيء حيازة قانػنية، اجتسعا ىحيغ العشرخيغ في يج 

واألصل أف الحيازة تكتدب إبتجاءا، أؼ يرجر مغ جانب الحائد وحجه، بسعشي يكػف الحائد ىػ 
أوؿ مغ يحػز الذيء دوف أف يكػف ىشاؾ حائد قبمو )حائد سابق(، ولكغ يسكغ اكتداب 

لى أف الحائد ال يحتفع بيا الحائد إلى األبج الحيازة انتقاال مغ حائد سابق، مسا يججر اإلشارة إ
بل تشتيي وتدوؿ بدواؿ الخكشيغ معا أو بدواؿ أحج األركاف، وليحا خرز ىحا السبحث لجراسة 
انتقاؿ الحيازة وزواليا مغ خالؿ مصمبيغ، حيث ستتع دراسة انتقاؿ الحيازة في السصمب األوؿ، 

 ازة.أما السصمب الثاني سشعالج ؼيو مدألة زواؿ الحي
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 السظلب األول: انتقال الحيازة:

تشتقل الحيازة مغ شخز إلى أخخ باالستخالؼ إما بقػة القانػف مغ الحائد الدابق إلى    
الخمف العاـ، كسا ىػ الحاؿ في انتقاؿ الحيازة إلى الػرثة، حيث تشتقل بشفذ األسباب التي 

ى عالقة عقجية مغ الدمف إلى الخمف يشتقل بيا السمظ مثل السيخاث، وإما باالتفاؽ أو بشاءا عم
الخاص، نتيجة ترخؼ كالبيع واليبة والػصية حيث أف ضع الحيازات ال يكػف إال في 

االستخالؼ، كسا أف ضع الحيازات تختمف شخيقتو بحدب ما إذا كانت الخالفة خالفة عامة أو 
، في حيغ أف حيازة خاصة، فالفخؽ بيشيسا ىػ أف حيازة الخمف العاـ ىي استسخار الحيازة سمفو

الخمف الخاص ىي حيازة ججيجة مدتقمة عغ حيازة الدمف، وعميو سيتع دراسة انتقاؿ الحيازة إلى 
الخمف العاـ والتي تكػف بيغ السػرث ووارثو، وىحا ما سيتع تػضيحو في الفخع األوؿ، أما الفخع 

 وأخخ. عادة بيغ الحائدلخاص والتي تكػف الثاني فشتصخؽ ؼيو إلى انتقاؿ الحيازة إلى الخمف ا

 الفخع األول: انتقال الحيازة إلى الخلف العام

تشتقل الحيازة مغ شخز يجعي الدمف إلى شخز آخخ يجعي الخمف، وال يذتخط في    
الحيازة أف تكػف قانػنية ألنو قج تكػف حيازة الدمف عخضية، وتشتقل إلى الخمف محتفطة برفة 

ادؼ وحجه ويزيف ليا الخكغ السعشػؼ، وبيحا فإف الحيازة العخضية، أو يشتقل معيا العشرخ الس
تشتقل مغ الدمف أؼ السػرث بجسيع الرفات والعيػب، فتشتقل الحيازة إلى الخمف العاـ بالسيخاث 

 مغ القانػف السجني الجدائخؼ التي سشتعخض ليا ؼيسا بعج. 814وىحا شبقا لشز السادة 

 الثة عشاصخ وفقا لسا يمي: وعميو سيتع التصخؽ في ىحا الفخع إلى ث   

 أوال : السقرػد بالخمف العاـ. 

 ثانيا: انتقاؿ الحيازة لمخمف العاـ بجسع صفاتيا وعيػبيا. 

 ثالثا: جػاز ضع مجة حيازة الدمف إلى مجة حيازة خمفو العاـ. 
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 أوال: السقرؾد بالخلف العام

التخكة كالثمث أو الخبع يقرج بالخمف العاـ الػارث والسػصى لو بجدء شائع في جسمة     
تشتقل » مغ القانػف السجني الجدائخؼ عمى ما يمي:  814مثالة، وفي ىحا الرجد تشز السادة 

الحيازة إلى الخمف العاـ بجسيع صفاتيا غيخ أنو إذا كاف الدمف سيء الشية وأثبت الخمف أنو 
 1«.كاف في حيازتو حدغ الشية جاز لو أف يتسدظ بحدغ نيتو

كاف حائدا لمساؿ وبسػتو تشتقل أمػالو إلى وارثو ) أو السػصى لو بجدء شائع مغ فالسػرث     
التخكة(، وىحا االنتقاؿ يحقق معشی انتقاؿ السمظ والحيازة في آف واحج، فال يقاؿ أف السمظ قج 
انتقل بسجخد الػفاة، أما الحيازة فدػؼ تشتقل مغ بعج إلى الػارث بػضع يجه عمى ىحا السمظ، 

لحيازة مع السمكية ىػ أمخ حتسي يتع بحكع القانػف، فتعج حيازة الخمف متسسة لحيازة فانتقاؿ ا
 2الدمف بجوف انقصاع.

وتججر اإلشارة إلى أنو إذا استػلى الغيخ عمى حيازة الساؿ السػرث، كاف لمػارث استخداد    
رجعي مغ وقت  الحيازة خالؿ سشة مغ ىحا االستيالء، وإذا استخدىا اعتبخت حيازتو مػجػدة بأثخ

  3مػت مػرثو وليذ مغ وقت استخداد الحيازة .

 ثانيا: انتقال الحيازة للخلف العام بجسيع صفاتيا وعيؾبيا

مغ القانػف السجني الجدائخؼ سالفة الحكخ عمى أف الحيازة تشتقل  814حيث نرت السادة     
حيازة الدمف قانػنية إلى الخمف العاـ بجسيع صفاتيا وكحا عيػبيا، وعميو فإنيا إذا كانت 

مدتػؼية لذخوشيا انتقمت برفتيا ىحه إلى الػارث، الحؼ يدتصيع أف يدتسخ في ىحه الحيازة وأف 
يزع مجة حيازتو، فال تتغيخ صفة الحيازة إلى عخضية في يج الػارث إال إذا أصبح يحػز 

ى الخمف السػرث عخضية فتشتقل برفتيا كحلظ إل غيخه، وإذا كانت حيازة الدمف أو لحداب
العاـ أؼ الػارث، فتبقى حيازة ىحا األخيخ عخضية يحػز لحداب غيخه حتى يرجر فعل مشو 
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يعارض بو حق السالظ، أو يرجر فعل مغ الغيخ عمى الػجو الدابق بيانو، وال يدتصيع الػارث 
 1أف يتسمظ الحيازة لتقادـ شالسا بقيت حيازتو عخضية.

بعيب مغ عيػب الحيازة انتقمت الحيازة إلى الخمف  وكحلظ إذا كانت حيازة الدمف مذػبة    
العاـ مذػبة بالعيب نفدو، وبالتالي ليذ لمخمف العاـ مغ الحقػؽ أكثخ مسا كاف لمدمف 

وإذا كاف الدمف  2)السػرث(، فإف كاف وارثا ورث عغ الدمف الدبب الحؼ اعتسجه لػضع يجه.
ي الحيازة، ويعتبخ سيء الشية حدغ الشية ؼيكػف خمفو كحلظ حتى يعمع بأف ال حق لو ف

كسغترب فإف الخمف العاـ يعتبخ كحلظ إلى أف يثبت حدغ نيتو، إذ ال يفتخض ؼيو حدغ الشية 
  3ومتى أثبت الخمف العاـ حدغ نيتو، اعتبخ كحلظ مشح وفاة مػرثو حتى مصالبتو بالحق.

، وكاف خمفو يجيل وتججر اإلشارة إلى أنو إذا كاف السػرث قج اغترب عقارا مسمػكا لغيخه   
واقعة الغرب فال يسكشو أف يحتج بحدغ نيتو، حيث يسكغ لمػارث أف يتجو إلى مغ يعتقج أنو 

ىػ السالظ ويذتخؼ العقار، وبحلظ يحرل عمى الدشج الرحيح فإذا ضيخ السالظ الحؿيقي، 
  4يدتصيع االحتجاج بحيازتو الججيجة.

 خلفو العام ثالثا: جؾاز ضؼ مجة حيازة الدلف إلى مجة حيازة

تعتبخ حيازة الخمف العاـ امتجادا لحيازة الدمف كسا سبق القػؿ، ويتختب عمى ىحا إمكانية    
 5.ضع حيازة الدمف إلى الخمف العاـ لالنتفاع بجعاوػ الحيازة ولكدب السمكية بالتقادـ

 فيسا يتعلق بجعاوى الحيازة:

الحيازة إلى الػارث، ؼيكفي أف يدتسخ إذا كانت مجة حيازة الدمف نرف سشة مثال، وانتقمت     
ىحا حائدا نرف سشة أخخػ حتى يدتصيع أف يشتفع بجعػػ مشع التعخض، ويذتخط في ىحه 

الجعػػ أف يكػف الحائد لمعقار قج استسخ حائدا لو سشة كاممة، ؼيزع الػارث مجة حيازة مػرثو 
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ىػ الحكع ذاتو أيزا بذأف مجة الدشة التي يتصمبيا القانػف، و  إلى مجة حيازتو ىػ فتكسل لو
استكساؿ الػارث مجة حيازتو إلى سشة كاممة بزع حيازتو مػرثة، إذا أراد أف يخفع دعػػ وقف 

1األعساؿ الججيجة.
 

ولػ كاف السػرث قج انتدع الحيازة باإلكخاه، ثع انقصع اإلكخاه واستسخ حائدا بعج انقصاع اإلكخاه    
سل حيازتو مجة الدشة بعج ضع مجة حيازة سمفو إلى مجة ألقل مغ سشة، يكػف لمػارث بعج أف تدتك
  2حيازتو، أف يحسي حيازتو بجعاوػ الحيازة.

 :فيسا يتعلق بالتسلػ والتقادم

يجػز لمػارث ضع حيازة مػرثو إلى مجة حيازتو الكتداب السمكية بالتقادـ، ومثاؿ ذلظ إذا كاف    
ستسخار حيازتو لمعقار مجة خسذ سشػات السػرث حائد لمعقار مجة عذخ سشػات ؼيكفي لمػارث ا

 3( سشة فيتسمظ بحلظ العقار.15الستكساؿ مجة التقادـ الصػيل )

إذا كاف السػرث قج حرل عمى سشج صحيح وكاف حدغ الشية وقت حرػلو عميو، فإف     
 الحيازة تشتقل إلى الػارث مقتخنة بحدغ الشية وبالدشج الرحيح، أما إذا كاف الدمف قج بقي حائدا
لمعقار مجة ثالث سشػات مثال، ثع انتقمت الحيازة إلى الخمف العاـ، فإنو يكفي أف يدتسخ الػارث 
حائد العقار سشتيغ أخختيغ حتى يدتكسل مجة التقادـ القريخ وىي عذخ سشػات، ؼيستمظ العقار 

 4بالتقادـ.

لدمف، لمحرػؿ أما إذا كاف السػرث سيء الشية ؼيدتصيع الخمف العاـ ضع مجة حيازتو إلى ا   
عمى السمكية بالتقادـ الصػيل. وقج اختمفت أراء الفقو الفخندي حػؿ مجػ إمكانية ضع مجة حيازة 

الخمف العاـ حدغ الشية إلى حيازة سمفو سيء الشية لمتسدظ بالتقادـ القريخ، فالبعس أجاز 
يو الذخوط ذلظ والبعس اآلخخ يخػ أنو عمى الخمف التسدظ بالتقادـ القريخ، إذا تػافخت لج

الستصمبة في ىحا الشػع مغ التقادـ ومغ بيغ الذخوط السجة، ويجب أف تكػف حيازة الخمف العاـ 
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 1قج دامت السجة السصمػبة لمتقادـ القريخ، إذ ليذ لو في ىحا الزع مجة حيازة سمفو سيء الشية.

تسل بالشدبة فإف كانت إحجػ الحيازتيغ مدتػؼية لذخوشيا دوف األخخػ، وكانت السجة لع تك   
 2لمحيازة السدتػؼية لمذخوط فإف السمكية ال تشتقل لمخمف العاـ أو الػارث.

 الفخع الثاني: انتقال الحيازة إلى الخلف الخاص 

أؼ بانتقاليا إلى الخمف العاـ الحؼ سبق  3تشتقل الحيازة مغ شخز إلى آخخ باالستخالؼ    
عشا ىحا بالتصخؽ إليو قاصجيغ تعخيفو مع التصخؽ إليو أو الخمف الخاص، الحؼ سشكتفي في فخ 

ي األخيخ ذكخ شخوط ضع حيازة الدمف إلى الخمف ، وصفة انتقاؿ الحيازة إليو مع اإلشارة ف
 .الخاص إلى ضع مجة حيازة الخمف

 أوال: تعخيف الخلف الخاص

يقرج بالخمف الخاص كل مغ يخمف الحائد في حيازة عيغ معيشة بالحات، بشاءا عمى عالقة    
ويمحق بالخمف الخاص كل شخز يجب أف تشتقل إلي  4قانػنية بيشيسا أدت إلى انتقاؿ الحيازة،

حيازة العيغ مغ الحائد بشاء عمى التداـ في ذمة الحائد، بشقميا إليو وكل شخز ردت إليو 
  5حيازتو لمعيغ عمى أثخ فدخ الترخؼ، أو زوالو بأؼ سبب آخخ.

 خلفثانيا : شخوط ضؼ حيازة الدلف إلى ال

يذتخط النتقاؿ الحيازة إلى الخمف الخاص، ومغ في حكسو باالتفاؽ ؼيسا بيشو وبيغ الحائد،     
اتفاقا يعؿبو التدميع الفعمي ؼيكػف االنتقاؿ ماديا، أو التدميع الحكسي ؼيكػف االنتقاؿ معشػيا، أو 

 6.التدميع بصخيق التسكغ ؼيكػف االنتقاؿ رمديا

 

 التدليؼ الفعلي: -
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ا يعخؼ باالنتقاؿ ماديا، فالحيازة تشتقل مغ الحائد إلى غيخه إذا اتفقا عمى ذلظ وكاف ىػ م    
في استصاعة مغ انتقمت إليو الحيازة، أف يديصخ عمى الحق ولػ دوف تدمع مادؼ لمذيء 

يعج  ومثاؿ ذلظ انتقاؿ حيازة السبيع مغ البائع إلى السذتخؼ، فيحا األخيخ 1مػضػع ىحا الحق،
، والبائع ممتـد 2الحيازة كسا ىػ خمف خاص لو في انتقاؿ السمكية بائع في انتقاؿخمفا خاصا لم

بتدميع السبيع إلى السذتخؼ، أؼ نقل حيازتو إليو حيث يتسكغ مغ حيازتو واالنتفاع بو دوف 
عائق، ولػ لع يدتػلي عميو استيالء ماديا فالسيع أف ال يحػؿ بيغ الستدمع والذيء حائل يسشع 

مغ القانػف  367والسقرػد بالتدميع في عقج البيع ما أورده السذخع في نز السادة  ،3انتفاعو بو
يتع التدميع بػضع السبيع تحت ترخؼ السذتخؼ » السجني الجدائخؼ التي تشز عمى ما يمي: 

بحيث يتسكغ مغ حيازتو واالنتفاع بو دوف عائق ولػ لع يتدمسو تدمسا ماديا ما داـ البائع قج 
عج لتدميسو بحلظ ويحرل التدميع عمى الشحػ الحؼ يتفق مع شبيعة الذيء أخبخه بأنو مدت

 «السبيع.

 يتبيغ لشا مغ ىحا الشز تػافخ ثالث شخوط لتػافخ التدميع الفعمي وىي:    

 أ. وضع السبيع تحت ترخؼ السذتخؼ بحيث يتسكغ مغ حيازتو واالنتفاع بو. 

 4ب. إخصار البائع السذتخؼ بػضع السبيع تحت ترخفو.

ج . يتع التدميع بالصخيقة التي تتفق مع شبيعة الذيء، فإذا كاف السبيع مشدال مثال وجب عمى 
  5البائع إخالئو وتدميع السفاتيح إلى السذتخؼ ليتسكغ بالتالي مغ حيازتو.

 

 

 التدليؼ الحكسي: -
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الحائد  يعخؼ باالنتقاؿ السعشػؼ، ؼيجػز أف يتع نقل الحيازة دوف تدميع مادؼ، إذا استسخ    
واضعا يجه الحداب مغ يخمفو في الحيازة، أو استسخ الخمف واضعا يجه، ولكغ لحداب نفدو، 

  1والطاىخ أف التدميع الحكسي يتحق في صػرتيغ :

أف يدتسخ فييا الدمف وضعا يجه لحداب الخمف، كأف يدتأجخ البائع الذيء  الرؾرة األولى:
  2سذتخؼ وىػ السؤجخ بعج أف تع البيع والتأجيخ.السبيع، فالبائع أصبح حائدا عخضيا لحداب ال

ال يحرل فييا تدميع مادؼ أيزا ولكغ يدتسخ الخمف حائدا لحداب نفدو،  الرؾرة الثانية:
ومثاليا  3وىػ ما كاف الخوماف يصمقػف عميو اصصالح التدميع باليج القريخة أو التدميع السخترخ

غ السؤجخ، ففي ىحه الحالة تتغيخ صفة حيازتو السدتأجخ السشدؿ الحؼ يدتأجخه م كسا لػ اشتخػ 
حيازة قانػنية، يعسل فييا لحداب نفدو، بعج أف كانت حيازة عخضية،  بعج البيع، إذ تربح

  4يعسل فييا لحداب السؤجخ.

 التدليؼ الخمدي: -

ىػ الحؼ يتع عغ شخيق تدميع الخمف ما يخمد إلى الذيء محل الحيازة ويسكشو مغ الديصخة     
ونرت السادة  5يازتو ماديا، ويتع ىحا التدميع بحدب شبيعة الذيء السخاد نقل حيازتوعمى ح
تدميع الدشجات السعصاة » مغ القانػف السجني الجدائخؼ عمى ىحا الشػع مغ التدميع بقػليا:  813

عغ البزائع السعيػد بيا إلى أميغ الشقل أو السػدعة في السخازف يقـػ مقاـ تدميع البزائع 
 ذاتيا.

غيخ أنو إذا تدمع شخز الدشجات وتدمع آخخ البزائع ذاتيا، وكاف كالىسا حدغ الشية فإف    
 «. .األفزمية تكػف لسغ تدمع البزائع
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يتزح مغ ىحا الشز أنو ال يدتمـد وجػد تدميع مادؼ لمذيء، إذ يكفي التدميع الخمدؼ لو    
مثال ولكغ كحلظ ال يجؿ داللة  1نة،عغ شخيق تدميع سشجات البزاعة أو مفاتيح الديارة أو الخدا

، ويكفي ىحا التدميع 2قاشعة عمى حيازتيا في الخدانة التي سمست مفاتيحيا إلى ذلظ الذخز
لتحقق الديصخة الفعمية عمى الذيء وتشتقل بو الحيازة، وتعبخ عغ ذلظ محكسة الشقس السرخية 

و غيخ واقع فييا أمخ مػضػعي بقػليا: إف كػف الذيء واقعا فعال في حػزة مغ يجعي حيازتو، أ
يحرمو قاضي السػضػع في كل دعػػ مسا تتػافخ فييا مغ دالئل، وال يخزع قزاؤه فييا 

، وما ىػ مالحع أف التدميع الخمدؼ ال يساثل التدميع السادؼ في قػتو بل 3لخقابة محكسة الشقس
رض التدميع الفعمي مع أنو أدنى مشو مختبة، إذ ال يسكغ االحتجاج بو عمى الغيخ، بحيث إذا تعا

  4.التدميع الخمدؼ كاف األوؿ ىػ السعتبخة

 ثالثا: صفقة انتقال الحيازة للخلف الخاص

تشتقل الحيازة إلى الخمف العاـ بجسيع صفاتيا، أما الحيازة السشتقمة إلى الخمف الخاص فإنيا    
5يخ حيازة الدمف.تعج حيازة ججيج مدتقمة عغ حيازة الدمف، وليا صفات الخاصة التي قج تغا

 

وتختمف حيازة الخمف الخاص عغ الحيازة الدمف إذ قج تكػف حيازة الخمف الخاص قانػنية،     
بيشسا كانت حيازة الدمف حيازة عخضية مثاؿ ذلظ أف يكػف الدمف مدتأجخا لعيغ معيشة وبائعيا 

، كسا قج 6دا عخضيالمسذتخؼ حدغ الشية ؼيريخ ىحا األخيخ حائدا قانػنيا رغع أف البائع كاف حائ
قج تكػف حيازة الدمف معيبة بغسػض أو إكخاه ولكغ ليذ مغ السحتع أف تشتقل بيحه العيػب إلى 

 7يا ضاىخة وىادئة ال يذػبيا إكخاه الخمف، فقج تكػف الحيازة عشج انتقاليا إليو واضحة ال خفاء في
 ألف حيازتو مدتقمة عغ حيازة الدمف وليدت استسخار ليا.

                                                           
202علً هادي العبٌدي، المرجع السابك، ص 
1
  

 82دمحم علً األمٌن، المرجع السابك، ص 
2
  

554دمحم حسٌن منصور، المرجع السابك، ص  
3
  

46دمحمي فرٌدة )زواوي(، المرجع السابك، ص  
4
  

83ص  دمحم علً األمٌن، المرجع السابك، 
5
  

46دمحمي فرٌدة )زواوي(، المرجع السابك، ص  
6
  

.342رمضان أبو السعود، المرجع السابك، ص 
7
  



--------------------------األحكام اإلجخائية للحيازة في التذخيع الجدائخي   

 

 
93 

ف حيازة الدمف مقتخنة بدػء الشية في ىحه الحالة سػاء كاف الدمف حدغ الشية أو كسا قج تكػ    
سيء الشية، فإنو إذا انتقمت الحيازة إلى الخمف الخاص، يجب الخجػع إلى األصل وافتخاض 

ويقع عبء إثبات ذلظ عمى  1حدغ الشية في الخمف الخاص إلى أف يثبت أنو سيء الشية،
حيازة إلى الخمف الخاص بسػجب سشج صحيح ناقل لمسمكية كالبيع صاحب الحق، فإذا انتقمت ال

واليبة، كأف تكػف العيغ عقارا مثال استصاع أف يتسمكيا الخمف الخاص بالتقادـ القريخ، أما إذا 
  2كانت العيغ مشقػال فإنو يتسمكيا بسجخد حيازتيا عسال بقاعجة الحيازة في السشقػؿ سشج السمكية.

الخمف الخاص حيازة ججيجة مبتجئة فإنو يفتخض فييا حدغ الشية، شأنيا في ولسا كانت حيازة    
  3ذلظ شأف أية حيازة أخخػ.

 رابعا: ضؼ مجة حيازة الدلف إلى مجة حيازة الخلف الخاص :

يجػز لمخمف الخاص أف يزع إلى حيازتو »... في شصخىا الخيخ بأنو:  814قزت السادة 
ع مغ أف حيازة الخمف الخاص حيازة ججيجة مدتقمة عغ حيازة ، ؼبالخغ«حيازة سمفو ليبمغ التقادـ

وبالتالي تكػف ليا صفاتيا الخاصة التي قج تساثل أو تخالف  4الدمف وليدت استسخارا ليا،
إال أف الخمف الخاص لو الخيار بيغ أف يزع إلى حيازتو حيازة سمفو،  5صفات حيازة الدمف،

اىسا دوف األخخػ، وذلظ تبعا لسا يخػ لو مغ بإحج أو أف يفرل ما بيغ الخياريغ ويتسدظ
، ومشو فإذا ما أراد الخمف أف يزع إلى حيازتو حيازة سمفو فال بج مغ تػافخ 6السرمحة في ذلظ

 عجة شخوط: 

أف تكػف حيازة الدمف صالحة ألف تشتج األثخ الحؼ يخيج الخمف التسدظ بو، وبشاء عمى  أوليا:
الحؼ يحػزه مغ مدتأجخ مثال، وىػ حائد عخضي فميذ  ذلظ إذا كاف الحائد قج اشتخػ الذيء
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لمسذتخؼ أف يزع إلى حيازتو حيازة سمفو البائع، فالحيازة األخيخة عخضية ال ترمح كأساس 
  1لمتقادـ السكدب.

يجب أف تكػف الحيازة السخاد ضسيا خالية مغ العيػب وتتػافخ فييا شخوط الحيازة  ثانييا:
أنو يجب أف تكػف الحيازة لجػ كل مغ الدمف والخمف بشفذ  القانػنية، ىحا باإلضافة إلى

أؼ أف يكػف الحق الحؼ حازه الدمف ىػ ذات الحق الحؼ يحػزه الخمف، بسعشى أف  2السزسػف،
يتزسشو ويتختب عمى ذلظ أنو إذا كاف الخمف الخاص يخيج التسدظ بالتقادـ السكدب السمكية 

الدمف إذا كاف ىحا حائدا الذيء بػصفو صاحب الذيء، فإف الخمف يدتصيع أف يتسدظ بحيازة 
حق انتفاع فقط، وعمى العكذ إذا كاف الخمف الخاص قج تمقى حق انتفاع مغ سمفو الحؼ كاف 
حائدا برفتو مالكا، كاف لو أف يزع مجة حيازة سمفو ليتسدظ بكدبو حق االنتفاع بسزي السجة 

خل في السمكية إذا يسثل شكال مغ في مػاجية السالظ الحؿيقي لمذيء، ذلظ أف االنتفاع دا
  3أشكاؿ حق السمكية إذ يعج مغ عشاصخىا.

وأخيخا يجب أف تكػف حيازة الدمف صالحة لتختيب نفذ األثخ الحؼ يخيج الخمف الخاص  ثالثيا:
التسدظ بو، فإذا كاف الخمف الخاص يتسدظ بالتقادـ القريخ، فال يدتصيع ضع حيازة سمفو إلى 

حيازة الدمف مدتشجة إلى سشج صحيح وكاف الدمف حدغ الشية، مثاؿ ذلظ  حيازتو إال إذا كانت
أف يكػف الدمف سيء الشية ويكػف الخمف الخاص حدغ الشية ومدتشجا في حيازتو إلى سشج 

صحيح، ؼيدتصيع الخمف الخاص كدب السمكية بالتقادـ القريخ، ولكغ ليذ لو ضع مجة حيازة 
4خ قابمة لمتقادـ القريخ.سمفو إلى حيازتو ألف حيازة سمفو، غي
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 السظلب الثاني: زوال الحيازة

تكتدب الحيازة عغ شخيق تػفخ ركشييا السادؼ والسعشػؼ كسا ذكخنا سابقا، وعميو فإف الحيازة     
متی فقجت عشرخييا معا فيي تدوؿ أؼ إذا فقجت الخكغ السادؼ والسعشػؼ فيي تدوؿ، كسا أنيا 

ستسثل في الديصخة الفعمية عمى الحق الحؼ يدتعسمو الحائد، تدوؿ بدواؿ عشرخييا السادؼ ال
وتدوؿ أيزا بدواؿ عشرخىا السعشػؼ الحؼ يعشي قرج الحائد أف يدتعسل الحق لحداب نفدو، 

وبالتالي فإف الحيازة متی فقجت أحج ركشييا السادؼ أو السعشػؼ تكػف قج فقجت أحج مقػماتيا 
سصمب مغ خالؿ فخعيغ، حيث سشعالج في الفخع األوؿ فتدوؿ، وىحا ما سيتع دراستو في ىحا ال

مدألة زواؿ الحيازة يفقج ركشييا معا، أما الفخع الثاني فدشتصخؽ ؼيو إلى زواؿ الحيازة بفقج أحج 
 أركانيا. 

 ل: زوال الحيازة بفقج ركشييا معاالفخع األو

حيازة إذا تخمى تدوؿ ال» مغ القانػف السجني الجدائخؼ عمى ما يمي:  815تشز السادة     
  1«.الحائد عغ سيصختو الفعمية عمى الحق أؼ إذا فقج ىحه الديصخة بأية شخيقة

ومشو يدتشتج أف الحيازة تدوؿ بفقج الخكشيغ السكػنيغ ليا، حيث تدوؿ بفقجاف العشرخيغ معا    
 في الحاالت التالية: 

 زواؿ الحيازة باإلرادة السشفخدة لمحائد.  أوال:

حيازة باإلرادتيغ الستصابقتيغ لمحائد وخمفو، وىػ ما يعخؼ بالترخؼ القانػني. زواؿ ال ثانيا :
 زواؿ الحيازة بفقج الديصخة عمييا أؼ رغسا عشو. ثالثا: 

 أوال: زوال الحيازة باإلرادة السشفخدة للحائد

غ إذ قج يتخمى ع 2إف زواؿ الحيازة باختيار الحائد، ىي الصخيقة الغالبة في زواؿ الحيازة،    
سيصختو الفعمية عغ الحق وعغ قرج حيازتو لو لحداب نفدو، فتدوؿ بحلظ حيازتو، فمػ كاف 

                                                           
1
« أو إذا فمد»من المانون المدنً الجزائري اذ أنه من المفروض إدراج كلمة  815تجدر اإلشارة إلى تصحٌح الخطأ الشكلً الوارد فً نص المادة   

الن حرف أي ٌفٌد الشرح أما حرف أو ٌفٌد التخٌٌر وهذا هو الممصود ولد جاءت نفس المادة من المانون المدنً الفرنسً صحٌحة « أي»بدل من كلمة 
  والمانون المدنً األردنً جاءت كلمة أو ولٌس أيوكذلن فً المانون المصري « O Lorsqu' il Le Pred»اذ ٌنص 

40لفتً هامل العجٌلً، المرجع السابك، ص  
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الحق عقارا زالت حيازتو دوف زواؿ ممكيتو، وإف كاف الحق مشقػال زالت الحيازة والسمكية معا متى 
1كانت نية الحائد وقرجه مغ التخمي عغ الذيء السحاز التخمي عغ السمكية أيزا.

 

لقي شخز في الصخيق أو سمة السيسالت لتمقى في الصخيق مشقػال، لع يعج ذا نفعا لو فإذا أ»    
أو حفخ خشجقا في أرضو أو شيخ تخعة أو مرخفا فألقي بالصيغ واألتخبة السدتخخجة مغ باشغ 

األرض عمى قارعة الصخيق، أو إذا ألقي بسخمفات مشدلو في صشاديق القسامة، فإف ىحه 
 .(res derelictaeالستخوكة ) ػالتالسشقػالت تدسى بالسشق

وتربح سائبة ال مالظ ليا، بعج أف تخمى السالظ عغ حيازتيا بقرج الشدوؿ عغ ممكيتيا 
 2«.شبعا

وتججر اإلشارة أنو إذا احتفع شخز بذيء في مكاف ما ولع يتحكخ أيغ وضعو، فإنو ال يفقج 
 يداؿ في حيازتو، فإذا تحكخ مكانو الديصخة السادية عمية وبالتالي ال يفقج حيازتو، ألف الذيء ال

  3. ووججه فإف حيازتو ال تعتبخ حيازة مشقصعة لمذيء السحاز

 ثانيا : زوال الحيازة بالترخف القانؾني:

تدوؿ الحيازة باإلرادتيغ الستصابقتيغ لمحائد ولخمفو الخاص، حيث يتفق الحائد مع خمفو    
و، وتشتقل الحيازة فعال إلى الخمف الخاص الخاص عمى أف يشقل لو حيازة الحق الحؼ يدتعسم

بشاءا عمى ىحا االتفاؽ، فيشا قج فقج الحائد عشرخيغ وىسا عشرخ الديصخة السادية عمى الحق، 
فالحائد يفقج الحيازة إذا باع العيغ، كسا أنو تججر  4وكحا عشرخ قرج استعسالو لحداب نفدو.

مدتأجخا ليا، فيػ بحلظ يفقج الحيازة القانػنية  اإلشارة أف الحائد يفقج الحيازة كحلظ، حتى لػ بقي
  5ويربح حائدا عخضيا فقط.
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 ثالثا: زوال الحيازة رغسا عؽ الحائد

قج يفقج الحائد الديصخة السادية عمى الذيء محل الحيازة أؼ فقج الخكغ السادؼ، ويكػف رغسا    
يؤدؼ إلى تحصيع العقار  عشو وذلظ في حالة القػة القاىخة والطخوؼ الصارئة، فالدلداؿ الحؼ

السحاز مثال فيػ يفقج الحائد الديصخة السادية عمى محل الحيازة وبيحا يفقج الخكغ السعشػؼ 
، إذا ال يترػر أف يبقى الحائد محتفطا بشية الترخؼ في عقار تيجـ بفعل زلداؿ، 1أيزا

ستحالة رجػع فالحائد يفقج إذف العشرخ السادؼ والسعشػؼ، كمسا كاف ىشاؾ ضخؼ يؤدؼ إلى ا
 2الحائد إلى الػضع الحؼ كاف عميو.

ولكغ قج يحػؿ مانع وقتي دوف مباشخة الحائد الديصخة الفعمية عمى الحق، وبيحا ال تشقس     
وىحا ىػ األصل  3الحيازة في ىحه الحالة ومثاليا إذا حاؿ ؼيزاف دوف مباشخة الحائد لديصختو.

ػف السجني الجدائخؼ حيث نرت عمى ما يمي: مغ القان 816/  01 شبقا لسا تزسشتو السادة
 4«ال تدوؿ الحيازة إذا حاؿ مانع وقتي دوف مباشخة الحائد لمديصخة الفعمية عمى الحق.»

واستثشاءا فالحيازة تشقزي في ىحه الحالة بذخط استسخار السانع الػقتي الحؼ يحػؿ دوف      
مغ القانػف السجني  816/ 02ادة اممة ىحا ما جاء في نز السالديصخة عمى الحق مجة سشة ك

غيخ أف الحيازة تدوؿ إذا استسخ السانع سشة كاممة وكاف ناشئا عغ حيازة ججيجة » الجدائخؼ: 
عمسو وتحتدب الدشة مغ الػقت الحؼ بجأت ؼيو الحيازة  وقعت رغع إرادة الحائد أو دوف 

  5«خؽية.الججيجة، إذا بجأت عمشا أو مغ يـػ عمع الحائد األوؿ بيا إذا بجأت 

 الفخع الثاني: زوال الحيازة بفقج أحج أركانيا :

يفقج الحائد الحيازة إذا فقج أحج العشرخيغ دوف األخخ، حيث تدوؿ الحيازة إما شػاعية بإرادة    
الحائد بترخفو في الذيء فتشتقل الحيازة إلى السترخؼ إليو بسجخد الترخؼ، ولػ قبل التدميع 
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عغ الحيازة بتخكو لمذيء كسا في السشقػالت الستخوكة التي ال نفع السادؼ، وإما بتخمي الحائد 
  1فييا لمحائد.

 أوال: زوال الحيازة بفقج ركشيا السادي وحجه

قج تدوؿ الحيازة إذا فقج الحائد دوف اختياره العشرخ السادؼ، ألف الحائد إذا فقج سيصخة     
القانػف السجني الجدائخؼ أوردت استثشاء مغ  816إال أف السادة  2الفعمية عمى حق زالت الحيازة،

ال تدوؿ الحيازة إذا حاؿ مانع وقتي دوف مباشخة الحائد لمديصخة الفعمية »عمى ذلظ بشريا: 
 عمى الحق.

غيخ أف الحيازة تدوؿ إذا استسخ السانع عمى سشة كاممة وكاف ناشئا في حيازة ججيج، وقعت رغع 
بجأت ؼيو الحيازة الججيجة، إذا بجأت عمشا أو يـػ عمع  إرادة الحائد أو دوف عمسو مغ الػقت الحؼ

 «.الحائد األوؿ إذا بجأت خؽية

والسدتذف مغ نز ىحه السادة أف ىحا السانع الحؼ حاؿ دوف مباشخة الديصخة الفعمية، ىػ    
فال تعتبخ  3مانع شبيعي او قػة قاىخة وانو مانع زواؿ مختقي كالؽيزاف الحؼ غسخ األرض

حا الفخض قج زالت يفقج الديصخة السادية مؤقتا بقػة قاىخة ، حيث يبقى الحائد عمى الحيازة في ى
مسا يدتمـد التفخقة في ىحا السجاؿ بيغ  4حيازتو لألرض في أثشاء السجة التي غسخىا الؽيزاف،

 ، ىحا ما سشتعخض لو: 5فقج الحائد لحيازة السشقػؿ و فقجه الحيازة العقار

 ؾل:فقج الحائد لحيازة السشق 

يخػ أكثخ الذخاح أف حيازة السشقػؿ تدوؿ بدواؿ العشرخ السادؼ وحجه و يكػف ذلظ     
 : 6بصخيقتيغ

  1حيث يدتحػذ الغيخ فقط عمى الذيء ؼيحػز لحداب نفدو كسا في الدخقة. األولى :
                                                           

300أنور طلبة، التمادم، المرجع السابك، ص  
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91دمحم علً األمٌن، المرجع السابك، ص  
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55، ص 2004ب الجامعً الحدٌث، مصر، أنور طلبة، الحٌازة، المكت 
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 118لدري عبد الفتاح الشهاوي، المرجع السابك، ص 
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فتدوؿ الحيازة بخخوج السشقػؿ مغ تحقق سيصخة الحائد، و دوف إرادة إلى الحيػانات  الثانية:
يخ األليفة التي تشصمق مغ حائدىا فال يتبعيا فػرا أو يكف عغ تتبعيا، و الحيػانات السخوضة الغ

، إال أف القانػف الجدائخؼ يجيد 2التي تفتقج عادة الخجػع إلى السكاف الحؼ يخررو ليا الحائد
 ىحا ما جاءت بالسادة 3لمحائد استخداد السشقػؿ السدخوؽ أو الزائع وذلظ خالؿ ثالث سشػات"

يجػز لسالظ السشقػؿ أو الدشج » عمى ما يمي:  لقانػف السجني الجدائخؼ التي تشزمغ ا 836
الحامل إذا فقجه أو سخؽ مغ أف يدتخده مسغ يكػف حائدا لو بحدغ الشية و ذلظ في اجل ثالث 

يفيع مغ ذلظ أنو إذا فقج أو سخؽ السشقػؿ مغ « ( سشػات مغ وقت الزياع أو الدخقة03)
يدتخده خالؿ مخور ثالث سشػات زالت حيازتو مغ وقت وقػع الفرل، و في حالة حائده، و لع 

 4الدخقة يربح الدارؽ ىػ الحائد.

 فقج الحائد لحيازة العقار: -

إف ىحا الفقج يتحقق إذا استحػذ الغيخ عمى العقار ، بحيث تقـػ مغ جانبو حيازة معارضة     
ويكدبيا  يار الحائد، يقتخف بحيازة ججيجة لمعقارلمحيازة األولى فيحا الفقج الحؼ يقع بجوف اخت

  ، وىحا ما يجفعشا لمبحث عغ أسباب فقج حيازة العقار، وذلظ إذا زاؿ عشو الخكغ السادؼ.5الغيخ

 ال تدول الحيازة بقيام مانع وقتي -أ

ويقرج بالسانع الػقتي ما يعج مغ قبل القػة القاىخة، كعدؿ أرض معيشة مغ إقميع الجولة بدبب 
حتالؿ العجو ففي ىحه الحالة إذا ما استحاؿ عغ الحائد، مغ استعساؿ األرض محل الحيازة ا

عشيا ما داـ بإمكانو معاودة الديصخة  6واستثسارىا خالؿ فتخة مغ الدمغ فال تتقزي الحيازة،
  7عمييا، وال أثخ لالنقصاع أو السانع الػقتي.
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 زوال الحيازة بغيخ إرادة الحائد: -ب

قجت الحيازة ركشيا السادؼ كسا إذا استػلى مغترب عمى عقار كخىا عغ الحائد، أو إذا ف     
عغ شخيق الجعاوػ التي خػليا القانػف  1بفعل تحقق بو عشرخ الطيػر فممحائد استخداد حيازتو

لحساية حيازتو واستخدادىا وذلظ خالؿ سشة، ففي ىحه الحالة ال يعج قج فقج حيازتو واعتبخ 
وفي ىحه الحالة إذا ما مزت السجة  2خ رجعي، حتى أثشاء مجة الغرب،مدتبؿيا ليا بأث

مغ القانػف السجني دوف إف يدتخد الحيازة أو أف يخفع دعػػ  816السشرػص عمييا في السادة 
االستخداد، فانو يفقج الحيازة حتى لػ كاف يجيل أنيا اغتربت كسا لػ بقي يجفع الزخائب 

قج لمحيازة فإنو يعتبخ في ىحه الحالة فا 3في االحتفاظ بياالسفخوضة خالؿ ىحه السجة، نيتة 
 بفقجاف ركشيا السادؼ.

 ثانيا: زوال الحيازة بفقج ركشيا السعشؾي وحجه

فقج تدوؿ الحيازة بفقج العشرخ السعشػؼ وحجه مع بقاء عشرخىا السادؼ، وذلظ إذا ما فقج    
رخ السادؼ مغ حيث يسارسو لحداب ، وإذا بقي لجيو العش4الحائد نيتو في أف يعسل كدب نفدو

، كسغ يترخؼ في شيء ويدتسخ واضعا يجه عميو لحداب مغ يخمفو في 5لحداب غيخه
مثاؿ ذلظ عشجما يترخؼ الحائد في شيء بالبيع ويحتفع بالديصخة الفعمية عميو  6الحيازة،

 7برفتو وديعا مدتأجخا أو غيخ ذلظ يقع البائع حائدا عخضي يحػز الذيء لحداب السذتخؼ،
بعجما كاف يحػزه قانػنيا، ومشو فقج العشرخ السعشػؼ يؤدؼ إلى فقجاف الحيازة، إال أنو قج ورد و 

حيازتو بل يبقى  ىحه الحالة، ال يفقج ىحا األخيخ استثشاء عمى ذلظ وىػ حيازة غيخ السسيد في
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 محتفطا بل رغع فقجانو لمعشرخ السعشػؼ، ويكػف بحلظ حائدا قانػنيا في حالة وجػد مغ يشػب
 1عشو كالػلي أو الػصي.

 خالصة الفرل الثاني:

يدتشتج مغ خالؿ ما سبق أف دعاوػ الحيازة ىي عيشية ألف حيازة الحق قخيشة عمى تسمكو،     
وىحا ما قزت بو  2فالجعػػ التي تحسي حيازتو ىي عيشية كالجعػػ التي تحسي الحق نفدو.

حيث أف ما يؤاخح ؼيو » ا يمي:السحكسة العميا في أحج قخاراتيا والحؼ جاء مزسػنو كس
الصاعشػف عمى القخار السشتقج أف أصل الشداع كاف يتعمق باستخداد الحيازة إال أف قزاة السػضػع 

 األساس. ى دعػػ ممكية وفرمػا ؼيو عمى ىحاحػلػه إل

حيث أف السجعييغ في الصعغ أقامػا دعػاىع الستخجاع حيازتيع لألرض ويدعسػف أف    
فيع بحلظ يكػنػف قج اختاروا أف يؿيسػا  2002دعيا مشيع خالؿ شيخ نػفسبخ السصعػف ضجه انت

دعػاىع عمى صعيج الحيازة السحزة. حيث يدتخمز أف قزاة السػضػع لسا حكسػا بالرػرة 
السحكػرة متجاىميغ السبجأ القائل بأنو ال يجػز الجسع بيغ دعػػ الحيازة ودعػػ السمكية يكػنػف 

  3.«ه لمشقس قج أعابػا قخارىع وعخضػ 

أما بالشدبة آلثار الحيازة فيي تعػد لحكع الحائد فتختمف حدب نية الحائد سػاء كاف الحائد 
حدغ الشية أو سيء الشية.

                                                           

128قادرؼ نادية، السخجع الدابق، ص   1
  

 16:22الداعة عمى 2017أفخيل  29تاريخ الديارة - www . flaw . Net / aw / threads أشمع عمى الخابط اإللكتخوني التالي:  2
 .741ص  ،2013، اإلجتياد الجدائخؼ في القزاء العقارؼ، الصبعة الثانية، 2008سبتسبخ  10السؤرخ في  475868قخار رقع   3
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مغ خالؿ ما سبق دراستو في مػضػع الشطاـ القانػني لمحيازة في التذخيع الجدائخؼ، وصمشا     
القانػنية، فالسذخع الجدائخؼ خز الحيازة  إلى أف لمحيازة دور فعاؿ في الحفاظ عمى السخاكد

بجراسة مفرمة، حيث أعصى السذخع الحق لمحائد في اكتداب ممكية العقار أو السشقػؿ متى 
تػافخت الذخوط السصمػبة قانػنا، وعميو فقج تػصمشا إلى مجسػعة مغ الشتائج واالقتخاحات التي 

 يسكغ إجساليا ؼيسا يمي:

 أوال: الشتائج

 ئج التي تػصمشا إلييا نحكخ:مغ بيغ الشتا

( رأيشا أف الحيازة عبارة عغ سيصخة فعمية مادية، تخبط الذخز بالذيء إما بصخيقة مباشخة 1   
أو غيخ مباشخة، حيث تسكشو مغ استعساؿ ىحا الحق كسا لػ كاف مالكا لو. كسا أف الحيازة وسيمة 

صمية، مسا أوليا السذخع الجدائخؼ أساسية لكدب حق السمكية باعتبارىا أىع الحقػؽ العيشية األ
أىسية بالغة كباقي التذخيعات وحخص عمى تشطيسيا وحسايتيا، حيث الحطشا أف السذخع 

الجدائخؼ نطع مجسػعة األحكاـ السػضػعية العامة لمحيازة في القانػف السجني الجدائخؼ وذلظ 
ا وذلظ عغ شخيق ، أما األحكاـ اإلجخائية الخاصة بحسايتي843إلى  808ضسغ السػاد مغ 

 مغ قانػف اإلجخاءات السجنية واإلدارية. 530إلى  524دعاوؽ الحيازة وذلظ ضسغ السػاد مغ 

( لع يعخؼ السذخع الجدائخؼ الحيازة وإنسا تخكيا لمفقو والقزاء عمى خالؼ التذخيعات 2   
ما يحدب ) السذخع السرخؼ، السذخع األردني، السذخع الفخندي (، وىحا  السقارنة نحكخ مشيا

لرالح السذخع الجدائخؼ وذلظ لتفادؼ الػقػع في األخصاء. حيث الحطشا أف التعاريف الػاردة 
( حتى تقـػ الحيازة 3في التذخيعات السقارنة السحكػرة أعاله اكتفػا بالخكغ السادؼ دوف السعشػؼ. 

يا القانػنية البج مغ تػافخ ركشييا السادؼ والسعشػؼ معا، كسا يذتخط أف تكػف مدتػؼية لذخوش
عيب اإلكخاه،  )ىادئة، ضاىخة، مدتسخة، واضحة، وأف تكػف صحيحة خالية مغ عيػب الحيازة

عيب الخفاء، عيب الغسػض، عيب عجـ االستسخار (. وتججر اإلشارة في ىحا الرجد أف 
 السذخع الجدائخؼ أخح في الخكغ السعشػؼ بالشطخية الذخرية لمحيازة.
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ف الجدائخؼ تخد عمى األشياء السادية و الحقػؽ العيشية األصمية ( الحيازة في القانػ 4     
 والتبعية، غيخ أنيا ال تخد عمى الحقػؽ الذخرية.

( لحساية الحائد أجاز السذخع انتقاؿ الحيازة مغ شخز إلى آخخ باالستفادة إما بقػة 5    
إلى مجة حيازة سمفو،  القانػف وإما باالتفاؽ، كسا أجاز كحلظ إمكانية وإضافة مجة حيازة الخمف

الزع بحدب الخمف الحؼ تشتقل إليو، فإذا كانت حيازة الخمف العاـ ىي  حيث تختمف شخيقة
استسخار الحيازة سمفو، أما إذا كانت حيازة الخمف الخاص ىي حيازة ججيجة مدتقمة عغ حيازة 

 الدمف.

ج أحج ركشييا أؼ بفقج الخكغ ( تدوؿ الحيازة بفقج ركشييا السادؼ والسعشػؼ معا، كسا تدوؿ بفق6   
عغ شخيق فقج الديصخة الفعمية عمى الحق، أو بفقج الخكغ السعشػؼ مغ خالؿ فقج  السادؼ وذلظ

الحائد نية العسل الحداب نفدو وذلظ إما بإرادة الحائد السشفخدة، أو باإلرادتيغ الستصابقتيغ 
 لمحائد وخمفو، أو رغسا عغ الحائد وذلظ بفقج الديصخة عمييا. 

( نطخا ألىسية الحيازة أقخ ليا السذخع الجدائخؼ حساية خاصة ألف ذلظ يداىع في حساية 7   
السمكية، وكحلظ الحفاظ عمى األمغ والشطاـ العاـ في السجتسع. ومغ ثع فقج أعصى ليا السذخع 
ى حساية لسشع االعتجاء عمييا، حيث أجاز لمحائد في حاؿ التعخض ليا أو سمبيا بالقػة المجػء إل

القزاء وشمب الحساية سػاء كاف ذلظ أماـ قاضي السػضػع أو أماـ قاضي األمػر السدتعجمة، 
 فالقانػف الجدائخؼ يحسي الحيازة في العقار بجعاوؽ خاصة وىي ثالث:

 دعػػ استخداد الحيازة. -

 دعػػ مشع التعخض. - 

 دعػػ وقف األعساؿ الججيجة. -

ف محميا حيازة قانػنية مدتجسعة األركانيا وشخوشيا وحتى تقبل ىحه الجعاوػ يجب أف يكػ      
لحلظ ال يجػز لمحائد العخضي كالسػدع لجيو أو السختيغ رىغ حيازة أف يمجأ في سبيل حساية 

حيازتو إلى دعػؽ مشع التعخض ودعػػ وقف األعساؿ الججيجة، بل يسكشو المجػء فقط إلى 
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ي رفع جسيع دعاوػ الحيازة وذلظ وفقا لمسادة دعػػ استخداد الحيازة، إال أف السدتأجخ لو الحق ف
 مغ القانػف السجني الجدائخؼ. 487

( تعتبخ دعػػ استخداد الحيازة في القانػف السجني الجدائخؼ، وكحلظ التذخيعات السقارنة 8    
 دعػؽ مدؤولية ودعػػ عيشية.  دعػؽ دائخة بيغ

 ح مغ الحائد العخضي. ( دعػػ مشع التعخض تسثل دعػػ الحائد األصمي وال تر9    

( دعػػ وقف األعساؿ الججيجة يكػف قخار القاضي فييا بػقف ىحه األعساؿ، وال يجػز أف 10  
 يكػف قخاره بإزالة ىحه األعساؿ. 

( ال يجػز لمسجعى إذا كاف مختبط بعقج مع السجعى عميو، أف يمتجأ إلى أؼ دعػػ مغ 11  
 دعاوػ الحيازة التشفيح العقج.

ر الرادر في دعاوػ الحيازة ال يحػز حجيتو في دعػػ السمظ، كسا ال يسكغ الجسع ( القخا12  
 الحيازة ودعػػ السمكية. بيغ دعػؽ 

( إف تػافخ ركشا الحيازة وشخوشيا تختب آثارىا القانػنية، وأىع أثخ يختبة القانػف عمى 13  
ء السحػز مشقػال الحيازة ىػ كدب الحقػؽ بعج مزي مجة معيشة، أو بجوف مجة إذا كاف الذي

وتػافخت شخوط معيشة، باإلضافة إلى ذلظ ىشاؾ بعس اآلثار الجانبية كحق الحائد في تسمظ 
الثسار، وحقو في استخداد الشفقات التي أنفقيا عمى الذيء السحػز الحؼ لع يكدب ممكيتو، 

 .وأيزا مدؤوليتو عغ ىالؾ الذيء السحػزه

عجة الحيازة في السشقػؿ سشج الحائد، وذلظ الختالؼ ( أف ممكية الثسار ال تكتدب شبقا لقا14  
شخوط وآثار تسمظ الثسار بالحيازة عغ شخوط وآثار تسمظ السشقػؿ بالحيازة، ففي تسمظ الثسار 

 بالحيازة ال يذتخط تػافخ الدشج الرحيح، أما اآلثار فإف الحائد يتسمظ الثسار مباشخة. 

ني الجدائخؼ، فإف السالظ ممـد بأف يخد لمحائد مغ القانػف السج 839( شبقا لشز السادة 15  
 .السرخوفات التي أنفقيا ىحا األخيخ عمى الذيء السحػزه جسيع
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( حسل السذخع الحائد السدؤولية في حالة ىالؾ الذيء السحػز أو تمفو، حيث تقػـ 16  
غ الشية مدؤوليتو إذا كاف سبب اليالؾ أو التمف راجع إلى سػء نيتو، أما إذا كاف الحائد حد

 وبالخغع مغ ذلظ ىمظ الذيء السحػز فال تقـػ مدؤوليتو.

( فزال عغ وجػب تػافخ شخط الحيازة وشخط استسخارىا مجة معيشة، فقج فخض السذخع 17  
 حائد العقار أف تدتسخ حيازتو، دوف وقف وال انقصاع لكي يكتدب ممكية الذيء. الجدائخؼ عمى

التقادـ السكدب، ؼيسا يتعمق بحداب السجة ووقف  ( تدخؼ أحكاـ التقادـ السدقط عمى18  
 مغ القانػف السجني الجدائخؼ. 832التقادـ وانقصاعو وىحا شبقا لشز السادة 

خسدة عذخة سشة فالحائد يكتدب حق ممكية الذيء أو  15( إذا استسخت حيازة الحائد 19  
شاءا فإف الحائد يكتدب الحق العيشي السكدب عغ شخيق التقادـ الصػيل وىحا ىػ األصل، واستث

عذخ سشػات، ويجب أف  10ممكية الذيء أو الحق العيشي بالتقادـ السكدب القريخ بسزي 
 يتػافخ ؼيو حدغ الشية والدشج الرحيح.

ثشى مشيا االرتفاقات ( التقادـ القريخ السكدب يخز العقارات فقط، إال أف السذخع است20  
  يل وحجه.تكتدب بالتقادـ السكدب الصػ  الطاىخة فيي

 ثانيا: االقتخاحات ) التؾصيات (

عمى ضػء ما ورد فإنشا نػد أف نختع ىحه الجراسة بسجسػعة مغ االقتخاحات التي نخاىا    
 لمسداىسة في الحل األندب، ويسكغ بمػرتيا في الشقاط التالية:

 ( تشطيع ممتؿيات حػؿ مػضػع الحيازة وذلظ لسا ليا مغ أىسية بالغة في السجتسع.1 

( ضخورة إعادة الشطخ في بعس الشرػص القانػنية الػاردة في القانػف السجني الجدائخؼ 2 
بسػضػع الحيازة وترحيحيا بسا يتساشى مع نطاـ الذيخ العيشي في العقارات، وما  الستعمقة

 خرائرو ومبادئو. يتساشى مع



----------------------------------------------الخاتسة   

 

 
107 

...ال » جدائخؼ:مغ القانػف السجني ال 487( ترحيح الخصأ السػضػعي الػارد في السادة 3  
يفتخض أف تكػف « السدتأجخ مغ أف يصالب شخريا بحق لسغ تعخض بو بالتعػيس. يسشع

ال يسشع السدتأجخ مغ أف يصالب شخريا بحقو تجاه الستعخض لو »...العبارة كاآلتي: 
ال يسشع السدتأجخ مغ أف يصالب بحقو شخريا مغ »... وقج تكػف العبارة: « بالتعػيس.

 وذلظ ألف السدتأجخ ال يصالب بحق الستعخض وإنسا يصالب بحقو ىػ.« س.تعخض لو بالتعػي

تدوؿ :» مغ القانػف السجني الجدائخؼ  815( ترحيح الخصأ الذكمي الػارد في نز السادة 4  
إذا تخمى الحائد عغ سيصختو الفعمية عمى الحق أؼ إذا فقج ىحه الديصخة بأية شخيقة  الحيازة
تدوؿ الحيازة إذا تخمى الحائد عغ سيصختو الفعمية » ػف كاآلتي: ومغ السفتخض أف تك« أخخػ.

ألف أؼ تفيج الذخح ومعشى ما سبقيا أما « عمى الحق أو إذا فقج ىحه الديصخة بأية شخيقة أخخػ.
 .التخييخ أو فيي تفيج

مغ القانػف السجني الجدائخؼ ألف شخط  818( إلغاء شخط السفاضمة الػارد في نز السادة 5 
ؼيو خخؽ لمقاعجة التي تقزي بعجـ جػاز الجسع بيغ دعػػ السمكية ودعػػ الحيازة،  مةالسفاض

ألف القاضي يفحز السدتشجات ويبشي حكسو عمييا إذا كانت الحيازة األحق بالتفزيل قائسة 
 وىحا األمخ غيخ جائد. عمى سشج قانػني

قج جسع بيغ نرػص ( إف تشطيع السذخع الجدائخؼ ألحكاـ الحيازة في القانػف السجني 6 
ونرػص إجخائية، فحتى يكػف السذخع أكثخ دقة نقتخح عميو ضع السػاد الستعمقة  مػضػعية

الػاردة في القانػف السجني إلى قانػف اإلجخاءات  821إلى السادة  817بحساية الحيازة مغ السادة 
ػ الحيازة أماـ السجنية واإلدارية ألف مزسػف ىحه السػاد يتعمق بذخوط قبػؿ كل دعػػ مغ دعاو 

 لتدييل األمػر عمى الستقاضيغ. القزاء، وذلظ

( إلى جانب حساية الحيازة حساية مجنية عغ شخيق دعاوػ الحيازة، يتعيغ عمى السذخع 7  
تتعمق بالحساية الجشائية لحساية الحيازة، وذلظ أف الحساية السجنية وحجىا ال تكفي  وضع مػاد

 لحساية الحيازة.
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محاكع عقارية متخررة يديخ عمى تدييخىا قزاة ليع الخبخة الكاؼية في  ( ضخورة إنذاء8  
السشازعات العقارية مغ أجل ضساف عجـ ضياع حقػؽ األشخاص بدبب عجـ التصبيق  مجاؿ

 الرحيح القانػف لجيمو أو لدػء فيسو.

ع بكل وأخيخا فإف ىحا البحث قج عشي بالشطاـ القانػني لمحيازة في التذخيع الجدائخؼ، وأل    
تفاصيميا وأضيخ صػرة واضحة عشيا، إال أنو كاف قاصخا عغ اإلحاشة الذاممة بيا، وىػ أمخ 

 يقجره كل مغ ترجؽ أو يترجػ لمكتابة في مػضػع محجد.

وفي الختاـ البج لشا مغ القػؿ بأف ىحا العسل بذخؼ ومغ شبيعة البذخ الخصأ والتقريخ،    
إليو ، ولحلظ ال يدعشا إال االعتحار عسا قج يذػب ىحا نتسشى أف نكػف قج وفقشا ؼيسا اىتجيشا 

البحث الستػاضع مغ خصأ أو تقريخ، وإنسا الكساؿ هلل عد وجل.
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  قائسة السرادر والسخاجع:

 أوال: القؾاميذ

الكتب العمسية،  . أبي الفزل جساؿ الجيغ بغ دمحم بغ مشطػر، لداف العخب، الجدء األوؿ، الصبعة األولى، دار01
 .1993خوت، بي

 . بذار عجناف مشکػؼ، معجع التعخيف مرصمحات القانػف الخاص، الصبعة األولى، دار وائل لمشذخ02

 . 2008و التػزيع، األردف، 

 . 2001. جبخاف مدعػد، الخائج معجع لغػؼ عرخؼ، الصبعة الثامشة، دار العمع لمسالييغ، 03

 مغ الحخؼ "أ" إلى "ذ"، الصبعة األولى، مكتبة . جػرج ىشخؼ عبج السديح، لغة العخب، الجدء األوؿ04

 . 1993لبشاف، لبشاف، 

 . عستػت عسخ، مػسػعة السرصمحات القانػنية وقػاعج الذخيعة اإلسالمية، دار ىػمة، الجدائخ، دوف 05

 سشة نذخ. 

 .2000. السشجج في المغة العخبية السعاصخة، الصبعة األولى، دار السذخؽ، بيخوت، 06

 القانؾنية ؾصثانيا : الشر

 /القؾانيؽ1

 القؾانيؽ الجدائخية 1.  1

الستزسغ قانػف التػجيو العقارؼ السعجؿ و الستسع، الجخيجة  1990أنػفسبخ  8السؤرخ في  90/  25. القانػف 01
، الجخيجة الخسسية 1995سبتسبخ  25السؤرخ في  26/95السعجؿ والستسع باألمخ رقع  1990لدشة  49الخسسية العجد 

 . 1995لدشة  55العجد 

الستزسغ قانػف األمالؾ الػششية، الجخيجة الخسسية  1990ديدسبخ  01السؤرخ في  90/  30. القانػف رقع 02
 . 52العجد  1990ديدسبخ  02الرادر في 

، الستزسغ قانػف االجخءات السجنية واإلدارية الجدائخؼ، 2008ؼيفخؼ  25، السؤرخ في 09-08. القانػف رقع 03
 .21، العجد 23/  04/ 2008خسسية السؤرخة في الجخيجة ال
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 القؾانيؽ السقارنة 1.  2

، بتاريخ 06، السشذػر بالجخيجة الخسسية السرخية العجد 1948مغ سشة  131. القانػف السجني السرخؼ رقع 01
1948 /07  /29  . 

، بتاريخ 2645ألردنية، العجد، السشذػر بالجخيجة الخسسية ا1976مغ سشة  43. القانػف السجني األردني رقع 02
1976 /08  /01 . 

 / األوامخ2

، الستزسغ إعجاد مدح األراضي العاـ وتأسيذ الدجل 1975نػفسبخ  12، السؤرخ في  75/  74. األمخ رقع 01
 . 92، العجد1975نػفسبخ  18العقارؼ، الجخيجة الخسسية السؤرخة في 

، الستزسغ القانػف السجني 1975سبتسبخ  26السػافق ؿ  ،1395رمزاف  20، السؤرخ في  75/  58. األمخ، 02
، 2007مايػ 13، السػافق ؿ 1426جسادػ األولى  13، السؤرخ في  07/  05الجدائخؼ، السعجؿ والستسع بالقانػف، 

 .2007، لدشة 31الجخيجة الخسسية العجد 

 ثالثا: االجتيادات القزائية

 ، مجمة االجتياد القزائي لمغخفة العقارية، الجدء1999نػفسبخ  24السؤرخ في  191807. قخار رقع 01

 . 2004الثاني، 

 ، االجتياد الجدائخؼ في القزاء العقارؼ، الصبعة2008سبتسبخ  10السؤرخ في  475868. قخار رقع 02

 . 2013الثانية، 

  23، عجد 1993، مجمة قزائية، 1989ديدسبخ  27السؤرخ في  57979. قخار رقع 03

 ، مجمة االجتياد القزائي لمغخفة العقارية، الجدء2000أكتػبخ  25مؤرخ في  201422. قخار رقع 04

 . 2004الثاني، 

، مجمة االجتياد القزائي لمغخفة العقارية، الجدء الثاني، 2001جانفي  31مؤرخ في  205945. قخار رقع 05
2004 . 

 السادة العقارية، مجيخية ، تصبيقات قزائية في1986ديدسبخ  17السؤرخ في  37900قخار رقع .  06

 1995الذؤوف السجنية، 
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  رابعا: الكتب

  / الكتب باللغة العخبية:1

 . 2004. أنػر شمبة، التقادـ، السكتبة القانػنية، مرخ، 01

 . 2004. أنػر شمبة، الحيازة، السكتب الجامعي الحجيث، مرخ، 02

 . 2004الث عذخ، السكتب الجامعي الحجيث، مرخ، . أنػر شمبة، السصػؿ في شخح القانػف السجني، الجدء الث03

 . أنػر شمبة، مػسػعة السخافعات السجنية والتجارية، الجدء األوؿ، مشذأة السعارؼ باإلسكشجرية،04

 مرخ، دوف سشة نذخ. 

 . بمحاج العخبي، الحقػؽ العيشية في القانػف السجني الجدائخؼ )دراسة مقارنة(، دار ىػمة، الجدائخ،05

.2016 

 . تػفيق حدغ فخج، الحقػؽ العيشية األصمية، الجار الجامعية، دوف سشة نذخ. 06

 . 2015. الحاج ىشي جػىخ، الحيازة فقيا و تصبيقا ، دار اليجػ لمصباعة والشذخ والتػزيع، الجدائخ، 07

سكشجرية، مرخ، . حدغ كيخه، الحقػؽ العيشية األصمية )أحكاميا ومرادرىا(، الصبعة الخابعة، مشذأة السعارؼ اإل08
1995 . 

. حدغ محسػد عبج الجايع عبج الرسج، التقادـ وإسقاشو لمحقػؽ دراسة مقارنة بيغ الفقو اإلسالمي والقانػف السجني 09
 . 2009السرخؼ، الصبعة األولى، دار الفكخ الجامعي، مرخ، 

جولة والسحكسة العميا، الصبعة . حسجؼ باشا عسخ، القزاء العقارؼ في ضػء أحجث القخارات الرادرة مغ مجمذ ال10
 . 2010العاشخة، دار ىػمة لمصباعة والشذخ والتػزيع، الجدائخ، 

  2010. حسجؼ باشا عسخ، محخرات شيخ الحيازة، عقج الذيخة شيادة الحيازة، دار ىػمة، الجدائخ، 11

 والتػزيع،. حسجؼ باشا عسخ، نقل السمكية العقارية في التذخيع الجدائخؼ، دار العمـػ لمشذخ 12

  2000الجدائخ ،

 . رحيع صباح الكبيدي، الحساية القانػنية لمحيازة )دارسة تاريخية تأصيمية تجليمية مقارنة(، دار13

 . 2015الجامعة الججيجة، مرخ،

 . رمزاف أبػ الدعػد، الػجيد في الحقػؽ العيشية األصمية )أحكاميا ومرادرىا(، دار السصبػعات14

 . 2001الجامعية، مرخ، 

 . زروقي ليمى وحسجؼ باشا عسخ، السشازعات العقارية، دار ىػمة لمصباعة والشذخ والتػزيع، الجدائخ،15
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.2003 

 . زىجؼ يكغ، السمكية والحقػؽ العيشية األصمية، الصبعة الثالثة، مشذػرات السمكية العرخية، دوف سشة16

 نذخ.

قارية والجعاوػ السجنية العقارية الشاشئة عشيا واألحكاـ .الديج عبج الػىاب عخفة، السصػؿ في العقػد السجنية الع17
  2004الرادرة فييا نطاـ الدجل الذخري، الجدء األوؿ، دار السصبػعات الجامعية، مرخ،

الديج عبج الػىاب عخفة، السمكية العقارية في ضػء الفقة وقزاء الشقس، الجدء األوؿ، دار السجج لمشذخ  .18
 .2010والتػزيع، مرخ، 

عبج الحؽيع بغ عبيجة، إثبات السمكية العقارية والحقػؽ العيشية العقارية، دار ىػمة لمصباعة والشذخ والتػزيع،  .19
 .2003الجدائخ، 

 .1996عبج الحسيج الذػاربي، أحكاـ التقادـ في ضػء القزاء والفقو، مشذأة السعارؼ، مرخ، . 20

ػف السجني الججيج )أسباب كدب السمكية(، الجدء التاسع، عبج الخزاؽ أحسج الدشيػرؼ، الػسيط في شخح القان .21
 .2000السجمج الثاني، الصبعة الثالثة، مشذػرات الكمية الحقػؾية، لبشاف، 

عبج الخزاؽ أحسج الدشيػرؼ، حق السمكية، الجدء الثامغ، الصبعة الثالثة، مشذػرات الحمبي الحقػؾية، لبشاف،  .22
2000. 

 الحقػؽ العيشية األصمية، دار الشيزة العخبية، بيخوت، دوف سشة نذخ. عبج السشعع فخج الرجة، .23

 1992.عجلي أميخ خالج، الحساية السجنية والجشائية لػضع اليج عمى العقار، مشذأة السعارؼ، مرخ، .24

مي . ع26. 2000عجلي أميخ خالج، السخاكد القانػنية في مشازعات الحيازة، دار السصبػعات الجامعية، مرخ، . 25
 .2005ىادؼ العبيجؼ، الػجيد في الذخح القانػف السجني، دار الثقافة، األردف، 

 عسخ بغ سعيج، االجتياد القزائي وفقا ألحكاـ القانػف السجني، الصبعة األولى، الجيػاف الػششي. 27

 .2001لألشغاؿ التخبػية، الجدائخ، 

 كاـ الشقس، مشذأة السعارؼ. فتحى حديغ مرصفى، السمكية بػضع اليج في ضػء الفقو وأح28

 . 1989اإلسكشجرية، مرخ، 

. قجرؼ عبج الفتاح الذياوؼ، الحيازة كدبب مغ أسباب كدب السمكية في التذخيع السرخؼ، مشذأة السعارؼ، 29
 . 2003مرخ، 

 إلى 1962. قجوج بذيخ، الشطاـ القانػني لمسمكية العقارية مغ خالؿ الشرػص الرادرة مغ سشة 30
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 بقخارات السحكسة العميا، الصبعة الثانية، الجيػاف الػششي لألشغاؿ التخبػية، الجدائخ،مجعسة  1999

.2003 

 . 2015. لفتي ىامل العجيمي، أحكاـ ودعػػ حساية الحيازة، الصبعة األولى، مشذػرات الحمبي الحقػؾية، لبشاف، 31

 ئخؼ، دار ىػمة لمصباعة والشذخ. ليمى شمبة، السمكية العقارية الخاصة وفقا ألحكاـ التذخيع الجدا32

 . 2010والتػزيع، الجدائخ، 

يسي، الػجيد في اإلجخاءات السجنية، الجدء األوؿ، ديػاف السصبػعات الجامعية، الجدائخ،33  . دمحم إبخـا

.1999 

 . 1993. دمحم السشجی، الحيازة، الصبعة الثالثة، دار الفكخ العخبي، مرخ، 34

 حقػؽ العيشية األصمية ) حق السمكية (، الجدء األوؿ، الصبعة األولى،. دمحم حديغ قاسع، مػجد ال35

 . 2006مشذػرات الحمبي الحقػؾية، سػريا، 

 . دمحم حديغ مشرػر، الحقػؽ العيشية األصمية السمكية والحقػؽ الستفخعة عشيا أسباب کدب36

 . 2007السمكية ، دار الجامعة الججيجة، مرخ، 

 . 2003ػؽ العيشية األصمية، دار الجامعة الججيجة، اإلسكشجرية، . دمحم حديغ مشرػر، الحق37

 . 1993. دمحم عمي األميغ، التقادـ السكدب لمسمكية في القانػف المبشاني، مشذػرات الحمبي الحقػؾية، لبشاف، 38

 . دمحم كامل مخسي باشا، شخح القانػف السجني الحقػؽ العيشية واألصمية، مشذأة السعارؼ، مرخ،39

.2004 

 .2001دمحم وحيج الجيغ سػار، الحقػؽ العيشية األصمية، مكتبة دار الثقافة عساف، األردف،  .40

 .2000دمحمؼ فخيجة ) زواوؼ (، الحيازة والتقادـ السكدب، ديػاف السصبػعات الجامعية، . 41

 .2009، مخواف كخكبي، األمػاؿ والحقػؽ العقارية األصمية، مشذػرات الكمية الحقػؾية، بيخوت. 42

 . 2000مرصفى دمحم الجساؿ، نطاـ السمكية، مشذأة السعارؼ باإلسكشجرية، مرخ، . 43

يع سعج، الحقػؽ العيشية األصمية في القانػف السرخؼ والمبشاني، دار الشيزة العخبية،44  . نبيل إبخـا

 . 2003لبشاف، 

يع سعج، الحقػؽ العيشية األصمية )أحكاميا ومرادرىا(،45  دار الجامعة الججيجة لمشذخ، . نبيل إبخـا

 . 2006مرخ، 



 

 
115 

يع سعج، الحقػؽ العيشية األصمية، الصبعة األولى، مشذػرات الحمبي الحقػؾية، لبشاف،46  . نبيل إبخـا

.2010 

 .1998نبيل إسساعيل عسخ وآخخوف، قانػف السخافعات السجنية والتجارية، دار السصبػعات الجامعية، مرخ، .47

 2006.زىخاف، الحقػؽ العيشية األصمية حق السمكية، دار الجامعة الججيجة، مرخ، ىساـ دمحم محسػد .48

 . 1977. وججػ راغب، مبادغ القزاء السجني )قانػف السخافعات(، الصبعة األولى، دار الفكخ العخبي، مرخ، 49

 مشذخ. يػسف دمحم عبيجات، الحقػؽ العيشية األصمية والتبعية، الصبعة األولى، دار السيدخة ل50

 2011والتػزيع و الصباعة، عساف 

 خامدا : رسائل جامعية و محكخات

  / رسائل ماجدتيخ:1 

 . صخادوني رؼيقة، ضسانات السمكية العقارية الخاصة في الجدائخ محكخة لشيل شيادة الساجدتيخ في01

ديدسبخ  15سشاقذة ، تاريخ ال-تيدؼ وزو  -القانػف، تخرز قانػف اإلجخاءات اإلدارية، جامعة مػلػد معسخؼ 
2013 . 

 . غجيخ فػزؼ حديغ عيشبػسي، خرػصية دعاوػ الحيازة "دراسة مقارنة"، قانػف خاص، محكخة لشيل02

 .2015شيادة ماجدتيخ، جامعة نابمذ، فمدصيغ، 

ماجدتيخ في الحقػؽ قدع العمـػ القانػنية، كمية  . ميدػف زىػيغ، اكتداب السمكية العقارية الخاصة عغ شخيق03
 2006-2007.الحيازة، محكخة تخخج لشيل شيادة جامعة اإلخػة مشتػرؼ قدشصيشة، حقػؽ ال

. قادرؼ نادية، الشصاؽ القانػني لمحيازة في القانػف الجدائخؼ، محكخة التخخج لشيل شيادة الساجدتخ في العمـػ 04
 . 2008/ 2009القانػنية، تخرز قانػف عقارؼ، جامعة باتشة، 

 / محكخة ماستخ:3

أوكيل إيساف، الحساية السجنية لمسمكية العقارية الخاصة، محكخة لشيل شيادة ماستخ في القانػف، تخرز عقػد . 01 
 . 2013جػيمية  02ومدؤولية، جامعة أكمي محشج أولحاج، البػيخة، تاريخ السشاقذة 

 خج لشيل. حسالوؼ شارؼ يػسف، اكتداب السمكية عغ شخيق الحيازة في القانػف الجدائخؼ، محكخة تخ02

مارس  04شيادة الساستخ في القانػف، تخرز عقػد ومدؤولية، جامعة أوكمي محشج أولحاج، البػيخة، تاريخ السشاقذة 
2015 . 
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ماحي سياـ، زيتػني مخيع، شخؽ اكتداب السمكية في التذخيع الجدائخؼ )الحيازة و تقادـ السكدب(، تخرز . 03
 . 2015/ 2016يل شيادة الساستخ في القانػف، قانػف خاص )قانػف أعساؿ(، محكخة التخخج لش

  سادسا: السجالت

 ، دور القزاء في«العسل القزائي في دعاوػ الحيازة في السجاؿ السجني». أحسج اليػسفي العمػؼ، 01

 .2002السغخب،  ، مخكد الشذخ والتػثيق القزائي،2002يشايخ  17و 16، 503حساية حقػؽ اإلنداف، العجد 

  ت:سابعا: السجاخال

الستعمق بسعايشة السمكية العقارية وتدميع سشجات السمكية  02/ 07. لعخيس أميغ، شخوط وإجخاءات تصبيق قانػف 01
 .6عغ شخيق تحقيق عقارؼ، يـػ دراسي، جامعة السجية، دوف سشة نذخ، ص 

 ثامشا: السؾاقع اإللكتخونية.

www. Djelfa. Info>showthread. 01  

www.flaw.Net//aw/threa .02 

 تاسعا: السخاجع بالغة الفخندية.
Alex weill ,droit civil ,les biens,edition dalloz,paris , deuxime editon,1974 - .01 

lcolin et capitant, traite de droit civil français, tome 2, par juliotlamorandiere, 1959, .02 
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 1 حيازةالفرل األول: األحكام العامة لل

 7 الحيازة اهيةالسبحث األول: م

 8 السظلب األول: تعخيف الحيازة

 8 الفخع األوؿ: التعخيف المغػؼ واالصصالحي لمحيازة

 8 أوال: تعخيف الحيازة لغة

 8 ثانيا: تعخيف الحيازة اصصالحا

 10 الفخع الثاني: الصبيعة القانػنية لمحيازة

 14 أوال: الحيازة حق
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 16 ثانيا : شخط ىجوء الحيازة

 17 ثالثا: أف تكػف الحيازة واضحة

 18 رابعا: أف تكػف الحيازة ضاىخة
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 24 أوال: الحائد حدغ الشية
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 28 الفخع الثاني: استخداد الحائد لمسرخوفات ) الشفقات (

 29 أوال: السرخوفات الالزمة ) الزخورية (

 30 ثانيا : السرخوفات الشافعة

 30 ثالثا: السرخوفات الكسالية

 32 خع الثالث: مدؤولية الحائد عغ حالة اليالؾالف

 33 أوال: مدؤولية الحائد حدغ الشية

 33 ثانيا: مدؤولية الحائد سيء الشية

 34 السظلب الثاني: اآلثار الخاصة للحيازة

 35 الفخع األوؿ: التقادـ الصػيل السكدب لمسمكية

 35 أوال: التقادـ الصػيل

 36 ثانيا: وقف التقادـ

 38 ا: انقصاع مجة التقادـثالث

 39 الفخع الثاني: التقادـ القريخ السكدب لمسمكية

 43 أوال: التقادـ القريخ السكدب لمسمكية

 43 ثانيا: الذخوط الخاصة بالتقادـ السكدب القريخ

 44 خالصة الفرل األوؿ

 49 الفرل الثاني: األحكام اإلجخائية للحيازة في التذخيع الجدائخي 

 51 ألول: دعاوى حساية الحيازةالسبحث ا

 52 السظلب األول: دعؾى استخداد الحيازة

 52 الفخع األوؿ: التعخيف بجعػػ استخداد الحيازة

 52 أوال : تعخيف دعػؽ استخداد الحيازة

 52 ثانيا: الصبيعة القانػنية لجعػػ استخداد الحيازة

 54 الفخع الثاني: أشخاؼ دعػػ استخداد الحيازة

 55 السجعى في دعػػ استخداد الحيازة أوال :

 55 ثانيا: السجعى عميو في دعػػ استخداد الحيازة

 56 الفخع الثالث: شخوط قبػؿ دعػػ استخداد الحيازة
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 58 أوال: أف يكػف السجعى حائد لمعقار

 58 ثانيا : أف تكػف حيازة السجعى قج سمبت ) فقج الحيازة (

 60 شةثالثا: أف تدتسخ الحيازة لسجة س

 61 رابعا: أف تخفع الجعػػ خالؿ سشة مغ تاريخ سمب الحيازة

 64 السظلب الثاني: دعؾى مشع التعخض

 66 الفخع األوؿ: تعخيف دعػػ مشع التعخض

 67 الفخع الثاني: الخرـػ في دعػػ مشع التعخض

 69 أوال: السجعى في دعػػ مشع التعخض

 69 ثانيا: السجعى عميو في دعػػ مشع التعخض

 70 الفخع الثالث: شخوط قبػؿ دعػػ مشع التعخض

 71 اوال : أف يكػف السجعی حائد لمعقار وقت التعخض الحاصل ليا

 72 ثانيا: استسخار الحيازة لسجة سشة

 72 ثالثا: أف يقع تعخض لمسجعي في حيازتو

 73 رابعا: أف تخفع الجعػػ خالؿ سشة مغ التعخض

 75 سال الججيجةالسظلب الثالث: دعؾى وقف األع

 77 الفخع األوؿ: تعخيف دعػػ وقف األعساؿ الججيجة

 77 الفخع الثاني: الخرـػ في دعػػ وقف األعساؿ الججيجة

 78 أوال: السجعى في دعػػ وقف األعساؿ الججيجة

 78 ثانيا: السجعى عميو في دعػػ وقف األعساؿ الججيجة

 79 ججيجةالفخع الثالث: شخوط قبػؿ دعػػ وقف األعساؿ ال

 79 أوال: الذخوع في أعساؿ ججيجة تيجد الحيازة

 80 ثانيا: حيازة السجعى لمعقار السصمػب حسايتو وقت التعخض

 81 ثالثا : استسخار الحيازة مجة سشة كاممة عمى األقل

 81 رابعا: رفع الجعػػ خالؿ سشة

 82 السبحث الثاني: انتقال الحيازة ة وزواليا

 84 قال الحيازةالسظلب األول: انت
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 85 الفخع األوؿ: انتقاؿ الحيازة إلى الخمف العاـ

 85 أوال: السقرػد بالخمف العاـ

 86 ثانيا: انتقاؿ الحيازة لمخمف العاـ بجسيع صفاتيا وعيػبيا

 86 ثالثا: جػاز ضع مجة حيازة الدمف إلى مجة حيازة خمفو العاـ

 87 اصالفخع الثاني: انتقاؿ الحيازة إلى الخمف الخ

 89 أوال: تعخيف الخمف الخاص

 89 ثانيا : شخوط ضع حيازة الدمف إلى الخمف

 89 ثالثا: صفة انتقاؿ الحيازة لمخمف الخاص

 92 رابعا: ضع مجة حيازة الدمف إلى مجة حيازة الخمف الخاص

 93 السظلب الثاني: زوال الحيازة

 95 الفخع األوؿ: زواؿ الحيازة بفقج ركشييا معا

 95 : زواؿ الحيازة باإلرادة السشفخدة لمحائدأوال

 95 ثانيا: زواؿ الحيازة بالترخؼ القانػني

 96 ثالثا: زواؿ الحيازة رغسا عغ الحائد

 97 الفخع الثاني: زواؿ الحيازة بفقج أحج أركانيا

 97 أوال: زواؿ الحيازة بفقج ركشيا السادؼ وحجه

 98 ؼ وحجهثانيا: زواؿ الحيازة بفقج ركشيا السعشػ 

 100 خالصة الفرل الثاني

 101 الخاتسة 

 103 السرادر والسخاجع

 110 الفيخس
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لقج حزيت الحيازة باىتساـ الفقو أو القزاء نطخا لسا تػليو مغ أىسية بالغة في السجتسع،     
حيث تتجمى أىسية الحيازة في أنيا تكدب السمظ و تجؿ عميو، وذلظ متى تػافخت عشاصخىا 

ا وخمت مغ العيػب السشرػص عمييا في القانػف السجني الجدائخؼ، حيث تخد الحيازة وشخوشي
عمى العقارات بجسيع انػاعيا سػاء كانت عقارات بصبيعتيا أو عقارات بالتخريز السيع أف 

تكػف مسا يجػز التعامل ؼيو ومسا يرمح أف يكدب بالتقادـ كسا تخد عمى الحقػؽ العيشية 
 االصمية .

مغ  816الى  811السذخع الجدائخؼ عمى انتقاؿ الحيازة وزواليا في السػاد مغ  وقج نز    
بانتقاليا مغ السػرث إلى القانػف السجني الجدائخؼ، فتشتقل الحيازة عغ شخيق اإلستخالؼ وذلظ 

وىػ ما يعخؼ بانتقاؿ الحيازة إلى الخمف العاـ، أو انتقاليا مغ البائع الى السذتخؼ ىػ الػارث،
بانتقاؿ الحيازة الى الخمف الخاص، والحيازة ال تبقى سارية شػؿ الدمغ قج تؤدؼ ما يعخؼ 

 السادؼ والسعشػؼ أو العشرخيغ معا .قج الحائد حيازتو إذا فقج العشرخ أسباب معيشة إلى زوالو ؼيف
 وليحا وفخ القانػف الجدائخؼ مجسػعة مغ الشرػص لحساية الحيازة مغ خالؿ الجعاوػ الثالث:  
 استخداد الحيازة.دعػؽ  -
 دعػػ مشع التعخض. -
 دعػػ وقف االعساؿ الججيجة. -

وعمى ىحا فإف دعاوػ الحيازة تخزع لشرػص القانػف السجني الجدائخؼ ؼيسا يتعمق بذخوط    
قبػليا، وتخزع لقانػف اإلجخاءات السجنية واإلدارية، ؼيسا يتعمق بالقػاعج اإلجخائية كإجخاءات 

 التقاضي .
ب الحيازة أثخىا يذتخط أف تكػف صحيحة، بحيث تعتبخ سببا مغ أسباب كدب ولكي تخت   

مغ القانػف السجني الجدائخؼ، المتاف يدتخمز  828و 827السمكية بالتقادـ وذلظ شبقا لمسادتيغ 
مشيسا أف مجة التقادـ السكدب لسمكية العقار تختمف حدب نية الحائد فالسبجأ أف تكػف ىحه 

بجوف انقصاع، واستثشاءا تكػف عذخة سشػات إذا كانت مقتخنة بحدغ السجة خسدة عذخة سشة 
الشية وسشج صحيح، باإلضافة إلى ذلظ ىشاؾ بعس اآلثار القانػنية كحق الحائد في تسمظ 
الثسار، وحقو في إستخداد الشفقات التي أنفقيا عمى الذيء السحػز الحؼ لع يكدب ممكيتو و 

 مدؤوليتو عغ ىالؾ الذئ السحػز .



----------------------------------------------السلخص   

 

 

     Possession has received the attention of jurisprudence or the judiciary due to the great importance 

it attaches to society, where the importance of possession is evident in that it acquires property and 

indicates it, and that is when its elements and conditions are available and free from the defects 

stipulated in the Algerian civil law, where the possession of real estate of all kinds is restored. Whether 

they are real estate by nature or real estate with important allocation, they should be from what is 

permissible to deal in and in what is suitable to be acquired by prescription as it is related to the 

original rights in rem. 

     The Algerian legislator has stipulated the transfer and disappearance of possession in Articles 811 to 

816 of the Algerian Civil Code, so the possession is transferred by way of succession by transferring it 

from the inheritor to the heir, which is known as the transfer of possession to the general successor, or 

its transfer from the seller to the buyer is what is known as the transfer Possession is a private 

successor, and possession does not remain valid throughout time. Certain reasons may lead to its 

demise, so the possessor loses possession if he loses the material and moral element, or both. 

      That is why Algerian law provides a set of provisions to protect tenure through the three lawsuits: 

- Lawsuits for restitution of possession. 

- Exposure prevention lawsuit. 

- A lawsuit to stop the new business. 

    Accordingly, possession claims are subject to the provisions of the Algerian civil law regarding the 

conditions for their admission, and are subject to the law of civil and administrative procedures, with 

regard to procedural rules such as litigation procedures. 

     In order for the possession to have its effect, it is required that it be correct, so that it is considered 

one of the reasons for acquiring ownership by prescription, in accordance with Articles 827 and 828 of 

the Algerian Civil Code, from which it is concluded that the period of the gaining limitation of 

ownership of the property varies according to the intention of the holder, so the principle is that this 

period is fifteen years without interruption. Exceptionally, it will be ten years if it is accompanied by 

good faith and a valid document, in addition to that there are some legal effects such as the right of the 

holder to own the fruits, his right to recover the expenditures that he spent on the possessed thing that 

did not gain his ownership and his responsibility for the destruction of the seized thing. 

 




