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فك امرموز 

 

 

 

 
مدونة الحقوق العٌنٌة . = ع.ح.م

قانون االلتزامات والعقود . = ع.إ.ق

طبعة = ط  

صفحة = ص 

مرجع سابق . = س.   م
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بسم هللا امرمحن امرحمي 

 مقدمة

الحمد هلل العظٌم السلطان العظٌم اإلحسان، األول قبل كل مكان وزمان، القدوس فال 

ٌوصؾ بعوارض األجسام وال ٌعترٌه تؽٌر الحدثان، الواحد األحد، الحً العلٌم، السمٌع البصٌر، 

. أحمده وهو أهل الحمد واالمتنان

وأشهد أن ال إاله إال هللا وحده ال شرٌك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى هللا علٌه 

وسلم الذي أرسله إلى خلقه بالنور الساطع والسراج الالمع، صلوات هللا علٌه وعلى آله وأصحابه 

 .أجمعٌن التابعٌن له بإحسان إلى ٌوم الذٌن

نا ي، لكن ذلك ٌضل ره1إن حب التملك واإلنفراد بالشًء طبٌعة فطرٌة فً النفس البشرٌة

بالمشروعٌة، ووفقا لإلجراءات القانونٌة المقررة لذلك، فالملكٌة بصفة عامة، والملكٌة العقارٌة 

. بصفة خاصة ال ٌمكن أن تإول لصاحبها إال بعد اعتماد كل الطرق والمساطر المحددة قانونا

 على حق الملكٌة واعتباره حقا مضمونا، ٌشكل دلٌال على أهمٌة 2فالتنصٌص الدستوري

هذا الحق وتقدٌسه، وإشارة واضحة إلى منع المساس واالعتداء والترامً علٌه، وحظر انتزاعه 

، تحت طابلة عقوبات زجرٌة 3من قبل الؽٌر إال وفق الشروط والضوابط التً حددها القانون لذلك

. 4ذات طابع جنابً

فالملكٌة العقارٌة تعتبر عامال وموردا أوال فً تكوٌن ثروة اإلنسان، وعنوانا لمكانة األسرة 

االجتماعٌة، وهو ما ٌفسر االرتباط األزلً لإلنسان باألرض، وهذا االرتباط  لٌس ولٌد وقتنا هذا، 

وال ٌمكن أن ٌعتبر ولٌد هذه الحضارة أو تلك، بل إنه نشؤ ٌوم وجد اإلنسان فوق هذا الكون، 

. 5لحكمة ال ٌعلمها إال هللا عز وجل

وهذا االرتباط دفع منذ القدم إلى التفكٌر فً طرق اكتساب ملكٌتها فظهرت أسباب مختلفة 

تإدي إلى هذا الهدؾ، سواء كان لإلنسان دخل فً تحقٌقه عن طرٌق العقد مثال، أو كانت خارجة 

. عن إرادته كالمٌراث

                                                 
1

 19، ص 1/2000، كاه إٌشو اٌغَٛه،ٚعلح، ط"ٔظو٠خ اٌمبْٔٛ ٚاٌؾك"  اكه٠ٌ اٌفبفٛهٞ، اٌّلفً ٌلهاٍخ اٌمبْٔٛ  
2

 5964ْ اٌغو٠لح اٌو١ٍّخ ػلك (2011 ١ٌٛ٠ٛ 29 )1432 شؼجبْ 27 طبكه فٟ 1.11.91 ِٓ اٌلٍزٛه اٌظبكه ثّمزضٝ ظ١ٙو شو٠ف 35 اٌفظً  

 3600، ص (2011 ١ٌٛ٠ٛ 30)1432 شؼجبْ 28ِىوه اٌظبكهح ثزبه٠ـ 
3

ثزٕف١ن  (1982 ٚ ِب06ٞ )1402 هعت 11ثزبه٠ـ . 1.81.254ٔظُ اٌّشوع اٌّغوثٟ ٔيع اٌٍّى١خ ألعً إٌّفؼخ اٌؼبِخ ثبٌظ١ٙو اٌشو٠ف هلُ  

 . اٌّزؼٍك ثٕيع اٌٍّى١خ ألعً إٌّفؼخ اٌؼبِخ ٚاالؽزالي اٌّئلذ07.81اٌمبْٔٛ هلُ 
4

٠ؼمت ثبٌؾجٌ ِٓ شٙو اٌٝ ٍزخ أشٙو ٚ غواِخ ِٓ ِبئز١ٓ اٌٝ فَّّبئخ كهُ٘  ِٓ أزيع ػمبها ِٓ "  ِٓ اٌمبْٔٛ اٌغٕبئٟ ػٍٝ 570 ٠ٕض اٌفظً  

. ؽ١بىح غ١وٖ فٍَخ  أٚ ثبٍزؼّبي اٌزل١ٌٌ

 اٌغبٟٔ وبْ أٚ ِزؼلك٠ٓ أشقبص ثٛاٍطخ أٚ اٌىَو أٚ اٌزٍَك أٚ اٌزٙل٠ل أٚ اٌؼٕف ثبٍزؼّبي أٚ ١ٌال اٌؾ١بىح أزياع ٚلغ فبما

 ٍجؼّبئخ اٌٝ ِبئز١ٓ ِٓ ٚاٌغواِخ ٍٕز١ٓ اٌٝ أشٙو صالصخ ِٓ ٠ىْٛ اٌؾجٌ فبْ ِقجؤ أٚ ظب٘وا ٍالؽب ٠ؾًّ اٌغٕبح أؽل أٚ

 ".كهّ٘ب ٚف١َّٓ
5

 9، ص 1/1996 ػجل اٌؼٍٟ اٌؼجٛكٞ، اٌؾ١بىح فمٙب ٚلضبء، ِطجؼخ اٌّووي اٌضمبفٟ اٌؼوثٟ، اٌلاه اٌج١ضبء، ط 
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ؼٌر أن أهم هذه الطرق وأقدمها كانت نتٌجة االحتالل أو االستٌالء ووضع الٌد، الذي كان 

فً البدء مستند إلى القوة فً الؽالب، ولذلك لم ٌكن للملكٌة المكتسبة بهذه الطرٌقة أن تستمر إال 

. نتٌجة لقوة المحتل وقدرته على حماٌة ما احتله

ؼٌر أن ظاهرة التملك بهذه الكٌفٌة لم تكن لتبقى دون أن تستحوذ على التفكٌر اإلنسانً، 

وتشؽل تفكٌره على مر العصور، وهو ما كان من نتٌجته أن ظهرت قوانٌن وتنظٌمات من شؤنها 

. أن تهذب من هذه الظاهرة لصالح اإلنسانٌة

لذلك ظهرت الملكٌة المستندة إلى الحٌازة منذ القدم، فً القانون الرومانً الذي بدأت فٌه 

. الحٌازة كسٌطرة فعلٌة ٌباشرها الحابز على شًء مادي باعتباره مالكا له

 وقد عنً فقهاإها بها ،كما كانت واقعة الحٌازة محط اهتمام الشرٌعة اإلسالمٌة أٌضا

وفصلوا أحكامها؛ وٌعتبر المذهب المالكً أكثر المذاهب اإلسالمٌة تفصٌال فً موضوع الحٌازة 

 .فقد تطرق لها فقهاءه بشكل دقٌق فنظموا أحكامها وبٌنوا شروطها وعٌوبها وحددوا آثارها

من " ومشروعٌة الحٌازة فً الفقه اإلسالمً هو حدٌث روي عن الرسول صلى هللا علٌه وسلم 

 1 ".حاز شيئا، عشر سنين، فهو له

إن الحٌازة المقصودة فً هذا البحث هً الحٌازة اإلستحقاقٌة والتً ٌتعٌن أن ٌتوفر لها 

عنصران، األول ذو طبٌعة مادٌة ٌتمثل فً السٌطرة الفعلٌة أو السٌطرة المادٌة على الشًء 

كسكنى الدار أو زراعة األرض، والعنصر الثانً ذو طبٌعة معنوٌة ٌتمثل فً نٌة الحابز فً تملك 

. 2الشًء موضوع الحٌازة، أي أن ٌظهر بمظهر المالك أو صاحب الحق

وإذا اختل فً الحٌازة أحد العنصرٌن السالفً الذكر، ال ٌمكن أن نتحدث عن حٌازة 

استحقاقٌة، وبالتالً ٌخرج من االعتبار ما ٌعرؾ بالحٌازة العرضٌة المجردة والتً ٌكون قوامها 

هو مجرد السٌطرة المادٌة على الشًء المحوز دون نٌة تملكه، كما ٌخرج من االعتبار أٌضا 

رفع ٌد الواقؾ عن المال " الحٌازة أو الحوز بمعناه المشترط لصحة التبرعات وهو المقصود به 

، ما دام الحوز بهذا المعنى ٌكفً لتحققه مجرد 3"الموقوؾ، ووضعه تحت ٌد الموقوؾ علٌه

. السٌطرة المادٌة على المال المعطى وال ٌشترط فٌه ما ٌشترط فً الحٌازة اإلستحقاقٌة

هذا وإن للحٌازة أهمٌة بالؽة تبرز فً خطورة اآلثار المترتبة عنها خاصة عندما ٌكون 

 وهو الؽالب من الناحٌة العملٌة، إذ الحٌازة ال تقصد لذاتها، بل الهدؾ منها هو ما ،محلها عقار

                                                 
1
 ٌٙنا اٌؾل٠ش صالصخ هٚا٠بد ِقزٍفخ فٟ اٌٍفع ِٚغزّؼخ فٟ اٌّؼٕٝ، أٔظو اٌلهاٍخ اٌّقزظخ فٟ ٘نا اٌجبة  ٌٍلوزٛه ِؾّل ػجل اٌغٛاك ِؾّل، اٌؾ١بىح  

 50ص . ً. ٚاٌزمبكَ فٟ اٌفمٗ اإلٍالِٟ اٌّمبهْ ثبٌمبْٔٛ اٌٛضؼٟ، َ
2

، ثّضبثخ اٌؾمٛق اٌؼ١ٕ١خ، 39.08 ػجل اٌؼبٌٟ اٌللٛلٟ، ِؾبضواد فٟ ؽك اٌٍّى١خ ٚفٟ اٌضّبٔبد اٌؼ١ٕ١خ ٚ اٌشقظ١خ، كهاٍخ فٟ اٌمبْٔٛ هلُ  

 74، ص 2011/2012ِطجؼخ ٚهالخ ٍغٍّبٍخ، ِىٕبً، ط 
3

، ٠زؼٍك ثّلٚٔخ األٚلبف، (2010 فجوا٠و 23 )1431 هث١غ األٚي 8، طبكه فٟ 1.09.236 ِٓ ِلٚٔخ األٚلبف، ظ١ٙو شو٠ف هلُ 26 اٌّبكح  

 .3154، ص (2010 ١ٔٛ٠ٛ 14 )1431 هعت 1، طبكهح فٟ 5847اٌغو٠لح اٌو١ٍّخ ػلك 
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ٌترتب عنها من آثار، السٌما من حٌث اكتساب ملكٌة العقار المحوز، ومحل الحٌازة ال ٌمكن أن 

. ٌكون إال العقارات ؼٌر المحفظة أما المحفظة فال ٌإثر فٌها وضع الٌد وإن طال أمده

لذلك عمل المشرع المؽربً على تنظٌم الحٌازة من الناحٌة الموضوعٌة بعد أن كان 

ٌنظمها من ناحٌة الجوانب اإلجرابٌة كواقعة مادٌة فً قانونً المسطرة المدنٌة  والمسطرة الجنابٌة 

والقانون الجنابً، وذلك فً مدونة الحقوق العٌنٌة الصادرة تنفٌذها بالظهٌر الشرٌؾ رقم 

وخصت مدونة الحقوق . (2011 نوفمبر22 )1432 ذي الحجة 25 صادر بتارٌخ 1.11.178

 مادة فصل فٌها المشرع جل جوانب الحٌازة، 26العٌنٌة الحٌازة بفصل خاص بها ٌتكون من 

تقوم الحٌازة اإلستحقاقٌة على السٌطرة الفعلٌة " وصاغ تعرٌفها فً المادة األولى من ذلك الفصل 

". على الملك بنٌة اكتسابه

باألساس على مقتضٌات مدونة الحقوق العٌنٌة مع - نظرٌة الحٌازة – هذا وٌقوم بحثً 

 .إجراء مقارنة بٌنها وبٌن قواعد الفقه المالكً فً نفس الموضوع

ة.الوضوع     كة اتحيوةة:ةأ ال

إن دواعً اختٌار الموضوع نابعة باألساس مما هو مالحظ على مستوى المحاكم من كثرة 

النزاعات المتعلقة بالعقارات ؼٌر المحفظة وأن هذه األخٌرة هً التً ٌمكن اكتساب ملكٌتها 

 .بالحٌازة

وكذلك من كون أؼلب المالكٌن فً بالدنا وخاصة فً منطقتً ال ٌتوفرون على وثابق 

 .وسندات الملكٌة، وٌعتمدون فً تملكهم على وضع الٌد والتصرؾ ورسم االستمرار

الذي -  مدونة الحقوق العٌنٌة – كما أن أهمٌة الموضوع تنبع من التنظٌم التشرٌعً الجدٌد 

. وحد النظام القانونً للعقار، والذي نظم وألول مرة فً المؽرب واقعة الحٌازة موضوعٌا

كما تعود أسباب اختٌاري لهذا الموضوع ألسباب شخصٌة تتجلى فً كونً ابن البادٌة 

كما أالحظ أن –  نزاعات الحٌازة– وهذه األخٌرة هً المكان الخصب لهذا النوع من النزاعات 

جل األراضً هناك إنما تكتسب ملكٌتها بطول وضع الٌد علٌها والتصرؾ فٌها، ولذلك قررت أن 

 .أخوض ؼمار هذا الموضوع

.ة اصعو يتة اتكة  جتتنك:ةثيوحي

اعترضتنً مجموعة من الصعوبات  فً سبٌل إخراج هذا البحث إلى حٌز الوجود منها أن 

الجانب القانونً المنظم لموضوع البحث هذا  ال زال حدٌث اإلصدار وتقل فٌه القراءات ، مما 

اضطرنً إلى الرجوع إلى كتب الفقه المالكً باعتباره مصدرا مهما لمدونة الحقوق العٌنٌة قصد 
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فهم بعض مقتضٌاتها، وهذا الرجوع شكل لً صعوبة أكبر ألن كتب الفقه المالكً قدٌمة وٌصعب 

. البحث فٌها

عترضتنً صعوبة ضبط الراجح والمشهور وما جرى به العمل من مذهب األمام ا اكم

. مالك

إن هذا البحث جاء كمحاولة لرصد وإبراز أهمٌة القانون الجدٌد الذي نظم الحٌازة من 

الناحٌة الموضوعٌة وقد عملت على مقارنته بقواعد الفقه المالكً فً نفس الموضوع محاوال 

إجالء أوجه التشابه واالختالؾ وبٌان سبب هذا االختالؾ إن وجد، وذلك وكما هو معروؾ فالفقه 

 .المالكً من أهم مصادر القوانٌن فً بالدنا

.ةإشلياحنة اعلث:ةثياثي

ٌنبع التساإل عن مدى توفق المشرع المؽربً فً تنظٌم واقعة الحٌازة فً مدونة الحقوق 

 وما هً المستجدات التً جاءت بها ؟ وما هً أهم شروط الحٌازة، وآثارها فً العقار .العٌنٌة ؟

 .والمنقول؟

. وإلى أي حد ٌمكن للفقه المالكً حل المشاكل القانونٌة والقضابٌة لعصرنا الحدٌث؟

.ةونتمحنةوفػيو نة الوضوع:ةو  عي

ولإلجابة على األسبلة السابقة اعتمدت فً هذا البحث التقسٌم الثنابً ذو األصل الالتٌنً 

متبعا فً ذلك المنهج المقارن من خالل مقارنة القواعد القانونٌة للحٌازة بنظٌرتها فً الفقه 

.  باإلضافة إلى المنهج االستقرابً واالستنباطً،المالكً، ومنهج تحلٌل المضمون

: وكل ذلك سٌكون وفق التقسٌم التالً

نظرية الحيازة فقها وقانونا : الفصـل األول

                                                                                                         مـــدة الــحـــيـــازة: الفصل الثاني
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: امفصل الأول

 نظرية احليازة فقها وقانوان

 والفقه ،دأب المشرع المؽربً على عدم  تعرٌؾ الحٌازة كما تعرفها بعض التشرٌعات

اإلسالمً، إال أنه ٌرجع بشؤن نوازل الحٌازة المطروحة أمام أنظار القضاء إلى ما استقر علٌه 

الفقه اإلسالمً وخاصة المذهب المالكً، وما هو مضمن فً بعض القوانٌن الوطنٌة كقانون 

 جل القضاٌا،  أحكامرٌعة العامة للقانون فً بالدنا، والذي ٌحويشااللتزامات والعقود، باعتباره ال

، 170 إلى ؼاٌة الفصل 166 الحٌازة فً الفصول ىوقانون المسطرة المدنٌة التً تطرقت لدعاو

وبالرؼم من هذا التنظٌم القانونً إال أنه ٌبقى ؼٌر كاؾ لإلحاطة بواقعة الحٌازة وإزالة ما ٌعترٌها 

 .من إشكاالت لتعدد المتدخلٌن فٌها ومالمستها لحٌاة األفراد

لتطبق   2009وقد عملت وزارة العدل على تهٌا مشروع مدونة الحقوق العٌنٌة فً دجنبر 

على جمٌع أنواع العقارات سواء كانت محفظة أو ؼٌر محفظة، والؽرض من هذا المشروع هو 

وضع نظام عقاري جدٌد ٌتماشى ومتطلبات العصر الحالً، لكن هذا المشروع لم ٌر النور إال فً 

 25 صادر فً 1.11.178 حٌت نشر بالجرٌدة الرسمٌة للمملكة ظهٌر رقم 2011 نونبر 22

 المتعلق بمدونة الحقوق 39.08بتنفٌذ القانون رقم  (2011 نونبر 22 )1432من ذي الحجة 

 .العٌنٌة

وتعرضت مدونة الحقوق العٌنٌة للحٌازة بشكل مفصل ونظمت أحكامها فً المواد، من 

 والمالحظ فً مدونة الحقوق العٌنٌة أنها لم تعرؾ الحٌازة وإنما عملت على ،264 إلى 239

 عادة تدخل فً مهمة الفقه، كما أنها فصلت فً التعارؾتبٌان عناصرها وهذا اتجاه مقبول ألن 

شروط وموانع الحٌازة وكل ما ٌدور فً نطاقها كما هو متعارؾ علٌه فً الفقه اإلسالمً المالكً 

. ولم تؽفل من ذلك إال ما لم ٌعد له وجود وما لم ٌعد ٌتماشى مع العصر الحالً

وموضوع الحٌازة فً الفقه القانونً ٌرتبط أشد االرتباط بالعقار ؼٌر المحفظ دون المحفظ 

إذ ال ٌمكن تصور حٌازة العقار المحفظ واكتساب ملكٌته بالحٌازة، وهو ما رسخته مدونة الحقوق 

ٌترتب على الحٌازة المستوفٌة للشروط القانونٌة اكتساب " حٌث نصت على 3العٌنٌة فً المادة 

 وبذلك تكون قد ساٌرت مبدأ عدم سرٌان التقادم على العقار ...."الحابز ملكٌة العقار ؼٌر المحفظ 

وهذا ما أشارت إلٌه مدونة الحقوق  المحفظ، وكذلك ٌمكن لموضوع الحٌازة أن ٌكون منقوال،
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 وما ٌلٌه من الظهٌر 101 والتً نصت على تطبٌق مقتضٌات النصوص 1 262العٌنٌة فً المادة 

 .بمثابة قانون االلتزامات والعقود (1913 ؼشت 12 )1331 رمضان 9الصادر فً 

 وبحث موضوع الحٌازة بحثا علمٌا، ٌفرض التمهٌد له أوال، بالمفهوم لتوضٌحه، وبٌان 

أركانه، وشروطه، وعٌوبه إن وجدت، ثم تمٌٌز هذا المفهوم عن ؼٌره من المفاهٌم القرٌبة منه 

والتً ٌمكن أن تختلط به، وثانٌا الوقوؾ على كل الجوانب التً ٌسري علٌها موضوع البحث، 

فبحث موضوع الحٌازة  ٌقتضً بٌان األموال التً تسري بشؤنها الحٌازة، والقابلة للتملك بطول 

 .مدة التصرؾ فٌها، وكذا األشخاص الذٌن تسري فً حقهم

:  لً ياموعلى هذا األساس سؤقوم بتقسٌم هذا الفصل ك

 

مفهوم الحٌازة :                         المبحث األول

 

نطاق الحٌازة   :                         المبحث الثانً

                                                 
1
ثّضبثخ لبْٔٛ  (1913 أغَطٌ 9 )1331 هِضبْ 9 ِٚب ١ٍ٠ٗ ِٓ اٌظ١ٙو اٌشو٠ف اٌظبكه فٟ ٠101طجك اٌفظً . "ع.ػ. ِٓ 262َ اٌّبكح  

" االٌزياِبد ٚاٌؼمٛك ػٍٝ رٍّه اٌغٍخ، ٚاٌَّئ١ٌٚخ ػٓ ٘الن اٌشٟء اٌّؾبى
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ةولتومة الحياز: العلثة أل ل
 لقد حظٌت الحٌازة باهتمام الفقه والقضاء نظرا ألهمٌتها فً المجتمعات اإلسالمٌة؛ وفصل 

، حٌث انفرد الفقه اإلسالمً وتناولوا إشكاالتها وفصلوا جزبٌاتهان أحكامها والفقهاء المسلم

 .المالكً بدراسة الحٌازة دراسة موسعة ودقٌقة بخالؾ باقً المذاهب

وتعرض فقهاء المذهب المالكً للحٌازة ضمن باب الدعاوى والشهادات تحت عنوان فً 

شهادة الحٌازة على الملك، فٌما تعرض لها البعض اآلخر فً فصول خاصة بعنوان فصل فً 

الحوز، وٌعتبرونها مجرد قرٌنة دالة على الملك، بٌنما رجال القانون ٌجعلون الحٌازة ضمن 

ضمن  أسباب كسب الملكٌة وهو النهج الذي أخذت به مدونة الحقوق العٌنٌة حٌث عرضت الحٌازة

 .أسباب كسب الملكٌة

وتتجلى أهمٌة الحٌازة فً أنها تكسب الملك وتدل علٌه إذا توفرت فٌها شروط أجمع الفقه 

والقانون علٌها، وخلت من العٌوب المنصوص علٌها كذلك فً كتب الفقه والقانون، حٌث أنداك 

دعوى حماية : ٌتولى القانون بنفسه حماٌتها عن طرٌق ما هو معروؾ بدعاوى الحٌازة وهً ثالثة

؛ ٌرفعها إلى القضاء من له ودعوى وقف األعمال الجديدة، ودعوى استرداد الحيازة، الحيازة

 .مصلحة

ز ووٌكون إثبات الحٌازة عن طرٌق شهادة الشهود للحابز بؤنه كان ٌتصرؾ فً الملك المح

 .علنا أمام أنظار المالك األصلً وبدون إكراه طول المدة المقررة شرعا

 تم بٌان شروطها و موانعها، وتمٌٌزها ،ومفهوم الحٌازة ٌتضمن تعرٌفها وبٌان أركانها أوال

. ثانٌا

 وعلٌه سؤفصل هذا المبحث كما ٌلً

تعرٌؾ الحٌازة وأركانها : المطلب األول

ا شروط الحٌازة وموانعها، وتمٌٌزه: المطلب الثانً

 

دعيرية الحيازة أوديوتيةة: الطلبة أل ل
تعرٌؾ الحٌازة ٌتطلب اإلحاطة بمفهومها لؽوٌا أي معناها فً اللؽة الفصٌحة المتداولة لدى 

عامة الفقهاء، وفقهٌا أي التطرق إلى التعرٌؾ الذي أعطاه الفقه للحٌازة، وقانونٌا وذلك بالرجوع 

 .إلى النصوص القانونٌة المنضمة للحٌازة بقصد إجالء تعرٌفها
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أما أركان الحٌازة فهً األسس التً بدونها ال ٌمكن الحدٌث عن واقعة الحٌازة، وتتمثل فً 

. شخص الحابز والمحوز علٌه، والشًء المحوز وأخٌرا الحوز

:   ومنه فإننً سؤقسم هذا المطلب لفرعٌن كما ٌلً

 

تعرٌؾ الحٌازة : الفرع األول

أركان الحٌازة : الفرع الثانً

 

دعيرية الحيازةة:ة اليعة أل ل
الحوز و الجمع و : المحٌط  القاموسالحٌازة لؽة هً الجمع و الضم ،حٌث جاء فً

الحوز،الجمع،وكل من ضم :،كما جاء فً لسان العرب 1ضم الشًء كالحٌازة و اإلحتٌاز

من .2ؼٌر ذلك فقد حازه حوزا أوحٌازة، وحازه إلٌه واحتازه إلٌه شٌبا إلى نفسه ماال أو

خالل هذٌن التعرٌفٌن ٌتبٌن أن الحٌازة فً اللؽة ما هً إال ضم الشخص شٌبا إلى نفسه، 

. سواء كان ماال أو ؼٌر ذلك من األشٌاء التً ٌجٌز الفقه والقانون التعامل بها

و من المسلم به أن مفهوم الحٌازة ال ٌنحصر فً التعرٌؾ اللؽوي وإنما ٌمتد إلى 

التعرٌؾ الفقهً، حٌث عرفها األستاذ السنهوري بؤنها سٌطرة فعلٌة من طرؾ شخص 

 وعرفها ابن معجوز على أنها وضع الٌد من قبل اإلنسان على شًء و ٌبقى 3على حق،

ما 4تحت تصرفه مدة من الزمن،  عرفها األستاذ القدوري على أنها وضع الٌد على ك

 5.شًء و التصرؾ فٌه مدة من الزمن

 المذكورة أنها اختلفت فً الصٌاؼة واللفظ  دون التعارؾوٌتضح من خالل هذه 

االختالؾ فً المضمون، مادامت كلها تصب فً اتجاه واحد وهو اعتبار الحٌازة وضع 

الٌد على الشًء المحوز، و على هذا األساس ٌمكن القول إن وضع الٌد مظهر أساسً 

. لقٌام الحٌازة و تحققها و تخلفه انتفاء لها

                                                 
  

1
 706  ص 2اٌمبًِٛ اٌّؾ١ظ، ثبة اٌياٞ، فظً اٌؾبء، ط : ِغل اٌن٠ٓ ثٓ ِؾّل اٌف١وٚى أثبكٞ 

2
 655،  ص 2003، ط  (ػ-ط)ٌَبْ اٌؼوة ، ،ِطجؼخ كاه اٌؾل٠ش، اٌمب٘وح اٌغيء اٌضبٟٔ ، :  اثٓ ِٕظٛه 

3
، أٍجبة وَت اٌٍّى١خ ، ِٕشٛهاد اٌؾٍجٟ اٌؾمٛل١خ ث١وٚد ، " ا١ٌٍٛظ فٟ شوػ اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ:" ػجل اٌوىاق إٌَٙٛهٞ  

 784  ص2000،ط اٌضبٌضخ ٍٕخ 2،اٌّغٍل 9اٌغيء

4
 110، ص1999/ 2،ِطجؼخ إٌغبػ اٌغل٠لح ،اٌوثبط، ط  اٌؾمٛق اٌؼ١ٕ١خ فٟ اٌفمٗ اإلٍالِٟ ٚاٌزم١ٕٓ اٌّغوثٟ:ِؾّل اثٓ ِؼغٛى   

5
،  2005 /1 األِبْ اٌوثبط ، ط هؽ١بىح اٌؼمبه ٚؽ١بىح إٌّبفغ فٟ ضٛء اٌفمٗ اٌّبٌىٟ ٚاٌزشو٠غ ٚاٌمضبء اٌّغوثٟ ،ِطجؼخ كا:   ِؾّل اٌملٚهٞ 

 63ص
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وؼالبٌة الفقه ٌطلق لفظ وضع الٌد على مال الؽٌر دون لفظ الحٌازة، و لم ٌظهر 

هذا اللفظ األخٌر إال عند بعض فقهاء المالكٌة حٌث إن الفقه المالكً انفرد بدراسة الحٌازة 

. دراسة موسعة

هذا فٌما ٌخص تعرٌؾ الحٌازة لؽة و فقها، أما من الناحٌة القانونٌة نجد المشرع 

 بما 239المؽربً عرؾ الحٌازة اإلستحقاقٌة فً مدونة الحقوق العٌنٌة الجدٌدة فً المادة 

 وال تقوم ،تقوم الحٌازة اإلستحقاقٌة على السٌطرة الفعلٌة على الملك بنٌة اكتسابه"ٌلً 

". هذه الحٌازة لؽٌر المؽاربة مهما طال أمدها

والمالحظ أن التعرٌؾ القانونً انفرد عن التعرٌؾ الفقهً بتخصٌص المؽاربة 

هر التجدٌد الذي ألحقها اباكتساب ملكٌة الشًء المحوز دون ؼٌرهم، وهو أحد مظ

المشرع المؽربً بالفقه المالكً حتى ٌواكب التطور االجتماعً للمؽاربة وللنظرٌات 

. السٌاسٌة العصرٌة المعتدة بالسٌادة

 

أودينة الحيازةةة: اليعة اثيوك
من خالل التعارؾ السابقة خصوصا الفقهٌة، ٌتضح أن الحٌازة ال ٌمكن أن تقوم إال 

. بوجود شخص حابز و شخص محوز علٌه و شًء محوز و فعل الحوز 

 الحابز هو واضع الٌد على الشًء أنإن تؤمل تعرٌؾ الحٌازة ٌتبٌن  :الحائز

 منقوال، والحابز إما أن ٌكون أجنبٌا عن أو ٌكون هذا الشًء عقارا أنالمحوز وٌستوي 

 وفً هذه الحالة األخٌرة إما أن ٌكون قرٌبا له جدا كاآلباء مع ،المحوز علٌه أو قرٌبا له

 وإما أن ٌكون دون ذلك من األقارب كاألعمام واألخوال وؼٌرهم كما ٌمكن ،األبناء

 والجمٌع من أنواع الحابز الثالث إما ان ٌكونوا ؛ ٌكون من األصهار والموالًأنللحابز 

 . 1شركاء أو ؼٌر شركاء 

 وهو الشخص مالك الشًء الذي حازه الحابز، أو :المحوز عليه  -1

الشخص الذي ٌدعً ملكٌة ما حازه الحابز، وٌستوي أن ٌكون المحوز علٌه مالكا 

.  كؤن ٌكون هو بدوره حابزا للشًء موضوع الحٌازة الثانٌة،أصلٌا أو ؼٌر أصلً

                                                 
1
،هٍبٌخ ٔبي ثٙب اٌّئٌف كثٍَٛ اٌلهاٍبد اٌّؼّمخ فٟ اٌّؼبِالد فٟ اٌفمٗ "اٌؾ١بىح ٚاالٍزؾمبق فٟ اٌفمٗ اٌّبٌىٟ ٚاٌزشو٠غ اٌّغوثٟ: " عٛاك اٌٙوًٚ  

 81  ص1/2009ٚاٌمبْٔٛ، ِطجؼخ اٌىواِخ، اٌوثبط، ط 
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 هو الشًء الذي ٌستولً علٌه الحابز وٌستبد به :الشيء المحوز -2

وٌتصرؾ فٌه بشتى أنواع التصرفات وقد ٌكون هذا الشًء عقارا كاألرض وما 

 1اتصل بها من بناء أو شجر وقد ٌكون منقوال كالحٌوان

 الحوز أو الحٌازة كما سبق وذكرت هً وضع الٌد على الشًء :الحوز -3

مدة معٌنة من الزمن بؽرض حٌازته واكتساب ملكٌته، والحٌازة تكون بثالثة أشٌاء 

أضعفها السكنى، و اإلزدراع، وٌلٌها الهدم والبنٌان والؽرس واالستؽالل، وٌلٌها 

التفوٌت بالبٌع، والصدقة، والهبة، والعتق، والكتابة، والتدبٌر، والوطء، وما أشبه ذلك 

  .2مما ال ٌفعله الرجل إال فً ماله

 

ةشي طة الحياز،ة وو وعتي،ة دلححزهية ية اللػيهحمة الشي تن:ة الطلبة اثيوك
الحٌازة ال تنتج آثارها المنصوص علٌها فً القانون وهً اكتساب الحابز لملكٌة 

ز، إال إذا توفرت فٌها شروط منصوص علٌها صراحة فً مدونة الحقوق والعقار المح

العٌنٌة، وخلت من الموانع التً تعٌبها وتجعلها ؼٌر منتجة آلثارها وهً كذلك منصوص 

. علٌها فً مدونة الحقوق العٌنٌة

وال ٌكتمل وضوح مفهوم الحٌازة إال بتمٌٌزه عن المفاهٌم القرٌبة منه والتً قد 

. ٌحدث لبس فً التمٌٌز بٌنها وبٌن الحٌازة

وعلى هذا األساس سؤقسم هذا المطلب إلى ثالثة فروع أتطرق فً األول لشروط الحٌازة، تم 

.أبحث فً الثانً موانعها، على أن أخصص الفرع الثالث لتمٌٌز الحٌازة عن المفاهٌم المشابهة

                                                 
1
 82ص . ً. عٛاك اٌٙوًٚ، َ 

2
، 2003-1423 رجظوح اٌؾىبَ فٟ أطٛي األلض١خ ِٕٚب٘ظ األؽىبَ،رؾم١ك اٌش١ـ عّبي ػشٍٟ، ِطجؼخ  كاه ػبٌُ اٌىزت اٌو٠بع ،ط  :  اثٓ فوؽْٛ 

  93،  ص2ط
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ةشي طة الحياز،ة وو وعتي:ة اليعة أل ل
إن أي تصرؾ قانونً ال ٌنتج آثاره القانونٌة إال بتوفر شروطه وعناصر تكوٌنه، 

وما الحٌازة إال واحدة من هذه التصرفات التً أجمع الفقه على عدم قٌامها إال عندما  

 (الفقرة الثانٌة)وخلوها من العٌوب  (الفقرة األولى)تتحقق شروطها 

شي طة الحيازةة:ة الفيزة أل اى
شروط الحٌازة هً األسس التً تنبنً علٌها الحٌازة لتكون صحٌحة ومنتجة 

، وهً 240آلثارها القانونٌة وهً ستة شروط حددتها مدونة الحقوق العٌنٌة فً المادة 

: كاآلتً

هو السٌطرة الفعلٌة على الملك والذي ٌمثل : وضع اليد على الملك -1

 1.العنصر المادي للحٌازة

 وهو شًء زابد عن الحوز وٌقصد به مباشرة الحابز لمختلؾ :التصرف -2

 . من إزدراع ورعً وسكنى الدار2أنواع التصرفات الشرعٌة على الشًء المحوز

 من شروط الحٌازة أن ٌنسب الحابز الملك المحوز إلى نفسه، :النسبة -3

لو لم ٌبٌن السبب و، "هو ملكً وحوزي:"وأن ٌنسبه الناس إلٌه أٌضا بحٌث ٌقول

 وٌمثل هذا الشرط العنصر المعنوي 3"حوز فالن وملكه"وٌقول الؽٌر فً حقه 

 4.للحٌازة

 وٌعنً ذلك أن ال ٌنازع أحد الحابز فً حٌازته طول :عدم المنازعة -4

المدة المقررة فً القانون، وإذا نازعه أحد أصبحت حٌازته معٌبة وؼٌر منتجة 

 .آلثارها القانونٌة

 أي أن ٌستمر وضع الٌد على :أن تستمر طول المدة المقررة في القانون -5

الملك المحوز طول المدة المقررة فً القانون، وسؤبحث مدة الحٌازة بتفصٌل فً 

 .الالحق من الدراسة

                                                 
1
١ٍٕخ أؽّل ٠ٍٛف، ؽّب٠خ اٌؾ١بىح ث١ٓ ا١ٌٕبثخ اٌؼبِخ . ٠زّضً فٟ ا١ٌَطوح ػٍٝ اٌشٟء اٌّؾٛى ٚاٍزؼّبٌٗ ٚاٍزغالٌٗ:  اٌؼٕظو اٌّبكٞ ٌٍؾ١بىح 

 10،ص2001/ٚاٌمضبء اٌَّزؼغً ِطجؼخ كاه اٌغبِؼخ اٌغل٠لح ٌٍٕشو 
2
، هٍبٌخ ١ًٌٕ كثٍَٛ اٌّبٍزو فٟ اٌمبْٔٛ اٌقبص، عبِؼخ ِؾّل األٚي،و١ٍخ "اٌؾ١بىح ث١ٓ اٌفمٗ اٌّبٌىٟ ٚاٌمبْٔٛ اٌّغوثٟ"  ػجل إٌبطو اٌؾّلاٚٞ، 

  32 ، ص 2010-2009اٌؼٍَٛ اٌمب١ٔٛٔخ ٚااللزظبك٠خ ٚاالعزّبػ١خ ، ٚعلح، إٌَخ اٌغبِؼ١خ 
3
  79 ِؾّل اٌملٚهٞ، َ ً ص 

4
 ١ٍٕ10خ أؽّل ٠ٍٛف، ِوعغ ٍبثك،ص. ٘ٛ ١ٔخ اٌزٍّه ٚاٌظٙٛه ثّظٙو اٌّبٌه ٌٍشٟء اٌّؾٛى:  اٌؼٕظو اٌّؼٕٛٞ ٌٍؾ١بىح 
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ٌخرج الشًء المحوز عن سٌطرة  وٌعنً أن ال: عدم العلم بالتفويت -6

الحابز بالتفوٌت، سواء كان هذا التفوٌت برضاه أو بسبب من أسباب التفوٌت 

 .1الجبري

 ٌضاؾ إلٌها شرطان آخران ورد .ع.ح. من م240هذه الشروط الواردة فً المادة 

أن الحٌازة ال تقوم لؽٌر المؽاربة مهما طال :  وهما241 و 239على التولً فً المواد 

. أمدها، وأنها ال تقوم إذا بنٌت على عمل ؼٌر مشروع كالؽصب والسرقة

وبالرجوع إلى الفقه المالكً نجد شروط الحٌازة كما جاءت فً المٌة الزقاق 

 :كالتالً

 وفعل بال خصم بها الملك ٌجتلً    ر      ــــــهــ      ٌد نسبة طول كعشرة أش

 2 جعالا صحة للحً المٌت ذم      وهل عدم التفوٌت فً علمهم كمال         أ

 

ع، حٌث إن الفقه المالكً أحد مصادر هذه .ح.وهً التً أوردها المشرع فً م

. المدونة

وبعد معرفة شروط الحٌازة، أتساءل عن موانع الحٌازة التً ٌجب على الحابز 

. توخٌها لتكون حٌازته صحٌحة وهو ما سؤتطرق له فً الفقرة الموالٌة

 

ةوو وعة الحياز:ة الفيزة اثيوحن
وهً تصرفات وصفات ممنوعة فقها وقانونا فً الحٌازة، وإذا اقترنت بحٌازة 

شخص ما اعتبرت حٌازته معٌبة وال أثر لها إال من ٌوم زوال هاته الموانع، التً نصت 

:  وهً كاآلت256،3ً و 245 فً المادتٌن .ع.ح.علٌها  م

 وهو ما ٌعرؾ فً الفقه بعدم الهدوء أي أن ٌحصل الحابز على :عيب اإلكراه-1

اإلكراه إجبار ٌباشر "(46الفصل )ع .إ.الشًء المحوز بالقوة والتهدٌد، وكما جاء فً ق

                                                 
1
 91  ِؾّل اٌملٚهٞ، َ ً ص  

2
 173ص. ً. ػجل اٌؼبٌٟ اٌؼجٛكٞ، َ 

3
اما الزؤذ اٌؾ١بىح ثبوواٖ أٚ ؽظٍذ فف١خ أٚ وبْ ف١ٙب ٌجٌ فال ٠ىْٛ ٌٙب أصو اال ِٓ اٌٛلذ اٌنٞ ريٚي ف١ٗ ٘نٖ اٌؼ١ٛة، . "ع.ػ. ِٓ 245َ اٌّبكح  

." وّب ال ٠ىْٛ ٌٍؾ١بىح أصو اما وبٔذ ِزمطؼخ ٚغ١و َِزّوح

: ال ٠ؼزل ثبٌؾ١بىح. "ع.ػ. ِٓ 256َ اٌّبكح 

ـ اما وبْ اٌّؾٛى ػ١ٍٗ فبلل األ١ٍ٘خ أٚ ٔبلظٙب ١ٌٌٚ ٌٗ ٔبئت شوػٟ، ٚفٟ ٘نٖ اٌؾبٌخ ال رجلأ ِلح اٌؾ١بىح فٟ اٌَو٠بْ اال ِٓ ربه٠ـ رؼ١١ٓ ٘نا 1  

إٌبئت أٚ ِٓ ربه٠ـ اٌوشل ؽَت األؽٛاي 

ـ اما غبة اٌّؾٛى ػ١ٍٗ غ١جخ ط٠ٍٛخ ِزٛاطٍخ، ٠فزوع ػلَ ػٍّٗ ثؾ١بىح ٍِىٗ اٌٝ أْ ٠ضجذ اٌؼىٌ،  2  

ـ اما ِٕغ اٌّؾٛى ػ١ٍٗ ِبٔغ لٛٞ ِٓ اٌّطبٌجخ ثؾمٗ وبٌقٛف ِٓ اٌؾبئي ٌىٛٔٗ ما ٍٍطخ أٚ َِزٕل اٌٝ ٍٍطخ؛ 3  

."   ـ اما ِٕغ اٌّؾٛى ػ١ٍٗ ِبٔغ  ثؤْ وبْ فٟ ظوٚف رغؼً ِٓ اٌَّزؾ١ً ػ١ٍٗ اٌّطبٌجخ ثؾمٛلٗ فالي اٌّلح اٌّموهح ٌٍؾ١بىح4  
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من ؼٌر أن ٌسمح به القانون ٌحمل بواسطته شخص شخصا آخر على أن ٌعمل عمال 

". بدون رضاه

.  وفً الحٌازة اإلكراه هو إجبار شخص بالقوة والتهدٌد عن عدم المطالبة بحقه

ز دون أن ووهو أن ٌمارس الحابز تصرفات على الشًء المح:عيب الخفية-2

ٌشٌع ذلك التصرؾ بٌن الناس، وخاصة من لهم شؤن فً ذلك، أي أن الحابز ال ٌحوز 

 تكون علنٌة نعالنٌة وإنما ٌحوز خفٌة وتسترا، وٌشترط الفقه المالكً فً الحٌازة أ

. زو خاصة لصاحب الملك المح،ظاهرة

 اشترط المالكٌة فً الشهادة على الحٌازة تصرؾ الحابز فً ما :عيب اللبس-3

ٌحوزة تصرؾ المالك فً ملكه، وإن لم ٌتصرؾ كذلك اعتبرت حٌازته مشوبة بعٌب 

. 1اللبس وال تكسبه ملكٌة الشًء المحوز

 أن الحابز إدا تخلى عن السٌطرة الفعلٌة عن .ع.ح. كما جاء فً م:عيب التقطع-4

الملك أو فقدها اعتبرت حٌازته متقطعة وبذلك ال تكسبه الملك، إال إذا كان هذا التقطع 

  2.راجع ألسباب وقتٌة كالقوة القاهرة أو الحدث الفجابً

 وبٌنت بؤنه 256،3 على هذا المانع فً المادة .ع.ح. وقد نصت م:مانع القصر- 5

 وفً ،ال ٌعتد بالحٌازة إذا كان المحوز علٌه فاقد األهلٌة أو ناقصها ولٌس له نابب شرعً

هذه الحالة ال تبذأ مدة الحٌازة فً السرٌان إال من تارٌخ تعٌن الولً الشرعً أو تارٌخ 

. الرشد حسب األحوال

 سنة 18)أي أنه ال مجال لحٌازة أموال القاصر الذي لم ٌبلػ سن الرشد القانونً 

. والمجنون والسفٌه والمعتوه، إال إذا كان لهم نابب شرعً (شمسٌة كاملة

 وهو أن ٌؽٌب المحوز علٌه ؼٌبة طوٌلة ومتواصلة، وأموال الؽابب ؼٌبة :مانع الغيبة -7

 أقرنت الؽٌبة 4.ع.ح. ألن م،طوٌلة ومتواصلة ال تكتسب بالحٌازة مهما طال أمدها

 .بعدم العلم، والعلم ٌشترطه الفقهاء لصحة الحٌازة

 : وجاء فً التحفة

                                                 
1
،ط األٌٚٝ ٍٕخ  8 ف١ًٍ ثٓ اٍؾبق اٌغٕلٞ اٌّبٌىٟ، اٌزٛض١ؼ فٟ شوػ اٌّقزظو اٌفوػٟ الثٓ اٌؾبعت، ِٕشٛهاد ِووي ٔغ١جٛثخ اٌمب٘وح، ط  

 14،ص 2008
2
: رٕمطغ ِلح اٌؾ١بىح فٟ األؽٛاي ا٢ر١خ. "ع.ػ. ِٓ 257َ اٌّبكح  

ـ اما فمل اٌؾبئي ؽ١بىرٗ أٚ رقٍٝ ػٕٙب؛ 1

ـ اما هفؼذ اٌلػٜٛ ضل اٌؾبئي، ٚفٟ ٘نٖ اٌؾبٌخ ال ٠ىْٛ ٌالٔمطبع أصو اما هفضذ اٌّؾىّخ كػٜٛ اٌّلػٟ ِٛضٛػب أٚ ٚلغ اٌزٕبىي ػٕٙب؛ 2

." ـ اما ألو اٌؾبئي ثظؾخ كػٜٛ اٌّؾٛى ػ3ٗ١ٍ      
3
: ال ٠ؼزل ثبٌؾ١بىح. "ع.ػ. ِٓ 256َ اٌّبكح  

ـ اما وبْ اٌّؾٛى ػ١ٍٗ فبلل األ١ٍ٘خ أٚ ٔبلظٙب ١ٌٌٚ ٌٗ ٔبئت شوػٟ، ٚفٟ ٘نٖ اٌؾبٌخ ال رجلأ ِلح اٌؾ١بىح فٟ اٌَو٠بْ اال ِٓ ربه٠ـ رؼ١١ٓ ٘نا 1  

..." إٌبئت أٚ ِٓ ربه٠ـ اٌوشل ؽَت األؽٛاي 
4
:.. ال ٠ؼزل ثبٌؾ١بىح. "ع.ػ. ِٓ 256َ اٌّبكح  

..." ـ اما غبة اٌّؾٛى ػ١ٍٗ غ١جخ ط٠ٍٛخ ِزٛاطٍخ، ٠فزوع ػلَ ػٍّٗ ثؾ١بىح ٍِىٗ اٌٝ أْ ٠ضجذ اٌؼىٌ، 2  
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 1.                  وقـابـم ذو ؼـٌـبـة بـعٌـدة                 حـجـتـه بـاقـٌة مـفـٌدة

 

ال ٌعتد بالحٌازة ضد الساكت نتٌجة الخوؾ من الحابز لكونه : مانع الخوف -7

 2.صاحب سلطة أو ٌستند إلى سلطة

ومن "وٌعنً أن الخابؾ من بطش الحابز ال ٌعتد ضده بالحٌازة وإن طال أمدها 

. 3"خاؾ من نحو سلطان فإن له القٌام ولو طال الزمان وتسمع دعواه

 مادام أنه نص على ،وأعتقد أن المشرع أراد بها الموانع األدبٌة:موانع أخرى -8

وٌمكن أن ندرج ضمن الموانع األدبٌة . (اإلكراه و الخوؾ)الموانع ؼٌر األدبٌة من قبل

مانع الزوجٌة، واألخوة، وباقً الموانع األخرى التً تفسد عالقات الود واالحترام بٌن 

. األفراد

فالحٌازة ال ٌكون لها أثر إال من الوقت الذي تزول فٌه هاته . ع.ح.وحسب م

 4.العٌوب

وبرجوعً إلى كتب الفقه المالكً وجدت أن الفقهاء تطرقوا إلى عٌوب أخرى 

إضافٌة، وفً اعتقادي أن تلك العٌوب لم ٌعد لها وجود فً الوقت الحالً وإن وجدت فهً 

قلٌلة جدا نظرا لتطور شكل الدولة الٌوم وتطور وسابل االتصال والتواصل، لكن األمانة 

 5:العلمٌة تحتم ذكرها وهً كالتالً

. مانع عدم علم المحوز علٌه بملكٌته للحوز*

. مانع المرأة المحجبة والبكر ؼٌر المعنسة*

. مانع كون الحٌازة فً بلد ال تناله األحكام الشرعٌة* 

. مانع كون المحوز علٌه من ذوي التفضل واإلحسان إلى الناس*

.   مانع اإلستناذ إلى حكم سابق فً شؤن المحوز* 

 

دلححزة الحيازة ية اللػيهحمة الشي تنةة:ة اليعة اثيوك
                                                 

1
 90، ص 2011 اثٓ ػبطُ األٔلٌَٟ،رؾفخ اٌؾىبَ فٟ ٔىذ اٌؼمٛك ٚاألؽىبَ،ِطجؼخ كاه ا٢فبق اٌؼوث١خ، اٌمب٘وح، ط  

2
اما ِٕغ اٌّؾٛى ػ١ٍٗ ِبٔغ لٛٞ ِٓ اٌّطبٌجخ ثؾمٗ وبٌقٛف ِٓ اٌؾبئي ٌىٛٔٗ ما ٍٍطخ أٚ َِزٕل اٌٝ :... ال ٠ؼزل ثبٌؾ١بىح. "ع.ػ. ِٓ 256َ اٌّبكح  

..." ٍٍطخ؛ 
3
 227 ،ص 2009 ِؾّل اٌَزبه، أًٍٙ اٌَّبٌه فٟ ِن٘ت اإلِبَ ِبٌه، شوػ ػجل اٌوؽّبْ اٌجولٛلٟ،ِطجؼخ األٔلٌٌ اٌغل٠لح، ِظو ، ط األٌٚٝ  

4
اما الزؤذ اٌؾ١بىح ثبوواٖ أٚ ؽظٍذ فف١خ أٚ وبْ ف١ٙب ٌجٌ فال ٠ىْٛ ٌٙب أصو اال ِٓ اٌٛلذ اٌنٞ ريٚي ف١ٗ ٘نٖ . "ع.ػ. ِٓ 245َ اٌّبكح   

..." اٌؼ١ٛة،

 

5
. 91 – 90 – 89ص . ً.ٔظو فٟ ٘نا اٌزجظوح، الثٓ فوؽْٛ، َأ  
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ٌختلط مفهوم الحٌازة بعدد من المفاهٌم األخرى، خاصة تلك التً ٌشترط فٌها 

. وضع الٌد على الحق الكتساب ملكٌته أو لثبوت ملكٌة هذا الحق

الفقرة )، واالستٌالء (الفقرة األولى) الملكٌة :ومن المفاهٌم التً سؤمٌز بٌنها وبٌن الحٌازة هً

. (الفقرة الرابعة)، ثم التقادم (الفقرة الثالثة)وإحٌاء أراضً الموات  ،(الثانٌة

ةدلححزة الحيازة ية الللحن:ة الفيزة أل اى
 على اإلطالق وعرفها الفقه بؤنها حق عٌنً على شًء معٌن، 1الملكٌة أقوى الحقوق العٌنٌة

تعطً لصاحبها دون سواه الحق فً استعمال ذلك الشًء واستؽالله والتصرؾ فٌه، بدون تعسؾ 

ة 2.وضمن الحدود التً رسمها القانون والنظام العام
ومما سبق ٌستفاد أن للملكٌة ثالثة عناصر وهً االستعمال، واالستؽالل، 

.  والتصرؾ

 أي أن للمالك الحق فً استعمال ملكه سواء بنفسه أو من :االستعمال -1

 أي بدون تعسؾ وفً الحدود المسموح بها قانونا، ودون ،طرؾ دوٌه طبقا لما أعد له

. اإلخالل بالنظام العام

 سواء كانت طبٌعٌة ، وهو حق المالك فً االنتفاع بثمار الشًء:االستغالل -2

  3كثمار األشجار أو مدنٌة كؤجرة الكراء

 وهو حق المالك فً إجراء ما شاء من التصرفات على ملكه :التصرف -3

 . أو التفوٌت بالبٌع والهبة،كالهدم والبنٌان

    وحق التصرؾ هو الذي ٌمٌز الملكٌة عن باقً الحقوق العٌنٌة األخرى، حٌث 

 وهذا هو وجه االختالؾ األول  بٌن الملكٌة  4.ال ٌقوم هذا التصرؾ إال للمالك أو بموافقته

والحٌازة 

وحق الملكٌة ٌخول لصاحبه التصرؾ المطلق فً ملكه، وال ٌقٌده فً ذلك إال 

كما أنه ال ٌشترط فً الملكٌة لتكون صحٌحة وتامة ما ٌشترط فً  5،القانون والنظام العام

. الحٌازة لتقوم صحٌحة وتنتج آثارها كاملة

                                                 
1
ً .اثٓ ِؼغٛى َ.  اٌؾك اٌؼ١ٕٟ ٘ٛ ٍٍطخ ِجبشوح ٌشقض ػٍٝ شٟء ِؼ١ٓ رّىٕٗ ِٓ اٍزقالص ؽمٗ ِٓ مٌه اٌشٟء ِجبشوح ٚكْٚ ٍٚبطخ أؽل 

 22ص 

 
2
 61اثٓ ِؼغٛى،اٌؾمٛق اٌؼ١ٕ١خ ْ َ، ً، ص  

3
 87، ص1/2008،ط17/2009 ِؾّل أؽّل ثٛٔجبد، اٌؾمٛق ػٍٝ اٌؼمبهاد، ،ِطجؼخ اٌّطجؼخ ٚاٌٛهالخ اٌٛط١ٕخ، ِواوش، ٍٍٍَخ آفبق اٌمبْٔٛ هلُ  

 
4
 87اٌّوعغ ٔفَٗ، ص  

5
ٌّبٌه اٌؼمبه ِطٍك اٌؾو٠خ فٟ اٍزؼّبي ٍِىٗ ٚاٍزغالٌٗ ٚاٌزظوف ف١ٗ ٚمٌه فٟ إٌطبق اٌنٞ رَّؼ ثٗ اٌمٛا١ٔٓ ٚاألٔظّخ . " ع.ػ. ِٓ 19َ اٌّبكح  

." اٌغبهٞ ثٙب اٌؼًّ
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والحٌازة كما سبق وذكرت هً السٌطرة الفعلٌة على الملك بنٌة اكتسابه، وبالتالً 

 بل هً لٌست بحق أصال، ولكنها سبب لكسب 1فهً لٌست بحق عٌنً أو حق شخصً،

.  عند القانونٌٌن ومجرد قرٌنة دالة على الملك لدى فقهاء المالكٌة2.الحق

 فإن الحٌازة لٌست بحق عٌنً وإنما هً قرٌنة ،وإذا كانت الملكٌة حق عٌنً أصلً

على الملك وسببا مكسبا له، حٌث تكون قرٌنة على الملك فً حالة حٌازة الشًء الذي ال 

مالك له، وتكون سببا مكسبا للملك فً حالة حٌازة الشًء الذي له مالك، وتكٌٌفها القانونً 

  3.أنها واقعة مادٌة بسٌطة تحدث آثارا قانونٌة

 بٌن الحٌازة والملكٌة، فاألولى  واضح وشاسعإذن ٌتبٌن مما سبق أن هناك فرق

سبب الكتساب الثانٌة، ولذلك نجد الفقهاء ٌتطرقون للحٌازة ضمن أسباب اكتساب الملكٌة 

ع حٌث تعرضت لواقعة الحٌازة فً إطار أسباب كسب .ح.وهو نفس النهج الذي سلكته م

. الملكٌة

وبعد اتضاح الفرق بٌن الحٌازة والملكٌة سؤنتقل لتمٌٌز الحٌازة عن مفهوم آخر فً 

. الفقرة الموالٌة وهو االستٌالء

 

دلححزة الحيازة ية الستحهالةة:ة الفيزة اثيوحن
االستٌالء سبب من أسباب كسب ملكٌة األشٌاء التً ال مالك لها عن طرٌق وضع 

  4.الٌد علٌها بنٌة تملكها

من خالل التعرٌؾ ٌتبٌن أن االستٌالء ٌرد فقط على المنقوالت والعقارات التً ال 

مالك لها، وٌنذر أن توجد أشٌاء ال مالك لها فً المجتمعات المتحضرة خاصة فً العقار 

  5.أما المنقول فالزالت بعض المنقوالت ال مالك لها كالسمك فً البحر والطٌر فً السماء

ع .ح.حٌث إن أراضً البور والصحاري تعتبر ملكا للدولة وذلك وفقا لما نصت علٌه م

األراضً الموات التً ال مالك لها تكون ملكا للدولة، وال ٌجوز وضع  "222فً المادة 

وبذلك ٌمكن القول بان " الٌد علٌها إال بإذن صرٌح من السلطة المختصة طبقا للقانون

ما دام أن أراضً الموات هً ،  ألنها كلها لها مالكٌنءاالستٌالمن دابرة  تخرج العقارات

                                                 
1
 اٌؾك اٌشقظٟ ٘ٛ هاثطخ لب١ٔٛٔخ ث١ٓ شقظ١ٓ ثّمزضب٘ب ٠ٍزيَ أؽلّ٘ب ٚ٘ٛ اٌّل٠ٓ رغبٖ ا٢فو اٌنٞ ٘ٛ اٌلائٓ ثؤْ ٠ئكٞ ٌٗ ِجٍغب ِٓ إٌمٛك أٚ  

 22-21اثٓ ِؼغٛى َ، ً، ص. ثؤْ ٠مَٛ ٌظبٌؼ مٌه اٌلائٓ ثؼًّ ِؼ١ٓ، أٚ ٠ّزٕغ ػٓ ػًّ ِؼ١ٓ

 
2
 785، ِوعغ ٍبثك، ص 2 اٌّغٍل 9ػجل اٌوىاق إٌَٙٛهٞ،ط  

 
3
 785اٌّوعغ ٔفَٗ، ص  

 
4
 212 ، ص 1/2012، ِطجؼخ اٌغَٛه ٚعلح، ط 39.08اكه٠ٌ اٌفبفٛهٞ، ِلٚٔخ اٌؾمٛق اٌؼ١ٕ١خ ػٍٝ ضٛء اٌمبْٔٛ  

5
 12، ِوعغ ٍبثك، ص 2 اٌّغٍل 9 ػجل اٌوىاق إٌَٙٛهٞ،ط  
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 ،ملكا للدولة وٌتطلب وضع الٌد علٌها استصدار رخصة من طرؾ السلطة المختصة

  .ال ٌمكن نعته باالستٌالء وإنما ترخٌص الستؽالل الملك الذي ٌعود للدولةوهذا 

 ٌستفاد مما سلؾ  أن هناك فرق واضح وشاسع بٌن االستٌالء والحٌازة بالرؼم من

. لملكٌة وٌشترط فٌهما وضع الٌد ونٌة التملكل انكسبمسببان كونهما 

 1 فالحٌازة ترد على األشٌاء المملوكة وؼٌر المملوكة كما ترد على العقارات

 فال ٌرد إال على المنقوالت والتً ال كما تبٌن_ فً المؽرب _ والمنقوالت، أما االستٌالء

. مالك لها

.  ومنه فنطاق الحٌازة أوسع من نطاق االستٌالء

 

ةدلححزة الحيازة يةإححيالةأو ضكة الو ت:ة الفيزة اثياثن
من أحٌى أرضا من األراضً الموات بإذن من السلطة المختصة فله حق 

 2.استؽاللها

 وٌكون إحٌاء 3.األرض الموات هً األرض التً ال عمارة فٌها وال ٌملكها أحد

بجعلها صالحة لالستؽالل، كما بٌنت  224،4ع المادة .ح.أراضً الموات كما جاء فً م

نفس المادة بؤن إحٌاء أراضً الموات ٌتم بزراعتها أو ؼرس أشجار بها أو إقامة منشآت 

. علٌها أو تفجٌر ماء بها أو صرفه عنه

و ٌشترط المالكٌة فً إحٌاء أراضً الموات القرٌبة من العمران إذن اإلمام، 

 اشترطت استصدار رخصة .ع.ح.بخالؾ البعٌدة فال ٌحتاج إحٌاإها إلى أي إذن، و م

إلحٌاء أراضً الموات لكنها لم تمٌز بٌن القرٌبة والبعٌدة من العمران كما ٌمٌز الفقه 

. المالكً

والحٌازة كما سبق وذكرت ال ٌحتاج الحابز الستصدار رخصة كً ٌباشر أعمال 

 .الحٌازة على الملك المحاز بخالؾ ما تبٌن فً إحٌاء أراضً الموات

بعد اتضاح مفهوم الحٌازة من حٌث التعرٌؾ واألركان والشروط والموانع، وبعد تمٌٌزها 

عن المفاهٌم التً ٌمكن أن ٌحدث التباس فً التمٌٌز بٌنها وبٌن الحٌازة، سؤنتقل إلى إٌضاح جانب 

.موضوع هذا الفصل آخر منها وهو نطاق الحٌازة فً المبحث الموالً وذلك لٌكتمل

                                                 
1
 أظو مٌه فٟ اٌّجؾش اٌضبٟٔ ِٓ ٘نا اٌفظً  

 
2
 ِٓ ِلٚٔخ اٌؾمٛق اٌؼ١ٕ١خ  223اٌّبكح  

3
، كْٚ موو ٍٕخ اٌطجغ    261 اثٓ عيٞ، اٌمٛا١ٔٓ اٌفم١ٙخ فٟ رٍق١ض ِن٘ت اٌّبٌى١خ ، ِطجؼخ كاه اإلػزظبَ، اٌمب٘وح، ص  

4
٠ىْٛ أؽ١بء أهاضٟ اٌّٛاد ثغؼٍٙب طبٌؾخ ٌالٍزغالي، ٠ٚزُ اؽ١بإ٘ب ثيهاػزٙب أٚ غوً أشغبه ثٙب أٚ البِخ ِٕشآد . "ع.ػ.  ِٓ 224َ اٌّبكح  

." ػ١ٍٙب أٚ رفغ١و ِبء ثٙب أٚ طوفٗ ػٕٙب
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ةوطيقة الحياز:ة العلثة اثيوك
 و طول 1نطاق الحٌازة أو مجاالت الحٌازة ٌقصد بها األموال القابلة للكسب بالتقادم

المدة، واألشخاص الذٌن تسري فً حقهم الحٌازة، فلٌست كل األموال قابلة للحٌازة كما 

 255المادتٌن )ع.ح.أنه ال ٌعتد بحٌازة بعض األشخاص عن بعضهم كما جاء ذلك فً م

 2(.261و

فبالنسبة للعقارات والرباع فالحٌازة ترد فقط على ؼٌر المحفظة منها دون المحفظة 

ٌترتب على الحٌازة "ع حٌث تنص على أنه .ح. من م3وهو ما ٌستشؾ  من المادة 

، فلو كان ..."المستوفٌة للشروط القانونٌة اكتساب الحابز ملكٌة العقار ؼٌر المحفظ 

العقار ؼٌر " لما ذكر المشرع ،العقار المحفظ أو الذي فً طور التحفٌظ قابال للحٌازة

 بل إن هناك عقارات ، وعلٌه فلٌست كل العقارات قابلة لكسبها وتملكها بالحٌازة،"المحفظ

ال ٌإثر وضع الٌد علٌها كالعقارات والبناٌات الراجعة للملك العمومً أو األحباس، أو 

.  الجماعات أو األمالك الخاصة باألشخاص ولكنها محفظة ولها رسم عقاري خاص بها

أما بالنسبة للمنقوالت فنطاق الحٌازة فٌها أكثر اتساعا مقارنة مع العقارات، وال 

ٌستثنى من ذلك إال بعض المنقوالت التً ال ٌمكن أن ترد علٌها الحٌازة إما لطبٌعتها أو 

. أن القانون منع تملكها بالحٌازة كؤسلحة الجٌش

و أشٌر إلى أن هناك اختالؾ فً أحكام الحٌازة بٌن المنقول و العقار، سواء من 

. حٌث بعض الشروط أو المدة

                                                 
1
رمبكَ ِىَت ٠وك ػٍٝ اٌؾمٛق اٌؼ١ٕ١خ كْٚ اٌشقظ١خ ٚ٘ٛ ٠زضّٓ اٌؾ١بىح ٠ٚؾز٠ٛٙب، ٚ٘ٛ اٌّمظٛك فٟ ٘نا اٌجؾش، ٚرمبكَ َِمظ :  اٌزمبكَ ٔٛػبْ 

١ٍٕخ أؽّل ٠ٍٛف، . ٠ئكٞ اٌٝ أمضبء اٌؾمٛق اٌشقظ١خ ٚاٌؼ١ٕ١خ ثبٍزضٕبء ؽك اٌٍّى١خ ٚمٌه اكا ٌُ ٠َزؼًّ طبؽت اٌؾك ؽمٗ فالي ِلح ِؼ١ٕخ

. 15ً،ص.َ

 
2
: ال ِؾً ٌٍؾ١بىح."ع.ػ. ِٓ 255َ اٌّبكح  

ـ ث١ٓ األة ٚاثٕٗ ٚاْ ٍفً ٚال ث١ٓ األَ ٚأثٕبئٙب ٚاْ ٍفٍٛا؛ 

ـ ث١ٓ األىٚاط أصٕبء ل١بَ اٌيٚع١خ؛ 

ـ ث١ٓ اٌشووبء ِطٍمب؛ 

ـ ث١ٓ إٌبئت اٌشوػٟ ِٚٓ ُ٘ اٌٝ ٔظوٖ؛ 

ـ ث١ٓ اٌٛو١ً ِٚٛوٍٗ؛ 

." ـ ث١ٓ اٌّىٍف ثبألِٛاي اٌؼمبه٠خ ٚ أطؾبة ٘نٖ األِٛاي

: ال رىزَت ثبٌؾ١بىح. "ع.ػ. ِٓ 261َاٌّبكح 

ـ أِالن اٌلٌٚخ اٌؼبِخ ٚاٌقبطخ؛ 

ـ األِالن اٌّؾجَخ؛ 

ـ أِالن اٌغّبػبد اٌَال١ٌخ؛ 

ـ أِالن اٌغّبػبد اٌّؾ١ٍخ؛ 

ـ اٌؼمبهاد اٌّؾفظخ؛ 

." ـ األِالن األفوٜ إٌّظٛص ػ١ٍٙب طواؽخ فٟ اٌمبْٔٛ
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و إذا ما تؤملنا بعض الشًء فسنجد أن جل المنقوالت والعقارات هً مملوكة 

هل هناك ضوابط أو موانع فً حٌازة األشخاص : ألشخاص معٌنٌن، وبالتالً أتساءل

بعضهم عن بعض؟، أم أن لكل شخص أن ٌمتلك مال ؼٌره بالحٌازة، وإن كان هذا الؽٌر 

 .أقرب أقربابه

 ومن خالل أراء .ع.ح. هذا ما سؤحاول أن أجٌب علٌه من خالل استقراء مواد م

. الفقه

: وذلك وفق التقسٌم التالً

 

 األموال ؼٌر القابلة للحٌازة: المطلب األول

 األشخاص الذٌن ال تسري فً حقهم الحٌازة :المطلب الثانً

 

 

ة ألوو لةغحية افػي لنةاللحياز:ة الطلبة أل ل
لٌست كل األموال قابلة الكتساب ملكٌتها بوضع الٌد علٌها، فهناك أموال منع 

القانون حٌازتها؛ وٌعود سبب هذا المنع إما للطابع العام لتلك األموال حٌث تكون 

االستفادة منها لعموم المواطنٌن كالمستشفٌات والمدارس، أو أن هذا المنع ٌعود ألسباب 

حفظ النظام العام داخل المجتمع ولذلك تدخل القانون لمنع حٌازة بعض األموال الخاصة 

 حٌث ال مجال الكتساب ملكٌتها بالحٌازة وإن طالت ،بؤفراد المجتمع كالعقارات المحفظة

. مدتها

وٌقابل مفهوم المال العام الذي ال ٌقبل الحٌازة فً القانون ما ٌسمى بحقوق هللا فً 

  . و هً ؼٌر قابلة للحٌازة مهما طال أمدها1الفقه اإلسالمً المالكً كالمساجد و االحباس،

و حقوق هللا فً الفقه المالكً هً نفسها التً ٌمنع القانون حٌازتها وبذلك ال مجال 

.  المؽربًلتقسٌم هذا المطلب إلى األموال ؼٌر القابلة للحٌازة فً الفقه المالكً و القانون

: وبذلك سؤعتمد التقسٌم التالً

 

                                                 
1
 143،ص 1977 ِؾّل ػجل اٌغٛاك ِؾّل، اٌؾ١بىح ٚاٌزمبكَ فٟ اٌفمٗ اإلٍالِٟ اٌّمبهْ ثبٌمبْٔٛ اٌٛضؼٟ، ِطجؼخ ِٕشؤح اٌّؼبهف، اإلٍىٕله٠خ، ط  
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العقارات ؼٌر القابلة للحٌازة  : الفرع األول

المنقوالت ؼٌر القابلة للحٌازة : الفرع الثانً

 

ة اعفػيو تةغحية افػي لنةاللحياز: اليعة أل ل

من  (18ص . أنظر الهامش) 261العقارات التً ال تكتسب بالحٌازة حسب المادة 

الفقرة ) واألمالك الحبسٌة ،(الفقرة األولى) أمالك الدولة العامة والخاصة : هً.ع.ح.م

الفقرة ) وأمالك الجماعات المحلٌة ،(الفقرة الثالثة ) وأمالك الجماعات الساللٌة ،(الثانٌة

 وأمالك أخرى هً المنقوالت التً ،(الفقرة الخامسة) والعقارات المحفظة ،(الرابعة

. سؤتطرق لها فً الفرع الثانً

ةأوهكة ام انة اعيونة  اخيصن: الفيزة أل اى

ةأوهكة ام انة اعيون:ةأ ال

 كما وقع تؽٌٌره وتعدٌله بظهٌر 1914 ٌولٌو 1هذا النوع من األمالك منظم بظهٌر 

 على سبٌل ، و ٌنص فصله األول على عدد من األمالك تعتبر عامة1974 ٌولٌو 2

. المثال الشواطا، والسدود، واألنهار، والطرق، والرحبات

الملك العمومً ؼٌر قابل "و ٌنص الفصل الرابع من الظهٌر المذكور على أن 

أي أن الملك العمومً ال تنفع حٌازته وإن طال " للتصرؾ كما هو ؼٌر قابل للتقادم

  1.أمدها، وبالتالً فحٌازة الملك العمومً ال تكسب الحابز ملكٌته

 

ةأوهكة ام انة اخيصن:ةثيوحي

. 1916 ٌناٌر 3وهً منظمة بظهٌر 

و تعرؾ على أنها كل العقارات والمنقوالت المملوكة للدولة والتً ال تكون 

 وهً أٌضا ؼٌر قابلة 2.مخصصة للمنفعة العامة، وكذلك التً فقدت الصبؽة العمومٌة

                                                 
1
 110ص. ً. ػجل اٌؼبٌٟ اٌؼجٛكٞ، َ 

2
، 04/02/2012 ثزبه٠ـ 36 ِمزوػ لبْٔٛ ٠مزضٟ ثزٕظ١ُ أِالن اٌلٌٚخ اٌقبطخ، رملَ ثٗ فو٠ك األطبٌخ ٚاٌّؼبطوح ثّغٌٍ إٌٛاة، هلُ اٌزَغ١ً  

 www.marocdroit.comاٌّظله 
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للحٌازة، و إن كانت قابلة للتصرؾ وذلك بتفوٌتها للؽٌر بالطرق المنصوص علٌها 

  1.قانونا

ال ٌجوز اكتساب أمالك " على أنه 4وقد نص مقترح القانون المشار إلٌه فً المادة 

، واعتبر من ٌترامى على أمالك الدولة متعدي وجب طرده من "الدولة الخاصة بالتقادم 

ٌعاقب بالحبس من " على أن 5طرؾ القضاء وقرر فً حقه عقوبة، حٌث نص فً المادة 

 درهم أو بإحدى هاتٌن 50.000 درهم إلى 10.000سنة إلى سنتٌن وبعقوبة مالٌة من 

العقوبتٌن كل من ترامى على أمالك الدولة الخاصة أو حازها حٌازة ؼٌر شرعٌة، أو 

..." استؽلها بؤي وجه من الوجوه دون موجب شرعً

هذا المقترح ذهب أبعد من اعتبار الملك الخاص للدولة ال ٌحاز؛ بل اعتبر ذلك 

. جنحة ضبطٌة تستوجب العقوبة

 

ة ألوهكة العسحن:ة الفيزة اثيوحن

المشهور لدى عامة المؽاربة هو الحبس أو التحبٌس وهو الوقؾ فً اللؽة الفصٌحة 

.  المشهور عند الفقهاء الشرقٌٌن باألساس

كل مال حبس أصله بصفة مإبدة أو مإقتة "وعرفت مدونة األوقاؾ الوقؾ بؤنه 

" وخصصت منفعته لجهة بر وإحسان عامة أو خاصة

ع فً .ح.والوقؾ من األمالك التً ال تكتسب بطول حٌازتها وقد نصت على ذلك م

 261.2المادة 

 

ةأوهكة املي يتة اسهاحن:ة الفيزة اثياثن

وهً أراضً تعود ملكٌتها للقبابل فً البوادي وتقسم بٌن أفراد القبٌلة أو العشٌرة 

 الذي تم تعدٌله وتتمٌمه 1919 أبرٌل 27الستؽاللها، وقد نضمها الظهٌر الصادر فً 

إن األراضً الجماعٌة ؼٌر "، وٌنص الفصل الرابع منه على 1963 فبراٌر 6بظهٌر 

                                                 
1
 113 ػجل اٌؼبٌٟ اٌؼجٛكٞ، ِوعغ ٍبثك، ص 

2
" األِالن اٌؾج١َخ؛ ... ال رىزَت ثبٌؾ١بىح ." ع.ػ. ِٓ 261َ اٌّبكح  
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أي أنه ال مجال الكتساب ملكٌة هذا النوع من " قابلة للتقادم وال للتفوٌت والحجز

. األراضً بالحٌازة مهما طال أمدها

 

أوهكة املي يتة الللحنةة:ة الفيزة اي  عن
وهً أمالك الدولة العامة والخاصة التً تتولى الجماعات المحلٌة التصرؾ فٌها، 

 المتعلق باألمالك المختصة بالبلدٌات 1921 أكتوبر 19كما جاء ذلك فً ظهٌر 

األمالك العمومٌة البلدٌة ال تفوت وال " و ٌنص الفصل الثالث من هذا الظهٌر على 

أي أنه ال تنفع حٌازة األمالك البلدٌة مهما طالت مدة " ٌبطل حق ملكٌتها بمرور الزمان

وضع الٌد علٌها 

 

 اعفػيو تة الللفنةة:ة الفيزة اخيوسن
 واألشٌاء 1.ٌعرؾ المالكٌة العقار بؤنه كل شًء ال ٌمكن نقله إال بتؽٌٌر هٌؤته

العقارٌة تنقسم إلى ثالثة أقسام ، عقارات بطبٌعتها، وعقارات بالتخصٌص، وعقارات 

 .بحسب المحل الذي تنسحب علٌه

كل شًء مستقر بحٌزه ثابت " العقار بطبٌعته بؤنه ،6 فً المادة .ع.ح.وعرفت م

 العقار ،7، وعرفت فً المادة "فٌه ال ٌمكن نقله من دون تلؾ أو تؽٌٌر فً هٌبته

هو المنقول الذي ٌضعه مالكه فً عقار ٌملكه رصدا لخدمة هذا العقار "بالتخصٌص بؤنه 

 بحسب المحل الذي تنسحب علٌه ات، أما العقار"و استؽالله أو ٌلحقه به بصفة دابمة

 2فتعرؾ على أنها تلك الحقوق العٌنٌة التً تقع على العقار

 المتعلق 1913 ؼشت 12تحفٌظ العقار هو جعله خاضع للنظام المقرر فً ظهٌر 

 من ؼٌر أن ٌكون باإلمكان 14.07بالتحفٌظ العقاري كما تم تعدٌله وتتمٌمه بالقانون رقم 

  3.إخراجه منه فٌما بعد

 ،ومن آثار التحفٌظ هو عدم قابلٌة العقار المحفظ للتملك بالحٌازة مهما طال أمدها

إن التقادم ال ٌكسب أي حق عٌنً على " من الظهٌر المذكور 63حٌث جاء فً الفصل 

                                                 
1
 23 اثٓ ِؼغٛى، اٌؾمٛق اٌؼ١ٕ١خ، َ،ً، ص  

2
 . 38 – 37ص .  اٌّوعغ ٔفَٗ 

3
  14.07 غشذ اٌّزؼٍك ثبٌزؾف١ع اٌؼمبهٞ وّب رُ رؼل٠ٍٗ ٚرز١ّّٗ ثبٌمبْٔٛ هلُ 12 ِٓ ظ١ٙو 1 اٌّبكح  
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العقار المحفظ، فً مواجهة المالك المقٌد، وال ٌسقط أي حق من الحقوق العٌنٌة المقٌدة 

 وهذا ٌعنً بؤن دعاوى الحٌازة ؼٌر مقبولة وال ٌمكن إثارتها بالنسبة ،"بالرسم العقاري

 1للعقار المحفظ مهما طالت مدة الحٌازة

إذن فالتحفظ ٌجعل العقار محصنا من واقعة الحٌازة، حٌث ال ٌمكن االعتماد على 

 2.قرٌنة الحٌازة المادٌة لإلدعاء بملكٌة عقار محفظ

من خالل ما سبق ٌتبن أن العقارات التً ٌمكن كسب ملكٌتها بواقعة الحٌازة هً 

. فقط أراضً الموات وأراضً الملك الخاص باألشخاص

 

 النفوالتةغحية افػي لنةاللحيازةة:ة اليعة اثيوك
المنقول هو كل شًء ٌمكن نقله من مكان إلى آخر باستثناء المنقوالت التً 

  3.ٌخصصها مالكها الستؽالل عقاره فهً تعتبر عقارات بالتخصٌص

والمنقوالت ؼٌر القابلة للحٌازة هً سندات الدٌون واألوراق التجارٌة، وما ٌعتبر 

  4.من األمالك العامة، وما ٌلزم القانون إجراءات خاصة للتعامل فٌه

ال ٌنتقل الحق الثابت فٌها إال بالحوالة : سندات الديون واألوراق التجارية -1

  5.أو التظهٌر كما نص على ذلك القانون صراحة

 وقد سبق وأن بٌنت أن األمالك العامة ال :ما يعتبر من األمالك العامة -2

( 1991 ٌولٌو 1ظهٌر )تملك بالحٌازة، وإذا رجعنا إلى الظهٌر المنظم لهذه األمالك

نجد أنه ٌنص فً فصله األول على عدد من المنقوالت تعتبر من األمالك العامة 

كاألسالك التٌلٌؽرافٌة والتلٌفزٌونٌة وكذلك األسالك الكهربابٌة وكل ما ال ٌستطٌع 

 .فهو ؼٌر قابل لالكتساب بالتقادم مهما طال أمده األفراد تملكه ألنه مشاع بٌن العموم،

، كالسفن ما يلزم القانون في شأنه إجراءات خاصة للتعامل فيه -3

 حٌث ٌتطلب القانون شروطا خاصة عند كل عملٌة تفوٌت جدٌدة، ،والسٌارات

                                                 
1
 ِؾّل ف١وٞ، ِمبهثخ ث١ٓ ٔظبَ اٌؼمبهاد اٌّؾفظخ ٚاٌؼمبهاد غ١و اٌّؾفظخ، أشغبي إٌلٚح اٌٛط١ٕخ اٌزٟ ٔظّٙب ِووي اٌلهاٍبد اٌمب١ٔٛٔخ اٌّل١ٔخ  

اٌٝ أ٠ٓ؟ ِطجؼخ اٌّطجؼخ ٚاٌٛهالخ اٌٛط١ٕخ ..، ِٕشٛه فٟ وزبة اٌؼمبه غ١و اٌّؾفع 2004 فجوا٠و 28 ٚ 27ٚاٌؼمبه٠خ ثى١ٍخ اٌؾمٛق ِواوش ٠ِٟٛ 

  21، ص 1/2004ِواوش، ط
2
 22 اٌّوعغ ٔفَٗ، ص  

3
  43ً، ص .  اثٓ ِؼغٛى، اٌؾمٛق اٌؼ١ٕ١خ، َ 

4
 117-116ً، ص .  ػجل اٌؼبٌٟ اٌؼجٛكٞ َ 

5
 116 اٌّوعغ ٔفَٗ، ص  
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كالتسجٌل لدى المصالح المختصة واستصدار وصالت وشهادة الضرابب عند تفوٌت  

 . ملكٌة المنقوالت المذكورة

إذا ما نظرنا إلى الواقع فسنجد أن جل المنقوالت والعقارات هً مملوكة ألشخاص 

معٌنٌن، ولذلك أتساءل عن األشخاص الذٌن تسري الحٌازة فً حقهم، وهذا ما سؤفصله 

 .فً المطلب الموالً

 

 ألشخياة الريةالةدسيرةفكةحفتمة الحيازةة:ة الطلبة اثيوك
ع  لألشخاص الذٌن ال تسري فً حقهم الحٌازة بتفصٌل دقٌق فً .ح.تطرقت  م

:  وهم كاآلت255ًالمادة 

 ال محل للحٌازة بٌن األب وأبناءه وإن :بين األصول والفروع وإن سفلوا -1

سفلوا، واألم وأبنابها وإن سفلوا؛ كما أن األبناء وإن سفلوا ال ٌكتسبون أموال أبابهم 

. بالحٌازة مهما طال أمدها

    وفً الفقه المالكً هناك استثناء فً حٌازة األصول والفروع، حٌث ٌمكن أن 

األول هو أن :  وتكسب أحدهم ملك اآلخر وفً ذلك قوالن،تحصل الحٌازة فٌما بٌنهم

ٌطول األمر جدا إلى ما ٌهلك فٌه البٌنات، وٌنقطع العلم كالستٌن سنة، وقال به ابن رشد؛ 

والقول الثانً هو أن ٌحوز االبن على األب فً حٌاته وعلى سابر ورثته  بعد وفاته 

  1.وٌدعً الملك لنفسه

وٌشترط الفقه المالكً فً حٌازة األصول عن الفروع أو الفروع عن األصول أن 

 .تكون بالهدم والبنٌان والؽرس، ولٌس بالسكنى و االزدراع

 ٌدخل هذا ضمن الموانع األدبٌة :بين األزواج أثناء قيام الزوجية -2

. للحٌازة، إذ ال محل للحٌازة بٌن األزواج أثناء قٌام الزوجٌة مهما طال أمدها

 سواء فٌما بٌنهم فٌه ، ال ٌعتد بالحٌازة بٌن الشركاء:بين الشركاء مطلقا   -3

 .  منعت الحٌازة بٌنهم على اإلطالق.ع.ح.شركة أو فٌما لٌس بٌنهم فٌه شركة؛ ألن م

 التً ألؽت الحٌازة بٌن الشركاء مطلقا، لكن الفقه .ع.ح.  هذا من مستجدات م

المالكً ٌؤخذ بحٌازة األجنبٌٌن الشركاء وٌمٌز بٌن ما إذا كانت الحٌازة فٌما بٌنهم فٌه 

                                                 
1
 93، ص 2ً، ط.  اثٓ فوؽْٛ، اٌزجظوح، َ 
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شركة أم ال، فإذا كانت الحٌازة فٌما بٌنهم فٌه شركة فال تكون مكسبة للملك بعد مرور 

أما إذا كانت الحٌازة فٌما لٌس . المدة المطلوبة شرعا إال إذا كانت بؤعمال الهدم والبناء

بٌنهم فٌه شركة فهً مكسبة للملك وتكون بمدة عشر أعوام، وبؤي وجه كانت من 

 1.وجوه االعتبار

 النٌابة الشرعٌة عن القاصر إما :بين النائب الشرعي ومن هم إلى نظره -4

  2.والٌة أو وصاٌة أو تقدٌم

الولً وهو األب و األم و القاضً، أما الوصً فهو وصً األب أو وصً 

 3.األم، أما المقدم فهو الذي ٌعٌنه القضاء

إذن ال محل للحٌازة بٌن اآلباء وأبنابهم كما سبق الذكر، وبٌن القاضً الولً 

 ومن هم فً نظره، وكذلك بٌن الوصً ومن هم إلى نظره، وأخٌرا بٌن المقدم ومن

.  إلى نظرههم

 الوكالة هً عقد بمقتضاه ٌكلؾ شخص شخصا آخر :بين الوكيل وموكله -5

  4.بإجراء عمل مشروع لحسابه

ال محل للحٌازة بٌن الموكل والوكٌل الذي ٌتولى إجراء عمل مشروع لفابدة 

. موكله إال بعد فسخ الوكالة أو انقضابها

 مدٌر :بين المكلف بإدارة األموال العقارية وأصحاب هذه األموال -6

 . األمالك العقارٌة ال ٌعتد بحٌازته للملك المشاع الذي ٌتولى إدارته

لتكون الحٌازة صحٌحة منتجة لكافة آثارها القانونٌة البد من توفرها على  

الشروط وخلوها من الموانع التً سبق بٌانها، لكن من أهم الشروط التً تكسب الحابز 

ملكٌة الشًء المحوز هو مرور المدة القانونٌة على الحٌازة، سواء كانت هذه الحٌازة 

 المدة القانونٌة والشرعٌة المتطلبة فً حٌازة  إدنواردة على العقار أو المنقول، فما هً

 . فً الفصل الثانً إن شاء هللاحاول اإلجابة عنهالمنقول؟ هذا ما سؤ

                                                 
1
 91ً، ص .  ِؾّل ػجل اٌغٛاك ِؾّل، َ 

2
 229 ِلٚٔخ األٍوح اٌّغوث١خ اٌّبكح  

3
 230 ِلٚٔخ األٍوح اٌّغوث١خ اٌّبكح  

4
 879 لبْٔٛ االٌزياِبد ٚاٌؼمٛك اٌّغوثٟ اٌفظً  
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 :امفصل امثاين

 مدة احليازة 
 واستمرار وضع الٌد على ، ٌقصد بطول مدة الحٌازة مرور المدة المقررة قانونا للحٌازة

إن  " 27/02/1968الشًء والتصرؾ فٌه، وهكذا جاء فً قرار للمجلس األعلى الصادر بتارٌخ 

 1".الحٌازة القاطعة فً القانون اإلسالمً تقتضً التصرؾ بدون منازع مدة عشر سنوات 

 .والحٌازة ال تنفع إال إذا طالت مدتها

وٌشترط فقهاء المالكٌة لثبوت  الحٌازة واعتبارها قرٌنة على الملك وقاطعة لحق الؽٌر 

مرور مدة من الزمن، ٌكون فٌها الحابز واضعا ٌده على الملك وٌتصرؾ فٌه مع حضور المالك 

 تبعا لطبٌعة األشٌاء التً ،وسكوته بال مانع، وقد فصل الفقه المالكً فً مدة الحٌازة تفصٌال دقٌقا

 .المحوز علٌه  والصلة بٌن الحابز و،وردت علٌها

فالحٌازة الواردة على العقار تختلؾ مدتها بحسب طبٌعة ذلك العقار حٌث أن المدة المتطلبة 

التً ال مالك لها لٌست هً نفسها التً ٌشترط مرورها فً حٌازة - العقار–فً حٌازة األراضً 

األراضً التً لها  مالك لٌكتسب الحابز ملكٌة تلك األراضً؛ كما أن حٌازة األجانب بعضهم عن 

بعض ال تستوي فً المدة مع حٌازة األقارب فٌما بٌنهم إال إذا كان بٌنهم عداوة حٌث ٌنزلهم الفقه 

منزلة األجانب، وكذلك مدة الحٌازة فً المنقول لها أحكام خاصة و مختلفة عن مدة الحٌازة فً 

 .العقار

و جاءت مدد الحٌازة الواردة على العقار و المنقول فً كتب الفقه مفصلة ومختلفة حٌث أنه 

 وهً ثالثة أصناؾ، مدة قصٌرة وهً عشرة أشهر أو سنة، ومدة ،لكل مدة ظروفها ومالبستها

 .متوسطة عشر سنوات، ومدة طوٌلة أربعٌن سنة أو ستٌن سنة

وبالرؼم من هذا التفصٌل الموجود فً مدد الحٌازة بالفقه اإلسالمً إال أن الدلٌل الشرعً 

للحٌازة والذي جاء فً السنة النبوٌة لم ٌفصل أي شًء فً هذا األمر؛ قال رسول هللا صلى هللا 

 وٌروى كذلك أن مإسس المذهب المالكً كان ال 2،"من حاز شٌبا عشر سنٌن فهو له"علٌه وسلم 

ٌوقت الحٌازة ال عشر سنٌن وال ؼٌرها وإنما ترك أمرها موكول لإلمام حسب اجتهاده فً كل 
                                                 

1
، ِطجؼخ اٌَبؽً، اٌوثبط، 1982-1966، ِغّٛػخ لواهاد اٌّغٌٍ األػٍٝ، اٌّبكح اٌّلٟٔ 27/05/1970 طبكه ثزبه٠ـ 250 اٌؾىُ اٌّلٟٔ ػلك  

 370، ص 1985ط 
2
 ٌٙنا اٌؾل٠ش صالصخ هٚا٠بد ِقزٍفخ فٟ اٌٍفع ِٚغزّؼخ فٟ اٌّؼٕٝ، أٔظو اٌلهاٍخ اٌّقزظخ فٟ ٘نا اٌجبة  ٌٍلوزٛه ِؾّل ػجل اٌغٛاك ِؾّل، اٌؾ١بىح  

 50ص . ً. ٚاٌزمبكَ فٟ اٌفمٗ اإلٍالِٟ اٌّمبهْ ثبٌمبْٔٛ اٌٛضؼٟ، َ
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وكان مالك ال ٌوقت الحٌازة ال عشر سنٌن وال ؼٌرها، وكان : حالة تعرض علٌه؛ قال ابن القاسم

 1.ٌرى ذلك على قدر ما ٌنزل من األمر، ورأى فٌه اإلمام رأٌه

 لكن رؼم ذلك ٌبدو أن اإلمام مالك ٌقر ضمنٌا بمدة عشر سنوات فً الحٌازة حٌث نصت 

أرأٌت إن شهدوا على دار أنها فً ٌد رجل منذ - سحنون- قلت : "المدونة الكبرى على ما ٌلً

، ٌحوزها وٌمنعها وٌكرٌها وٌهدم وٌبنً، وأقام آخر البٌنة أن الدار داره، أٌجعل مالك عشر سنين

الذي أقام البٌنة على الحٌازة وهً فً ٌدٌه، بمنزلة الذي ٌقٌم البٌنة وهً فً ٌدٌه، أنها له فٌكون 

إذا كان : قال مالك: أولى بها فً قول مالك وٌجعل مالك الحٌازة إدا شهدوا له بمنزلة الملك؟ قال

  2".حاضرا ٌراه ٌبنً وٌهدم وٌكري فال حجة له

– وبالرجوع إلى القوانٌن الوطنٌة المنظمة للحٌازة وخاصة ما هو معتمد فً بحثً هذا 

 إلى المادة 250نجد أنها عالجت مدة الحٌازة فً عشر مواد من المادة – مدونة الحقوق العٌنٌة 

 وأربعٌن سنة 3، و تنص على عشر سنوات فً حٌازة األجنبً عن األجنبً ؼٌر الشرٌك،259

 4.فً حٌازة األقارب الذٌن لٌس بٌنهم عداوة وعشر سنوات إذا كان بٌنهم عداوة

وٌالحظ أن مدونة الحقوق العٌنٌة لم تفصل كثٌرا فً مدة الحٌازة وإنما تعرضت لذلك بشكل 

عام حٌث لم تمٌز بٌن حٌازة العقار وحٌازة المنقول بل ألؽت الحٌازة بٌن األجانب الشركاء 

  5.مطلقا

: مما سلؾ فإن بحثً لهذا الفصل سٌكون كالتالً

 

مدة الحٌازة فً العقار : المبحث األول

مدة الحٌازة فً المنقول: المبحث الثانً

                                                 
1
 91ً، ص .  اثٓ فوؽْٛ، اٌزجظوح، َ 

2
-  اإلِبَ ِبٌه ثٓ أٌٔ، اٌّلٚٔخ اٌىجوٜ،ثوٚا٠خ ٍؾْٕٛ ثٓ ٍؼ١ل اٌزٕٛفٟ ػٓ اإلِبَ ػجل اٌوؽّبْ ثٓ اٌمبٍُ، ِطجؼخ كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١وٚد 

 49، ص 1/1994، ط 4ط - ٌجٕبْ
3
اما ؽبى شقض أعٕجٟ غ١و شو٠ه ٍِىب ؽ١بىح َِزٛف١خ ٌشوٚطٙب ٚاٍزّود كْٚ أمطبع ػشو ٍٕٛاد وبٍِخ ٚاٌمبئُ :" ع.ػ. ِٓ 250َ اٌّبكح  

" ؽبضو ػبٌُ ٍبوذ ثال ِبٔغ ٚال ػنه فبٔٗ ٠ىزَت ثؾ١بىرٗ ٍِى١خ اٌؼمبه
4
رىْٛ ِلح اٌؾ١بىح ث١ٓ األلبهة غ١و اٌشووبء اٌن٠ٓ ١ٌٌ ث١ُٕٙ ػلاٚح أهثؼ١ٓ ٍٕخ، ٚػشو ٍٕٛاد اما وبْ ف١ّب ث١ُٕٙ : " ع.ػ. ِٓ 251َ اٌّبكح  

". ػلاٚح
5
.  أٔظو اٌّطٍت اٌضبٟٔ ِٓ ِجؾش ٔطبق اٌؾ١بىح، اٌفظً االٚي ِٓ ٘نا اٌجؾش 
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ةومزة الحيازةفكة اعفػيو:ة العلثة أل ل
 إذن العقار ٌشمل 1.العقار هو كل شًء ال ٌمكن نقله أبدا، أو ال ٌمكن نقله إال بتؽٌٌر هٌؤته

األراضً واألشجار والبناءات وما ٌتصل بها وكل شًء ال ٌمكن نقله إال بتؽٌٌر هٌؤته؛ واألشٌاء 

العقارٌة  تنقسم إلى قسمٌن، عقارات بطبٌعتها، وعقارات بالتخصٌص، كما جاء ذلك فً مدونة 

 2.الحقوق العٌنٌة

والقاعدة العامة أن كل العقارات تحاز وتكتسب ملكٌتها بطول مدة حٌازتها، إال ما جاء فٌه 

 أو بطول وضع الٌد علٌه، وبذلك ٌكون حكمه خارجا عن ،نص خاص ٌمنع إمكانٌة تملكه بالتقادم

القاعدة العامة التً تجعل من أسباب كسب ملكٌة الشًء حٌازته بطرٌقة صحٌحة ومرور مدتها 

 .المقررة فً القانون

والعقارات كلها إما أن تكون محفظة أو ؼٌر محفظة؛ محفظة ٌعنً أنها خاضعة لنظام 

 وؼٌر محفظة هً العقارات ؼٌر   و هً ال تكتسب بالحٌازة مهما طال أمدها،3التحفٌظ العقاري

 . وهً التً تكتسب بالحٌازة،الخاضعة لنظام التحفٌظ

وتختلؾ أحكام مدة الحٌازة فً العقار تبعا للصلة بٌن الحابز والمحوز علٌه، وذلك كؤن 

 أو أن ٌكون الحابز قرٌبا للمحوز علٌه، وقد فصل الفقه ،ٌكون الحابز أجنبٌا عن المحوز علٌه

المالكً فً هذا األمر تفصٌال دقٌقا حٌث مٌزوا فً حٌازة األجانب بٌن األجنبً الشرٌك وؼٌر 

الشرٌك كما مٌزوا فً حٌازة األقارب بٌن حٌازة األقارب المتقاربٌن جدا كاألب وأبنه واألقارب 

المتباعدٌن، بخالؾ مدونة الحقوق العٌنٌة التً أوردت ذلك بشكل عام ولم تفصل شٌبا فً هذا 

 .األمر

: مما سبق فبحثً لهذا المبحث سٌكون كاآلتً

 

بٌن األجانب : المطلب األول

بٌن األقارب : المطلب الثانً

                                                 
1
. 23 اثٓ ِؼغٛى، اٌؾمٛق اٌؼ١ٕ١خ، َ،ً، ص  

2
"  اٌؼمبه٠خ اِب ػمبهاد ثطج١ؼزٙب أٚ ػمبهاد ثبٌزقظ١ضءاألش١ب"ع.ػ. ِٓ 5َ اٌّبكح  

3
. 14.07ثشبْ اٌزؾف١ع اٌؼمبهٞ وّب رُ رؼل٠ٍٗ ٚرز١ّّٗ ثبٌمبْٔٛ هلُ  (1913 غشذ 12 )1331 هِضبْ 9 ظ١ٙو شو٠ف طبكه فٟ  
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ة حية ألجيوبة: الطلبة أل ل
ٌقصد باألجانب المواطنون المؽاربة الذٌن لٌس بٌنهم صلة قرابة، وال ٌقصد بهم األجانب 

أنها ال تقوم لؽٌر المؽاربة مهما طال –  كما مر معنا – ؼٌر المواطنٌن ألن من شروط الحٌازة 

إن حق تملك األجنبً ؼٌر المواطن المؽربً للعقار بالمؽرب، إنما ٌكون بطرٌق الشراء  "1.أمدها

فقط وبإذن من الدولة المؽربٌة، ولذلك فإن حٌازته للعقار داخل المؽرب ال تكسبه ملكٌته ولو 

 ومنه فإن مدة الحٌازة بٌن األجانب ٌقصد بها المدة التً ٌتطلب القانون مرورها 2".طالت 

 .زوملكٌة العقار المح-  المؽربً األجنبً عن المحوز علٌة- الكتساب الحابز

ٌفرق فقهاء المالكٌة فً حٌازة األجانب بٌن حٌازة األجنبً ؼٌر الشرٌك وحٌازة األجنبً 

الشرٌك؛ وٌفرقون فً حٌازة األجنبً الشرٌك بٌن حٌازة العقار الذي بٌنهم فٌه شركة وحٌازة 

العقار الذي لٌس بٌنهم فٌه شركة، وٌفرقون أٌضا بٌن ما إذا كان أصل الملك معلوم لمن كان من 

 .قبل أو أنه لم ٌكن معلوم لمن كان قبل هذا الحابز

مع العلم أن الفقه المالكً – و مدونة الحقوق العٌنٌة لم تمٌز أي شًء فً حٌازة األجانب 

 لكن هذا ال 3.واكتفت فً ذلك بمادة وحٌدة تطرقت لحٌازة األجانب بشكل عام– أحد مصادرها 

ٌمنع من الرجوع لكتب الفقه المالكً لتفسٌر وتفصٌل ذلك، مادمت دراستً تدور بٌن مدونة 

الحقوق العٌنٌة والفقه المالكً ومادام أٌضا أن مدونة الحقوق العٌنٌة أحالت على ذلك فً مادتها 

  4.األولى

مع إلؽاء مدونة الحقوق العٌنٌة للحٌازة بٌن الشركاء فإن تفصٌل هذا المبحث ال ٌستقٌم 

تقسٌمه إلى مدة الحٌازة بٌن األجانب الشركاء ومدة الحٌازة بٌن األجانب ؼٌر الشركاء، وبذلك 

: سؤعتمد التقسٌم التالً

 

مدة الحٌازة فٌما جهل أصله :                      الفرع األول

مدة الحٌازة فٌما علم أصله :                      الفرع الثانً

 

                                                 
1
ٚال رمَٛ ٘نٖ اٌؾ١بىح ٌغ١و اٌّغبهثخ ِّٙب طبي . رمَٛ اٌؾ١بىح االٍزؾمبل١خ ػٍٝ ا١ٌَطوح اٌفؼٍٟ ػٍٝ اٌٍّه ث١ٕخ اوزَبثٗ:" ع.ػ. ِٓ 239َ اٌّبكح  

."  أِل٘ب
2
. 203، ص 1، ِغٍخ األِالن، ػلك 1666/89، ٍِف ِلٟٔ ػلك 21/03/1995 اٌّئهؿ ة 1087 لواه اٌّغٌٍ األػٍٝ ػلك  

3
ٍجك موو٘ب . ع.ػ. ِٓ 250َ اٌّبكح  

4
ثّضبثخ لبْٔٛ االٌزياِبد ٚاٌؼمٛك  (1913 أغَطٌ 12 )1331 هِضبْ 9رطجك ِمزض١بد اٌظ١ٙو اٌشو٠ف اٌظبكه فٟ . "..ع.ػ. ِٓ 1َ اٌّبكح  

." ف١ّب ٌُ ٠وك ثٗ ٔض فٟ ٘نا اٌمبْٔٛ، فبْ ٌُ ٠ٛعل ٔض ٠وعغ اٌٝ اٌواعؼ ٚاٌّشٙٛه ِٚب عوٜ ثٗ اٌؼًّ ِٓ اٌفمٗ اٌّبٌىٟ
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ومزة الحيازةفحليةجتلةأصلق:ة اليعة أل ل  
العقار الذي ٌجهل أصله هو العقار الذي ال ٌعرؾ أصل ملكه لمن كان قبل حٌازة هذا 

.  الحابز المفترض

 فً حٌازة العقار الذي ٌجهل أصله مع 1وٌشترط الفقه المالكً مرور عشرة أشهر فؤكثر

مراعاة شروط الحٌازة التً سبق وفصلتها من قبل، وإذا تخلؾ واحد من تلك الشروط فإن الحٌازة 

فال تقبل " حٌث جاء فً البهجة ،زوحٌنبذ تصبح معٌبة وال تكتسب الحابز ملكٌة العقار المح

أو واحد منها على المعمول به إال إذا كان من أهل - شروط الحٌازة- الشهادة مع فقد هذه األمور

 2"العلم

والقضاء المؽربً ٌجعل مطلق الحٌازة كاؾ فٌما جهل أصل الملك أو ما لم ٌثبت بصفة 

حٌث لم ٌثبت لدى محكمة "كافٌة لمن كان قبل هذا الحابز، حٌث جاء فً قرار للمجلس األعلى 

ب من 11ب19الموضوع أصل الملك لمن كان هو فٌما ٌتعلق بالقطعة الموجودة شمال الخط 

ها إذ أن طالب التحفٌظ لم ٌثبت شراءه سوى فٌما ٌخص القطعة الواقعة ظاألرض المطلوب تحفً

جنوب الخط المذكور فلم ٌكن والحالة هذه من الواجب على المحكمة أن تنص على شروط الحٌازة 

القاطعة التً اعترفت بها المحكمة للمتعرضة بل صادفت الصواب عندما اقتصرت على مطلق 

 3."الحٌازة وعللت بذالك حكمها تعلٌال كافٌا

 والقضاء ، إذن الفقه المالكً ٌوقت حٌازة العقار المجهول أصل ملكه بعشرة أشهر فؤكثر

 بل ٌعتبر مطلق الحٌازة كاؾ فً هذا النوع من العقارات الكتساب ،المؽربً ال ٌوقت ذلك بشًء

ز، و أشٌر أن مدونة حقوق العٌنٌة لم تتطرق لهذا األمر بتاتا، و أتساءل والحابز ملكٌة العقار المح

عن ما ٌجب تطبٌقه فً حٌازة هذا النوع من العقارات أهو ما جاء فً كتب الفقه المالكً أو ما 

. رسخه العمل القضابً المؽربً 

بالرجوع إلى المادة األولى من مدونة الحقوق العٌنٌة فً فقرتها  الثانٌة نجدها تنص على 

بمثابة قانون  (1913ؼشت12)1331 رمضان 9تطبق مقتضٌات الظهٌر الشهٌر الصادر فً "

االلتزامات والعقود فً ما لم ٌرد به نص القانون فان لم ٌوجد نص ٌرجع إلى الراجح والمشهور 

                                                 
1
 415 ص 1/1998 ط2 اٌزٌَٟٛ اٌجٙغخ فٟ شوػ اٌزؾفخ، ضجطٗ ٚطؾؾٗ ِؾّل ػجل اٌمبكه شب١٘ٓ،ِطجؼخ كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ ث١وٚد، ط  

2
 415 ٔفَٗ، ص  

3
 145ص. ً.، ِغّٛػخ لواهاد اٌّغٌٍ األػٍٝ، 15/06/1966َ ثزبه٠ـ 374 اٌؾىُ اٌّلٟٔ ػلك  
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، مما ٌتضح أن ما ٌجب تطبٌقه فً مدة حٌازة العقار الذي "وما جرى به العمل من الفقه المالكً

. ٌجهل أصل ملكه لمن هو، هو ما جاء فً الفقه المالكً أي مدة عشرة أشهر  فؤكثر

ما هً القواعد الواجب تطبٌقها فً حساب مدة : إل الذي ٌطرح هنا أٌضا هواست وال

. الحٌازة ؟  وكٌؾ ٌتم حساب هاته المدة ؟

المالحظ فً مدونة الحقوق العٌنٌة أنها لم تنص على كٌفٌة حساب التقادم وال على القواعد 

الواجب تطبٌقها فً ذلك، إذن ٌرجع فً هذا األمر إلى القواعد العامة فً حساب مدة التقادم 

تطبٌق مقتضٌات "أحالت علٌه صراحة فً مادتها األولى . ع.ح.مادام أن م. ع.ا.المنصوص فً ق

بمثابة قانون االلتزامات  (1913 أؼسطس 12)1331 رمضان 9الظهٌر الشرٌؾ الصادر 

..." والعقود ما لم ٌرد به نص فً هذا القانون

عندما ٌكون األجل مقدر باألسابٌع أو باألشهر أو "على .ع. إ. من ق132ٌنص الفصل 

وبالسنة  بالسنة ٌكون المقصود باألسبوع مدة سبعة أٌام كاملة و بالشهر مدة ثالثٌن ٌوما كاملة ،

"   مدة ثالثمابة وخمسة وستٌن ٌوما كاملة

إذن ٌتبٌن من خالل هذا الفصل أن مدة الحٌازة أو التقادم تحسب بالتقوٌم المٌالدي ال 

بالتقوٌم الهجري، و ٌجب أن تحسب مدة الحٌازة كاملة أي دون نقصان، ولو كان هذا النقص بٌوم 

.  أو ٌومان 

وٌتضح كذلك أن المقصود بسنة هً السنة ذات الثالث مابة  و الخمسة  و الستٌن ٌوما أي 

السنة ذات التقوٌم المٌالدي وذلك عندما عرض المشرع للحاالت التً ٌتقادم فٌها الحق بسنة 

حٌث أوضح أن المعنً بالسنة هً السنة ذات . ع.ا. من ق389و388واحدة فً الفٌصلٌن 

 1الثالثمابة وخمسة و ستٌن ٌوما

إذن ما تحسب به مدة الحٌازة هو التقوٌم المٌالدي و ٌجب أن تحسب هذه المدة باألٌام ال 

ذلك إن حساب المدة بالساعات ٌقتضٌنا أن نحدد على وجه الدقة الساعة التً بدأ فٌها  بالساعات،

 وهو أمر ؼٌر ممكن ألن الذي ألفه الناس عند تعٌٌن التارٌخ هو االقتصار على ذكر الٌوم ،التقادم

 وٌقتضً هذا عدم حساب الٌوم األول الذي تبدأ فٌه الحٌازة وذلك ألنه ٌوم ناقص 2دون الساعة،

الٌوم الذي ٌبدأ منه العد ال ٌحسب فً "على . ع.إ. من ق131حٌث ٌنص المشرع فً الفصل 

 وبذلك ٌجب حساب مدة الحٌازة ابتدءا من الٌوم الموالً لٌوم وضع الٌد على العقار؛ ،"األجل

                                                 
1
.." رزمبكَ ثَٕخ ماد اٌضالصّبئخ ٚفَّخ ٍٚز١ٓ ٠ِٛب"ع اٌّغوثٟ .ا. ِٓ ق388 اٌفظً  

.." رزمبكَ أ٠ضب ثَٕخ ماد اٌضالصّبئخ ٚفَّخ ٍٚز١ٓ ٠ِٛب" ع اٌّغوثٟ .ا. ِٓ ق389اٌفظً 

203، ص 1987، ط 2ِبِْٛ اٌىيثوٞ اٌزؾف١ع اٌؼمبهٞ ٚاٌؾمٛق اٌؼ١ٕ١خ األط١ٍخ ٚاٌزجؼ١خ فٟ ضٛء اٌزشو٠غ اٌّغوثٟ،ِطجؼخ اٌلاه اٌؼوث١خ، ط  
2
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التقادم ال ٌكتمل إال بانقضاء كان وٌدخل فً الحساب ما ٌتخلل مدة الحٌازة من مواسم وأعٌاد، وإذا 

آخر ٌوم منه وكان هذا الٌوم األخٌر من أٌام األعٌاد والمواسم، وتعذر اتخاذ إجراء فٌه لقطع 

فً . ع.إ.ق وقد نص على ذلك 1التقادم، فإن سرٌان التقادم ٌوقؾ بالقوة القاهرة إلى الٌوم التالً

إذا وافق حلول األجل ٌوم عطلة رسمٌة قام مقامه أول ٌوم من أٌام العمل ٌؤتً  " 133الفصل 

". بعده

وفً األخٌر وجبت اإلشارة إلى أن مدة الحٌازة تلفق بٌن السلؾ والخلؾ إذ تنص المادة 

إذا كانت الحٌازة الالحقة استمرار لحٌازة سابقة اعتبر استمرارها من "على أن . ع.ح. من م244

 أي أنه إذا حاز الموروث مثال خمسة أعوام تم توفً وحاز بعده ،"تارٌخ حٌازة الحابز األول

الوارث خمسة أعوام أخرى فإن مدة حٌازة الموروث تضاؾ إلى مدة حٌازة الوارث فٌكون ذلك 

 2.حٌازة على الحاضر

 حٌث 254 و 253فً المادتٌن . ع.ح.وٌتضح ذلك أٌضا من خالل ما نصت علٌه م

تبدأ مدة الحٌازة فً السرٌان من تارٌخ وضع الحابز ٌده على الملك " على 253نصت فً المادة 

". بنٌة تملكه وفً حالة توالً التفوٌتات من تارٌخ بداٌة حٌازة أول مفوت

". تجمع مدد الحٌازة المتعاقبة لحساب المدة المقررة فً القانون "254وجاء فً المادة 

وٌستفاد من هذه المادتٌن أن مدة الحٌازة التً تلفق بٌن السلؾ والخلؾ هً المدة المتعاقبة 

أي التً ال ٌكون فٌها انقطاع، أما تلك التً ٌكون فٌها انقطاع فال تلفق وال تجمع لحساب المدة 

. المقررة فً القانون

بعد اتضاح المدة التً ٌجب تطبٌقها فً حٌازة العقار الذي جهل أصله، واتضاح كٌفٌة 

احتساب هذه المدة والقواعد الواجب تطبٌقها فً ذلك، سؤنتقل إلٌضاح جانب آخر فً مدة الحٌازة 

 .بٌن األجانب فً الفرع الموالً وهو مدة الحٌازة فٌما علم أصله

 

ومزة الحيازةفحلية لمةأصلق:ة اليعة اثيوك  
العقار الذي ٌعلم أصل ملكه لمن هو، هو العقار الذي ٌكون له مالك معروؾ ؼٌر الحابز 

. الذي ٌضع ٌده علٌه

                                                 
1016- 1015ً، ص .، 9َػجل اٌوىاق إٌَٙٛهٞ، ا١ٌٍٛظ ط  

1
  

93، ص2ً، ط. اٌزجظوح، َ
2
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 فٌدعً أحدهما ،عندما ٌثور نزاع بٌن شخصٌن ال تربط بٌنهما أي قرابة حول عقار ما

 فإن المدة التً ٌعتبر وضع الٌد خاللها حٌازة قاطعة هً عشر ،ملكٌته وٌتمسك اآلخر بالحٌازة

إذا حاز شخص أجنبً ؼٌر شرٌك ملكا حٌازة  "250فً المادة . ع.ح. وقد نصت علٌها م،سنوات

مستوفٌة لشروطها استمرت دون انقطاع عشر سنوات كاملة والقابم حاضر ساكت بال مانع وال 

أي أن مدة الحٌازة فً العقار بصفة عامة بٌن األجانب ". عذر فإنه ٌكتسب بحٌازته ملكٌة العقار

أنها ذكرت العقار بصفة عامة ولم تمٌز . ع.ح.ؼٌر الشركاء هً عشر سنوات، والمالحظ على م

 القضاء المؽربً ٌمٌز بالرؼم من أن أصله لمن، مبٌن العقار الذي ٌجهل أصله والعقار الذي ٌعل

" بٌن العقار الذي ٌجهل أصله والعقار الذي ٌعلم أصله لمن، حٌث جاء فً قرار للمجلس األعلى 

إن الحٌازة القاطعة فً القانون اإلسالمً تقضً التصرؾ بدون منازع مدة عشر سنوات إذا علم 

. 1.."أصل الملك

وفً الفقه المالكً اختلؾ الفقهاء فً تحدٌد مدة الحٌازة بٌن األجانب ؼٌر الشركاء فً 

أن الحٌازة التحد بمدة : العقار، فمالك كان ال ٌوقت الحٌازة ال عشر سنٌن وال ؼٌرها، قال مالك

معٌنة، وإنما ترجع إلى اجتهاد القاضً الذي ٌحدد المدة التً تعتبر حٌازة بحسب تصرؾ الحابز 

وذهب ابن القاسم وابن وهب وابن عبد الحكم وأصبػ إلى . 2بالبناء أو الهدم، أو بالسكنى و الكراء

وذلك من . 3توقٌت ذلك بعشر سنٌن وما قاربها ٌعنً كالثمانً والتسع حٌازة فٌما بٌن المتداعٌن

 4.باب ما قارب الشًء ٌعطً حكمه

: وفً ذلك ٌقول الناظم

  

 واألجـنـبً إن ٌحز أصال بـحق              عشر سنٌن فالتملك استحـــق

والتسع كالعشر لدى ابن القاسم               أو الثمان فً انقطاع القابــــم 

 5والـمدعً إن أتبث النزاع مــع                خصٌمه فً مدة الحوز انتفع

 

                                                 
1
 370، ِغّٛػخ لواهاد اٌّغٌٍ األػٍٝ، َ،ً، ص 27/04/1970 طبكه ثزبه٠ـ 250 اٌؾىُ اٌّلٟٔ ػلك  

2
 398، ص 1995 اثٓ ِؼغٛى، ٍٚبئً اإلصجبد فٟ اٌفمٗ اإلٍالِٟ، ِطجؼخ إٌغبػ اٌغل٠لح، اٌلاه اٌج١ضبء، ط 

3
 91 اثٓ فوؽْٛ، اٌزجظوح،َ،ً، ص  

4
 84 ِؾّل اٌملٚهٞ، َ،ً، ص  

5
 90 - 89ص. ً. اثٓ ػبطُ األٔلٌَٟ،َ 
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وأشٌر إلى أن مدة الحٌازة من النظام العام ال ٌجوز االتفاق على تعدٌلها سواء بالزٌادة أو 

ال ٌجوز تعدٌل مدة الحٌازة بالزٌادة أو . " ع.ح. من م259النقصان وذلك حسب مقتضٌات المادة 

". النقصان، وكل اتفاق على ذلك ٌقع باطال

وفً األخٌر تجدر اإلشارة إلى أن الفقه اإلسالمً المالكً ٌعتد بحٌازة األجنبً الشرٌك 

بٌن ... ال محل للحٌازة  " 255التً ألؽت ذلك مطلقا بنص المادة . ع.ح.ألموال شرٌكه بخالؾ م

...". الشركاء مطلقا

وٌشترط فقهاء المالكٌة فً حٌازة األجنبً الشرٌك إضافة إلى الشروط العامة للحٌازة 

والتً سبق تفصٌلها من قبل، شرط آخر وهو أن ٌكون التصرؾ فً العقار المحاز ٌتصؾ 

بخطورة جسٌمة كالهدم والبناء و الؽرس، أي تصرفا ٌؽٌر عٌن المدعً فٌه تؽٌٌرا بٌنا أو ٌؽٌر 

عشرة أعوام إذا لم ٌكن هدم – األجنبٌٌن الشركاء –  وال تكون مدة الحٌازة بٌنهم 1صفته وشكله،

 2.وال بناء وتكون مع الهدم والبناء

إن مدة الحٌازة المعتبرة بٌن األجانب الشركاء هً عشرة أعوام مع تصرؾ الحابز خالل 

.  أو الؽرس فً األرض،تلك المدة بالهدم أو البناء فً الدار

إذن الحاصل هو أن مدة الحٌازة فً العقار الذي ٌعلم أصله لمن بٌن األجانب ؼٌر الشركاء 

 ٌتمثل فً قوة وخطورة التصرؾ ،واألجانب الشركاء هً واحدة لكن بوجود اختالؾ واحد فقط

. زوفً العقار المح

 

  حية ألقػيوب:ة الطلبة اثيوك
األقارب هم األشخاص الذٌن تربط بٌنهم صلة قرابة وهم إما أقارب أقرباء جدا كاألب 

. وابنه واإلخوة، وإما أقارب ما دون ذلك كاألعمام واألخوال واألصهار

والحٌازة فً الفقه اإلسالمً المالكً ٌمكن أن تكون بٌن األقارب الشركاء كما ٌمكن أن 

 وٌمكن أن تكون كذلك بٌن األصول والفروع، حٌث تختلؾ 3.تكون بٌن األقارب ؼٌر الشركاء

الحٌازة فٌما ذكر حسب طبٌعة التصرؾ وخطورته فً العقار المحوز، إضافة إلى أن الفقه 

وقد ساٌرت .المتشاحٌناإلسالمً المالكً ٌمٌز فً األقارب بٌن األقارب المتواددٌن واألقارب 

                                                 
1
 59 ػجل اٌؼبٌٟ اٌؼجٛكٞ، َ، ً، ص  

2
 94 اٌزجظوح، َ، ً، ص  

3
 62 ػجل اٌؼبٌٟ اٌؼجٛكٞ، َ، ً، ص  
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 بٌن  األقاربمدونة الحقوق العٌنٌة الفقه المالكً فً بعض الجوانب حٌث أنها مٌزت فً حٌازة

، لكن فٌما ٌخص األقارب الشركاء فقد ألؽت مدونة 1األقارب المتواددٌن و األقارب المتخاصمٌن

  2.الحقوق العٌنٌة الحٌازة بٌنهم مطلقا، كما أنها ألؽت الحٌازة المعتبرة بٌن األصول و الفروع

إذن وكما هو مالحظ فمدونة الحقوق العٌنٌة اقتصرت فقط على بٌان مدة الحٌازة بٌن 

األقارب المتواددٌن واألقارب المتخاصمٌن، وبذلك سٌكون تفصٌلً لهذا المطلب على الشكل 

: التالً

 

بٌن األقارب المتواددٌن : الفرع األول

 بٌن األقارب المتخاصمٌن: الفرع الثانً

 

  حية ألقػيوبة التو   ري:ة اليعة أل ل

فً البداٌة تجب اإلشارة إلى أنه لٌست كل قرابة مإثرة فً الحٌازة، بل إن القرابات 

تختلؾ والذي ٌإثر منها فً الحٌازة بالدرجة األولى هً قرابة األبوة واألمومة، أما بقٌة القرابات 

الحٌازة التً ال تعتبر بٌن "فؤثرها نسبً على الحٌازة بصفة عامة، وهكذا قرر المجلس األعلى 

فإما أن ٌكون : األقارب ولو طالت، هً حٌازة األب وابنه فقط، أما بقٌة األقارب كاإلخوة واألعمام

بٌنهم تشاجر، فحٌازتهم كاألبعدٌن، ٌكتفً فٌها بعشر سنٌن، وأما أن ال ٌكون بٌنهم تشاجر، فؤمد 

 أي أنه ال ٌعتد بالحٌازة ضد األصول والفروع مهما 3".حٌازتهم أربعون سنة، كانوا شركاء أو ال

طالت مدتها، بحٌث إذا كان مدعً الملكٌة أبا أو جدا أو ابنا أو حفٌدا للحابز، فإن هذه المدة ال 

. ع.ح. وعلى هذا النهج صارت م4.تعتبر وحدها قاطعة لحق هإالء فً الملكٌة مهما طالت مدتها

ال ٌعتد بالحٌازة بٌن األب وابنه وإن سفل وال بٌن األم وأبنابها " على أنه 255ونصت فً المادة 

، ٌتبٌن أنه ال محل للحٌازة بٌن األصول والفروع مهما طالت مدتها فً القضاء ."وإن سفلوا

 على عكس ما هو معمول به لدى فقهاء المالكٌة الذٌن ٌجٌزون حٌازة األصل ،والتشرٌع المؽربٌٌن

                                                 
  

1
رىْٛ ِلح اٌؾ١بىح ث١ٓ األلبهة غ١و اٌشووبء اٌن٠ٓ ١ٌٌ ث١ُٕٙ ػلاٚح أهثؼ١ٓ ٍٕخ، ٚػشو ٍٕٛاد اما وبْ ف١ّب ث١ُٕٙ . "ع.ػ. ِٓ 251َاٌّبكح 

  "ػلاٚح

"، ث١ٓ اٌشووبء ِطٍمب ... ث١ٓ األة ٚاثٕٗ ٚاْ ٍفً ٚال ث١ٓ األَ ٚأثٕبئٙب ٚاْ ٍفٍٛا، ... ال ِؾً ٌٍؾ١بىح . " ع.ػ. ِٓ 255َ اٌّبكح  
2
  

3
، أٚهكٖ ِؾّل اٌملٚهٞ، 175ص . 42/43. ، لضبء اٌّغٌٍ األػٍٝ، ع6307/86، ٍِف شوػٟ ػلك 01/11/1988 ثزبه٠ـ 1265 لواه ػلك  

. 128ص . ً.َ
4
. 317ص . ً. اثٓ ِؼغٛى، اٌؾمٛق اٌؼ١ٕ١خ، َ 
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عن الفرع أو الفرع عن األصل، وٌشترطون فً تلك الحٌازة أن تكون متصفة بالخطورة، كؤن 

 .  وأن تطول مدتها أكثر من ستٌن سنة،تكون بالهدم والبنٌان والؽرس

واألقارب المتواددٌن هم األقارب الذٌن تربط بٌنهم قرابة دم أو قرابة مصاهرة ولٌس بٌنهم 

الحٌازة بٌنهم فإن هإالء األقارب المتواددٌن . ع.ح.عداوة أو مشاحة، وإذا استثنٌنا الذٌن منعت م

 .ال ٌمكن أن ٌكنوا سوى إخوة أو أعمام أو أخوال أو أصهار

إذا كان النزاع الرابج على الحٌازة بٌن األقارب : ــ حيازة اإلخوة واألعمام واألخوال

 وؼٌر الشركاء من اإلخوة واألعمام واألخوال فإن مدة الحٌازة المعتبرة بٌنهم هً نالمتواددي

 وهً نفس المدة التً كان معموال بها فً القضاء المؽربً 1.ع.ح.أربعٌن سنة كما جاء ذلك فً م

تنص القاعدة الفقهٌة أن أمد الحٌازة " حٌث جاء فً قرار للمجلس األعلى. ع.ح.قبل صدور م

بٌن األقربٌن هو أربعون عاما ما دام لم ٌكن بٌنهم تشاجر وال عداوة ولهذا تكون محكمة  (التقادم)

الموضوع قد خرقت هذه القاعدة عندما رفضت تطبٌق مبدأ تقادم أربعٌن سنة بٌن أقربٌن لعله أن 

 : وهذه المدة مؤخوذة من قواعد الفقه المالكً إذ ٌقول الناظم2".حقوق الفرٌقٌن ؼٌر مشاعة بٌنهم

 

واألقربون حوزهم مختلؾ             بحسب اعتمارهم ٌختلــــــؾ 

  فإن لم ٌكن بمثل سكن الدار            والزرع لألرض و االعتمــار 

 3  فـهو مـا ٌـجـوز األربعٌـــن            وذو تــشـــاجـر كـاألبـعـدٌـن

 

 وهم إما 4ٌعرؾ األصهار بؤنهم من تزوجت منهم أو تزوجوا منك،: ــ حيازة األصهار

 .أقارب أو أجانب

 وهم من تزوجت منهم ولٌسوا أقاربك، أي أن القرابة لم تكن :ــ األصهار غير األقارب

. بٌنك وبٌنهم إال بعد المصاهرة

ومدونة الحقوق العٌنٌة ذكرت القرابة بصفة عامة ولم تٌمز بٌن األصهار وؼٌرهم، أي أن 

 5.مدة الحٌازة بٌن األصهار ؼٌر األقارب هً أربعون سنة

 1:وفً الفقه المالكً نجد ثالثة أقوال فً هذا الباب كلها البن القاسم

                                                 
1
" …رىْٛ ِلح اٌؾ١بىح ث١ٓ األلبهة غ١و اٌشووبء اٌن٠ٓ ١ٌٌ ث١ُٕٙ ػلاٚح أهثؼ١ٓ ٍٕخ. "ع.ػ. ِٓ 251َ اٌّبكح  

2
 323، ِغّٛػخ لواهاد اٌّغٌٍ األػٍٝ، َ، ً، ص 27/04/1966 طبكه ثزبه٠ـ 317 اٌؾىُ اٌّلٟٔ ػلك  

3
 90ص . ً. اثٓ ػبطُ األٔلٌَٟ، اٌزؾفخ، َ 

4
 63ص . ً. ػجل اٌؼبٌٟ اٌؼجٛكٞ، َ 

5
" …رىْٛ ِلح اٌؾ١بىح ث١ٓ األلبهة غ١و اٌشووبء اٌن٠ٓ ١ٌٌ ث١ُٕٙ ػلاٚح أهثؼ١ٓ ٍٕخ. "ع.ػ. ِٓ 251َ اٌّبكح  
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.  أن الحٌازة تكون بٌنهم فً العشرة أعوام وإن لم ٌكن هدم وال بناء:األول +

 . أنها ال تكون بٌنهم فً العشرة إال مع الهدم والبناء:الثاني +

.  أنها ال تكون بٌنهم بالهدم والبناء إال أن ٌطول الزمان جدا:الثالث +

وأرى أن القول الثالث هو الذي ٌتماشى مع ما نالحظه حالٌا من شدة اتصال األصهار 

.  والتً تكون أحٌانا أقوى من االتصال العابلً

وهم األصهار الذٌن بٌنك وبٌنهم قرابة قبل المصاهرة كاألعمام :  األصهار األقاربــ

واألخوال، ومما الشك فٌه أن حكم هإالء ٌكون واضحا جدا بسبب قرابتهم التً هً األصل وبذلك 

ٌمكن القول بؤن األصهار الذٌن بٌنهم قرابة تطبق علٌهم األحكام التً تجري على األقارب الذٌن 

.  أي أن مدة الحٌازة المعتبرة بٌنهم قانونا هً أربعٌن سنة2لٌسوا أصهار،

 

  حية ألقػيوبة التخيصلحي:ة اليعة اثيوك

األقارب المتخاصمٌن هم األقارب الذٌن تربط بٌنهم قرابة دم أو قرابة مصاهرة لكنهم 

. ٌوجدون فً حالة خصام

وكما سبقت اإلشارة إلى ذلك فالقرابة التً ال تإثر فً الحٌازة هً قرابة األبوة و البنوة، 

 3.أما باقً القرابات فٌراعى فٌها عالقة المعنٌٌن باألمر فٌما بٌنهم وما إدا كان بٌنهم شجار أو ال

على أن أمد الحٌازة بٌن األقارب المتخاصمٌن ٌكون عشر سنوات فً المادة . ع.ح.وقد نصت م

، "عشر سنوات إذا كان فٌما بٌنهم عداوة... تكون مدة الحٌازة بٌن األقارب ؼٌر الشركاء "251

، فً مدة الحٌازة وهذا الحكم 4قد أنزلت األقارب المتخاصمٌن منزلة األباعد. ع.ح.وبذلك تكون م

قواعد الفقه المالكً، حٌث أن فقهاء المالكٌة ٌنزلون األقارب المتخاصمٌن . ع.ح.لم تخالؾ فٌه م

األقارب المتخاصمٌن –  هم :وقال أصبػ. منزلة األباعد فً مدة الحٌازة وهً عشر سنوات كاملة

 ٌنبؽً أن ٌكون الخالؾ فً :كاألجانب إال من كان منهم مخالطا جدا، أو وكٌال، وقال ابن رشد– 

ن طالت السنون، ومن علم منه المشاحة إفمن علم منه المسامحة، وأشكل أمره، فهو حقه، و. حال

. 5فٌكون كاألجنبً

                                                                                                                                                         
1
 94ص . ً.  اٌزجظوح، َ 

2
 64ص . ً.  ػجل اٌؼبٌٟ اٌؼجٛكٞ، َ 

3
 128ص . ً. ِؾّل اٌملٚهٞ، َ 

4
اكا ؽبى شقض أعٕجٟ غ١و شو٠ه ٍِىب ؽ١بىح َِزٛف١خ ٌشوٚطٙب ٚاٍزّود كْٚ أمطبع ػشو ٍٕٛاد وبٍِخ " ػٍٝ . ع.ػ. ِٓ 250َ رٕض اٌّبكح  

". ٚاٌمبئُ ؽبضو ٍبوذ ثبي ِبٔغ ٚال ػنه ٌٗ فبٔٗ ٠ىزَت ثؾ١بىرٗ ٍِى١خ اٌؼمبه
5
 90ص . ً. ِؾّل ػجل اٌغٛاك ِؾّل، َ 
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: وجاء كذلك فً التحفة

 

واألقربون حوزهم مختلؾ             بحسب اعتمارهم ٌختـــــلؾ 

فإن لم ٌكن بمثل سكن الدار            والزرع لألرض و االعتمـار 

 1فـهو مـا ٌـجـوز األربعٌـــن             وذو تــشـــاجـر كـاألبـعـدٌـن

 

فإذا أثبت أن بٌن هإالء األقارب مشاحة وعدم التسامح بٌنهم، أو كان بٌنهم خصومة، فمدة 

بمعنى أن من حاز منهم عقارا طٌلة عشر سنوات، وتصرؾ فٌه تحت سمع . الحٌازة عشر سنوات

. 2وبصر المحوز علٌه القرٌب فانه ٌعتبر مالكا له، وال ٌبقى أي حق لؽٌره

أنها لم تدقق فً أثر القرابة على الحٌازة إال فٌما ٌخص قرابة األبوة . ع.ح.المالحظ فً م

 أما باقً القرابات كاإلخوة والعمومة واألصهار فقد أجملت الحدٌث عنها بعبارة 3.واألمومة

، وهو أمر محمود، ألن العبرة بالعنصر المعنوي المتجلً فً تقدٌر و احترام المحوز "األقارب"

علٌه للحابز و مكانته عنده، إذ رب أخ ٌحظى لدى أخٌه بتقدٌر ٌعادل تقدٌر األب، ورب عم 

رب أخ لم تلده "ٌحظى لدى ابن أخٌه بما ٌحظى به أخوه الذي هو والد المحوز علٌه، ولذلك قٌل 

. 4"لك أمك

بعد أن تم بٌان مدد الحٌازة التً ٌعتد بها فً حٌازة العقار بٌن مختلؾ 

األشخاص سواء أجانب أو أقارب متواددٌن أو متخاصمٌن، سؤنتقل بحول هللا 

إلى بحث جانب آخر من مدة الحٌازة لٌكتمل موضوع هذا الفصل وهً مدة 

شاء  الحٌازة فً المنقول فً التشرٌع المؽربً، وذلك فً المبحث الموالً إن

.هللا

                                                 
1
 90ص . ً.   اثٓ ػبطُ، َ 

2
. 402ص . ً. اثٓ ِؼغٛى ٍٚبئً اإلصجبد، َ 

3
..." ال ِؾً ٌٍؾ١بىح ث١ٓ األة ٚاثٕٗ ٚ اْ ٍفً ٚال ث١ٓ االَ ٚأثٕبئٙب ٚ اْ ٍفٍٛا،" ع .ػ. ِٓ 255َ اٌّبكح  

4
 128ص . ً. ِؾّل اٌملٚهٞ، َ 
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ومزة الحيازةفكة النفولةة:ة العلثة اثيوك
المنقول هو ما عدا العقار من كل شًء ٌمكن نقله من مكان إلى آخر باستثناء المنقوالت 

 أي أن المنقول هو كل 1التً ٌخصصها مالكها الستؽالل عقاره حٌث تعتبر عقارات بالتخصٌص؛

. شًء ٌمكن نقله من مكان آلخر دوي إحداث تؽٌٌر فً هٌؤته

والقاعدة العامة أن كل المنقوالت تحاز وتكتسب ملكٌتها بطول وضع الٌد علٌها، إال ما 

جاء فٌه نص خاص ٌمنع إمكانٌة تملكه بالحٌازة أو التقادم، وبذلك ٌكون حكمه خارجا عن القاعدة 

مة التً تجعل من أسبا كسب ملكٌة المنقول حٌازته بطرٌقة صحٌحة وبمرور مدتها المقررة االع

. فً القانون

وحٌازة المنقول تعتبر سند الملكٌة حٌث إن من وضع ٌده على منقول عن حسن نٌة، وكان 

 من 456وهذا ما نص علٌه الفصل ، ٌستند إلى سبب صحٌح فإنه ٌفترض فٌه أنه هو المالك له

ن المنقوالت مٌفترض فً الحابز بحسن نٌة شٌبا منقوال أو مجموعة "قانون االلتزامات والعقود 

أنه كسب هذا الشًء بطرٌق قانونً وعلى وجه صحٌح، وعلى من ٌدعً العكس أن ٌقٌم الدلٌل 

". علٌه

ومدونة الحقوق العٌنٌة لم تتطرق إلى حٌازة المنقول وهو أمر طبٌعً ما دام أن مقتضٌاتها 

 ولدلك تبقى القواعد المنضمة لحٌازة المنقول هً تلك التً نص 2تسري على الملكٌة العقارٌة،

 3.علٌها قانون االلتزامات والعقود، والراجح والمشهور وما جرى به العمل من الفقه المالكً

 وبالتالً فإنه ٌمكن القول أن هناك فراغ تشرٌعً بخصوص مدة الحٌاة فً المنقول، وذلك 

. ايال ٌنضم حٌازة المنقول موضوع. ع.إ.إذا علمنا أن ق

: مما سبق فإن تقسٌم هذا المبحث سٌكون كاآلتً

 

.إشكالٌة ؼٌاب قواعد تشرٌعٌة منضمة للمسؤلة: المطلب األول  

آثار اعتبار أحكام الفقه المالكً بخصوص مدة الحٌازة فً : المطلب الثانً

.المنقول  

                                                 
1
 43ص . ً.  اثٓ ِؼغٛى، اٌؾمٛق اٌؼ١ٕ١خ، َ 

2
..." رَوٞ ِمزض١بد ٘نا اٌمبْٔٛ ػٍٝ اٌٍّى١خ اٌؼمبه٠خ ٚاٌؾمٛق اٌؼ١ٕخ ِب ٌُ رزؼبهع ِغ رشو٠ؼبد فبطخ ثبٌؼمبه. " ع.ػ. ِٓ 1َ اٌّبكح  

3
ثّضبثخ  (1913 أغَطٌ 9 )1331 هِضبْ 9رطجك ِمزض١بد اٌظ١ٙو اٌشو٠ف اٌظبكه فٟ : "1ػٍٝ اٌفمٗ اٌّبٌىٟ ثّٛعت اٌّبكح .ع.ػ. أؽبٌذ َ 

لبْٔٛ االٌزياِبد ٚاٌؼمٛك فٟ ِب ٌُ ٠وك ثٗ ٔض فٟ ٘نا اٌمبْٔٛ، فبْ ٌُ ٠ٛعل ٔض ٠وعغ اٌٝ اٌواعؼ ٚاٌّشٙٛه ِٚب عوٜ ثٗ اٌؼًّ ِٓ اٌفمٗ 

" اٌّبٌىٟ
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إشلياحنةغحيبةقو  مةدشيرعحنةونضلنةاللسسانةة:ة الطلبة أل ل
نظم المشرع المؽربً أحكام الحٌازة فً مدونة الحقوق العٌنٌة لكن وكما سبقت اإلشارة 

إلى دلك فمقتضٌات هذه األخٌرة ال تسري إال على الملكٌة العقارٌة والحقوق العٌنٌة العقارٌة، 

. ع.ح.ن اختصاص ممومنه فإن أحكام حٌازة المنقول تخرج 

 بخصوص حٌازة 1.ع.ح.وخاصة الفصول التً أحالت علٌها م. ع.إ.و بالرجوع إلى ق

المنقوالت وتملكها، نجد أن تلك الفصول ال تنضم حٌازة المنقول فً موضوعها، وإنما تطرقت 

إلى صفة الحابز للشًء أهو حسن النٌة أم سًء النٌة، كما بٌنت تلك الفصول شروط حٌازة 

المنقول، دون أن تتطرق إلى المدة التً ٌجب أن ٌطول فٌها وضع الٌد على المنقول الكتساب 

. وقطع دعوى القابم الحاضر الساكت بال مانع وال عذر، ملكٌته

مما سبق ٌتضح أن هناك إشكالٌة ؼٌاب قواعد تشرٌعٌة بخصوص مدة حٌازة المنقول، 

: ومنه فإن تطرقً لهذا المطلب سٌكون كما ٌلً

 

مدة حٌازة المنقول منطقة فراغ تشرٌعً : الفرع األول

 مبدأ إعمال اإلحالة على الفقه المالكً: الفرع الثانً

 

ةومزةححيازة النفولةونطفنةفي غةدشيرعك:ة اليعة أل ل
بدون شك فإن الباحث فً هذا المجال سٌعرؾ أن هناك فراغ تشرٌعً فً مدة حٌازة 

المنقول بمجرد إطالعه على القوانٌن الوطنٌة المنظمة لهذا الباب، فكما سبقت اإلشارة إلى ذلك 

 ال تسري مقتضٌاتها على ،فمدونة الحقوق العٌنٌة باعتبارها اإلطار القانونً لموضوع البحث

. المنقوالت

باعتباره الشرٌعة العامة للتصرفات القانونٌة فً بالدنا نجد أنه . ع.إ.وبالرجوع إلى ق

 وتطرق إلى قرابن إثبات الحٌازة 104 إلى 101تطرق لمسإولٌة حابز الشًء فً الفصول من 

. 458 إلى 456فً الفصول من 

                                                 
1
ثّضبثخ لبْٔٛ  (1913 أغَطٌ 9 )1331 هِضبْ 9 ِٚب ١ٍ٠ٗ ِٓ اٌظ١ٙو اٌشو٠ف اٌظبكه فٟ ٠101طجك اٌفظً . "ع.ػ. ِٓ 262َ اٌّبكح  

" االٌزياِبد ٚاٌؼمٛك ػٍٝ رٍّه اٌغٍخ، ٚاٌَّئ١ٌٚخ ػٓ ٘الن اٌشٟء اٌّؾبى
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: وسؤفصل مسإولٌة حابز المنقول وقرابن إثبات الحٌازة على النحو اآلتً

 مسإولٌة مدنٌة على حابز المنقول، وذلك . ع.إ.رتب ق: مسؤولية حائز المنقول

 1.تبعا لنٌة الحابز ما إذا كان سًء النٌة أم حسن النٌة

إن أول ما ٌترتب على الحابز بسوء النٌة وذلك طبق للفصل : ــ مسؤولية الحائز سيء النية

 إضافة إلى رد كل ،هو رد الشًء الذي استولى علٌه بالحٌازة. ع.إ.من ق (أنظر الهامش) 101

الثمار الطبٌعٌة والمدنٌة التً جناها، أو التً كان ٌستطٌع جنٌها لو أنه أدار الشًء إدارة معتادة؛ 

وتجب اإلشارة إلى أن رد الثمار ٌشمل الطبٌعٌة كصوؾ األؼنام والماعز والمدنٌة كفوابد النقود 

  2.إضافة إلى الثمار الصناعٌة كالمحاصٌل الزراعٌة

أنه ال ٌمكنه أن  (أسفله فً الهامش 101الفصل )وٌترتب على الحابز بسوء النٌة كذلك 

ٌطالب باسترداد المصروفات التً أنفقها على الشًء المحوز أثناء وجوده فً حٌازته، إال فً 

حدود تلك التً صرفها من أجل حفظ الشًء وتلك التً صرفها فً جنً الثمار، أما مصروفات 

الزٌنة والمصروفات النافعة ــ تلك التً صرفا من أجل استؽالل الشًء ــ فال ٌمكنه المطالبة 

 3.باستردادها

 أٌضا على الحابز سًء النٌة مسإولٌة هالك الشًء 4ع .إ. من ق102وٌرتب الفصل  

. المحاز وتعٌبه ولو كان ذلك بحادث فجابً أو قوة قاهرة

الحابز حسن النٌة هو من ٌحوز الشًء بمقتضى حجة ٌجهل : ــ مسؤولية الحائز حسن النية

 5.عٌوبها

                                                 
1
اٌؾبئي ٍٟء ا١ٌٕخ ٍِيَ ثؤْ ٠وك ِغ اٌشٟء، وً اٌضّبه اٌطج١ؼ١خ ٚاٌّل١ٔخ اٌزٟ عٕب٘ب، أٚ اٌزٟ وبْ ٠َزط١غ أْ ٠غ١ٕٙب ٌٛ . "ع.ا. ِٓ ق101 اٌفظً  

ٚال ؽك ٌٗ اال فٟ اٍزوكاك اٌّظوٚفبد اٌضوٚه٠خ اٌزٟ أٔفمذ ٌؾفع اٌشٟء، ٚعٕٟ . أٔٗ أكاه اٌشٟء اكاهح ِؼزبكح ٚمٌه ِٓ ٚلذ ٚطٛي اٌشٟء ا١ٌٗ

." ِٚظوٚفبد هك اٌشٟء رمغ ػٍٝ ػبرمٗ. غ١و أٔٗ ال ٠ىْٛ ٌٗ اٌؾك فٟ أْ ٠جبشو ٘نا االٍزوكاك اال ػٍٝ اٌشٟء ٔفَٗ. اٌضّبه

ِٚب ٠غ١ٕٗ . ٚال ٠ٍيَ اال ثوك ِب ٠ىْٛ ِٛعٛكا فٟ ربه٠ـ هفغ اٌلػٜٛ ػ١ٍٗ ثوك اٌشٟء. اٌؾبئي ػٓ ؽَٓ ١ٔخ ٠زٍّه اٌضّبه. ع.ا. ِٓ ق103اٌفظً 

. ِٕٙب ثؼل مٌه

. ٚ٘ٛ ٠زؾًّ ِٓ ٔبؽ١خ أفوٜ ِظوٚفبد اٌؾفع ِٚظوٚفبد عٕٟ اٌضّبه

"  اٌؾبئي اٌؾَٓ ا١ٌٕخ ٘ٛ ِٓ ٠ؾٛى اٌشٟء ثّمزضٝ ؽغخ ٠غًٙ ػ١ٛثٙب
2
 510، ص2/1974، ط1 ِبِْٛ اٌىيثوٞ، ٔظو٠خ االٌزياَ فٟ ضٛء لبْٔٛ االٌزياِبد ٚاٌؼمٛك اٌّغوثٟ، ِطجؼخ كاه اٌمٍُ، ث١وٚد، ط 

3
 510 اٌّوعغ ٔفَٗ، ص  

4
فبما ٌُ ٠َزطغ اؽضبه اٌشٟء أٚ ٌؾك ٘نا اٌشٟء ػ١ت ٌٚٛ ثؾبكس فغبئٟ أٚ لٛح . اٌؾبئي ٌٍشٟء ػٓ ٍٛء ١ٔخ ضبِٓ ٌٗ"ع .ا. ِٓ ق102اٌفظً    

. ٚاما وبْ اٌشٟء ِٓ اٌّض١ٍبد ٌيِٗ ِملاه ٠ؼبكٌٗ. لب٘وح، ٌيِٗ كفغ ل١ّزٗ ِملهح فٟ ٠َٛ ٚطٌٛٗ ا١ٌٗ

ٚ٘ٛ ٠زؾًّ ثم١ّزٗ . ٚاما ٌؾك اٌشٟء ػ١ت فمظ، رؾًّ اٌؾبئي ٍٟء ا١ٌٕخ اٌفوق ث١ٓ ل١ّزٗ فٟ ؽبٌزٗ ا١ٌٍَّخ ٚل١ّزٗ ٚ٘ٛ ػٍٝ اٌؾبٌخ اٌزٟ ٠ٛعل ػ١ٍب

   ."وبٍِخ اما ٌؾمٗ ػ١ت ٌلهعخ ٠ظجؼ ِؼٙب غ١و طبٌؼ الٍزؼّبٌٗ ف١ّب أػل ٌٗ
5
ِٚب ٠غ١ٕٗ . ٚال ٠ٍيَ اال ثوك ِب ٠ىْٛ ِٛعٛكا فٟ ربه٠ـ هفغ اٌلػٜٛ ػ١ٍٗ ثوك اٌشٟء. اٌؾبئي ػٓ ؽَٓ ١ٔخ ٠زٍّه اٌضّبه. ع.ا. ِٓ ق103 اٌفظً  

. ِٕٙب ثؼل مٌه

. ٚ٘ٛ ٠زؾًّ ِٓ ٔبؽ١خ أفوٜ ِظوٚفبد اٌؾفع ِٚظوٚفبد عٕٟ اٌضّبه

" اٌؾبئي اٌؾَٓ ا١ٌٕخ ٘ٛ ِٓ ٠ؾٛى اٌشٟء ثّمزضٝ ؽغخ ٠غًٙ ػ١ٛثٙب
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ز وال ٌلزم برد إال ما ٌكون موجودا منها فً والحابز حسن النٌة ٌتملك ثمار الشًء المح

. تارٌخ رفع الدعوى علٌه برد الشًء، وٌتحمل مصروفات الصٌانة ومصروفات جنً الثمار

 حابز المنقول سواء كان حسن أو سٌا النٌة :ــ مسؤولية حائز المنقول إذا حوله بعمله

إذا حوله بعمله على نحو ٌكسبه زٌادة بالؽة فً قٌمته أمكنه االحتفاظ بذلك المنقول المحول مع دفع 

قٌمة المادة األولٌة للمحوز علٌه إضافة إلى تعوٌض تقدره المحكمة؛ ؼٌر أنه ٌمكن للحابز القدٌم 

 1.أن ٌسترد الشًء الذي لحقه التحول إذا دفع للحابز قٌمة الزٌادة التً أعطاها للشًء

 الحابز بحسن نٌة ٌفترض فٌه أنه كسب هذا الشًء: إثبات الحيازة 

 أي أن الحابز للمنقول الحسن النٌة 2بطرٌق قانونً وعلى من ٌدعً عكس ذلك إثبات العكس،

ؼٌر ملزم بإثبات حٌازته والملزم باإلثبات هو من ٌدعً العكس ــ الذي ٌدعً أنه هو المالك 

. للشًء المحاز ـ

ا كان حسن النٌة فً وقت ذو إذا تساوت بٌنة الحابز والمدعً رجحت بٌنة الحابز إ

 وإذا لم تثبت الحٌازة ألحد وتساوت البٌنات أو السندات رجح من سنده سابق فً 3.اكتسابه للحٌازة

 4.التارٌخ

 

 وعمأةإ ليلة إلحيانة لىة الفقة اليالك:ة اليعة اثيوك

تعتبر الشرٌعة اإلسالمٌة عموما أول وأقوى مصدر للقوانٌن فً بالدنا، فكما هو معروؾ 

فالمؽرب دولة إسالمٌة تعمل بقواعد الفقه المالكً، لذا فمن البدٌهً أن ٌرجع فً بعض األمور 

إلى قواعد هذا المذهب، الذي أثبتت الدراسات والبحوث أنه ٌملك اإلجابة عن المشكالت القانونٌة 

 حٌث أن القوانٌن ، وخصوصا نظرٌة الحٌازة، فً مختلؾ النظرٌات5والقضابٌة لعصرنا الحدٌث،

                                                 
1
ؽبئي إٌّمٛي ٌٚٛ وبْ ٍٟء ا١ٌٕخ اما ؽٌٛٗ ثؼٍّٗ ػٍٝ ٔؾٛ ٠ىَجٗ ى٠بكح ثبٌغخ فٟ ل١ّزٗ ػّب وبْ ػ١ٍٗ ٚ٘ٛ ِبكح أ١ٌٚخ . "ع.ا. ِٓ ق104 اٌفظً  

ٍبؽ ٌٗ أْ ٠ؾزفع ثٗ فٟ ِمبثً أْ ٠لفغ 

 .ل١ّخ اٌّبكح األ١ٌٚخ (1

اٌزٟ ٠غت ػ١ٍٙب أْ رواػٟ وً اٌّظبٌؼ اٌّشوٚػخ ٌٍؾبئي اٌمل٠ُ، ِٚٓ ث١ٕٙب ِب وبْ ٌٍشٟء فٟ ٔفَٗ ِٓ ل١ّخ . رؼ٠ٛضب رملهٖ اٌّؾىّخ (2

 ِؼ٠ٕٛخ 

ٚفٟ اٌؾبٌز١ٓ ٠ىْٛ ٌٗ ؽك . ِٚغ مٌه ٠َٛؽ ٌٍؾبئي اٌمل٠ُ أْ ٠َزوك اٌشٟء اٌنٞ ٌؾمٗ اٌزؾٛي اما كفغ ٌٍؾبئي اٌي٠بكح فٟ اٌم١ّخ اٌزٟ أػطب٘ب ٌشٟء

." االِز١بى ػٍٝ وً كائٓ آفو
2
٠فزوع فٟ اٌؾبئي ثؾَٓ ١ٔخ ش١ئب ِٕمٛال أٚ ِغّٛػخ ِٓ إٌّمٛالد أٔٗ لل وَت ٘نا اٌشٟء ثطو٠ك لبٟٔٛٔ ٚػٍٝ ٚعٗ . " ع.ا. ِٓ ق456 اٌفظً  

طؾ١ؼ، ٚػٍٝ ِٓ ٠لػٟ اٌؼىٌ أْ ٠م١ُ اٌل١ًٌ ػ١ٍٗ 

." ٚال ٠فزوع ؽَٓ ا١ٌٕخ ف١ّٓ وبْ ٠ؼٍُ أٚ وبْ ٠غت ػ١ٍٗ أْ ٠ؼٍُ ػٕل رٍم١ٗ اٌشٟء، أْ ِٓ رٍمبٖ ِٕٗ ٌُ ٠ىٓ ٌٗ ؽك اٌزظوف ف١ٗ
3
اما وبْ ؽَٓ إٌٟ ٚلذ اوزَبة اٌؾ١بىح ٌٚٛ وبْ ٍٕلٖ . ػٕلِب ٠ىْٛ وً ِٓ اٌطوف١ٓ ؽَٓ ا١ٌٕخ ٠وعؼ عبٔت اٌؾبئي"ع .ا. ِٓ ق457 اٌفظً  

." الؽمب فٟ اٌزبه٠ـ
4
. اما ٌُ رىٓ اٌؾ١بىح صبثزخ ألؽل، ٚرَبٚد إٌَلاد هعؼ عبٔت ِٓ وبْ ٍٕلٖ ٍبثمب فٟ اٌزبه٠ـ"ع .ا. ِٓ ق458 اٌفظً  

" اما ٌُ ٠ىٓ ٍٕل أؽل اٌقظ١ّٓ صبثذ اٌزبه٠ـ هعؼ عبٔت ِٓ وبْ ٌَٕلٖ ربه٠ـ صبثذ
5
 105ص . ً.  ػجل إٌبطو اٌؾّلاٚٞ، َ 
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الوضعٌة التً أخذت بنظام الحٌازة، نجدها قد استمدت هذا النظام من الفقه المالكً وسارت على 

  1.منواله فً هذا الموضوع ولم ٌؤتً واضعوها بجدٌد إال فٌما ٌخص المنهجٌة التنظٌم

ومدونة الحقوق العٌنٌة فً إحالتها على القوانٌن األخرى جعلت الفقه المالكً فً المرتبة 

تطبق مقتضٌات الظهٌر الشرٌؾ الصادر فً " إذ تنص فً المادة األولى على . ع.إ.الثانٌة بعد ق

بمثابة قانون االلتزامات والعقود فً ما لم ٌرد به نص  (1913 أؼسطس 9 )1331 رمضان 9

فً هذا القانون، فإن لم ٌوجد نص ٌرجع إلى الراجح والمشهور وما جرى به العمل من الفقه 

". المالكً

من خالل المادة السابق فالرجوع للفقه المالكً ٌكون فً الحالة التً ال ٌوجد فٌها نص 

ال توجد له _ مدة الحٌازة فً المنقول _ وكما سبق وتبٌن أن هذا الموضوع . ع.إ.قانونً فً ق

وبالتالً فإن الرجوع إلى الراجح والمشهور وما جرى به العمل من الفقه . ع.إ.أحكام خاصة فً ق

.   ضروري مطلوب والمالكً أمر

الفقه المالكً ٌملك اإلجابة عن المشاكل القانونٌة المطروحة فً أن وعلى الرؼم من 

عصرنا الحدٌث إال أن إدخال بعض التؽٌٌرات والتحسٌنات على بعض قواعده أمر مطلوب، وذلك 

 ولهذا أرى أنه البد من التطرق للشروط التً ،من أجل تكٌٌفها مع الواقع العملً للعصر الحدٌث

:  وهً كالتالً،ٌشترطها الفقه القانونً الحدٌث فً حٌازة المنقول

  ٌنبؽً أن تكون الحٌازة مستجمعة لصفاتها القانونٌة وخالٌة من العٌوب

 2.كاإلكراه والخفاء واللبس والؽموض

  ٌتعٌن أن ٌكون محل الحٌازة منقوال تطبٌقا لقاعدة الحٌازة فً المنقول سند

 3.الملكٌة، إذ ال تسري هذه األخٌرة إال إذا كان المنقول قابال للحٌازة والتعامل فٌه

 ألن األولى هً التً ٌنصب : ٌجب أن تكون الحٌازة حقٌقٌة ال عرضٌة

 وألنها هً التً تتعلق بوضع الٌد وإدعاء صاحبها ملكٌة ،علٌها التعرٌؾ السابق للحٌازة

المنقول، كما أنها هً وحدها التً تجمع العنصرٌن المادي والمعنوي معا؛ أم الثانٌة فال 

 4.تتوفر على العنصر المعنوي وهً ال تكسب ملكٌة الشًء المحوز وإن طالت مدتها

                                                 
1
 321ص. ً.  اثٓ ِؼغٛى، اٌؾمٛق اٌؼ١ٕ١خ، َ 

2
 196، ٔمال ػٓ ِؾٟ اٌل٠ٓ اٍّبػ١ً ػٍُ اٌل٠ٓ، ص .ً. اكه٠ٌ اٌفبفٛهٞ،َ 

3
 196ً، ص . اكه٠ٌ اٌفبفٛهٞ َ 

4
 27 - 25ص . ً.  ػجل اٌؼبٌٟ اٌؼجٛكٞ، َ 
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 إذ ٌشترط حتى ٌتملك الحابز المنقول : ٌجب أن ٌكون الحابز حسن النٌة

 1.الذي ٌضع علٌه ٌده أن ٌكون حسن النٌة أي أنه ٌحوز الشًء وهو جاهل لعٌوبه

 وٌقصد به أن تكون الحٌازة مبنٌة على سبب ٌبٌح تملكها : السبب الصحٌح

كعقد الكراء أو الهبة أو ؼٌرهما ، ال أن ٌكون سببها ال ٌبٌح ذلك وهو الؽصب والتعدي 

والسرقة مثال، فهذه ال أثر لها وال تفٌد حابزها لكونها أسباب ؼٌر مقبولة، وال تعتبر 

 2.صحٌحة

وهذه الشروط ال تفٌد إن تخلفت الشروط العامة للحٌازة التً سبق تفصٌلها فً الفصل 

األول من هذا البحث، فحٌازة المنقول تتطلب إضافة إلى هذه الشروط الخاصة الشروط العامة 

. للحٌازة من قبٌل الحضور والعلم بالتصرؾ وؼٌرها

بعدما اتضح مبدأ اإلحالة على الفقه المالكً ٌؤتً الحدٌث عن آثار اعتبار تلك اإلحالة 

. بخصوص مدة الحٌازة فً المنقول فً الفقرة الموالٌة

 

 ثيوة  تعيوةأحليمة الفقة اليالكة خصواةومزة الحيازةفكةة:ة الطلبة اثيوك

ة النفول
ٌعتبر الفقه المالكً أكثر المذاهب اإلسالمٌة تفصٌال فً واقعة الحٌازة، فقد خص 

، فقهابه هذه األخٌرة بؤحكام ؼاٌة فً الدقة وفصلوها تبعا لطبٌعة األشٌاء التً وردت علٌها

. تبعا لصلة الحابز بالمحوز علٌهو

فمدة الحٌازة التً خص بها فقهاء المالكٌة العقار لٌست هً نفسها التً خصوا بها ؼٌر 

 حٌث أن ، ٌؤخذ عالقة الحابز بالمحوز علٌه بعٌن االعتبار العقار، كما أن حكم تلك المدة

.  بحٌازة األجانب معحٌازة األقارب ال تستوي فً المدة

وتتجلى آثار اعتبار أحكام الفقه المالكً بخصوص مدة  حٌازة المنقول فً المدة 

المعتبرة فً حٌازة األجانب بعضهم عن بعض لتكسبهم ملكٌة الشًء المحوز، وكذلك تتجلى 

.  هذه اآلثار فً المدة المعتبرة بٌن األقارب فً حٌازة المنقول لٌكتسبوا ملكٌته
                                                 

1
ِٚب ٠غ١ٕٗ . ٚال ٠ٍيَ اال ثوك ِب ٠ىْٛ ِٛعٛكا فٟ ربه٠ـ هفغ اٌلػٜٛ ػ١ٍٗ ثوك اٌشٟء. اٌؾبئي ػٓ ؽَٓ ١ٔخ ٠زٍّه اٌضّبه. ع.ا. ِٓ ق103 اٌفظً  

. ِٕٙب ثؼل مٌه

. ٚ٘ٛ ٠زؾًّ ِٓ ٔبؽ١خ أفوٜ ِظوٚفبد اٌؾفع ِٚظوٚفبد عٕٟ اٌضّبه

" اٌؾبئي اٌؾَٓ ا١ٌٕخ ٘ٛ ِٓ ٠ؾٛى اٌشٟء ثّمزضٝ ؽغخ ٠غًٙ ػ١ٛثٙب
2
 118ص . ً.  ػجل اٌؼبٌٟ اٌؼجٛكٞ َ 
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: إن تقسٌم هذا المطلب سٌكون كاألتً

 

بالنسبة لمدة الحٌازة بٌن األجانب : الفرع األول

 بالنسبة لمدة الحٌازة بٌن األقارب: الفرع الثانً

 

ة يانسعنةالمزة الحيازة حية ألجيوب:ة اليعة أل ل

جاءت 1بالرؼم من أن مدة الحٌازة التً جاءت فً حدٌث الرسول صلى هللا علٌه وسلم؛ 

. تقصد الحٌازة بصفة عامة إال أن فقهاء المالكٌة  خصوا كل من العقار والمنقول بمدد خاصة

فً حٌازة  (المنقوالت)من ؼٌرها  (العقار)إنما تفترق الدار " ونص الشٌخ خلٌل على 

وفٌها ٌكتفً  ففً الدابة و أمة الخدمة السنتان و ٌزاد فً عبد وعرض ؼٌر الثٌاب، األجنبً،

. 2"بالعام

 وتصٌر وإذا حاز األجنبً ؼٌر الشرٌك منقوال فإن المدة النً ٌصدق فٌها الحابز،

دعوى المدعً مستبعدة ؼٌر مشبهة فال تسمع منه تكون فٌما ٌلبس محددة بالسنة والسنتٌن، 

وفٌما ٌركب من الدواب و ٌستؽل من الماشٌة بجلبها و استعمالها فً الحرث و الحصاد و 

 3.نحوهما تحدد السنتٌن فما فوقهما

: وفً ذلك ٌقول الناظم

 

وفً سوى األصول حوز الناس                الـعـام و الـعـامـٌـن فـً الـلبـــاس 

ـا ـومــا كـمـركـوب فـفـٌـه لــزمــا                حــــوز بــعــامــٌــن فـما فوقهم

ا ـوفــــً الــعــبــد بـثـالثـة فــمــا                زاد حصول الحوز فٌما استخدم

 4و الـــوطـء لـــإلمــاء بـاتـفــاق                 مع علمه حوز على اإلطــــــالق

 

                                                 
1

. ٍجك رقو٠غٗ". ِٓ ؽبى ش١ئب ػشو ١ٍٕٓ فٙٛ ٌٗ "هٚٞ ػٓ هٍٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ   
2

  .118ػجل اٌؼبٌٟ اٌؼجٛكٞ ،َ،ً،ص  
3

 .130عٛاك اٌٙوًٚ،َ،ً،ص  
4

. 90اثٓ ػبطُ،اٌزؾفخ،َ،ً،ص  
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وتلحق بالمنقول سابر العروض كؤوانً المنزل وأثاثه وآالت الزرع و الحصاد، حٌث أن 

ما ٌستهلك بقلٌل من االستعمال فٌكتفً فٌه بالعام الواحد لتكون حٌازته سببا لملكٌته، أما ما ال 

. 1ٌستهلك أال مع كثرة االستعمال وطول المدة فٌكتفً فٌه بالسنة على األقل و بالسنتٌن على األكثر

أشٌر إلى أن ابن القاسم و أصبػ اختلفوا حول المدة التً ٌعتبر وضع الٌد خاللها على  و

. الثٌاب و الحٌوان و األثاث حوزا قاطعا لحق الؽٌر

 أي أن مدة الحٌازة فً المنقول 2فٌرى ابن القاسم أنه ٌجري علٌها ما ٌجري على العقار،

. بٌن األجانب هً عشرة سنوات

وٌر أصبػ فً الثٌاب السنة و السنتٌن حٌازة، إذا كانت تحاز على وجه التملك و الّلبس، 

وفً الدابة السنتٌن و الثالثة حٌازة إذا ملكها و اؼتلها و اعملها على وجه الملك بعلم صاحبها و 

 3.العروض فوق ذلك شٌبا إذا حاز ذلك بالملك و أسبابه

_  سحنون _ ال ٌمٌزون بٌن مدة الحٌازة فً العقار والمنقول، قال  وكذلك مالك، و سحنون

لم أسمع من مالك فً هذا شٌبا، إال أن ذلك عندي مثل ما قال مالك فً الدور، إذا كانت الثٌاب 

 4.تلبس وتمتهن، والدواب تكرى وتركب

وحسب رأًٌ فإن قول أصبػ هو الصواب والذي ٌجب العمل به، ألن التباٌن فً قٌمتً 

العقار والمنقول واضح، فال معنى لتسوٌتهما فً اعتبار مدة الحٌازة، كما أن حٌازة العقار أخطر 

وأقوى من حٌازة المنقول وذلك لما ٌشكله العقار من قٌمة اجتماعٌة واقتصادٌة لمالكه، بعكس 

. المنقول الذي قد ٌتنازل عنه أصحابه وٌسامحون بخصوصه

وفقهاء المالكٌة ال ٌفرقون فً حٌازة المنقول بٌن األجنبً الشرٌك واألجنبً ؼٌر 

.  ولذلك فإن المدة التً ذكرناها تطبق علٌهم سواء بسواء5الشرٌك،

بعدما تبٌن آثار إعمال الفقه المالكً فً مدة حٌازة المنقول بٌن األجانب سؤحلل هذه اآلثار 

. بخصوص مدة الحٌازة بٌن األقارب فً الفرع الموالً

 

ة يانسعنةالمزةححيازة النفولة حية ألقػيوب:ة اليعة اثيوك
. المقصود باألقارب هنا كل من اإلخوة واألعمام واألخوال واألصهار  ومن فً حكمهم

                                                 
1

 .119ػجل اٌؼبٌٟ اٌؼجٛكٞ،َ،ً،ص  
2

 .402اثٓ ِؼغٛى، ٍٚبئً اإلصجبد،َ،ً،ص  
3

 .92اثٓ فوؽْٛ،اٌزجظوح،َ،ً،ص 
4
 50 - 49ص . ً.  اٌّلٚٔخ اٌىجوٜ، َ 

5
 133ص . ً.  عٛاك اٌٙوًٚ، َ 
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 1ذا كان مدعً الملكٌة قرٌبا للحابز فإن مدة الحٌازة فً المنقول بٌنهم هً عشرة سنوات،فإ

 جرى به العمل من الفقه المالكً، وكما سبق و ذكرت فابن القاسم اعلى الراجح والمشهور وم

سوى فً مدة الحٌازة بٌن العقار والمنقول وذلك سواء بٌن األجانب أو األقارب، أي أن مدة 

.  حسب رأٌهالحٌازة فً المنقول إذا وقع نزاع حوله بٌن األقارب هً أربعون سنة فما فوق

وقد عارض الفقٌه أصبػ هذا القول؛ وفرق بٌن العقار والمنقول، فجعل الحٌازة بٌن 

  2.األقارب فً ؼٌر األصول بما فوق العشرة أعوام ودون األربعٌن سنة

– والحٌازة فٌما جهل أصله لمن هو ٌكفً فٌها بالعشرة أشهر كان المحوز عقارا أو ؼٌره 

 3-.المنقول 

والفقه المالكً ال ٌفرق فً حٌازة المنقول بٌن األقارب الشركاء وؼٌر الشركاء، كما هو 

. األمر فً حٌازة العقار الذي فرق بٌن األقارب  الشركاء وؼٌر الشركاء

:   وهً كالتال4ً 257إلى أسباب انقطاع الحٌازة فً المادة . ع.ح.وأشارت م

 بمجرد فقد الحابز للسٌطرة المادٌة على الشًء :إذا فقد الحائز حيازته أو تخلى عنها ــ

 5المحوز تنقطع مدة الحٌازة، وتبتدئ فً السرٌان من جدٌد من تارٌخ زوال سبب فقد السٌطرة،

. كما أن الحابز إذا تخلى عن الحٌازة فإن مدة الحٌازة تنقطع كذلك

دعوى منع _  إذا رفعت دعوى قضابٌة لها عالقة بالحٌازة :ــ إذا رفعت دعوى ضد الحائز

على الحابز فإن مدة الحٌازة ، التعرض، دعوى وقؾ األعمال الجدٌدة ، دعوى استرداد الحٌازة

 وٌقصد بالمطالبة القضابٌة 6تنقطع، ألن الدعوى القضابٌة تقطع التقادم حسب القواعد العامة،

الطلب الواقع فعال للمحكمة والجازم بالحق الذي ٌظهر صاحبه رؼبته دون لبس فً أنه راؼب فً 

 وال ٌكون لهذا االنقطاع أثر إذا رفضت المحكمة دعوى المدعً موضوعا أو 7.الحصول علٌه

.  تنازل عنها

                                                 
1
 403ص . ً. اثٓ ِؼغٛى ٍٚبئً اإلصجبد، َ 

2
 136ص . ً. عٛاك اٌٙوًٚ، َ 

3
 415ص . ً. اٌزٌَٟٛ، اٌجٙغخ، َ 

4
: رٕمطغ ِلح اٌؾ١بىح فٟ األؽٛاي ا٢ر١خ. "ع.ػ. ِٓ 257َ اٌّبكح  

ـ اما فمل اٌؾبئي ؽ١بىرٗ أٚ رقٍٝ ػٕٙب؛ 1

ـ اما هفؼذ اٌلػٜٛ ضل اٌؾبئي، ٚفٟ ٘نٖ اٌؾبٌخ ال ٠ىْٛ ٌالٔمطبع أصو اما هفضذ اٌّؾىّخ كػٜٛ اٌّلػٟ ِٛضٛػب أٚ ٚلغ اٌزٕبىي ػٕٙب؛ 2

." ـ اما ألو اٌؾبئي ثظؾخ كػٜٛ اٌّؾٛى ػ3ٗ١ٍ
5
اما أمطؼذ ِلح اٌؾ١بىح ثَجت ِٓ األٍجبة اٌّنوٛهح فٟ اٌّبكح اٌَبثمخ، فزجزلة ِلح اٌؾ١بىح اٌغل٠لح ِٓ ربه٠ـ ىٚاي ." ع .ػ. ِٓ 258َ اٌّبكح  

." ٍجت االٔمطبع
6
: ٠ٕمطغ اٌزمبكَ. "ع.ا. ِٓ ق381 اٌفظً  

ثىً ِطبٌجخ أٚ غ١و لضبئ١خ ٠ىْٛ ٌٙب ربه٠ـ صبثذ ِٚٓ شؤٔٙب أْ رغؼً اٌّل٠ٓ فٟ ؽبٌخ ِطً ٌزٕف١ن اٌزياِٗ، ٌٚٛ هفؼذ أِبَ لبع غ١و  (1

...." ِقزض، أٚ لضٝ ثجطالٔٙب ٌؼ١ت فٟ اٌشىً
7
 206ص . ً. ِبِْٛ اٌىيثوٞ، اٌزؾف١ع اٌؼمبهٞ، َ 
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 إن اإلقرار الصادر عن الحابز بحق الؽٌر :ــ إذا أقر الحائز بصحة دعوى المحوز عليه

هذا الشًء لؽٌره بكون أن ، وٌقر  العابد للؽٌر مدة ٌحوز الشًء قضىٌقطع التقادم فالحابز الذي

 1.قبل أن تكتمل مدة التقادم، ٌكون بإقراره هذا نزل عن المدة المنقضٌة

واإلقرار هو تصرؾ قانونً بإرادة منفردة، ولذلك فهو ٌنتج أثره دون حاجة إلى قبول من 

2.المقر له، وٌشترط فً من ٌصدر عنه اإلقرار أن ٌكون متوفر على أهلٌة التصرؾ

                                                 
1
 208ص . ً. ِبِْٛ اٌىيثوٞ، اٌزؾف١ع اٌؼمبهٞ، َ 

2
، هٍبٌخ ١ًٌٕ كثٍَٛ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب اٌّؼّمخ فٟ اٌمبْٔٛ "أصو اٌؾ١بىح فٟ اوزَبة ٍِى١خ اٌؼمبه ٚاصجبرٙب: "ػي اٌل٠ٓ ِقزبهٞ  

اٌقبص، ٚؽلح اٌزى٠ٛٓ ٚاٌجؾش فٟ لبْٔٛ اٌؼمٛك ٚاٌؼمبه، و١ٍخ اٌؼٍَٛ اٌمب١ٔٛٔخ ٚااللزظبك٠خ ٚاالعزّبػ١خ ، عبِؼخ ِؾّل 

 43ص  .2006/2007األٚي، ٚعلح، إٌَخ اٌغبِؼ١خ 
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اخلــامتــة 

تقوم الحٌازة االستحقاقٌة  " من مدونة الحقوق العٌنٌة 239عرؾ المشرع الحٌازة فً المادة 

اضع ألن مهمة ووهو ٌفعل ذلك فً القلٌل من الم" على السٌطرة الفعلٌة على الملك بنٌة اكتسابه 

 إال أن واقعة الحٌازة نظرا لما لها من أهمٌة على المستوى العلمً إرتؤ ، متروكة للفقهالتعارؾ

. المشرع أن ٌخصها بتعرٌؾ فً مواد القانون

وحددت مدونة الحقوق العٌنٌة مجموعة من شروط الحٌازة بوضوح وهً وضع الٌد على 

 الحٌازة طوال هذه المدة واستمرارالملك و التصرؾ والنسبة وعدم المنازعة وعدم التفوٌت 

المقررة فً القانون، كما بٌنت موانعها كذلك بشكل دقٌق وكل ذلك تفادٌا من المشرع لحدوث أي 

فً آراء القضاء حولها الذي كان فً السابق ٌرجع فً مثل هذه األمور إلى كتب الفقه  تضارب

 ونظرا للصعوبة التً ٌواجهها الباحث فً مثل هذه المإلفات وصعوبة ضبط الراجح و ،المالكً

المشهور منها، إرتؤ المشرع أن ٌضمنها فً المواد المنظمة للحٌازة وذلك لتوحٌد أحكام القضاء 

. حولها

 إلى أي حق على  الحابزستنديوإذا كانت الحٌازة سلطة فعلٌة مقترنة بنٌة التملك بحٌث قد ال 

 ملكٌة اكتساب أهمٌة كبٌرة السٌما من حٌث ذاتز، إال أن لها مع ذلك آثار قانونٌة والعقار المح

العقار، فقد نصت مدونة الحقوق العٌنٌة على أنه ٌترتب على الحٌازة المستوفٌة لشروطها اكتساب 

، الملك اكتسابضمن األسباب التً تإدي إلى وقد وضعها المشرع بذلك من الحابز ملكٌة العقار، 

 الفقه اإلسالمً المالكً الذي ٌعتبر الحٌازة قرٌنة دالة على الملك  به فًبخالؾ ما هو معمول

. ولٌس سببا مكسبا له

و نطاق الحٌازة ٌشمل األموال القابلة للتملك بطول وضع الٌد علٌها وهً العقارات ؼٌر 

 بها على عدم اكتساب  التً لم تنص قوانٌن خاصةالمحفظة و أراضً الموات وبعض المنقوالت

ملكٌتها بالحٌازة، كما أن نطاق الحٌازة ٌشمل أٌضا األشخاص الذٌن ال تسري الحٌازة فً حقهم، 

 ، وهً مقتضٌات الفقه المالكًها خالفت ب فً هذا الباب بمستجدات،مدونة الحقوق العٌنٌةقد أتت و

 قرارات  بها ساٌرتوهذه المستجدات ، وبٌن األصول والفروع،لحٌازة بٌن الشركاء مطلقاا اءلػإ

 الحٌازة بٌن األب و ابنه مطلقا سواء فً حالة الود أو  فً السابقالقضاء المؽربً الذي ألؽى

. الخصام

 المالكً اإلسالمً نقاشا كبٌرا فً الفقه أثارت ومن بٌن شروط الحٌازة األكثر أهمٌة والتً 

 فصل فقهاء المالكٌة فً هذا الشرط ، حٌثهو شرط استمرار الحٌازة طول المدة المقررة شرعا
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وضعوا مدة حٌث  ؛ وتبعا لطبٌعة الشًء المحوز،تفصٌال دقٌقا تبعا لعالقة الحابز بالمحوز علٌه

ولم تفصل  لكل حالة، ومدونة الحقوق العٌنٌة نصت على مدد حٌازة العقار دون ؼٌره بشكل عام

 أن  دلك راجع إلى و. اكتفت بتحدٌد تلك المدد تبعا لعالقة الحابز بالمحوز علٌهوإنمافٌها كثٌرا 

. مقتضٌاتها تسري فقط على الملكٌة العقارٌة دون ؼٌرها

 من حٌث  قانون االلتزامات و العقودإلى اٌرجع فٌهؾ  بصفة عامةوفٌما ٌخص حٌازة المنقول

الشروط المتطلبة فٌها، أما مدة حٌازتها فهً كما رأٌنا منطقة فراغ تشرٌعً ولذلك ٌرجع فٌها إلى 

.  المالكًاإلسالمًالفقه أحكام 

 الحٌازة الثالثةوى ا المؽربً ٌحمً الحٌازة من خالل قانون المسطرة المدنٌة بدعالتشرٌعو 

 أفرد لها ؛ كما الجدٌدة ودعوى استرداد الحٌازةاألعمال دعوى منع التعرض ودعوى وقؾ :وهً

.  حماٌة خاصة بالدعوى العمومٌة وذلك من خالل القانون الجنابً و قانون المسطرة الجنابٌة

هذا وٌتبٌن من خالل البحث فً واقعة الحٌازة كنظام مستقل بذاته فً الشكل السابق أن الفقه 

 المالكً نظم الحٌازة تنظٌما دقٌقا وفً ؼاٌة األهمٌة، مبٌنا أنواعها وشروطها وموانعها، اإلسالمً

 تنظٌمه من خاللالقٌام به المؽربً  وهذا ما حاول المشرع ؛مبرزا آثارها فً اكتساب ملكٌة العقار

 ، وقد توفق فعال فً بعض األمور فً حٌن لم ٌتوفق فً أخرى؛للحٌازة فً مدونة الحقوق العٌنٌة

 دوبدلك على الباحث فً هذا الموضوع الرجوع دابما للفقه المالكً لٌمزج بٌن قواعده والقواع

. القانونٌة فً هذا المجال لٌجد التوازن فً هذا الموضوع

 بسلطة بصددهاورؼم هذا وذاك فإن واقعة الحٌازة تبقى خاضعة لرقابة القضاء وٌتمتع 

. تقدٌرٌة واسعة ألنها ترتبط بالواقع أكثر من ما ترتبط بالقانون

، وكذا تنصٌص المشرع إجبارٌاوفً ظل اتجاه الدولة لتعمٌم نظام التحفٌظ العقاري وجعله 

فً مدونة الحقوق العٌنٌة على أن األراضً التً ال مالك لها تعتبر ملكا للدولة وٌتطلب استؽاللها 

  مجالهل سٌبقى هو استصدار رخصة من المصالح المختصة، فان التساإل الذي ٌطرح نفسه

 بمعنى آخر هل سٌؤتً ٌوم ٌنتهً فٌه . ؟إجبارٌاللحٌازة بعد تعمٌم نظام التحفٌظ العقاري وجعله 

. الحدٌث عن نظرٌة الحٌازة؟

 وفً الختام ال بد لً من القول بؤن هذا العمل بشري، ومن طبٌعة البشر الخطؤ و التقصٌر، 

 الكمال هلل عز وإنما االعتذار عما قد ٌشوب هذا البحث من خطؤ أو تقصٌر، إالولذلك ال ٌسعنً 

.وجل
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بها المإلؾ دبلوم الدراسات المعمقة فً المعامالت فً الفقه والقانون، مطبعة الكرامة، 

 .1/2009الرباط، ط 

 حماٌة الحٌازة بٌن النٌابة العامة والقضاء المستعجل، مطبعة دار : سنٌة أحمد ٌوسؾ

 .2001 للنشر، األزارٌطة، ط ةالجامعة الجدٌد

 الحٌازة فقها وقضاء، مطبعة المركز الثقافً العربً، الدار البٌضاء، :عبد العالً العبودي 

 .1/1996ط 

 وأحكام المٌاه ودعاوى " حٌازة الضرر"حٌازة العقار وحٌازة المنافع :  محمد القدوري

مطبعة دار األمان  حماٌة الحٌازة، فً ضوء الفقه المالكً والتشرٌع والقضاء المؽربً،

 .2005 /1الرباط ، ط 

 الحٌازة والتقادم فً الفقه اإلسالمً المقارن بالقانون الوضعً، :محمد عبد الجواد محمد 

 .1977مطبعة منشؤة المعارؾ، اإلسكندرٌة، ط 

   

 

امرسائل 

 رسالة لنٌل دبلوم "الحٌازة بٌن الفقه المالكً والقانون المؽربً" : عبد الناصر الحمداوي ،

الماستر فً القانون الخاص، وحدة التكوٌن والبحث فً قانون العقود والعقار، كلٌة العلوم 

-2009القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة ، جامعة محمد األول، وجدة، السنة الجامعٌة 

2010. 

 رسالة لنٌل دبلوم  " ملكٌة العقار وإثباتهااكتسابأثر الحٌازة فً " : عز الدٌن مختاري ،

الدراسات العلٌا المعمقة فً القانون الخاص، وحدة التكوٌن والبحث فً قانون العقود 

والعقار، كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة ، جامعة محمد األول، وجدة، 

 .2006/2007السنة الجامعٌة 
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 اجملالت

  2006، سنة 1مجلة األمالك، عدد. 

 

مكرتونية  املواقع ا 

www.marocdroit.com
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  التيست

 

 .Erreur ! Signet non défini ............................................ فك الرموز

 .Erreur ! Signet non défini .................................................. مقدمة

 .Erreur ! Signet non défini ........... نظرٌة الحٌازة فقها وقانونا :الفصل األول

 .Erreur ! Signet non défini ......................... مفهوم الحٌازة:المبحث األول

 .Erreur ! Signet non défini ............. تعرٌؾ الحٌازة وأركانها:المطلب األول

 .Erreur ! Signet non défini ......................... تعرٌؾ الحٌازة: الفرع األول

 .Erreur ! Signet non défini .......................... أركان الحٌازة: الفرع الثانً

 ! Erreur..... شروط الحٌازة، وموانعها، وتمٌٌزها عن المفاهٌم المشابهة: المطلب الثانً

Signet non défini. 

 .Erreur ! Signet non défini ............. شروط الحٌازة، وموانعها: الفرع األول

 .Erreur ! Signet non défini ........................ شروط الحٌازة: الفقرة األولى

 .Erreur ! Signet non défini .......................... موانع الحٌازة: الفقرة الثانٌة

 .Erreur ! Signet non défini .. تمٌٌز الحٌازة عن المفاهٌم المشابهة: الفرع الثانً

 .Erreur ! Signet non défini ............ تمٌٌز الحٌازة عن الملكٌة: الفقرة األولى

 .Erreur ! Signet non défini ...........تمٌٌز الحٌازة عن االستٌالء: الفقرة الثانٌة

 Erreur ! Signet non ........ تمٌٌز الحٌازة عن إحٌاء أراضً الموات: الفقرة الثالثة

défini. 

 .Erreur ! Signet non défini ........................ نطاق الحٌازة: المبحث الثانً

 .Erreur ! Signet non défini ......... األموال ؼٌر القابلة للحٌازة: المطلب األول

 .Erreur ! Signet non défini ........... العقارات ؼٌر القابلة للحٌازة:الفرع األول

 .Erreur ! Signet non défini ......... أمالك الدولة العامة والخاصة:الفقرة األولى

 .Erreur ! Signet non défini ............................. أمالك الدولة العامة: أوال

 .Erreur ! Signet non défini ........................... أمالك الدولة الخاصة: ثانٌا
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 .Erreur ! Signet non défini ....................... األمالك الحبسٌة: الفقرة الثانٌة

 .Erreur ! Signet non défini ............. أمالك الجماعات الساللٌة: الفقرة الثالثة

 .Erreur ! Signet non défini ............ أمالك الجماعات المحلٌة: الفقرة الرابعة

 .Erreur ! Signet non défini .................. العقارات المحفظة: الفقرة الخامسة

 .Erreur ! Signet non défini ......... المنقوالت ؼٌر القابلة للحٌازة: الفرع الثانً

 Erreur ! Signet non .. األشخاص الذٌن ال تسري فً حقهم الحٌازة: المطلب الثانً

défini. 

 .Erreur ! Signet non défini ............................ مدة الحٌازة :الفصل الثانً

 .Erreur ! Signet non défini ............... مدة الحٌازة فً العقار: المبحث األول

 .Erreur ! Signet non défini .......................... بٌن األجانب: المطلب األول

 .Erreur ! Signet non défini ........... مدة الحٌازة فٌما جهل أصله: الفرع األول

 .Erreur ! Signet non défini ............ مدة الحٌازة فٌما علم أصله: الفرع الثانً

 .Erreur ! Signet non défini ..........................بٌن األقارب: المطلب الثانً

 .Erreur ! Signet non défini ............... بٌن األقارب المتواددٌن: الفرع األول

 .Erreur ! Signet non défini ............. بٌن األقارب المتخاصمٌن: الفرع الثانً

 .Erreur ! Signet non défini ............. مدة الحٌازة فً المنقول: المبحث الثانً

 Erreur ! Signet non إشكالٌة ؼٌاب قواعد تشرٌعٌة منضمة للمسؤلة: المطلب األول

défini. 

 Erreur ! Signet non ........ مدة حٌازة المنقول منطقة فراغ تشرٌعً: الفرع األول

défini. 

 .Erreur ! Signet non défini ................................ مسإولٌة حابز المنقول

 .Erreur ! Signet non défini .............. مسإولٌة حابز المنقول إذا حوله بعمله

 .Erreur ! Signet non défini ......................................... :إثبات الحٌازة

 .Erreur ! Signet non défini مبدأ إعمال اإلحالة على الفقه المالكً: الفرع الثانً
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آثار اعتبار أحكام الفقه المالكً بخصوص مدة الحٌازة فً المنقول: المطلب الثانً

......................................................... Erreur ! Signet non défini. 

 .Erreur ! Signet non défini ..... بالنسبة لمدة الحٌازة بٌن األجانب: الفرع األول

 Erreur ! Signet non ........ بالنسبة لمدة حٌازة المنقول بٌن األقارب: الفرع الثانً

défini. 

 .Erreur ! Signet non défini .............................................. الخــاتمــة

 .Erreur ! Signet non défini ........................................ البحة المراجع

...… ..………………………………………………………الفهرست

 Erreur ! Signet non défini. 


