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 . تعريف احليازة ، وعناصرها ، وشروطها  -١
 . بيان صور االعتداء على احليازة يف الفقه اإلسالمي ويف النظام السعودي والقانون املصري -٢
 . يف الشريعة اإلسالمية للحيازة بيان أوجه احلماية اجلنائية واملدنية  -٣
 . بيان أوجه احلماية اجلنائية واملدنية للحيازة يف النظام السعودي والقانون املصري  -٤
 . بيان القواعد اإلجرائية يف دعاوى احليازة يف النظام السعودي والقانون املصري  -٥
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 ما أوجه احلماية اجلنائية واملدنية للحيازة يف الشريعة اإلسالمية ؟  -٣
 ازة يف النظام السعودي والقانون املصري ؟ ما أوجه احلماية اجلنائية واملدنية للحي -٤
 ما القواعد اإلجرائية يف دعاوى احليازة يف النظام السعودي والقانون املصري ؟  -٥
 كيف طبقت احملاكم الشرعية السعودية أحكام احلماية اجلنائية واملدنية ؟  -٦

 : منهج البحث 
ج واستعراض القواعد املنظمة حلماية احليازة من املنهج االستقرائي التأصيلي التحليلي ،  واملتمثل يف استخرا

  يف الشريعة ويف النظام السعودي والقانون املصري ؟   املدنية  اجلنائية والناحيتني
 

 : أهم النتائج 
أن الشريعة اإلسالمية باعتبارها مصدر النظام يف اململكة العربية السعودية قررت محاية احليازة من  -١

 .  نية ناحيتها اجلنائية واملد
 . أن الشريعة تعتد باحليازة كسبب للملك وعدم مساع الدعوى إذا توافرت هلا الشروط  -٢
أن سبب عدم مساع دعوى امللك هو أن محاية احلائز عند توافر شروط احليازة الشرعية أوىل من  -٣

 . مساع دعوى امللك 
 .النظام يف اململكة العربية السعودية أقر دعاوى احليازة الثالث مسترشداً بأصول الفقه اإلسالميأن  -٤
 . أن دعاوى احليازة يف النظام السعودي والقانون املصري هلا صفة االستعجال -٥
 .  كذلك احلماية اجلنائية واملدنية للحيازةأن القانون املصري يقر -٦
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Research Problem: 
Conflicts and disputes may arise between money possessor  (Material Ownership) and he 
who allege the ownership or between money owner and he who allege it's possession  , or 
between he who compel and he who compelled from , the matter that requiring to put and  
identifying the necessary rules to settle such conflicts and disputes .  

 

 Research Importance: 
 It represents an important for the stability of dealings , security , and the protection of 
clear situations against any assault faced by the individual upon his possession  or ownership 
, nevertheless such conflicts and disputes on ownership may reach to committing criminal 
crimes and violence , therefore this study is connecting directly with security in the country .    
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Research Objectives: 
1- The Definition, elements, and the conditions of possession  .  
2- Stating the forms of assaulting on possession  in Islamic Fiqh and Saudi Laws and 

Egypt laws.   
3- Stating the aspects of criminal and civil protection of possession in Islamic Sharia.  
4- Stating the aspects of criminal and civil protection of possession in Saudi System 

and Egypt laws.  
5- Stating the aspects of Rules of the  procedures in alleges of possession in Saudi 

System and Egypt laws .  
6- Stating the Saudi's Courts manner in applying the provisions of criminal and civil 

protection.  
Research Hypotheses /Questions: 
1- What is possession, it's elements, it's conditions?. 
2- What are the forms of assaults upon possession in Islamic Fiqh, Saudi System , 

and Egypt laws ? 
3- What are the aspects of criminal and civil protection of possession in Sharia 

Laws?  
4- What are the aspects of criminal and civil protection of possession in Saudi 

System and Egypt laws?  
5- What are the Rules of procedures in the alleges of possession in Saudi System and 

Egypt laws?  
6- How did Saudi's courts apply the provisions of criminal and civil protection of 

possession ?   
Research Methodology: 
 This study follow the reading fundamental and analyzing methodology, that 
represents in finding and showing the rules that organizing the  
Main Results:  
1- Sharia Islamic is the main source of rule in Saudi System has decided the 

protection of the possession from both aspects criminal and civil.  
2- Sharia is considering possession is the reason for ownership and not hearing the 

alleges if the conditions are fulfilled .  
3- The reason of not hearing the alleges of ownership is the protection of the 

possessor at the fulfilled of possessed conditions is prior to hearing the alleges of 
ownership.   

4- The System in Kingdom of Saudi permits the threes alleges of possession proof by 
the original of Islamic Fiqh .  

5- The alleges of possessions in Saudi System and Egypt laws has the feature of 
haste .  

6- Egyptian laws also admitting with   the criminal and civil protection of possession. 
.  
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 إهـداء

 

 إىل من هلما يف قليب أعظم حمبة وأجلُّ تقدير
 ف والعطاءصاحيب الفضل واملعروإىل 

  أدام ا عليهما لباس الصحة والعافية,إىل والديَّ احلبيبني
 لتشجيعه واهتمامه)  حممديأب(وإىل أخي احلبيب علي 

وإىل زوجيت ورفيقة دربـي الـيت عا�ـت معـي ظـروف الدراسـة               
 فكا�ت  خري معني 

 فلذات كبدي وأمل احلياة وهبجتها, وإىل ولديَّ وابنيتَّ 
 ,,,تواضع أهدي هذا اجلهد امل
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 :وبعد, احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده

, أمحد اهللا سبحانه أن أعانين وهيأ يل أسباب إمتام هذه الدراسـة           
ويف مقام االعتراف بالفضل واجلميل أتقدم بالشكر اجلزيل لصـاحب          

ظه فح-اض  سلمان بن عبدالعزيز أمري منطقة الري     /السمو امللكي األمري  
كـذلك  ,  الذي كان له الفضل بعد اهللا علي لتشجيعه وتوجيهه         -اهللا

سطام بن عبدالعزيز نائب  /الشكر اجلزيل لصاحب السمو امللكي األمري     
والشكر موصول  ,  لدعمه وتوجيهه  -حفظه اهللا -أمري منطقة الرياض    

, عبداهللا بن حممد البليهـد    /لسعادة وكيل إمارة منطقة الرياض الشيخ     
أشكر جامعة نايف العربية للعلوم األمنية وأوجه الشكر جلميع         كذلك  

وأخـص بالشـكر األسـتاذ      , األساتذة يف قسم العدالـة اجلنائيـة      
الهتمامه , علي حممد حسنني محاد املشرف على هذه الرسالة       /الدكتور

كذلك أشكر كل من وقـف إىل       , وحرصه على إخراجها بأكمل وجه    
 .جانيب يف إمتام هذه الرسالة

 ,,,صلى اهللا وسلم على نبينا حممدو  
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دراسة تأصيلية تطبيقية   , احلماية اجلنائية واملدنية للحيازة   : هذه الدراسة عنوان  

 :أربعة فصول مقدمة ووقد جاءت يف, مقارنة بني النظام السعودي والقانون املصري

 محاية احليازة يف الشريعة: الفصل األول

ودليـل  , هبـا وبينـت املقصـود     , يف الشريعة حتدثت فيه عن مفهوم احليازة      

محايتها وحكمة محايتها ومتييزها عما قد خيتلط هبا وعناصرها وشـروطها           مشروعيتها و 

 . يف الشريعةواحلماية اجلنائية واملدنية للحيازة. وصور االعتداء عليها

 احلماية اجلنائية للحيازة: الفصل الثاين

ائية واحلماية اجلنائية املوضوعية للحيازة     وحتدثت فيه عن احلماية اجلنائية اإلجر     

مث قارنت بني النظامني موضـحاً أوجـه        , القانون املصري مث يف   يف النظام السعودي    

 .االتفاق وأوجه االختالف بينهما

 احلماية املدنية للحيازة: الفصل الثالث

يف  وأوضحت فيه احلماية املدنية اإلجرائية واحلماية املدنية املوضوعية للحيازة        

مث قارنت بني النظامني موضحاً أوجه االتفاق       , النظام السعودي مث يف القانون املصري     

 .وأوجه االختالف بينهما
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 الفصل التطبيقي: الفصل الرابع

وهو مثرة اجلانب النظري هلذه الدراسة وفيه قمت بتحليل مضمون عشر قضايا     

 .لسعودية أحكام قضائية من احملاكم يف اململكة العربية اعنهاصادر 

, ا وتوصياهت  الدراسة وبعد هذه الفصول جاءت اخلامتة مشتملة على أهم نتائج        

 .وبعد ذلك مراجع الدراسة وفهارسها
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 املقدمة

 :وبعد .. والصالة والسالم على من ال نيب بعده , احلمد هللا وحده

,  بإذنه عز وجل   لف اهللا تبارك وتعاىل اإلنسان ليعمر هذا الكون       فقد استخ 
ومن النعم اليت وهبها اهللا عز وجل له        , وسخر له يف سبيل ذلك ما يف األرض مجيعاً        

, كـام التملـك   فجاءت الشريعة الغراء لتنظـيم أح     , يف هذا الصدد نعمة التملك    
حيث إن التملك غريزة    , وما يتصل بذلك من أمور    ,  متلكها وأنواع األموال وطرق  
 .طباع النفس البشرية ال تتخلى عنه من من غرائز اإلنسان وطبٌع

 من أهم الثروات الـيت حيـرص        - وال زالت  -وقد كانت امللكية العقارية   
وقد احترمت الشريعة اإلسالمية    ,ويسعى جاهداً إىل محايتها   , اإلنسان على اقتنائها  
 .وكفلت سبل محايتها, الغراء ملكية اإلنسان

ـ      ونظراً ألن امللكية   ن أراٍض وعقـارات ودور      العقارية مبا تشتمل عليه م
 سواًء,  املهمة يف حياة اإلنسان ملا تتمتع به من قيم مالية كبرية           وغريها من الثروات  

فقد ظهرت منذ القدم مسألة انفصال ملكية األصل        , تعلق األمر بأصلها أم مبنفعتها    
 .مث استتبع ذلك ظهور انفصال ملكية املال عن حيازته, عن منفعته

ولذا كـان   , مني إىل مسألة احليازة يف باب الغصب      وقد تعرض فقهاء املسل   
 ومن  ,من الضروري التمهيد هلذا البحث باحلديث عن الغصب يف الفقه اإلسالمي          

وأيضـاً وسـائل    , مث التعرض لكيفية محاية الشريعة حليازة العقار من التعدي عليه         
 - عز وجـل -سائالً اهللا ,  مث املقارنة بينهما   ,املصريمحايتها يف النظامني السعودي و    

أن يوفقنا لبلوغ القصد وأن يهيئ لنا من أمرنا رشداً إنه سبحانه أهل ذلك والقادر               
 .عليه

 ,,,وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد



 
 

-٨-

 

 اإلطار املنهجي للبحث

 

 :يتضمن اإلطار املنهجي للبحث املسائل التالية

ــكلة الدراســـة -١   مشـ
  أمهيــــة الدراســــة- ٢
  أهـــداف الدراســـة -٣
ــئلة -٤ ــة اأســ  لدراســ
  حــــدود الدراســــة-٥
 دراســة مصــطلحات ال-٦
ــة -٧ ــة الدراسـ   منهجيـ
 ةــابقـات الس ـ الدراس -٨
  التصور لفصـول الدراسـة     -٩
 

 : مشكلة الدراسة -أوالً

نظراً لكثرة االعتداء والغصب على امللكية واحليازة فإنه قد يثور الرتاع بـني             
ك املال ومن يدعي حيازتـه      ومن يدعي ملكيته أو بني مال     ) حيازة مادية (حائز املال   

األمر الذي يوجب وضع وحتديد القواعد القانونية       , أو بني الغاصب واملغصوب منه    
 .الالزمة لفض مثل هذا الرتاع

لذا سيعمد الباحث إىل توضيح أحكام النظام يف اململكة العربية السـعودية             
 احلائز هـو نفـس       كان ٌءاملدنية هلا سوا  و اجلنائيةمن التعدي على احليازة واحلماية      
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 ومقارنة  ,وما وسائل احلماية اليت كفلها النظام للحائز      , املالك أو كان شخصاً آخر    
ممهداً لذلك بوسائل محاية الشـريعة      , ذلك بأحكام القانون املصري يف هذا الصدد      

ما األحكام اليت تضمنتها الشريعة والنظم يف اململكة العربية         :  آخر  ومبعىنً ,للحيازة
ومدى اتفاق أو اختالف ذلك     ,ويف كل األحوال  ,ماية احليازة بوجه عام   السعودية حل 

 .؟مع القانون املصري يف هذا الصدد

 : أمهية الدراسة -ثانياً

متثل هذه الدراسة أمهية كبرية الستقرار املعامالت واستقرار األمـن            
 التعدي على ملكيته أو    ك الفردومحاية األوضاع الظاهرة ضد أي اعتداء يتعرض له         

سيما أن املنازعات على حيازة العقار قد تصل إىل حد ارتكاب اجلرائم             وال ,حيازته
 ومن مث ترتبط هذه الدراسة ارتباطاً مباشـراً بـاألمن يف            ,اجلنائية وأعمال العنف  

فالدراسة متصلة بالواقع وتسهم يف حل مشكالت التعديات على احليـازة           , البالد
 .مدنياً وجنائياً

 

 :دراسة  أهداف ال-ثالثاً

 :هتدف هذه الدراسة إىل 

 .وشروطها, تعريف احليازة وعناصرها -١

بيان صور االعتداء على احليازة يف الفقـه اإلسـالمي ويف النظـام              -٢
 .السعودي والقانون املصري

 .الشريعة اإلسالميةاملدنية يف واجلنائية بيان أوجه احلماية  -٣

نظـام السـعودي    للحيـازة يف ال   املدنية  و بيان أوجه احلماية اجلنائية      -٤
 .والقانون املصري
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بيان القواعد اإلجرائية يف دعاوى احليازة يف النظام السعودي والقانون           -٥

 .املصري

 .املدنيةو بيان كيفية تطبيق احملاكم السعودية ألحكام احلماية اجلنائية -٦

 

 : الدراسة أسئلة -رابعاً

 ما احليازة؟ وما عناصرها؟ وما شروطها؟ -١

حليازة يف الفقه اإلسالمي؟ والنظام السعودي؟      ما صور االعتداء على ا     -٢

 والقانون املصري؟

 للحيازة يف الشريعة اإلسالمية؟املدنية وما أوجه احلماية اجلنائية  -٣

املدنية للحيازة يف النظام السعودي والقانون      و  اجلنائية ما أوجه احلماية   -٤

 املصري؟

 والقـانون   ما القواعد اإلجرائية يف دعاوي احليازة يف النظام السعودي         -٥

 املصري؟

اجلنائيـة  كيف طبقت احملاكم الشرعية السعودية أحكـام احلمايـة           -٦

 ؟واملدنية

 

 : حدود الدراسة -خامساً

للحيازة يف   اجلنائية واملدنية تقتصر هذه الدراسة على توضيح أحكام احلماية         

الفقه اإلسالمي ويف النظام السعودي والقانون املصري مع التطبيق على عشر           

 .صدرت فيها أحكام من احملاكم الشرعية السعوديةقضايا 
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 : مصطلحات الدراسة-سادساً

  الغصب-١

 : لغـة-أ 

ـ   مال الغري ظُ   ذُهو أخْ : "وقيل. )١( ماًلْ ظُِءْي الشَّذُْخهو أَ"    .)٢("اناًَوْدلماً وُع

ـ   َتْدَدباً إذا كَ  ْص غَ َدلْ اجلِ ُتْبَصغَ: ويقال. ماًلْ ظُ  الشيءِ ذُْخأَ:"وقيل و أَ, هَرَع عنه َش

ـ  وهو أَ  ِبْص الغَ ُركْ ذِ ر يف احلِديثِ  وقد تكرَّ . راًْسه قَ َرَبَو ـ  الغَ  مـالِ  ذُْخ  مـاً لْ ظُ ِرْي

فاسـتعاره  . هـاً ْرهـا كُ  َعنه واقَ راد أَ أَ: هاَسفْها نَ َبَصنه غَ أَ: ويف احلديث , واناًْدوُع

 .)٣("ماعللِج

 : اصطالحاً-ب

هو أخذ مـال    : "وقيل, )٤("يةرم بال إذن مالكه بال خف     خذ مال متقوم حم   "أ: هو

 .)٥("متقوم حمترم بغري إذن مالكه على وجه يزيل يده إن كان يف يده

 .)٦("االستيالء على حق الغري عدواناً: "هو: وقيل
                                                           

 , دار إحياء التراث العربـي ومؤسسـة التـاريخ العربـي          , مختار الصحاح , محمد بن أبي بكر الرازي    ) ١(
 .٢٨٢ص, ١ط, )م١٩٩٩/هـ١٤١٩(,  لبنان–بيروت 

المكتبـة  , تحقيق أحمد الزواوي ومحمود محمد الطنـاجي      , النهاية في غريب الحديث واألثر    , ابن األثير ) ٢(
 . ٣٧٠ص, ٤ج, د ط, تد ,  لبنان-بيروت, العلمية

,  لبنـان  –بيـروت   , دار إحيـاء التـراث ومؤسسـة التـاريخ العربـي          ,  لسان العـرب   , ابن منظور  )٣(
 .٧٧ص, ١٠ج, ٢ط, )م١٩٩٧/هـ١٤١٨(

ـ ١٤١٦(,  لبنان –بيروت  , دار الكتب العلمية  ,  التعريفات ,لجرجانيا علي بن محمد  ) ٤( , د ط , )م١٩٩٥/هـ
 .١٦٢ص

, تحقيق أحمد عبدالرزاق الكبيسي   , هاء في تعريفات األلفاظ المتداولة بين الفقهاء      أنيس الفق , قاسم القونوي  )٥(
 .٢٦٩ص, ٢ط, )م١٩٨٧/هـ١٤٠٧(,  السعودية–جدة , دار الوفاء للنشر والتوزيع

, دار الفكـر  , تحقيق محمد رضوان الدايـة    , التعاريفالتوقيف على مهمات    , محمد عبدالرؤوف المناوي   )٦(
 .٥٣٨ص, ١ط, )١٩٩٠/هـ١٤١٠(,  سوريا–دمشق 
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  احلماية اجلنائية -٢

ـ َنأي َم:  الشـيءَ َحَمى:  احلماية لغة -أ ـ اَموَح, ُهَع ـ َنَم:  عنـه ُتْي  .)١( عنـه ُتَع
 .)٢( إليهُهرَّ َج: ةًاَيَن ِجِهْيِنْجَي عليه َبْنلذَّ اَنىَج: واجلنائية    

إضفاء احلماية التشريعية للمصاحل اليت يتوخاهـا       «:  احلماية اجلنائية اصطالحاً   -ب
 .)٣(»الشارع ويعرب عن ذلك باجلزاء اجلنائي أو العقوبة

وتستهدف األوىل  , محاية موضوعية وأخرى إجرائية   : نوعانواحلماية اجلنائية   
وذلك جبعل صفة الشيء عنصراً     , األنشطة ذات العالقة باملصلحة املراد محايتها     تتبع  

اجلنائية اإلجرائية تقرير    تكوينياً يف التجرمي أو ظرفاً مشدداً بينما تستهدف احلماية        
ميزة تأخذ شكل استثناء على انطباق كل أو بعض القواعد اإلجرائيـة العامـة يف               

 .)٤(ة فيها تقرير تلك امليزحاالت خاصة يستلزم حتقيق املصلحة

 احلماية املدنية_ ٣

عاش عيشةَ أَهل املدن وأَخذ     ): َتَمدَّنَ(و  , احلضارةُ واتساع العمران  :املدنية لغة  -أ
 .)٥(بأَسباب احلضارة

, مل أقف على تعريٍف اصطالحي للحمايـة املدنيـة        :  احلماية املدنية اصطالحاً   -ب
جراءات والدعاوى غري اجلزائية الـيت      جمموعة اإل  "- )٦(كما يرى بعضهم  –وهي  

يضعها النظام يف دولة ما حلماية حقوق احلائز النظامية ضد أي تعرض أو هتديد أو               
 ".إضرار هلذه احليازة

                                                           
,  لبنـان  –بيروت  , دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي      , القاموس المحيط ,  الفيروز آبادي  )١(

 .١٦٧٦ و ١٦٧٥ص, ٢ج, ١ط, )م١٩٩٧/هـ١٤١٧(
 .١٦٦٩ص, ٢ج,  المصدر السابق)٢(
الهيئة المصـرية العامـة     , رسالة ماجستير منشورة  , الجنائية ألسرار الدولة   الحماية,  حافظ  مجدي محب  )٣(

 .١١ص, د ط, ت.د,  مصر- القاهرة, للكتاب
ـ ١٤٢٠الريـاض , مطابع أكاديميـة نـايف    ,الحماية الجنائية للطفل المجني عليه    :  طه محمود أحمد  )٤( , هـ

 .١٠ص
 ,  تركيـا  –اسـتانبول   , المكتبة اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزيع    , المعجم الوسيط ,  مجمع اللغة العربية   )٥(

 .٨٥٩ص, ٢ج, د ط, د ت
 .علي محمد حسنين حماد/ َأخذت هذا التعريف من أستاذي المشرف األستاذ الدكتور)٦(
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  احليازة -٤

أو هي سلطة فعليـة     , هي وضع اليد على العقار أو املنقول والتصرف فيه        «
 .)١(» منقول أو عقارأو واقعية يباشرها احلائز على الشيء أو حق عيين على

  نظام املرافعات الشرعية السعودي-٥

 ٢١/يقصد به نظام املرافعات الشرعية الصادر باملرسوم امللكـي رقـم م           
 يف  ٣٨١١املنشور جبريدة أم القـرى العـدد رقـم          , هـ٢٠/٥/١٤٢١وتاريخ
 . هـ١٧/٦/١٤٢١تاريخ

ليـة  حكم تقتضيه السياسة الشرعية التفاقه مع مقاصد اإلسـالم الك         وهو  
 وبيَّن إجراءات التقاضي واألحكـام      دليالً تفصيلياً وعدم معارضته   ,ومبادئه العامة 

 .)٢("وتنفيذها يف قضايا األموال واحلقوق اخلاصة الصادرة

  املصلحة -٦

ـ فَْت اْسقـيضُ َن: َحلَْصَتواْس, ِحِل املصاةَُدواِح:  لغةةَُحلَْصمل ا -أ ـ واملَ, )٣(َدَس : ةَُحلَْص
 .)٤(املنفعةُ

ًء اهي املصلحة احملمية من قبل الشارع والذي رتب جز        «: ملصلحة اصطالحاً   ا  -ب
ما أن تكون نظامية أي املصلحة اليت حيميها النظـام وهـي            إ وهي   .)٥(»مؤيداً هلا 

ما أن تكون قائمـة     إ و ,املوجودة يف احلال واملباشرة واملشروعة وهي مرادفة احلق       
احملتملة أو تكون مباشرة وشخصية     حاضرة أي موجودة يف احلال دون املستقبلة أو         

                                                           
,  المملكـة المغربيـة    -الدار البيضـاء  , المركز الثقافي العربي  , الحيازة فقهاً وقضاء  ,  عبدالعلي العبودي  )١(

 .١٧ص, ١ط ,)م١٩٩٦(
المكتـب  , نظام المرافعات الشـرعية السـعودي     م الدفوع في     أحكا ,فؤاد عبدالمنعم والحسيني على غنيم    ) ٢(

 .١٥ص, ١ط, )م٢٠٠٢(,  مصر- األسكندرية, العربي
 .,٣٤ص, ١ج, القاموس المحيط, الفيروز أبادي) ٣(
 ., ٥٢٠ص, ١ج, المعجم الوسيط,  مجمع اللغة العربية)٤(
دار , لتجاريـة مرافعـات المدنيـة وا    نظرية الدعوى بين الشريعة اإلسالمية وقانون ال      , محمد نعيم ياسين  ) ٥(

 .٣٠٤ص, ١ط, )م١٩٩٩/هـ١٤١٩(,  األردن–عمان , النفائس
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إذا كان متخذ اإلجراء هو دون غريه صاحب احلق فيه وإما مشروعة أي الـيت ال                
 .)١(تتعارض مع النظام العام

  نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي-٧

يقصد به جمموعة القواعد القانونية اليت تبني الوسائل واإلجـراءات الـيت      " 

ة وتعقب مرتكبها والتحقيق معه وحماكمتـه وتنفيـذ         تؤدي إىل الكشف عن اجلرمي    

ويشمل أيضاً قواعد االختصاص يف التحري والتحقيـق واالدعـاء          , العقوبة عليه 

واالختصاص القضائي من حيث املكان والشـخص والنـوع وسـلطة العقـاب             

 .)٢("واالختصاص يف التنفيذ

 ٣٩/ باملرسوم امللكـي رقـم م      ويقصد به نظام اإلجراءات اجلنائية الصادر      

 ٣٨٦٧هـ واملنشور جبريدة أم القرى يف عـددها رقـم           ٢٨/٧/١٤٢٢وتاريخ

 .هـ١٧/٨/١٤٢٢وتاريخ

 : منهج الدراسة -سابعاً

 واملتمثل يف   ,تعتمد هذه الدراسة على املنهج االستقرائي التأصيلي التحليلي        

حيتني املدنية واجلنائية    القواعد املنظمة حلماية احليازة من النا      استخراج واستعراض 

 وذلك من مظاهنا يف كتب الفقه ,يف الشريعة ويف النظام السعودي والقانون املصري

 وكذلك دراسة تطبيقيـة باختيـار      ,اإلسالمي والنظام السعودي والقانون املصري    

عشر قضايا للحيازة صدرت فيها أحكام من القضاء الشرعي السعودي وإجـراء            

 .حتليل ملضموهنا
                                                           

 .٢٥٥ص, ١ط ,)م١٩٩٩(,  مصر- القاهرة,  معجم القانون,مجمع اللغة العربية )١(
, مذكرات مقررة على طالب قسم العدالة الجنائيـة       , أصول اإلجراءات الجنائية  , محمد محي الدين عوض   ) ٢(

 .١ص, ) م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣(, جامعة نايف العربية للعلوم األمنية, ماجستير
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 :الدراسات السابقة-ثامناً
 :الدراسة األوىل

 آل  عزيزال عبد  بن للباحث عبداللطيف , احليازة والتقادم يف الفقه اإلسالمي    
ملعهد العايل للقضاء جبامعة اإلمام حممـد بـن سـعود           إىل ا رسالة مقدمة   , الشيخ

 .هـ١٤٠٤-١٤٠٣اإلسالمية لنيل درجة املاجستري عام
 :وقد قسم الباحث دراسته كما يلي

املقدمة يف بيان مشول الشريعة اإلسالمية حلاجـة النـاس مـن            :  مهيدالت
 :وتشمل اآليت, التشريع
 حق التملك -١
 هاءتعريف احلق يف اللغة وعند الفق -٢
 املراد حبق العبد وحق اهللا تعاىلبيان  -٣
 :وبيان أقسام ذلك, تطبيق الفقهاء للحقوق على التكاليف الشرعية -٤

 :حق امللكية أو التملك وأسبابه
 ريف امللكية أو امللك لغة وشرعاًتع -١
  حمل امللك-٢
 : تعريف املال وأنواعه-٣

 املال متقوم وغري متقوم  
 املال عقار ومنقول 
 العقار مثلي وقيمي 

  وأنواعه باعتبار قابليته للتملك قابلية املال للتملك-٤
 وأسباب امللك, ائصه تام وغري تام أنواع امللك وأسبابه وخص-٥
 تفاع وأسبابه حق االن-٦
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 الباب األول
 يف تعريف احليازة لغة واصطالحاً وبيان معىن اليد يف الفقه احلنفي: الفصل األول
 يف أدلة مشروعية احليازة أو وضع اليد يف الكتاب والسنة واإلمجاع: الفصل الثاين
 يف شروط احليازة: الفصل الثالث

 
 الباب الثاين

 يف أقسام احليازة وما تتم به
 يف أقسام احليازة: األولالفصل 

 فيما تتم به احليازة من التصرف وأعمال التفويت: الفصل الثاين
 

 الباب الثالث
 يف التقادم

 يف تعريف التقادم لغةً وفقهاً: الفصل األول
 يف مدة التقادم: الفصل الثاين 
 فيما يتحقق به ترك الدعوى بعد التقادم: الفصل الثالث

 
 الباب الرابع
 ازةيف أثر احلي

  يف أثر احليازة يف نقل امللكية:الفصل األول
 يف أثر احليازة يف الدعوى: الفصل الثاين
 يف الشهادة على احليازة: الفصل الثالث
 يف بينة الداخل وبينة اخلارج وحكم تعارضها: الفصل الرابع
 يف عدم مساع الدعوى مبرور الزمان يف األنظمة السعودية: الفصل اخلامس

 اخلامتـــة
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 :ةالدراسة الثاني 

دراسـة مقدمـة    , احلماية اجلنائية للحيازة العقارية حملمد السـعيد وادي        

 يف القانون املدين يف كليـة احلقـوق يف جامعـة            ةللحصول على درجة الدكتورا   

 .م مجهورية مصر العربية١٩٩٩ عام –املنصورة 

 :وقد قسم الباحث دراسته كما يلي 

 ودواعي  ,لبحث وأمهيته ومنهج البحث   وموضوع ا , مقدمة تتضمن التمهيد   •

 وخطة  , ودور النيابة العامة يف النظام اإلجرائي      ,تنظيم قواعد جنائية إجرائية   

 :وبعد ذلك... البحث 

 احلماية القانونية املدنية للحيازة: باب متهيدي

 وتكلم فيه عن مفهوم احليازة : الفصل األول

 احلماية املدنية للحيازة: الفصل الثاين

 دعوى استرداد  احليازة / ث األولبحامل  

 دعوى منع التعرض/ املبحث الثاين  

 دعوى وقف األعمال/ املبحث الثالث  

 قانون اجلنائي يف محايته للحيازةاستقالل ال: الفصل الثالث
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  :وضوعية حليازة األموال العقاريةة اجلنائية املياحلما 

 حليازة العقاريةمية التعدي على احمل جر: الباب األول

 نوين جلرمية العدوان على احليازةاحملل القا: احليازة/ الفصل األول

 مية العدوان على احليازةجر مفهوم احليازة الفعلية يف  

 دائم جلرائم العدوان على احليازةاحملل ال: العقار / الفصل الثاين

 العقار:املبحث األول  

 املكان املسكون: املبحث الثاين  

 السلوك يف جرائم العدوان على احليازة: الثاينالباب 

 فعل الدخول: الفصل األول

 فعل الدخول أو البقاء بقصد منع  حيـازة الغـري          : املبحث األول   
 بالقوة     

 فعل الدخول بقصد ارتكاب جرمية: املبحث الثاين  

 فعل البقاء/ الفصل الثاين

  البقاء بالقوة ملنع حيازة الغري:املبحث األول  

 فعل البقاء بقصد ارتكاب جرمية: املبحث الثاين  

 فعل االختفاء/الفصل الثالث

 لعقار دون رضى احلائزاالختفاء يف ا: املبحث األول  

 صاحب احلق يف إخراج املتطفل من املكان: املبحث الثاين  
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 جرمية االمتناع عن اخلروج من احليازة/ الفصل الرابع

  اخلروج من احليازةالنشاط يف جرمية االمتناع عن  

 عل التعدي على عقار مملوك للدولةف/ الفصل اخلامس

 مفهوم التعدي يف جرائم العدوان على احليازة: املبحث األول  

  جرمية التعدي على حيازة الدولةالنشاط يف: املبحث الثاين  

 وقوع التعدي بالتحايل: املبحث الثالث  

 :عدوان على احليازة العقاريةالنتيجة اإلجرامية يف ال: الباب الثالث

 النتيجة يف جرائم الدخول أو البقاء يف حيازة الغري/ الفصل األول 

 النتيجة يف جرائم منع حيازة الغري بالقوة: املبحث األول  

 النتيجة يف جرائم البقاء أو االختفاء أو االمتناع: املبحث الثاين  

  على عقار مملوك للدولةعل التعديالنتيجة اإلجرامية لف/ الفصل الثاين 

 :الركن املعنوي يف جرائم العدوان على احليازة العقارية: الباب الرابع

  مدلول القصد يف القانون اجلنائي:الفصل األول 

 القصد يف جرائم العدوان على احليازة العقارية/ الفصل الثاين 

 يةعنصر العلم يف جرائم العدوان على احليازة العقار: املبحث األول  

 دة يف جرائم العـدوان علـى احليـازة        عنصر اإلرا : املبحث الثاين 

 العقارية   
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  /اجلوانب اإلجرائية للحماية اجلنائية للحيازة العقارية 

 دور النيابة العامة يف محاية احليازة العقارية: الباب األول 

 تطور تدخل النيابة العامة حلماية احليازة: الفصل األول 

 دور النيابة العامة قبل صدور التشريعات اإلجرائية      : بحث األول امل  
 .حلماية احليازة    

 العامة األساس القانوين لتدخل النيابة: املبحث الثاين  

 النيابة العامة يف محاية احليازة دور تطور / الفصل الثاين 

 حليازةالرقابة القضائية على قرارات النيابة العامة يف نزاع ا: الباب الثاين

 الرقابة املزدوجة للقضاء اجلنائي والقضاء املدين: الفصل األول 

 رقابة القضاء املدين لقرارات النيابة العامة: املبحث األول

 رقابة القضاء املدين لقرارات النيابة العامـة يف ظـل         : املبحث الثاين 
 التشريع احلايل    

 .نيابة العامة يف احليازةرقابة القضاء اجلنائي على قرارات ال: الفصل الثاين

 سلطة احملكمة اجلنائية يف ُجنح احليازة: املبحث األول 

 األشكال يف تنفيذ احلكم اجلنائي الصادر يف نزاع : املبحث الثاين 
 احليازة    

 الرقابة القضائية على قرارات النيابة بشـأن احليـازة يف         / الفصل الثالث 
 احلايل التشريع    
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 ة قاضي األمور املستعجلة على قرارات النيابـة       رقاب: املبحث األول 
 العامة     

 حجية احلكم الصادر يف جرائم احليازة على الدعوى       : املبحث الثاين 
 .املدنية       

 اخلامتــة  

 

 أنين سأتناول أحكـام     ,ويالحظ أن أهم ما مييز دراسيت عن هاتني الدراستني         
  وكذا يف نظامي املرافعات الشرعية     ,اإلسالمي يف الفقه    مدنياًجنائياً و احليازة ومحايتها   

 إضافة إىل اجلانب التطبيقي يف أحكام احملـاكم         ,ونظام اإلجراءات اجلزائية السعوديني   
 . واملقارنة بني النظام السعودي والقانون املصري يف ذلك,الشرعية السعودية
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 /  
 :التايلتقسم هذه الدراسة إىل أربعة فصول على النحو 

 الفصل األول
 محاية احليازة يف الشريعة

 :ثالثة مباحثوفيه  

 مفهوم احليازة يف الشريعة: املبحث األول 

  يف الشريعة عناصر احليازة وشروطها:الثايناملبحث  

  يف الشريعةر االعتداء على احليازة ومحايتهاصو: الثالثاملبحث  

 الفصل الثاين
 احلماية اجلنائية للحيازة

 : مباحثةيه ثالثوف  

 احلماية اجلنائية للحيازة يف النظام السعودي: املبحث األول 

 احلماية اجلنائية للحيازة يف القانون املصري: املبحث الثاين 

 املقارنة بني النظام السعودي والقانون املصري: املبحث الثالث 

 الفصل الثالث
 احلماية املدنية للحيازة

 : مباحثةوفيه ثالث 

 احلماية املدنية للحيازة يف النظام السعودي: األولاملبحث 

 :وفيه مطلبان  

 احلماية املدنية املوضوعية: املطلب األول  

 احلماية املدنية اإلجرائية: املطلب الثاين  
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 احلماية املدنية للحيازة يف القانون املصري: املبحث الثاين 

 :وفيه مطلبان  

 وضوعيةاحلماية املدنية امل: املطلب األول  

 احلماية املدنية اإلجرائية: املطلب الثاين  

 املقارنة بني النظام السعودي والقانون املصري: املبحث الثالث 

 الفصل الرابع

وتتضمن حتليل حمتوى عشر    ,  الشرعية الدراسات التطبيقية على قضايا باحملاكم    
 مدنياً جنائياً وحليازة ومحايتها قضايا خاصة با

 ـةــاخلامت

 ارسـهـالف
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شريعة هـي   لاية احليازة يف الشريعة اإلسالمية، يف أن ا       تأيت أمهية استعراض مح   

، وأنه جيـب    السعودينيمصدر كل من نظام اإلجراءات اجلزائية واملرافعات الشرعية         

، باعتبارها املصـدر    األحكام يف كل من األصول والفروع      الغزير ب  فقههاالرجوع إىل   

 اململكة مكان الريادة بني     ، إذ تتصدر  )١( للتشريع يف اململكة العربية السعودية       الوحيد

 العامل املعاصرة، يف تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية يف كافة النواحي والقضـايا             لدو

 . )٢(واألحوال املدنية واجلنائية واألحوال الشخصية 

                                                           
ونظام المرافعـات الشـرعية فـي       السعودي   نظام اإلجراءات الجزائية     منفي كل   نصت المادة األولى    ) ١(

المملكة العربية السعودية، على الوالية العامة ألحكام الشريعة اإلسالمية على كافة مـا يعـرض علـى                 
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها       ":القضاء من منازعات، حيث جاء نصها على النحو اآلتي        

 وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي األمر من أنظمة ال تتعارض              ؛اإلسالميةأحكام الشريعة   
 ."مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام 

التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية في ضوء الشـريعة اإلسـالمية            ،  آل دريب سعد  سعود بن   ) ٢(
 العـالي للقضـاء، د ن،        إلـى المعهـد    مطبوعـة قـدمت    ة رسـالة دكتـورا    ،القضائيةونظام السلطة   

 .٥٢٣ص، ١، ط)م١٩٨٣/هـ١٤٠٣(
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 يف الشريعة   محايتهاو  مشروعيتها باحليازة ودليل أتناول يف هذا املطلب املقصود      

  :  اإلسالمية وقد قسمته إىل فرعني
 املقصود باحليازة : الفرع األول 
  يف الشريعة  ومحايتها احليازةمشروعيةدليل : الفرع الثاين 

 الفرع األول 
 املقصود باحليازة 

  اًصطالحوايستلزم بيان معناها لغة  وحتديد املقصود باحليازة
 : لغة تعريف احليازة-أوالً

            ، وكل  اجلمع: ز  ْوو احلَ ،  )١(  الشيءِ  وضمُّ اجلمُع : ُزْواحلَ: احليازة يف اللغة هي   
ليـه   إِ ُهة وحـازَ  ياَززاً وحِ ْوه حَ و غري ذلك فقد حازَ    ىل نفسه من مال أَ     إِ  شيئاً مَّمن ضَ 
  وحـاز العقـارَ     حاز املالَ  : يقال .هكَلَ ومَ ُهمَّ ضَ :وحاز الشيء حيازة  ،  )٢(ليه   إِ ُهاَزَتواْح
 .)٣( إىل نفسه  ويقال احتازُه.ه وامتلكهضمَّ : )احتازه(و

 ، أن احليازة لغة تقترب من امللكية عندما تستعمل         من املعاين السابقة   نستفيدو
، كما أا تدل على السيطرة على املـال وإحكـام           كلمة احليازة مبعىن الضم وامللك    

 .عليه القبض أو السيطرة 
 :عريف احليازة يف االصطالح  ت-ثانيا 

 وجرى بالتصـرف    عليهاوضع اليد   ومعىن حاز   ":  بقوله احليازةوق  زرُّ عرف
 .)٤(" فيها

                                                           
 . ٧٠٢، ص١ج,   القاموس المحيط ,الفيروز أبادي) ١(
 . ٣٨٨، ص٣لسان العرب، ج,  ابن منظور) ٢(
 .٢٠٦ ، ص١ج, المعجم الوسيط,  مجمع اللغة العربية، اإلدارة العامة للمجمعات وإحياء التراث)٣(
 عبـداهللا بـن أبـي زيـد       وق ، شرحه على متن رسالة       زربوف  بن عيسى الفأس المعر   محمد  بن   أحمد) ٤(

 . ٣١٤ص, ٢ج, طد , )هـ١٤٠٢/م١٩٨٢ (, لبنان– بيروت ,، دار الفكرالقيرواني
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وضع اليد على الشـيء واالسـتيالء   ":  يف حاشيته، بأاسوقيكما عرفها الد  
 سكان أو زرع أو غرس أو بيـع أو        إ سكىن أو    يكون بواحد من أمور   عليه والتصرف   

 .)١( "أو قطع شجرهدم أو بناء 
علـى الشـيء     وضـع اليـد   ": بأاالدردير يف الشرح الصغري     كما عرفها   

 . )٢("عليه واالستيالء
، ر أو عقـار فإذا كان يف يـد رجـل دا   ":، يف قولهةبن قداماكما بني معناها  

ء و اهلدم و البنـا و العمارة اإلعارة و اإلجارة     و   يتصرف فيها تصرف املالك بالسكىن    
، واستمرارها مـن    امللكعلى  دليل  اليد  أن   ":خرآبني يف موضع     و ،)٣("من غري منازع  

، كما لـو شـاهد   جاز أن يشهد هباف, )٤(ازع، يقويها فجرت جمرى االستفاضة  غري من 
  .)٥("بةيع وإرث وهسبب اليد من ب
، متصرفا فيها السنني     لدار أن يكون الرجل حائزاً    ":قولهب بن القيم ا عرفها   كما

نسبها إىل نفسـه ويضـيفها إىل       ويبالبناء واهلدم و اإلجارة والعمارة      لعديدة الطويلة   ا
 .)٦("ملكه

، فقد دارت معظمها    فقهاء املسلمني يف تعريف احليازة    ومع كثرة ما قيل من ال     
 . وضع اليد واالستيالء على الشيء بقصد متلكه: أن احليازة هيهوحول معىن واحد 

، كما استعملها الـبعض     للتعبري عن احليازة  " ليدا": لفظ بعضهمستعمل   ا وقد
 املصطلح نفسه يف التمييز     كما استخدم ،  هـاألخر للداللة على املال الذي ال مالك ل       

، ارج، أي الذي ليس بيده املال، مطلقني على املدعي تعبري اخل عليهىبني املدعي واملدع  
شيء حمل احليـازة أي     ، وهو الذي يضع يده على ال       عليه ىوتعبري الداخل على املدع   

 .)٧(واضع اليد
لفقـه اإلسـالمي يف     وضح املدى الذي وصل إليه ا     ت عن احليازة    هذه التعابري و

الـة أو   ، بل باعتبارها د   باعتبارها من أسباب اكتساب امللك    ، ليس فقط    حليازةامحايته  
                                                           

، نـان  لب -بيـروت   ،  الكتب العلميـة   دار   , الشرح الكبير  على محمد بن أحمد الدسوقي، حاشية الدسوقي     ) ١(
 .١٦٩ص , ٦ج, ١ط, )م١٩٩٦/هـ١٤١٧(

 القـاهرة،   - مصر،   دار المعارف  ,على اقرب المسالك إلى مذهب اإلمام مالك      الشرح الصغير   الدردير،  ) ٢(
 .٣١٩ ص,٤ج ط، .د, ت.د

 .٢٥٥٩، ص٢ط، ج.د, )م٢٠٠٤(بيت األفكار الدولية، لبنان،  , المغني,اإلمام ابن قدامه) ٣(
  . ٢٠١.ص, هار الذي يتحدث به الناس، وفاض بينهم، ابن القيم، الطرق الحكميةاالشت: االستفاضة هي) ٤(
  . ٢٥٥٩ ، ص ٢ج, المغني, اإلمام ابن قدامه) ٥(
دار الكتـب العلميـة،      تحقيق محمد حامد الفقي،      , الطرق الحكمية في السياسة الشرعية     ,اإلمام ابن القيم  ) ٦(

 .١١٥و  ٨٩ص ، د ت، د ط, لبنان-بيروت
ـ ١٤٠٦( ,لبنان – دار الكتب العلمية بيروت   ,  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع     ,كاسانيال )٧( , )م١٩٨٦/ـه

 .٢٢٦ و ٢٢٤ص, ٦ج, ٢ط
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 ، وأن احلماية مقررة للحيازة لذاهتا وبصرف النظر عن كون         قرينة أو عالمة على امللك    
 . أو غري مالك مالكاًاحلائز

، )١("يد ذي اليد تدل علـى امللـك       ن  أل"  :وقد فسر ذلك السرخسي بقوله    
من خيرب عما    عليه ى، واملدع عي من خيرب عما يف يد غريه لنفسه       املد" :ويقول الكاساين 

م ملن خيـرب    أن املدعي اس  " بقوله   خرآ، وهو ما وضحه يف موضع       "لنفسهيف يد نفسه    
 اليد  ي، خبالف ذ   عليه تعبري اخلارج   ن، وهو ما كانوا يطلقو    )٢("ه لنفسه عما يف يد غري   

أن املدعي  آخر  ، وبتعبري   لنفسه، الذي خيرب عما يف يد نفسه        أو الداخل أو املدعى عليه    
 .)٣( عليه هو من يتمسك بالظاهرى، وأن املدعمن يتمسك بغري الظاهر

اليد وحدها ال تفيـد      أن   ، أي  ويد ملك  أمانةواليد عند احلنفية تتنوع إىل يد       
 .)٤(، بل البد أن يكون معها تصرف من واضع اليد فيما وضع يده عليهالعلم بامللك

، جاعلني منـها    الكية تعبري احليازة يف التعريف    استعمل امل ويف املذهب املالكي،    
 يف مدونتـه عـن       مالك مامنظرية متكاملة، إذ استند معظم املالكية على ما دونه اإل         

 .)٥(احليازة 
 بدراسـة   ية اهتماماً أن املذهب املالكي يعد من أكثر املذاهب الفقه       ذكر هنا   أو

، كما هو احلال يف كتـاب الشـهادات          كبرياً اهتماماً ها، حيث أوال  موضوع احليازة 
أن اليد عبـارة عـن القـرب        "اإلمام القرايف     يقول .)٦(مام مالك بن أنس   مبدونة اإل 

 عليه ونعله ومنطقته ويليه البساط الذي هـو         واالتصال وأعظمها ثياب اإلنسان اليت    
يليـه  ليه الدابة اليت هو سائقها أو قائـدها و        يجالس عليه، والدابة اليت هو راكبها، و      

 .)٧("ساكنها اليت هو الدار
                                                           

 .٤٤ص, ١٧، ج١ط, )م١٩٩٣/ هـ١٤١٤( ,لبنان –بيروت  ,الكتب العلمية دار , المبسوط ,السرخسي) ١(
 .٢٢٤ص, ٦ج , بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع,الكاساني) ٢(
محمد نعيم ياسين، نظرية الدعوى بـين الشـريعة اإلسـالمية وقـانون             : نظرالالستزادة عن الدعوى     )٣(

 . ٨٧ إلى٧٣المرافعات المدنية والتجارية، ص
 .٢٢٤ ص,٦ ج , بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع,الكاساني) ٤(
 لبنـان،   -بيـروت   ,  دار الفكـر   , المدونة الكبرى ومعهـا مقـدمات ابـن رشـد          ,اإلمام مالك بن أنس   ) ٥(

 .١٠١إلى٩٩ص, ٤ج , ط. د،)م١٩٧٨/هـ١٣٩٨(
بإشراف مركز تبادل القيم    ,  المقارن بالقانون   الحيازة والتقادم في الفقه اإلسالمي     ,محمد عبد الجواد محمد   ) ٦(

 .١٠ص, د ط, )م١٩٧٨(, مصر, الهيئة المصرية للكتاب, الثقافية بالشعبة القومية لليونسكو
، الفرق الرابع والثالثون    ٧٨ص, ٤، ج  لبنان، د ت، د ط     -  بيروت , عالم الكتب  , الفروق ,اإلمام القرافي ) ٧(

  .بعد المائتين
ـ  ١٣٩٨(, دار الفكـر  ,  مواهب الجليـل لشـرح مختصـر خليـل         ,لحطابا  *   ,٦ج, ٢ط, )م١٩٧٨/ـ ه
 .٢١٠و٢٠٩ص   
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، اسـتنادا   )١(ويف املذهب الشافعي، اعتمد الشافعي على األخذ بظاهر األمور        
 ولعـل   يلّنكم ختتصـمون إ   إا أنا بشر و   إمن": حلديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      

، فمن قضيت   ا أمسع منه  ممعلى حنو   أقضي له   و،  من بعض حبجته  يكون أحلن   أن  بعضكم  
 .)٢(" فإمنا أقطع له قطعة من النار, فال يأخذمن حق أخيه شيئاًله 

إذا : "، منـها  )٣( عدة فروض  -رمحه اهللا -ولتوضيح ذلك، ضرب لنا الشافعي     
هو يف يد أحدمها دون اآلخر فأقاما معاً عليه بينة فالبينة بينة            تداعى الرجالن الشيء و   

 ".الذي هو يف يده
ت الدار يف يدي رجل أو العبـد أو األرض أو           إذا كان و: " قال خرآويف فرض   

فادعى آخر أنـه    ... الدابة أو األمة أو الثوب فأقام الرجل البينة أنه أشتراه من فالن             
 ."ه يقضى بالثوب للذي هو يف يديهفإن... شتراه من رجل وهو ميلكه ا

وإذا كان الثوب يف يدي رجل فأقام رجالن عليه البينة          : "قال ثالث   فرضويف  
 ."يقضى به بينهما نصفني... كل واحد منهما يقيم البينة أنه ثوبه 

، وقد ورد يف فتاوى ابـن        يف املذهب احلنبلي ما يعارض فكرة احليازة       أجدمل  و
ن جمهول إحيث ) ن كان مغصوباً إأي ( ق من مال غري معلوم  جيوز استيفاء احل  : "تيمية

 .)٤("دعى أنه ملكهااحلال كاملعدوم، واألصل فيما بيد املسلم أن يكون ملكاً له إن 
 كمالـك وأمحـد وأيب   –وأما اجلمهور " :ويقول ابن القيم يف الطرق احلكمية     

فمـن أهـدر    ...  كاليد   ... فإم نظروا إىل القرائن الظاهرة والظن الغالب         –حنيفة  
 .)٥(األمارات والعالمات يف الشرع بالكلية فقد عطَّل كثرياً من األحكام

،  الفقهاء احملدثني تعريف احليازة    ، حاول جانب من   ويف الفقه اإلسالمي احلديث   
 .سبق لنا توضحيه يف تعريف احليازةاستنادا على ما ذكره الفقهاء القدامى على حنو ما 

                                                           
,  د ت   لبنان، – والنشر، بيروت     دار المعرفة للطباعة   , األم ,دريس الشافعي إاإلمام أبى عبد اهللا محمد بن       ) ١(

 .١٩٩ و ١٩٨ ص,٦  ج ,د ط
 –بيـروت   , دار ابن كثيـر   , مصطفى ديب البغا  : تحقيق, صحيح البخاري ,  محمد بن إسماعيل البخاري    )٢(

 .واللفظ له, )٦٥٦٦(رقم الحديث , ٢٥٥٥ص, ٦ج, د ط, )م١٩٨٧/هـ١٤٠٧(, لبنان
, دار إحيـاء التـراث للنشـر      ,  محمد فؤاد عبدالباقي   تحقيق, صحيح مسلم , مسلم بن الحجاج القشيري       * 

 ).١٧١٣(ورقم الحديث, ١٣٣٧ص, ٣ج, د ط, د ت,   لبنان–بيروت 
 .٢٣٨ -٢٣٦ص, ٦ ج,األم, اإلمام الشافعي) ٣(
,  السـعودية  –دار عـالم الكتـب بالريـاض        , مجمـوع الفتـاوى   , أحمد بن عبـدالحليم بـن تيميـة       ) ٤(

 .٣٢٣ص, ٢٩ج, ط.د, )م١٩٩١/هـ١٤١٢(
 .١٠٠ و ٩٧ص, ابن القيم، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية) ٥(
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الشيء املباح وهي سـبب  وضع اليد على     ":، بأا يازة احل بعضهمحيث عرف   
  .)١(" فعلي منشئ للملكية

ومل ،   أا فقط محاية للحيازة املادية     أنه ينظر للحيازة على   ويعيب هذا التعريف    
) احلائز(ن الشريعة حتمي واضع اليد      إ كاملالك حيث    وزيتطرق للتصرف يف الشيء احمل    

ع اليد على الشيء الذي يعلم واضع اليد أنه لـيس            حمرِّمة وض  ,على اعتبار أنه مالك   
 .كما وضعت للحيازة الصحيحة شروطاً سأتعرض هلا يف هذه الدراسة, له

 صائب، فقد عرفها رأي      تعريفات الفقه اإلسالمي للحيازة    ، وعلى هدي  عليهف
وضع اليد على الشيء واالستيالء عليه والتصرف فيه تصـرف          ": بأا  -كما أرى  – 

 .)٢(" أمالكهماملالك يف
ع بني كـل تعريفـات الفقـه        ، جيم تعريف للحيازة يف الفقه اإلسالمي    الوهذا  
ها ءويبني وضوح احليـازة وهـدو     ، فهو يتضمن املعىن املقصود من احليازة        اإلسالمي

 حفاظـا علـى     تهيبني فكرة احليازة باعتبارها تعبري عن مركز جيب محاي        واستمرارها و 
 .ذلكاألمن والنظام  حىت يثبت عكس 

 
 الفرع الثاين 

  يف الشريعة  ومحايتهااحليازة مشروعيةدليل 
 م السـنة أ   مقرآن الكـرمي أ    يف ال   عديدة سواءً   أدلة  ومحايتها  احليازة ملشروعية 

 :كما يلي سأتناوله، وهو ما مجاعاإل
 : يف القرآن ومحايتها احليازةمشروعيةأدلة  -أوالً

لى اآليات املباشـرة الـيت تـنص         يف القرآن الكرمي ال تقتصر ع      وهذه األدلة 
، أو اآليات اليت تنص مباشـرة علـى         لى منع التعدي على حيازة اآلخرين     صراحة ع 

                                                           
مكتبة عبداهللا  , ، المدخــل و األمـوال و الحقوق و الملكية و العقود         لفقه اإلسالمي ا ,محمد سالم مدكور  ) ١(

 .١١١ص, ط.د ت ،.وهبة، مصر، د
 . وما بعدها٥١ص , الحيازة والتقادم في الفقه اإلسالمي,قرب هذا، محمد عبد الجواد   * 

,  الرياض –السعودية  , دار عالم الكتب  ,  مختارات من أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية         )٢(
 : هذا التعريف للباحث عبداللطيف آل الشيخ حيث يقول        وقريب من , ٣١٩ص, ١ط, )م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤(
عبـد  "في ملكه من غيـر منـازع      وضع اليد على الشيء واستمرارها مع التصرف فيه تصرف المالك           "

رسالة غير منشورة قدمت للمعهـد       , الحيازة والتقادم في الفقه اإلسالمي     ,اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ     
  .٩٣ص, هـ١٤٠٣عام, العالي للقضاء لنيل درجة الماجستير

لمرافعـات   نظرية الدعوى بين الشريعة اإلسـالمية وقـانون ا         ,محمد نعيم ياسين   :انظر هذا   قريب من    * 
 .٢٤٤ص, المدنية والتجارية
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ن القرآن الكرمي يف جمموع آياته وضع جمموعة من املبادئ          إاستعمال لفظ احليازة، بل     
 عـن   ى، سواء كان ذلك يف اآليات اليت تنـه        م أي مساس حبقوق ومال الغري      جترّ اليت

، إذ   التصرفات اليت قد تؤذي حـق الغـري         غريها من  م األذى أ  م التعدي أ  مأالسرقة  
، أنه ال حيل مال امـرئ إال بطيـب          ن الكرمي والسنة النبوية املطهرة    األصل يف القرآ  

 لَكُـمْ عـن شـيْءٍ مِّنْـهُ �َفْسـاً فَكُلُـوهُ هنِيئـاً                   فَـإِن طِـبْن     { :نفسه،مصداقا لقوله تعـاىل   
 .)١(}مَّرِيئاً

  ية منها  آ يف أكثر من     ى الشارع احلكيم عن أكل أموال الناس بالباطل       حيث
والَ تَـأْكُلُواْ أَمْــوالَكُمْ بيْـنكُمْ بِالْباطِـلِ وتُـدْلُواْ بِهـا إِلَـى الْحُكَّــامِ       { :قولـه تعــاىل 

       أَ�ْـتُمْ تَعْلَمُـونالِ النَّاسِ بِاإلِثْمِ والَ { :ومنها قولـه تعـاىل   ،)٢(}لِتَأْكُلُواْ فَرِيقاً مِّنْ أَمْوو
 : ومنها قول اهللا تعـاىل ،)٣(}تَأْكُلُواْ أَمْوالَهُمْ إِلَى أَمْوالِكُمْ إِ�َّـهُ كَـان حُوبـاً كَـبِرياً           

كما وردت آيـات     ،)٤(}يا أَيها الَّذِين آمنُواْ الَ تَأْكُلُواْ أَمْوالَكُمْ بيْنكُمْ بِالْباطِـلِ           {
والسَّـارِقُ والسَّـارِقَةُ    { :ري، منها قول اهللا تعـاىل     غل مال الص  كثرية حترم السرقة وأك   

           كِـيمح زِيزاللَّهُ عاللَّهِ و ا �َكَاالً مِّنبا كَسبِم آءزا جهُمومنها قول   )٥(}فَاقْطَعُواْ أَيْدِي ،
مى ظُلْمـاً إِ�َّمـا يـأْكُلُون فِـي      إِنَّ الَّذِين يأْكُلُون أَمْوالَ الْيتَـا     {: اليتامى اهللا يف حترمي أكل أموال    

 .)٦(}بُطُو�ِهِمْ �َاراً وسيصْلَوْن سعِرياً
، وذلك   حقوق كل مسلم وحترم أي تعد عليه       اآليات يف جمموعها حتمي   وهذه  
حمـى  ، إذ األصل يف احليازة أا تُ      ن عدم تضمنها لفظ  احليازة صراحة      على الرغم م  

 .رينة دالة عليهقباعتبارها سبب من أسباب امللك و
 :يف السنةومحايتها  احليازة مشروعية أدلة -ثانياً

 جندها يف السنة القولية والفعليـة الـيت متنـع            ومحايتها أدلة مشروعية احليازة  
 .فهي حتمي احليازة مباشرة أو ضمناً, التعدي على حقوق الغري

                                                           
 . من سورة النساء ٤من اآلية رقم) ١(
 . من سورة البقرة ١٨٨من اآلية رقم) ٢(
 .من اآلية الثانية من سورة النساء ) ٣(
 . من سورة النساء ٢٩من اآلية رقم) ٤(
 . من سورة المائدة ٣٨من اآلية رقم) ٥(
 . من سورة النساء ١٠من اآلية رقم) ٦(
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 :محاية احليازةمشروعية و السنة القولية يف – ١
اليت ميكن مـن خالهلـا       يد من األحاديث  ة القولية العد  تضمنت السنة النبوي  

 عنصلى اهللا عليه وسلم     يه  :  منها محاية الشريعة للحيازة  مشروعية و االستدالل على   
 نكم ختتصمون إيلّ  إإمنا أنا بشر و   ": عليه الصالة والسالم  ال  قعندما  الدعوى دون حق    

، فمن  حنو مما أمسع منه   على  أقضي له   ومن بعض،   حبجته  يكون أحلن   أن  ولعل بعضكم   
  .)١("فإمنا أقطع له قطعة من النار,  فال يأخذمن حق أخيه شيئاًقضيت له 

ى ، رو اب اكتساب امللك مبضي املـدة     على اعتبار احليازة سبب من أسب     أيضاً  
، )٢(" عشر سنني فهو له    من حاز شيئاً  ":  قال صلى اهللا عليه وسلم    النيب    مالك أن  اإلمام

من احتاز شيئاً عشر سنني فهو       ":، قوله صلى اهللا عليه وسلم     ىخركما جاء يف رواية أ    
 .)٣("له

 على خمتصر خليـل يف فقـه        ،ليل للحطاب رمحه اهللا   وقد جاء يف مواهب اجل    
، ذكر أن هذا احلـديث      حديث من حاز شيئا عشر سنني فهو له       ، بعد أن ذكر     املالكية

 دلل على احلديث مبـا      ، وقد م وابن وهب وابن عبد احلكم وأصبغ      أخذ به ابن القاس   
 . )٤(رواه أبو داود يف مراسيله عن زيد ابن أسلم

يث رسـول اهللا    ، وحـد  )٥(وقد حاول فقهاء املالكية التوفيق بني هذا احلديث       
، باعتبار حديث احليازة    )٦("ال يبطل حق امرئ مسلم وإن قدم      ": صلى اهللا عليه وسلم   

                                                           
 .٣٠ص سبق تخريجه )١(
هذا الحديث ورد في كنز     و،  ٩٩ ص ,٤ج,  المدونة الكبرى ومعها مقدمات ابن رشد      ,اإلمام مالك بن أنس   ) ٢(

مؤسسـة  طبعـة   , ٨٩٨ ص ٣ ج ,العمال في سنن األقوال واألفعال للشيخ عالء الدين على المتقي الهندي          
  ". عشر سنين فهي لهمن احتاز ارضاً: "بلفظ, )٩٠٨٨(ورقم الحديث, )هـ ١٤٠٩(, الرسالة

, ١ط, )هـ١٤٠٨(,  لبنان –بيروت  , مؤسسة الرسالة , المراسيل,  سليمان بن األشعث السجستاني أبو داود      )٣(
 من حاز على خصمه شيئاً     ":كما ورد الحديث عند ابن فرحون بلفظ      , )٣٩٤(رقم الحديث   , ٢٨٦ص, ١ج

دار الكتـب   , األقضية ومناهج األحكـام   تبصرة الحكام في أصول     , ابن فرحون , "عشر سنين فهو أحق به    
 .٨٤، ص٢، ج)هـ١٣٠١(، ١ لبنان، ط–العلمية، بيروت 

 .٢٢٣ ص,٦ج, مواهب الجليل لشرح مختصر خليل, الحطاب) ٤(
 .١٠٠ ص, الحيازة والتقادم في الفقه اإلسالمي,عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ) ٥(
منين عمر بن الخطاب إلى أبي موسى األشـعري حيـث ورد             الغالب أن قريباً منه من خطاب أمير المؤ        )٦(

وال يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق فـإن                  : "فيه
راجعه وقدم له وعلق عليه طـه        ,لميناعالم الموقعين عن رب الع    إ, ابن القيم , "الحق قديم ال يبطله شيء    

حيث لم أجده في كتب     , ١١٠ إلى ٨٦ ص ١ج لبنان، د ط،     – بيروتد ت،    ،دار الجيل عبدالرؤوف سعد،   
السـابق  , الحيازة والتقادم في الفقه اإلسالمي    : وقد ذكر الباحث عبداللطيف آل الشيخ في رسالته       , الحديث

وبحثت عنه في الكنز طبعـة      , اإلشارة إليها أن هذا الحديث في كنز العمال ولم يذكر له رقماً وال صفحة             
 .الة ولعلني لم أهتد إليهالرس
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 املانعة من الطلـب بالغيبـة       معلل بوجود األسباب  ، وأن احلديث املذكور     حديث عام 
سـباب العامـة    ، أما إذا توافرت األ    )١(البعيدة وعدم القدرة على الطلب مع احلضور      

 .)٢(، فإنه جيب االعتداد حبديث احليازة لعموميتهللحيازة أو وضع اليد
، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه        عباس رضي اهللا عنهما    حديث ابن ويؤكد ذلك   

 اليمني  ولكن رجال وأمواهلم    دماء ناسس بدعواهم الدعى    لو يعطى النا   ":وسلم قال 
 . )٣(" عليهىعلى املدع

 وعـدم   ،عن إدعاء مال املسلمني بغري بينـة      ، النهي   ويستدل من هذا احلديث   
ن البينة على املدعي    إ، بل   وأنه ال يعطى الشخص جملرد ادعائه      النظر إىل الدعوى جمردة   

 . على من أنكر نيواليم
 صلى  ، من حديث رسول اهللا     وفعالً كن االستدالل عليه قوالً    مي وهو ما نفس ما   

ح ي حيث ورد يف صـح     اع األشعث واليهودي على قطعة أرض،      يف نز  اهللا عليه وسلم  
من حلف على ميني وهو فاجر ليقتطـع  : "البخاري قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم    

 واهللا   يفّ :ن قيس  ب قال فقال األشعث  , رئ مسلم لقي اهللا وهو عليه غضبان      هبا مال ام  
لنيب صلى اهللا   إيل ا ، فقدمته    أرض فجحدين  من اليهود  كان بيين وبني رجل      كان ذلك 

فقال  ، ال قلت : قال ،ةألك بين  : يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       ، فقال عليه وسلم 
اهللا ، فـأنزل     حيلـف ويـذهب مبـايل      اً يا رسول اهللا إذ    : قلت  قال ,حلفالليهودي  

  .)٤( إىل آخر اآلية }...قَلِيال ين يشْتَرُون بِعهْدِ اللَّهِ وأَيْما�ِهِمْ ثَمناً إِنَّ الَّذِ{:تعاىل
                                                           

 .٢٢٩ص, ٦ ج, مواهب الجليل لشرح مختصر خليل,الحطاب) ١(
-االسـكندرية ,  منشأة المعـارف   , اكتساب الملكية العقارية بالحيازة في الفقه اإلسالمي       ,عدلي أمير خالد  ) ٢(

 . و ما بعدهما٩٧ و ٩٦ ص,د ط, د ت, مصر
، ٢٤٧ و   ٢٤٦ص" عة وقانون المرافعات المدنية والتجارية     نظرية الدعوى بين الشري    ,محمد نعيم ياسين  *    

حيث ذكر أن الناظر ألول وهلة، قد يتبين له ثمة تعارض بين الحديثين، ولكن األمر ليس كذلك، إذ معنى                   
الحديث األول أن حيازة الشيء ال تنقل ملكيته إلى الحائز بذاتها، وإنما تدل أنه إذا انتقل إلى يـد الحـائز                     

 مع توافر شروط الحيازة، من حضور المحوز عليه وعلمه وسـكوته دون اعتـراض،               بتصرف مشروع 
اعتبرت الحيازة حجة شرعية دالة على الملك ال يقف أمامها إقرار الحائز بعدم أحقيته بالشيء المحـوز،                 

لـة  الطويوال اعتبار بالبينة هنا، إذ أن قرينة الحيازة أقوى، ومعنى الحديث أن من حاز شيئا تلك المـدة                   
الشيء، وذلك إذا ادعى الحائز ملكيته أمام القاضي ولم يقر بملكيته لخصمه، حيـث              ذلك  يحكم له بملكية    

 أن الحيازة ال تنقل الملك من المحوز عليه إلى الحائز ولكنها تدل عليه، أما الحديث الثاني                 ,ذكر ابن رشد  
المدة إذا اقترن بالحيازة الخاصة     فيدل على أن الحقوق ال تنقضي وال تنتقل بمضي المدة، غير أن مضي              

 .كما ذكرها الفقهاء، كانت قرينة على انتقال الملك ونوعا من الحجة الدالة عليه
 .واللفظ له) ١٧١١(، رقم الحديث ١٣٣٦، ص٣مسلم، صحيح مسلم، جاإلمام ) ٣(

 ).٤٢٧٧(رقم الحديث, ١٦٥٦ص, ٤ج, صحيح البخاري, اإلمام البخاري    * 
 .)٢٥٢٣(رقم الحديث , ٩٤٨ص, ٢ج, صحيح البخاري, رياإلمام البخا) ٤(
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، عليه وسلم ، فحكم النيب صلى     األشعث بن قيس عجز عن البينة     فنرى هنا أن    
، على األرض دون أن يسأله عن امللك      لليهودي على أساس أنه احلائز أو واضع اليد         

 .)١( صلى اهللا عليه وسلم لليد واحليازةوهو ما يدلل على اعتباره
 :محاية احليازةمشروعية و السنة الفعلية يف – ٢

محاية الشريعة صراحة    مشروعية و  أما عن السنة الفعلية اليت يستدل منها على       
، حيث ميكن االسـتدالل باإلضـافة حلـديث         )٢(لظاهر فهي كثرية  ا حسبللحيازة  

لفعلية لرسول صـلى اهللا عليـه       ل السنة ا  األشعث بن قيس السابق بعدة أحاديث متث      
 :ية احليازة يف الشريعة اإلسالمية، منها ، بالنسبة حلماوسلم

جاء رجل من حضرموت ورجل من      : علقمة بن وائل عن أبيه قال      عن   يما رو 
غلـبين  قد  يا رسول اهللا إن هذا      : صلى اهللا عليه وسلم فقال احلضرمي      النيب  إىل كندة

هي أرضي يف يدي أزرعها ليس لـه فيهـا          : فقال الكندي , كانت أليب يل  على أرض   
فلك : "قال, قال ال " ألك بّينة : " صلى اهللا عليه وسلم للحضرمي     رسول اهللا فقال  , حق
ليس يتورع من   وما حلف عليه    على   فاجر ال يبايل     يا رسول اهللا إن الرجل    : قال" ميينه
ول اهللا صلى اهللا عليه ال رسقف ,فانطلق ليحلف, "كليس لك منه إال ذل    : "فقال, شيء

 .)٣(" ليأكله ظلماً ليلقّين اهللا وهو عنه معرضمالهأما لئن حلف على  ":وسلم ملا أدبر
 :احليازة محايةمشروعية و على مجاعاإل -ثالثا

 يف  ، فإن أحداً   بالعناية الفائقة بفكرة احليازة    وعلى الرغم من تفرد الفقه املالكي     
،  يعترض على األخذ بنظريـة احليـازة        ينكر أو  الفقه اإلسالمي يف جمموع مذاهبه مل     

، كـان   عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       احلديث القويل وذلك على الرغم من أن      
واملرسـل  ، )٤(، وهي من أقوى املراسيليق سعيد ابن املسيب رضي اهللا عنه  بطر مرسالً

                                                           
 .١٠٦ ص,الحيازة والتقادم في الفقه اإلسالمي, عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ )١(
 .وما بعدها ٦١ص, اكتساب الملكية العقارية بالحيازة في الفقه اإلسالمي, عدلي أمير خالد) ٢(
 .)١٣٩( الحديث رقم, ١٢٣ص, ١ج, صحيح مسلم, اإلمام مسلم )٣(
  لبنـان،  -مقدمة ابن الصـالح فـي علـوم الحـديث، دار الكتـب العلميـة، بيـروت                  , ابن الصالح ) ٤(

 .٢٦ و ٢٥ص, د ط, )م١٩٧٨/هـ١٣٩٨( 
شرح أحمد شاكر، مكتبـة المعـارف،       , الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث     , الحافظ ابن كثير   *    

، وقـال المرسـل قـول غيـر         ١٦٠إلى١٥٣، ص ١ج) م١٩٩٦-هـ  ١٤١٧(،  ١السعودية، ط -الرياض
مالك وأبـي   حتجاج به مذهب    واال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقال في موضع آخر          : الصحابي

، أما الشافعي فنص على أن مرسالت سعيد بـن المسـيب            حنيفة، وهو محكي عن اإلمام أحمد في رواية       
 .حسان
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 لـنيب  عـن ا   ي ما رو  يدعمها كذلك .)١(هو ما سقط من آخر إسناده من بعد التابعي        
, قبل القضاء يسأل عن البّينة ومن أهم البينات اليد الظاهرة         ، أنه   صلى اهللا عليه وسلم   

 . ذلكبيانكما سبق  فإن عدمت فيلجأ لليمني
، وضع وصـف أو     يف معظم املذاهب الفقهية    -كما سبق - حاول الفقهاء    وقد

نـه علـى    ، األمر الذي يستدل م    ة اليت حتميها الشريعة   تعريف دقيق يدلل على احلياز    
، وهو ما متثل يف نقل كتب الفقـه         سالمي على تقرير احلماية للحيازة    إمجاع الفقه اإل  

، تؤكـد يف    هللا عليه وسلم من أقوال أو أفعـال       اإلسالمي ملا ورد عن الرسول صلى ا      
 .للحيازة محاية الشريعةو  ملشروعيةمضموا السند الشرعي

                                                           
ـ ١٤١٧(,  السعودية -الرياض,  مكتبة المعارف  ,تيسير مصطلح الحديث  , محمود الطحان  )١( , )م١٩٩٦/هـ

أن الحديث المرسل صحيح ويحتج به عند األئمة الثالثة أبو حنيفة ومالك وأحمـد              : "ويقول, ٧١ص, ٩ط
أن مـن أمثلتـه مـا       : ويقول أيضاً , في المشهور عنه بشرط أن يكون المرسل ثقة وال يرسل إال عن ثقة            

والمرسل فيه هو التابعي الكبير     , البيوع في حديث النهي عن المزابنة     أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب       
, ٣ج, والحديث الذي ذكره موجود في صحيح مسـلم       : قال الباحث , ٧٣-٧١انظر ص , سعيد بن المسيب  

 .)١٥٣٩(ورقم الحديث , ١١٦٨ص
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 : فرعني كالتايلإىلهذا املطلب وقد قسمت 
 احليازة وسيلة حلفظ األمن واالستقرار يف اجملتمعمحاية : الفرع األول
 احليازة وسيلة لتحقيق الصاحل اخلاص لألفرادمحاية : الفرع الثاين
 

 الفرع األول
 احليازة وسيلة حلفظ األمن واالستقرار يف اجملتمعمحاية 

وىل من ناحية محاية اجملتمع، إذ بدون احلمايـة املقـررة           وهذه احلكمة تعد األ   
حلماية األوضاع الظاهرة يف اجملتمع، يتنحى النظام وتسود شريعة الغاب، وحتل القوة            

 .مها غاية وهدف أي نظام قضائيالذين  حمل األمن واالستقرار  العنفوالفوضى أو
من نزاع على حنو     األساس قضى النيب صلى اهللا عليه وسلم يف أكثر            هذا وعلى

، على أساس الظاهر عند ختلف بينة املدعي، وهو ما يدلل على اعتداد النيب              تما أسلف 
ثبوت امللكيـة مـن     التوقف عند   صلى اهللا عليه وسلم باحليازة كوضع ظاهر، دون         

، األمر الذي  عديدةعدمه، إذ ال خيفى على اجلميع أن إثبات امللكية قد حيتاج لسنوات             
شقاق، مما يدفع أحدمها    بني األفراد املتنازعني، ويشعل نار اخلالف وال      يزيد االحتكاك   

 . بينهماخر، حىت تستتب ملكيته حملل الرتاع الدائر للفتك باآل
ن حسم موضوع الرتاع بطريقة سريعة على أساس احليـازة،          أ ومما ال شك فيه   

حلق أن يثبته   ع صاحب ا   على حق الطرف األخر يف امللكية، إذا يستطي        ال يعترب اعتداءً  
 .رض يف هذا اإلثبات مع الوضع الظاهر أو احليازةا، وال تعبكل الطرق

 مـن    ضد احلائز الظاهر، أن يطالب حبقه بدالً       ومن مث فعلى كل من يدعي حقاً      
اقتضائه بنفسه، وذلك عن طريق رفع دعوى احلق أو امللكية، بإثبات ما يدعيه مـن               

 احلقوق بالقوة ولو كـان مغتصـبها هـو          ز، إذ ال جيوز اغتصاب    وملكية الشيء احمل  
صاحب احلق نفسه، وهنا تتجلى احلكمة من محاية احليازة، إذ القول بغري ذلك يؤدي              

 محاية احليازة تؤدي يف الواقـع إىل محايـة       أيضاً  بني األفراد يف اجملتمع    ىالفوضلسيادة  
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 يكون عن ملـٍك   ألن احلوز؛ا عند فقهاء الشريعة أعم من امللك إبل  , )١(احلق العيين 
 .)٢(واألعم ال يدل على األخص, فهو أعم وامللك أخص, وعن غريه

واالعتبار السابق يف محاية احليازة، قد يتصور منه أن احلماية املقررة للحيازة قد             
 .تؤدي يف بعض األحوال، حلماية غري أصحاب احلقوق

عتبارها حالـة   وميكن الرد على ذلك، بأن احلماية املقررة للحيازة مقررة هلا با          
، ومع ذلك فإن تقرير احليازة لغري صاحب        )٣(واقعية ينبغي لتقريرها توافر شروط معينة     

احلق، ليس معناه ضياع حق صاحب احلق، بل يكون إثبات حقه عن طريق دعـوى               
 . املطالبة بأصل احلق

 الفرع الثاين
 احليازة وسيلة لتحقيق الصاحل اخلاص لألفرادمحاية 

 محاية احليازة كوسيلة لتحقيق الصاحل اخلاص لألفـراد، يف          وتتجلى احلكمة من  
 :عدة أمور منها

 :أن احليازة هي املمارسة الفعلية للحق -أوالً
، والذي هو عبارة عن سلطة لشـخص علـى          )٤(احلق العيين ويتجلى هذا يف    

شيء، واحليازة هي السيطرة الفعلية على هذا الشيء، مثل حيازة حق امللكية أو حق              
اع أو حق االرتفاق أو حق الرهن الرمسي أو احليازي أو حق االمتيـاز أو حـق                 االنتف

 .هحقه يؤدي إىل حرمانه منحيازة االختصاص، ويالحظ أن حرمان صاحب احلق من 
                                                           

 , )م٢٠٠١(, ط مصـر، د     –، القاهرة  دار النهضة العربية   ,قانون القضاء المدني  في   الوسيط   ,فتحي والي ) ١(
 .٨٦ ص,٤٩بند
 ,٣ط, )م٢٠٠١(,  مصـر  –القـاهرة   , ، دار النهضـة العربيـة      مبادئ القضاء المـدني    ,وجدي راغب    * 
 .١٦٦ص
 د ط، , )م١٩٧٤(,  مصـر  –االسكندرية  , منشأة المعارف ,  القانون القضائي الخاص   ,إبراهيم نجيب سعد     * 
 .١٩٥ص, ٧٩بند, ١ج

 , لبنـان –بيـروت   , دار صـادر  , صر خليل وبهامشه حاشية العدوي    شرح الخرشي على مخت   , الخرشي) ٢(
 .٢٣١ص, ٧ج, د ط ,د ت

 .١٩٦ ص,٧٩ بند,١ج، القانون القضائي الخاص, إبراهيم نجيب سعد) ٣(
 .١٦٦ص,  مبادئ القضاء المدني,وجدي راغب) ٤(

 , واألحـوال الشخصـية    الحيازة من الناحية المدنية والجنائية    الموسوعة الشاملة في     ,معوض عبد التواب     *
 . وما بعدها١٧ص، ١، ط)م٢٠٠٣(، مصر، مكتبة عالم الفكر والقانون
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والنتيجة السابقة حلكمة محاية احليازة، تزيد من أمهية االلتزام بالتسليم الوارد           
تزام ينتقل الشيء حمل التصرف للمتصـرف       يف عقود البيع واهلبة، إذ مبقتضى هذا االل       
 .)١(إليه، وهو ما ميكنه من حيازته واالنتفاع به

 حيازة الشخص   دَُّعأما بالنسبة للحقوق الشخصية فإن األمر خمتلف، حيث ال يُ         
للحق الشخصي حيازة للحق نفسه، خبالف بعضها الذي يشبه احلق العـيين، وهـي              

ستأجر يف االنتفاع بالعني املؤجرة، إذ البد من        احلقوق اليت تتعلق بشيء معني، كحق امل      
 يقـول   مـثالً , وهذا ما عرب عنه فقهاء الشـريعة      , )٢(احليازة ملمارسته حلق االنتفاع   

 .)٣("وباليد يتوصل إىل االنتفاع بامللك: "السرخسي

وعليه، عندما يثور نزاع بالنسبة للحق حمل احليازة، فـإن احلـائز ال يكـون               

لمطالبة باحلق، إمنا يكون للمتضـرر مـن احليـازة االلتجـاء             لرفع دعوى ل   مضطراً

 . )٤(للقضاء

 :احلق  ما يكون صاحباحلائز غالباً احليازة قرينة على احلق و أن –ثانياً
مـام  وقد عرب الفقهاء املسلمون عن ذلك بعبارات صرحية، حيـث ذكـر اإل            

 بال منـازع أقصـى      ألن اليد " :يلع الزي يقول، و )٥("اليد دليل امللك  ": الكاساين، أن 

ويقول يف موضـع    " ألن املالك ثبت ملكه باليد بال منازع      ... مايستدل به على امللك   

، وبـه    اهللا دليل امللك اليد مع التصرف      وقال الشافعي رمحه  ": نفسهاالصفحة      بآخر  

وباليد يتوصل  .)٧(يد ذي اليد تدل على امللك      ":، ويقول السرخسي  )٦("قال اخلصاف 

 .)٨("لك باملاالنتفاعإىل 
                                                           

 .١٦٦ ص, مبادئ القضاء المدني,وجدي راغب) ١(
 .١٦٧ و ١٦٦صالمرجع السابق، ) ٢(
 .٣٥ص, ١٧المبسوط ج, السرخسي) ٣(
 .١٦٧ ص، مبادئ القضاء المدني,وجدي راغب )٤(
 .٢٣٨ص, ٦ترتيب الشرائع، ج بدائع الصنائع في ,الكاساني) ٥(
 .٢١٦ص, ٤ج, ، مكتبة امداديه، ملتان، باكستان، د ط، د ت تبين الحقائق شرح كنز الدقائق,الزيلعي) ٦(
 .٤٤ ص,١٦ ج, المبسوط,السرخسي) ٧(
 .٣٥ص, ١٧ج, المرجع السابق) ٨(
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 ادعاء  يوجبه له  ": احلطاب قال فقهاء املالكية، عن ذلك أيضا، حيث        تكلمكما  
     ولـو    أي زويدعي احلائز ملك الشيء احمل     ":، كما اشترط الزرقاين أن    )١(" لنفسه ملكاً
، كمـا   )٣(" احليازة  يف  دعوى امللكية شرط   إذ ":، كما ذكر الشيخ الصعيدي    )٢("مرة  

أي بشـرطه   " : قال "بذلك ه احلائز ميلك  فإن": شرحه لعبارة عند  ذكر اإلمام العدوي    
فالبـد  : "ويقول عليش يف منح اجلليل    , )٤("ةالسابق وهو أن يكون احلائز يدعي امللكي      

من معاينة التصرف يف الشيء املشهود مبلكه من املشهود له به تصـرف املالـك يف                
 .)٥("ملكه
  : أن احليازة وسيلة الكتساب احلق– ثالثاً

 ذكره من أقوال الفقهاء، قوله صلى       ، باإلضافة ملا سبق    ذلك يف الشريعة   وسند
اية احليازة  ، وهنا تتجلى أمهية مح    )٦("من حاز شيئا عشر سنني فهو له      ": اهللا عليه وسلم  

 .)٧(ةلكياملة إن ادعى  لكسب امللكية مبضي املداً، إذ تعد سببخاصة بالنسبة للحائز
، قول النيب صلى اهللا عليـه        كتب الفقه   ورد يف بعض   نهأوأود أن أوضح هنا     

ع حـديث    م ، وهو ما قد يثري تعارضاً     )٨("ال يبطل مال امرئ مسلم و إن قدم        ":وسلم
، كما أيدت العمل    لذي روته معظم كتب الفقه املالكي     ، وا النيب صلى اهللا عليه وسلم    

يف ، إذ ورد يف احلديث الشـر      تحنو ما أسلف  به معظم املذاهب الفقهية األخرى على       
 ."من حاز شيئا عشر سنني فهو له": أنه

                                                           
 .٢٢١ص, ٦ ج, مواهب الجليل لشرح مختصر خليل,الحطاب) ١(
 .٢٢٤ص, ٧ ج,٤ لبنان، د ت، د ط، مجلد–دار الفكر، بيروت , اني شرح الزرق, الزرقاني) ٢(
حاشية العدوي على شرح أبي الحسن المسماة كفاية الطالب الرباني لرسالة أبـي              ,الشيخ على الصعيدي  ) ٣(

صححها وضبطها يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر للطباعة         , زيد القيرواني في مذهب اإلمام مالك     
 .٤٨٢ ص,٢جد ط، , )م١٩٩٢/ هـ١٤١٢( لبنان، -والنشر، بيروت

 دار صـادر،  , خليـل سيدي   الخرشي على مختصر     كتابحاشية الشيخ على العدوي على      , العدويعلي  ) ٤(
 .٢٤٣ص, ٧ج ،٤د ت، د ط، مجلد,  لبنان-بيروت

ـ ١٤٠٩(,  لبنان –بيروت  , دار الفكر , منح الجليل على مختصر سيدي خليل     , عليش) ٥(  ,د ط , )م١٩٩٨/هـ
 .٥٤٠ص, ٨ج

 . من هذه الدراسة٣٥-٣٣انظر الصفحات , سبق تخريجه) ٦(
 . ٣٥ص, ١٧ج, المبسوط, السرخسي: انظر مثالً) ٧(

 .٢٣٨ص, ٦ج, بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ,الكاساني: أيضاً انظر   * 
 . من هذه الدراسة ٣٣ص: انظر,  سبق الحديث عنه)٨(
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، حديث غري ثابـت     "ال يبطل مال امرئ مسلم وإن قدم      " حديث   فمن ناحية 

سلم يف أكثر مـن     ، باملقارنة حبديث احليازة والذي طبقة النيب صلى اهللا عليه و          الرواية

، يعد أقـوى    "من حاز شيئا عشر سنني فهو له      ": حادثة، ومن ناحية ثانية فإن حديث     

، ومن ناحية ثالثة فإن العمـل       "ال يبطل مال امرئ مسلم وإن قدم       ": من حديث  داًسن

، إذ الضرورة تقتضي احملافظة على األمـن     يازة أمر تقضيه الضرورة واملنطق    حبديث احل 

، كما أن منطق األشياء يستلزم      وهي علة محاية احليازة بصفة عامة     ،   اجملتمع والنظام يف 

 فدعواه غـري    خر وهو حاضر وعامل حبيازة الطرف اآل      معاقبة صاحب احلق الذي يتركه    

، يسـتلزم ضـرورة     احلـديث ب، إذ توافر الشروط الالزمة للعمل       )١(مسموعة أصالً 

 .العتراف حبق احلائز أو واضع اليدا

 ، فقد استقر بعض الفقه على أن حديث احليازة حديث عـام       احية أخرية ومن ن 

، فهـو   )٢( "الم ذكر احليازة فهو عام    فأطلق عليه الس  "يقول احلطاب بعد ذكر احلديث    

ال يبطل مـال    ": عند توافر الشروط العامة للحيازة، وأن حديث      ،  األوىل يف التطبيق  

 .)٣(خاص بالديون اليت يف الذمة" امرئ مسلم وإن قدم 

   

                                                           
، حيـث قـال     ١١٥ تحقيق محمد حامد الفقي، ص     ,ية في السياسة الشرعية    الطرق الحكم  ,اإلمام ابن القيم  ) ١(

  . للعرف والعادةبعدم سماع الدعوى احتكاماً
 .وما بعدها١١١ ص, الحيازة والتقادم في الفقه اإلسالمي, عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ*   
 .٢٢٩، ص٦ج, مواهب الجليل, الحطاب) ٢(
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي     , لمالك في الفتوى على مذهب اإلمام مالك      فتح العلي ا   ,الشيخ عليش ) ٣(

من حاز شيئاً عشر    , ، واستدل رحمه اهللا على قوله هذا بحديث       ٣٢٠ص, ٢ط، ج .الحلبي بمصر، د ت، د    
 ."وهذا خاص بغير ما في الذمة: "وقال, سنين فهو له
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 :وقد قسمت هذا املطلب إىل ثالثة فروع كالتايل
 احليازة و الغصب: فرع األول ال

 احليازة و امللكية: الفرع الثاين 
  األرض املواتوإحياءاحليازة : الفرع الثالث 

 

 الفرع األول
 احليازة و الغصب

 

،  ما يكون املالك   احلائز غالباً ، وأن   )١( على امللك  دليلاألصل يف محاية احليازة أا      
 كالنظام السعودي   نظمة اليت استقت منه    الفقه اإلسالمي واأل   َينُعاألساس  هذا  وعلى  

ضع مادي يستند علـى أسـاس       ، األمر الذي يقتضي التمييز بينها كو      حبماية احليازة 
 هلا، وهو ما يطلـق      شرعيةوالعنف واليت ال    الفوضى  ، وبني غريها من أعمال      شرعي

 .عليه الغصب
كـل  ازة والغصب وتوضيح معـىن      لذا فإنه يكون من الضروري التمييز بني احلي       

  .ائج الناجتة بسبب التمييز بينهما، مث بيان أهم النتمنهما

  التمييز بني احليازة والغصب -أوالً
عبارة عن وضع مادي أو سيطرة مادية لشخص علـى           - كما سبق  - احليازة
،  أو غري مالـك     عليه مبظهر املالك أو صاحب احلق، سواء كان مالكاً         شيء والظهور 

                                                           
 .٢٣٨ص, ٦ج, بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع, الكاساني) ١(

 .٢١٦ص, ٤ج, تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق, الزيلعي    * 
  .١٠٨ص, الحيازة و التقادم في الفقه اإلسالمي, عبداللطيف آل الشيخ    * 
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، لقيام احلائز بنفس    لك إذ احليازة قرينة على امللكية     املوهي على هذا النحو تعبري عن       
 أن  ، وهي مصلحة يرعاها الشارع وحيميهـا إىل        املالك يف العادة   األعمال اليت يقوم هبا   

لذلك نستطيع القول   ،  )١(، فال يعترف هبا مهما طالت     يتبني استنادها على سبب باطل    
، السترداد أو وقف األعمـال    عرض أو ا  ، فيصح طلبها بدعوى منع الت     ا حق للحائز  إ

دعوى اليد مقصودة كمـا أن دعـوى         ": ألن .صحتهافهي حممية إىل أن يثبت عدم       
 .)٢(" االنتفاع بامللك و التصرف فيهامللك مقصودة ألن باليد يتوصل إىل

، هـي احليـازة     على النحـو السـابق     واحليازة اليت يعتد هبا الفقه اإلسالمي     
، وليس جمـرد    )٣(لفقه القانوين تعبري احليازة القانونية    الصحيحة وهي اليت يطلق عليها ا     

ميهـا الشـرع أو     ، تلك احلالة اليت ال حي     )٤(ال الغري وهو عامل بذلك    وضع اليد على م   
 عبارة عن استحواذ الشخص أو أخذه أو اسـتيالئه أو           واليت هي ،  النظام أو القانون  

 . مال الغري بدون حق مع علمه بذلكبه
، إذ ى الشرع احلكيم يف أكثر        الكتاب والسنة النبوية   ل حمرم يف  والغصب عم 

، كما  الناس بالباطل وأخذها دون وجه حق     ، عن أكل أموال      القرآن الكرمي  من آية يف  
 .رسول الكرمي عنه يف أكثر من حديثي ال

وأدلة حترمي الغصب والتعدي على مال الغري يف القرآن الكرمي كثرية منها قوله             
أْكُلُواْ أَمْـوالَكُمْ بيْـنكُمْ بِالْباطِـلِ وتُـدْلُواْ بِهـا إِلَـى الْحُكَّـامِ لِتَـأْكُلُواْ                والَ تـَ  { :تعاىل

         أَ�ْـتُمْ تَعْلَمُـونالِ النَّاسِ بِـاإلِثْمِ والَ تَـأْكُلُواْ   { :ومنها قولـه تعـاىل     ،)٥(}فَرِيقاً مِّنْ أَمْوو
      الِكُمْ إِ�َّهُ كَانالَهُمْ إِلَى أَمْوـا    { : ومنها قول اهللا تعـاىل     ,)٦(}حُوباً كَـبِرياً  أَمْوهـا أَيي

 .)٧(}الَّذِين آمنُواْ الَ تَأْكُلُواْ أَمْوالَكُمْ بيْنكُمْ بِالْباطِلِ
                                                           

بن ا حيث ورد في خطاب أمير المؤمنين عمر         ،٨٦ ص ,١ج, لميناعالم الموقعين عن رب الع    إ ,ابن القيم ) ١(
 وتعبير مهمـا    ،"فإن الحق قديم اليبطله شيء    : "ى األشعري عبارة  الخطاب إلى الصحابي الجليل أبي موس     

 جعل من عيب اإلكراه سبب مانع     يطالت كناية على لزوم توافر الشروط الصحيحة لحماية الحيازة، والفقه           
 , اكتساب الملكية العقارية بالحيازة في الفقه اإلسـالمي        , عدلي أمير خالد   :انظرلحيازة، للمزيد   من صحة ا  

 .٢٥٦ص
 .٣٥ ص,١٧ ج, المبسوط ,السرخسي) ٢(
 ومـا   ٢٢٩ ص ,١١٨ بنـد  ,الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجاريـة       , ,أحمد السيد صاوي  ) ٣(

 .بعدها
، والمشترك بـين    ٩٣ و   ٩٢ ص , اكتساب الملكية العقارية بالحيازة في الفقه اإلسالمي       ,عدلي أمير خالد  ) ٤(

، غير أنه في الغصب يضع الشخص يده على مال غيره وهـو             الغصب والحيازة أنه في كالهما وضع يد      
عالم بذلك، بخالف الحيازة والتي يجوز فيها الشخص على أنه ماله، ولذا فإنه يكون من األفضـل عـدم                   
استعمال كلمة حوز المال أو وضع اليد عند الكالم عن الغصب، واستعمال تعبير االستيالء أو النهـب أو                  

 .األخذ
 .من سورة البقرة ١٨٨ من اآلية رقم) ٥(
 .من اآلية الثانية من سورة النساء ) ٦(
 . من سورة النساء ٢٩من اآلية رقم ) ٧(
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، وهي أمر خيتلف عن الغصب      مر أجازته الشريعة  احليازة مبعناها السابق أ   لذا ف 
 .مل بذلك يده على مال غريه وهو عاالذي هو عبارة عن وضع الشخص

، فقد ورد يف السنة النبوية أحاديث تقطع بتحرمي الغصب          وباإلضافة إىل ذلك  
احلصر قولـه صـلى اهللا عليـه    ، منها على سبيل املثال ال     )١(والتعدي على مال الغري   

ومن أخذ يريد إتالفها أتلفه     , من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى اهللا عنه        : "وسلم
النيب صـلى   ، أنه مسع    لم من حديث أىب ذر رضي اهللا عنه       سما روى م  كذلك  . )٢("اهللا

، )٣("فليس منا وليتبوأ مقعده مـن النـار  من ادعى ما ليس له    ": اهللا عليه وسلم يقول   
من ": ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قا        بن نفيل، أن   ون سعيد بن زيد بن عمر     عو

، كما روي   )٤(ن سبع أرضني  يوم القيامة م  إياه   طوقه اهللا     من األرض ظلماً   اقتطع شرباً 
من اقتطع حق امرئ مسـلم      " : قال أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      عن أىب أمامه    

ا  ي يسرياًوإن كان شيئاً: فقال له رجل, فقد أوجب اهللا له النار وحرم عليه اجلنةبيمينه 
 .)٥(" من أراكن كان قضيباًإ؟ قال ورسول اهللا

 : الفقه اإلسالمي يفمييز بني احليازة والغصب النتائج املترتبة على الت-ثانياً
 عبارة عن سيطرة فعلية لشخص معني       :، متييز احليازة واليت هي    يتضح مما سبق  

، وهـي ختتلـف عـن        اليت يقوم هبا املالك يف العادة      على مال وقيامه بنفس األعمال    
 .غري والسيطرة عليه مع العلم بذلك عبارة أخذ مال ال:الغصب والذي هو

، لفقه اإلسالمي على محاية احليـازة      حرص ا   لنا من التعريفني السابقني    استبان
ه ، وذلك كما ورد يف كتاب اهللا وسـنة رسـول          )٦( حق ىلإواملقصود احليازة املستندة    

، وذلـك خبـالف    صحابته رضوان اهللا عليهم أمجعـني ، وإمجاعصلى اهللا عليه وسلم 
 .تحرميهب قطعت السنة النبوية ا، كم الكرميالقرآن حرمه اهللا تعاىل يف ذيالغصب ال

                                                           
 .٩٣ و ٩٢ ص, اكتساب الملكية العقارية بالحيازة في الفقه اإلسالمي,عدلي أمير خالد) ١(
 .)٢٢٥٧(رقم الحديث, ٨٤١ص, ٢ج, صحيح البخاري, البخاري) ٢(
 .)٦١( الحديثرقم, ٧٩ص, ١ج, إلمام مسلمصحيح ا, اإلمام مسلم) ٣(
  .)١٦١٠(الحديثرقم , ١٢٣٠ص, ٣ ج,المرجع السابق) ٤(
  .)١٣٧(رقم الحديث , ١٢٢ص, ١ج,  المرجع السابق)٥(
نظرية الدعوى بـين    , محمد نعيم ياسين  : انظربخالف فكرة الغصب والذي هو فعل محرم لذاته، للمزيد          ) ٦(

 .٢٥١ و ٢٥٠ص, رافعات المدنية والتجاريةالم, الشريعة اإلسالمية وقانون
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يازة القائمة على   ، هي تلك احل   اليت هلا محاية يف الشريعة    ض يف احليازة    إذ املفتر 
الغري دون اعتراض وبال مانع     ، مع حضور احملوز عليه وعلمه حبيازة        التصرف املشروع 

 إليه ابن    وهو ما أشار   ،)١(، املدة  اليت يستدل منها على اعتباره املالك هلذا املال          شرعي
على ، ولكنها تدل    باتفاقه إىل احلائز    ناحليازة ال تنقل امللك عن احملوز ع       ":رشد بقوله 

، فقـد   ، وتزكية للموقف السابق   )٢("، كإرخاء الستور ومعرفة العفاص والوكاء     امللك
يقصـد  (مدة احليـازة    بعدم مساع الدعوى على من حاز       الشيخ عليش رمحه اهللا     أفىت  

 امللك بـل    إثبات بال مانع وال يلزم احلائز       ة ساكت  ة حاضرة أمر، على ا  )عشرة أعوام 
 .)٣(احليازة تكفيه

عوى مع التمكني يـدل      على أن ترك الد    وعليه، استقر مجهور الفقه اإلسالمي    
  سـداً  ، وبالتايل يكون املبدأ هو عدم مساع الدعوى اليت يكذهبا الظاهر          على عدم احلق  

 .)٤(لدعاوى الباطلةلباب ا
 

 اينالفرع الث
 احليازة وامللكية

 ك، احليازة كما سبق هي وضع اليد على الشيء بنية متلكه والظهور عليه مبظهر املال             
، وأا قد تؤدي إىل كسـب احلـق أو          ية احليازة أا قرينة على امللك     إذ العلة من محا   

ويف ،  )٦( بـه   على االستبدادِ   والقدرةُ  احتواء الشيءِ  :، وامللك لغة  )٥(امللكية مبضي املدة  

                                                           
 , نظرية الدعوى بين الشريعة اإلسـالمية وقـانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة              ,محمد نعيم ياسين  ) ١(

 .٢٤٦ص
، قائال بانتقال الملك    هذاوقد انتقد ابن رحال رحمه اهللا ابن رشد في قوله           ،  ٢٢١ص, ٦ج, مواهب الجليل , الحطاب) ٢(

المقارنـة   الملكية في الشـريعة مـع        , الخفيف يما يخالف المنقول عن المذهب المالكي، الشيخ عل       بالحيازة، وهو   
 .٢٥٩و٢٥٨ص، د ط،    )م١٩٩٦ -هــ   ١٤١٦( مصـر،    –الفكر العربي، مدينة نصـر       دار   ,بالشرائع الوضعية 

 ,)٦١١ص, ٢ج, المعجم الوسيط (زاد الراعي   الوعاء من جلد َأو خرقٍَة َأو غير ذلك يكون فيه           : والعفاص
 ).١٠٥٥ص, ٢ج, المعجم الوسيط(الخيط الذي تُشَد به الصرةُ ّأو الكيس وغيرهما : والوكاء

 .٣١٨ ص,٢ج, فتح العلي المالك, الشيخ عليش) ٣(
 .٢٥٧ ص,المقارنة بالشرائع الوضعيةالملكية في الشريعة مع ,  الخفيفيالشيخ عل) ٤(
 .١٥ و ١٤ص, لعقارية بالحيازة في الفقه اإلسالمياكتساب الملكية ا, عدلي أمير خالد) ٥(
 .١٢٦٣ ص,٢ ج,القاموس المحيط,  على االستبداد به، الفيروز أبادياحتواه قادراً.…يقال ملكه ) ٦(



 
 

-٤٦-

فمنهم مـن   , )١( خيتلف تعريف الفقهاء للملك حبسب نظرهتم إليه       االصطالح الشرعي 
 على أساس احلكم أو     ا من حاول تعريفه   ومنهم،   على أا أساس امللك     إىل احليازة  نظر

احلكم أو الوصف الشرعي، فقد عرف      جهة   من   اأما من نظر إليه   ف ،الوصف الشرعي 
 وعلى  ,)٢(" فخرج حنو الوكيل    على التصرف  ابتداًءرع  اقدرة يثبتها الش   ":امللك، بأنه 

امللك التام من شأنه أن يتصـرف بـه          ":حسب النظرة األوىل عرف فريق امللك بأنه      
املالك تصرفاً مطلقاً فيما ميلكه عيناً ومنفعة واستغالالً فينتفع بالعني اململوكة وبغلّتـها             

اختصـاص  ":  أو هو  )٣("ئزةومثارها ونتاجها ويتصرف يف عينها جبميع التصرفات اجلا       
 .)٤(" يسوغ صاحبه التصرف إال ملانعرعاًحاجز ش

لكيـة  ، و م  لكل شيء هو اهللا سـبحانه وتعـاىل       ، املالك   ويف الفقه اإلسالمي  
 .)٥(، وأنه مستخلف هللا سبحانه وتعاىل يف كل ما ميلكهاإلنسان تقتصر على االنتفاع

، و الشرع حيمي    على امللك احليازة يف الفقه الشرعي ليست إال قرينة        فوعليه  
 من أسـباب    ، وأن احليازة مع مضي املدة تعد سبباً       اًاعتبار أنه يف الغالب مالك    احلائز ب 
، وهي   له اًيازة املال املباح تعد امتالك    ، وأن نقطة االقتراب بينهما تتمثل يف أن ح        امللك

       األمر الـذي  ، للمال للتملك وليست متلكاًاًا سببحىت يف هذا املعىن ال خترج عن كو 
 . فكرة احليازة عن امللكية اختالفلىميكن االستدالل منه ع

 

 الفرع الثالث
 احليازة وإحياء األرض املوات

مـن  ": القاعدة أنه ، و )٦( ومباح مينقسم املال من حيث االختصاص به إىل حمر       
مـن   ": حلديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم    ، تطبيقاً )٧("هسبق إىل مباح فقد ملك    

                                                           
دار النهضة  ,  مبادئ الفقه اإلسالمي   ,يوسف قاسم , للمزيد حول تعريفات الملك في الفقه اإلسالمي، راجع       ) ١(

 . وما بعدها٢٨٣ ص,د ط, )م١٩٩٧-هـ١٤١٧( ،  القاهرة–العربية، مصر 
 .٢٤٨ص, ٦ جت،.ط، د. لبنان، د–دار الفكر، بيروت , على الهداية فتح القدير شرح,بن الهماما) ٢(
 –مرشد الحيران إلى معرفة أحوال اإلنسان، الدار العربية للتوزيع و النشر، عمـان              ,  محمد قدري باشا   )٣(

 .١١ص, )١١(دة، ما)م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧(، ١األردن، ط
-هـ١٤١٨ (,١ دمشق، ط  –دار القلم، سوريا     , المدخل الفقهي العام، إخراج جديد     ,مصطفى أحمد الزرقا  ) ٤(

 .٣٣٣ ص,١ج, )م١٩٩٨
 ,عدلي أميـر خالـد    :انظرللمزيد عن مبدأ استخالف اإلنسان في ملك اهللا تعالى والنتائج المترتبة عليه،             ) ٥(

   .٣٢ – ٢٩صي الفقه اإلسالمي، اكتساب الملكية العقارية بالحيازة ف
 .٢٩٦ إلى ٢٩٣ص , مبادئ الفقه اإلسالمي,يوسف قاسم) ٦(
 .٣٣٦ ص,١ج,  المدخل الفقهي العام، إخراج جديد,مصطفى أحمد الزرقا) ٧(
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، وعن عائشة رضي اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه وسلم            )١(" ميتة فهي له   أرضاً أحيا
، واألرض املوات هي األرض اليت      )٢("فهو أحق  ليست ألحد    عمر أرضاً أمن  ": أنه قال 

 بالنبات والغرس والزراعـة واحلـرث    يكونال عمارة فيها وال ميلكها أحد وإحياؤها    
إحياؤهـا إىل إذن    فإن كانت قريبة من العمران افتقر        ،)٣(وإجراء املياه فيها وغري ذلك    

ن املناط يف امـتالك املـال املبـاح يف          إ، وحيث   )٤(خبالف البعيدة من العمران   اإلمام  
، ولـذا  ستحواذ دون تعمري ال ينقل امللكالشريعة اإلسالمية هو التعمري، وأن جمرد اال  

ومن مث يلـزم    ،  ياء األرض املوات  بني احليازة وإح  يتبني لنا االختالف يف املعىن واحلكم       
 :  كما يليرتبة على التمييز بينهما، والنتائج املتتوضيح مفهومها

  : التمييز بني احليازة وإحياء األرض املوات-أوالً
رة املادية على الشيء بنية متلكه، وهو ما       تقوم على السيط   -كما سبق -احليازة  

 حـىت يثبـت     عتبار أن احلائز مالـك    ذلك محاها الشرع با   ل، و جيعلها دالة على امللك   
 . لكسب امللك مبضي املدة تعد سبباً، وأا لذلكلعكسا

عمـل  أما إحياء األرض املوات فهو نظام قد استحدثته الشريعة للحث على ال           
 منـه    حرصـاً   شرعه الرسول صلى اهللا عليه وسلم      ، حيث والتعمري والنماء يف اجملتمع   

 .)٥(س على إحياء األرض بإصالحها وإعمارهاصلى اهللا عليه وسلم على تشجيع النا
قطع أي حتايل    منها على    ، وحرصاً  أن يكون ذلك حقيقة    يفورغبة من الشريعة    

يث يتصور قيام الشخص بتسوير     ، ح  ثغرة تشريعية  ةعلى النصوص الشرعية، ولسد أي    
  الفـاروق   اشـترط  ، فقـد   مبضي املدة  اكه دون إعمار رغبه يف متل     ا مث يتركه  ألرضا

                                                           
 .وأخرجه موقوفاً على عمر رضي اهللا عنه, ٨٢٣ص, ٢ج,  صحيح البخاري,اإلمام البخاري) ١(

, دار الكتـب العلميـة    , عبدالغفار البنداري وسيد كسروي حسن    : تحقيق, لكبرى ا سنن النسائي , النسائي    * 
 ).٥٧٦١(رقم الحديث, ٤٠٥ص, ٣ج, ١ط, )م١٩٩١/هـ١٤١١(, لبنان-بيروت

, السعودية-مكة المكرمة , مكتبة دار الباز  , محمد عبدالقادر عطا  :  تحقيق , الكبرى سنن البيهقي , البيهقي    * 
 ).١١٣١٩(رقم الحديث, ٩٩ص, ٦ج, د ط, )م١٩٩٤/هـ١٤١٤(

 .)٢٢١٠(رقم الحديث , ٨٢٣ ص,٢ج, صحيح البخاري, اإلمام البخاري) ٢(
 -قوانين األحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية، دار العلم للماليين، بيروت          , ابن جزي   محمد بن أحمد   )٣(

 .٣٦٧ص, )م١٩٧٤(ط، .لبنان، د 
 .٣٦٧ص, المرجع السابق) ٤(
 .١٢٩  و١٢٨ ص,الحيازة والتقادم في الفقه اإلسالمي, عبد العزيز آل الشيخعبد اللطيف بن ) ٥(
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 عليه أمـر    ، وذلك عندما عرض   التحجري بالعمل فيه  هللا عنه    اخلطاب رضي ا   عمر بن 
 أحد أودية   والده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        بالل بن احلارث املزين، والذي أقطع     

، رضي اهللا عنه  ، وملا جاء زمان أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب          "العقيق": املدينة واملسمى 
ـ      اهللا صلى اهللا  ن رسول   إ :ل لبالل بن احلارث   قا ـ  ز عليه وسلم مل يقطعك لتحج  نه ع

 .)١("لتعململ يقطعك إال الناس، 
اإلصالح  من الرواية، مدى ما وصلت إليه الشريعة من حرص على            نستفيدو

دة تزيد  م اعمارهإ دون   األرض، إذ ال جيوز للشخص أن يقوم بتحجري         شجيع عليه وت
 وإن مل يقـم بـذلك       مريهاخر يتوىل تع  آإىل شخص   وإال سلمت   ،  على ثالث سنوات  
 .فتعطى لثالث وهكذا

، إذ قد تنصب احليـازة      بني احليازة وإحياء األرض املوات     يتبني الفارق    وهبذا
ه من  ، بقصد زراعتها أو بنائها أو غري       معمرة أو غري معمرة مملوكة لشخص      على أرض 
، )٢(البنـاء ، يف حني أن حمل األرض املوات هو املال املباح غري املهيأ للزرع أو               الصور

، يف حـني أن إحيـاء األرض        على امللك وهي سبب له مبضي املدة      وأن احليازة قرينة    
 وذلك حسب رأي    املوات هو متلك للمال معلق على شرط تعمريه ومبوافقة ويل األمر          

 .)٣( جانب من الفقه

                                                           
, لبنان-بيروت, دار الكتب العلمية  , مصطفى عبدالقادر عطا  : تحقيق, المستدرك على الصحيحين  , الحاكم) ١(

وهذا حديث صـحيح    : "وقال, واللفظ له ) ١٤٦٧(رقم الحديث , ٥٦١ص, ١ج, ١ط, )م١٩٩١/هـ١٤١١(
 "ولم يخرجاه

 ).١١٦٠٤(رقم الحديث, ١٤٨ص, ٦ج, سنن البيهقي, البيهقي     * 
 , لبنـان  -بيـروت , دار الفكـر  , خليـل محمـد هـراس     , تحقيق, األموال, أبو عبيد القاسم بن سالم        * 
 فخذ منها ما قـدرت    : " زيادة لفظ   مع وقد أورده , )٧١٣(رقم الحديث   , ٣٦٨ص, ١ج, د ط , )هـ١٤٠٨(

 ".على عمارته ورد الباقي
 .١٢٩ ص, الحيازة والتقادم في الفقه اإلسالمي,عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ) ٢(
 بشأن اعتبار تعمير األرض الموات سببا لتملكها، حيث ذهب جانب إلـى              كبيراً وقد اختلف الفقه اختالفاً   ) ٣(

يتوقـف   لـك ال ، فيرى أبو يوسف أن ذتملكها باإلحياء، بينما رفض جانب ثان ذلك مشترطين إذن اإلمام   
، وإلـى هـذا ذهـب       "من أحيا أرضا ميتة فهي له     : "على إذن اإلمام لقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم        

أحمد وإلى هذا ذهب اإلمام مالك في تملك ما يبعد عن العمران أما ما يقرب منه فال يملكه من                   والشافعي  
 الموات باإلحياء ال يكفي في تملكه بل        يحييه إال بإذن من اإلمام ويرى أبو حنيفة أن مجرد االستيالء على           

، "ليس للمرء إال ما طابت به نفس إمامـه        : "يشترط في ذلك إذن اإلمام مستدالً بقوله صلى اهللا عليه وسلم          
 .٢٥٠ إلى ٢٤٩ص,  بالشرائع الوضعيةالملكية في الشريعة مع المقارنة, على الخفيف:  الشيخ انظر
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:  من قواعد مرشـد احلـريان، علـى أن         )١٤٧( نصت املادة     لذلك وتطبيقاً

 ملـن    املباحة اليت ال ينتفع هبا وليست يف ملك أحد تكون ملكاً           األراضي املوات أي  "

له  ، فمن أذن   ال مستأمناً   كان أو ذمياً   وضع يده عليها وأحياها بإذن ويل األمر مسلماً       

 منهما وأحياها بأن زرعها أو غرس أو بىن فيها فقـد   بإحياء أرض موات وكان واحداً    

 وكـان    كانت أقرب إىل أرض العشر     ملكها وال ترتع منه بل يربط عليها العشر إن        

 .)١("احمليي مسلما وإال فاخلراج

 :بني احليازة وإحياء األرض املوات النتائج املترتبة على التمييز -ثانياً
 :ويترتب على متييز مفهوم كل من احليازة وإحياء األرض املوات عدة نتائج

ص هـو يف الغالـب       مملوك لشخ   على امللك مباشرة وحملها مال     ليل أن احليازة د   – ١

نـه  إ، بل   هو نظام ال يدل مباشرة على امللك      ، يف حني أن إحياء األرض املوات ف       احلائز

 بشـرط    حسب رأي جانب من الفقـه      ح بعد إذن ويل األمر    سبب لكسب املال املبا   

 .تعمريه

، يف حني تتوقـف   إذن ويل األمر فقهاً-على الراجح-ا  أن احليازة ال يشترط فيه – ٢

 حلـديث   ، اسـتناداً  عند جانب من الفقه   ات على إذن اإلمام     األرض املو عملية إحياء   

 .)٢("رسولهلال محى إال هللا و ":رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

،  كانت معمرة أو غري معمـرة      ، سواءً ع على أرض مملوكة لشخص     أن احليازة تق   – ٣

ـ  , من التصـرفات   االبناء أو غريمه  ب كان ذلك بالزرع أو      وسواًء ء األرض   إحيـا  ا أم

وتكون غري  ، لألراضي الغري مملوكة ألحد       فهو نظام خاص بالتشريع اإلسالمي     ،املوات

 .)٣(فقط يقتصر اإلحياء على الزرع والبناء، وأن مهيأة للبناء أو الزرع

                                                           
  .٤٣ ص،)١٤٧(ادة م, مرشد الحيران, محمد قدري باشا) ١(
 ).٢٢٤١(رقم الحديث, ٨٣٥ص, ٢ج, صحيح البخاري,  البخاري)٢(
 .١٢٩ص, الحيازة والتقادم في الفقه اإلسالمي, عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ) ٣(
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، )١("من حاز شيئا عشر سنني فهو لـه          ":ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم     رسوقال  
وضع اليد على الشيء واالسـتيالء عليـه         ":هو الفقه اإلسالمي  يف    احليازة وتعريف

ـ      " :أو هو . )٢("والتصرف فيه تصرف املالك يف أمالكهم       يءوضع اليـد علـى الش
، األمر الـذي    )٣("صرف املالك يف ملكه من غري منازع      ستمرارها مع التصرف فيه ت    او

حلكمـة  ، إذ تتلخص ا   عمال اليت يقوم هبا املالك عادة     يقتضي أن يقوم احلائز بنفس األ     
ن إ، ومـن هنـا يقـال        الكامل  هو  احلائز يف الغالب   ، يف أن  األساسية من محاية احليازة   

 . العكساحليازة دليل على امللك حىت يثبت
، أوهلما عنصر   )٤( الفقه اإلسالمي على عنصرين أساسيني      يف  تقوم احليازة  ولذا

ل يف نية متلك    ، وثانيهما عنصر معنوي يتمث    ثل يف السيطرة املادية على الشيء     مادي يتم 
 :ذلك قسمته إىل فرعني كما يلي، ولالشيء حمل احليازة

 العنصر املادي للحيازة : الفرع األول 
  العنصر املعنوي للحيازة: الفرع الثاين 

 الفرع األول
 العنصر املادي للحيازة

ملادي للحيازة الركن بالنسبة هلا، حيث بدونه ال تكـون هنـاك            ميثل العنصر ا  
 ألمهية هـذا    ، ونظراً  وحده للقول باحليازة   املعنوي عنصرها، إذ ال يكفي توافر      حيازة

                                                           
 .٩٩ ص,٤ المدونة الكبرى ومعها مقدمات ابن رشد، ج,اإلمام مالك بن أنس) ١(
 . ٣١٩ص, علماء بالمملكة العربية السعوديةمختارات من أبحاث هيئة كبار ال) ٢(
  .٩٣ ص, الحيازة والتقادم في الفقه اإلسالمي,عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ) ٣(

 أضاف في حواشيها ما جد بعد الطبعة        , في شرح القانون المدني الجديد     الوسيط, السنهوري  عبدالرزاق     *
-بيـروت , منشورات الحلبي الحقوقية  , صطفى محمد الفقي  عبدالباسط جميعي وم  : األولى من فقه وقضاء   

الحيازة وضع مادي بـه يسـيطر       : "حيث ذكر للحيازة تعريفاً هو    , ٧٨٤ص, ٩ ج ,٣ط, )م١٩٩٨(, لبنان
فنالحظ أن هذه   , " يجوز التعامل فيه، أو يستعمل بالفعل حقاً من الحقوق         يءالشخص سيطره فعليه على ش    

 .التعريفات تدور حول معنًى واحد
يالحظ أن الفقه اإلسالمي لم يتكلم عن عناصر الحيازة، بل أن الفقه في مجموعة تكلـم عـن عناصـر                    ) ٤(

 .شروط الحيازة  عنهالحيازة من خالل كالم
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، فإنه يكون مـن     الشرط األول من شروط احليازة    اء  جعله معظم الفقه  ، الذي   العنصر
 .ة اكتسابه وكيفية انتقاله وزوالهالضروري حتديد معناه وكيفي

 :معىن السيطرة املادية على العقار – ١
للداللـة   ٍن، عدة معـا   م للحيازة استعمل الفقهاء يف الفقه اإلسالمي يف تعريفه      

،  السيطرة مبعىن االستحواذ بالشـيء     روا عن تلك   عبّ ، فتارة على تلك السيطرة املادية   
سيطرة مبعـىن   ، وثالثة عربوا عن تلك ال     روا عنها مبعىن االختصاص بالشيء    ّبوأخرى ع 

، يف  ة، والسيطرة املادية تتمثل يف كل األحوال خاصة يف احلياز         االستيالء على الشيء  
، )١(هما عرب عنه بعض   ، وهو م  ر لدرجة توحي بضمه واالستبداد به     وضع اليد على العقا   

 علـى   هيد حاز مبعىن وضع     :، فيقال "ن يكون الشيء احملوز يف يد حائزه      أ": باشتراط
الشيء لدرجة االستبداد به، كما تعين ضم الشيء إىل من حازه، ومنها جـاء قـول                

 ."…يئاًمن حاز ش" الرسول الكرمي
الشخص طر به   ، تؤكد أن احليازة هي وضع مادي يسي       قواعد الفقه اإلسالمي  ف

 كما سبق لنا ذكـر      -  مجيع ما ورد يف الفقه اإلسالمي      ، وأنه يف  على شيء  بنية متلكه    
توافر هذا الركن باعتباره الظاهر الـذي ال يدحضـه إال            كان االعتماد على     -ذلك
 العنصر  ، ال يكفي للقول بتوافر    رف القويل يف الفقه اإلسالمي    ، وبالتايل فإن التص   البينة

 .املادي للحيازة
 : بدء السيطرة املادية على العقار كيفية- ٢

 عليـه مـن   و أن يباشـر  ،   مادياً على العقار بإحرازه إحرازاً   والسيطرة املادية   
ـ     ل ما يباشره املالك يف ملكه عادةً      األعما ة العقـار حمـل     ، ويكون ذلك حبسب طبيع
كـان  ، وإذا   ها أو رهنها أو تصرف فيها بالبيع       سكنها أو أجر   ، فإذا كان داراً   احليازة
 .  أو أجرها أو باعها أو تصرف فيها زراعية زرعهاأرضاً

                                                           
 . وما بعدها١٣٠ص, الحيازة والتقادم في الفقه اإلسالمي, عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ) ١(
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،  كتب الفقه اإلسالمي صور عديدة     وللسيطرة املادية على العقار كما ورد يف      
 :منها

، من عبارات تدل على ضـرورة وجـود         مام مالك رمحه اهللا   ما جاء مبدونة اإل   
،  عرب عنه يف املدونة    ادية أو لوضع اليد أو االستيالء، وهو ما       مظهر مادي للسيطرة امل   

مينعها ويبنيهـا    … الدار بيد الرجل  : "دام تعبريات تدل على ذلك املعىن مثل      من استخ 
 .)١("ويهدم ويبين

ن شهدوا على   إأرأيت   ":، قلت )٢(حيث جاء باملدونة يف الشهادة على احليازة      
خر آقام  وأ، عشر سنني، حيوزها ومينعها ويكريها، ويهدم ويبين منذدار أا يف يد رجل    
ـ  لك الذي أقام البينة على احليازة، وهي يف يديه        ، أجيعل ما  البينة أن الدار داره     ة، مبرتل

، و جيعل مالـك     يف قول مالك   فيكون أوىل هبا     ، وهي يف يديه أا له     الذي يقيم البينة  
 يراه يبين ويهدم    إذا كان حاضراً  قال مالك   ) قال( امللك   احليازة إذا شهدوا له هبا مبرتلة     

، فإن أتى ببينه أو مساع      الدار يف يديه   سئل الذي    ، وإن كان غائباً   ري، فال حجة له   ويك
 دون  ، فأراها له   قد تقادم  اًجده قد اشترى هذه الدار، إذا كان أمر        قد مسعوا أن أباه أو    

 ".الذي أقام البينة أا له
 على السيطرة املادية على العقار حيث       كما جاء يف خمتصر خليل عبارات تدل      

 .)٣("تصرف "و " حاز"و" بيد"ء به تعبريات جا
  :"سطةاحليازة بالوا"السيطرة املادية عن طريق الغري  - ٣

دية أو العنصر املادي يف احليازة، يكون بواسطة احلائز نفسه، كما           السيطرة املا 
، إذ ال يشترط قيام احلائز بنفسه باألعمال املادية الـيت           يكون بواسطة من ينوب عنه    

، بل جيوز أن يقوم هبا غريه ممن يأمتر بـأوامره أو             الركن املادي يف احليازة    م عليها يقو
لك مـا جـاء يف      ، ويؤكد ذ  ل أوالده وموظفيه وعماله ووكالئه    ، مثا )٤(يعمل حلسابه 

                                                           
 .١٠٠ و ٩٩ و ٩٨ص, ٤ ج,كبرى ومعها مقدمات ابن رشدالمدونة ال, بن أنس مالك: اإلمام) ١(
 .٩٩ ص,٤، جالمرجع السابق) ٢(
 صححه وعلق عليه عمـر أحمـد      ,  في فقه اإلمام مالك    مختصر خليل , لعالمة خليل بن إسحاق المالكي    ا )٣(

 .١٧٥ و ١٧٤ص, ١ط, )م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤(  بيروت، –دار الكتب العلمية، لبنان ، الراوي 
 . ٧٩٥ ص٢٦١بند, ٩ج, جديدالوسيط في شرح القانون المدني ال, السنهوريعبد الرزاق ) ٤(
 ,مدنيـة والجنائيـة، منشـأة المعـارف        الحيازة دراسة تاصيلية للحيازة من الناحيتين ال       ,محمد المنجي *     

 .١٩ص, ٢ط, )م١٩٨٥( اإلسكندرية، -مصر   
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، ة املادية على الشيء حمل احليـازة      ، عند وصفها لكيفية السيطر    كتب الفقه اإلسالمي  
ن شهدوا على دار أا يف يـد        إأرأيت  "،  )١("رمحه اهللا حيث جاء مبدونة اإلمام مالك      

الرواية كما سـبق     …،  ، ويهدم ويبين  ، حيوزها ومينعها ويكريها    عشر سنني   منذ رجل
  ".حاالً

 ، وهو مـا يعـين     ز جيوز له كراء الدار أو تأجريها      ، أن احلائ   من ذلك  نستفيدو
، إذ ميـز  لغـري سيطرة املادية تتم عن طريق ا، وأن البانفصال حق االنتفاع عن احلائز   

 .)٢( العارضة أواملالكة غري الفقه اإلسالمي بني اليد املالكة واليد
 :لك على احليازة انتقال السيطرة املادية إىل اخللف وأثر ذ– ٤

لعقار املدة اليت تقضيها الشـريعة،      إذا حتققت السيطرة املادية للشخص على ا      
تمتع باحلماية املقررة للحيازة،    وي،  لعقارا ، أصبح الشخص حائزاً   وكان ذلك بنية متلكه   

،  حىت يثبت العكس، أو من الناحية اجلنائيـة        اًسواء من الناحية املدنية، باعتباره مالك     
 .ل يف تأثيم أي اعتداء على حيازتهواليت تتمث

هل يتصور االسـتخالف    ، أو   خرقل احليازة من احلائز آل    ت هل تن  :والسؤال هنا 
 .يف احليازة ؟

حازه املـدة الـيت      و ق حبالة شخص ورث عن أبيه شيئاً      ال يتعل السؤال  وهذا  
، إذ  يه للقول باحليازة   مدة كاف  ى عقار وضع يده عل   ، أو حبالة شخص   يكتفي هبا الشرع  

 بنفسه املدة الكافيـة   ، باعتباره حائزاً  اه وما شاهب  احلاالتهذه   يف   اًيعترب الشخص حائز  
 دون أن حيوز ه الشيء عن سلفى، إمنا التساؤل السابق يتعلق باخللف الذي تلق    للحيازة

 .؟الة ضم حيازة اخللف حليازة السلف، فهل جيوز يف هذه احلالشرعاملدة اليت يتطلبها 
،  ما ميانع من اخلالفة يف احليـازة       ، أنه ليس يف قواعد الفقه اإلسالمي      والواقع

  .دة حيازة السلفإىل ماألمر الذي جييز ضم مدة حيازة اخللف 
                                                           

 .٩٩ص, ٤ج, شدالمدونة الكبرى ومعها مقدمات ابن ر, اإلمام مالك بن أنس) ١(
 .٢٢٧ص, الحيازة والتقادم في الفقه اإلسالمي, عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ) ٢(
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مي لألعمال اليت    اخلالفة من خالل وصف الفقه اإلسال      ى عل االستداللميكن  و
 أجنيب غري شـريك  حازوإن  ":، قوله خليلالشيخ جاء مبختصر حيث،  يقوم هبا احلائز  
ألن اليد   ": ويقول الكاساين  .)١("دعى حاضر ساكت بال مانع عشر سنني      وتصرف مث ا  

ويقول الزيلعي عـن    ،  )٢("صرف فيها بالت ا وإمنا تثبت   العقار ال تثبت بالكون فيه     على
دليل امللك اليد مع التصرف وبه قال اخلصاف، ألن اليد متنوعة           " الشافعي رمحه اهللا    

 .)٣("جارة ورهن فال ميتاز إال بالتصرفإىل ملك ووديعة وعارية وإ
 ، اهتم الفقه احلنفي بتقنني اخلالفة يف احليازة وجواز ضم مـدة            لذلك وتطبيقاً
 . يف كل من جملة األحكام العدلية ومرشد احلريان،زة اخللفحياإىل  حيازة السلف

مـن جملـة    ) ١٦٧١(حيث ورد النص على جواز اخلالفة اخلاصة يف املـادة           
، ي وبني كل من املوهوب له والوارث، واليت سوت بني البائع واملشتر األحكام العدلية 

يازة ، جواز ضم مدة حيازة اخللف إىل ح       نفسهالة  اجملمن  ) ١٦٧٠(كما أجازت املادة    
 .)٤(السلف

 من مرشد احلريان على أنه لواضع اليد أن يضم إىل           )١٥٣(كما نصت املادة    
 .)٥(، سواء كان انتقاله بشراء أو هببةوضع يده مدة من انتقل منه العقارمدة 

واز ضم مـدة السـلف حليـازة        جب مالك، فقد أفىت األمام     أما فقهاء املالكية  
 .)٦(اخللف

: قال ابن فرحون  ،  ضم مدة السلف إىل اخللف     إىل الفقهاء ذهب بعض    كذلك
تضاف مدة حيازة الوارث إىل مدة حيازة املوروث مثل أن يكون الوارث قد حـاز               و"

، ويقول  )٧("عوام فيكون ذلك حيازة على احلاضر     مخسة أعوام و مورثه قد حاز مخسة أ       
ث وملور أن مدة احليازة تلفق بني الوارث و املوروث ، فإذا تصرف ا            اعلمو: "التسويل

                                                           
  .١٧٥ ص, مختصر خليل,لعالمة خليل بن إسحاق المالكيا) ١(
 . ٢٥٧و  ٢٥٦ص, ٦ ج,كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع, الكاساني) ٢(
 . ٢١٦ص, ٤ج, قتبين الحقائق شرح كنز الدقائ, الزيلعي) ٣(
، ١. لبنـان ، ط    – ، بعناية بسام عبدالوهاب الجابي ، دار ابـن حـزم ، بيـروت                مجلة األحكام العدلية   )٤(

 .٤٤٨ ص)١٦٧١( و )١٦٧٠ (رقم المواد) م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤(
 .٤٥، ص)١٥٣(المادة , مرشد الحيران, محمد قدري باشا )٥(
 .١٠٠ ص ٤كبرى ومعها مقدمات ابن رشد، ج  المدونة ال,بن أنساإلمام مالك : انظر مثالً )٦(
  .٨٥ص, ٢ج, تبصرة الحكام في أصول األقضية و مناهج األحكام,  ابن فرحون)٧(
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حلجـة    فإن ذلك قـاطع     أيضاً  بالقيود املذكورة و مات مث تصرف وارثه مخساً        مخساً
لفق ال يعـول عليـه وال       ، و ما يف املعيار من أا ال ت         رشد و غريه   البن، كما   القائم

لسـكوت مـن    ، و كما تلفق احليازة من وارث و موروث كذلك يلفق ا           يلتفت إليه 
 .)١("وارث وموروث أيضاً

 :ل السيطرة املادية على العقار وأثرها على احلماية املقررة للحيازة زوا– ٥
، بتخلـي   العنصر األساسي يف احليازة   تزول السيطرة املادية على العقار وينهار       

 ، وهـو أمـر    )٢( عن األعمال املادية اليت كان يقوم هبا عادة حائز العقـار           احلائز ائياً 
 واليت تدل على السـيطرة      ،الفقه اإلسالمي ة من مجيع عبارات      مبفهوم املخالف  مستفاد
فبمجرد ختلي احلائز عن السيطرة املادية يكون قد ختلى عن احليـازة ومل تعـد        , املادية

 .حليازته السابقة أي اعتبار
 الفرع الثاين

 العنصر املعنوي للحيازة
كل واحـد   ، إذ   هلا العنصر املادي  املعنوي يف احليازة ال يقل أمهية عن         العنصر

ولذا اشترط الفقـه    ،  تستحق احلماية   غري كاف وحده للداللة على احليازة اليت       امنهم
يت يقوم هبا عادة صـاحب      ، ضرورة أن يقوم احلائز بنفس األعمال املادية ال        اإلسالمي

 األمر الـذي يسـتوجب      ،ورة توافر نية التملك لدى احلائز     ، وهو ما يعين بضر    احلق
  .االتاها، وحكم ختلفها يف بعض احلنحتديد مع
 : املقصود بالعنصر املعنوي أو نية متلك العقار يف احليازة-أوال

عناصر احليازة  دعاء امللك يف احليازة من أهم       ايعد العنصر املعنوي أو ضرورة      
, )٣( الفقه اإلسالمي يف جمموعه أن احليازة دليـل امللكيـة       يعترب، إذ   يف الفقه اإلسالمي  

، )٤("اليد دليل امللـك   ": ، بقوله الكاساين رمحه اهللا  مام  وهو ما عرب عنه فقيه احلنفية اإل      
، كما  )٥("يستدل به على امللك    ألن اليد بال منازع أقصى ما     ": هالزيلعي بقول عنه  عرب  و

                                                           
, ١ط, )م١٩٩٨ -هـ١٤١٨(لبنان،  -دار الكتب العلمية، بيروت   , البهجة في شرح التحفة   ,  علي التسولي  )١(

 .٤٢٠ص, ٢ج
 . و ما بعدها١٧٣ص, بالحيازة في الفقه اإلسالمي اكتساب الملكية العقارية , عدلي أمير خالد )٢(
 . وما بعدها٥٨ ص,٣٧ بند,الحيازة والتقادم في الفقه اإلسالمي المقارن بالقانون, محمد عبد الجواد) ٣(
 .٢٣٨ ص,٦ ج, كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع,الكاساني )٤(
  .٢١٦ ص,٤تبين الحقائق شرح كنز الدقائق، ج, الزيلعي )٥(
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، يد ذي اليد تدل على امللك، وسبب امللك هو اليد         ": عرب السرخسي عن ذلك بقوله    
، وأا  احليازة دليل امللك  ، ويف الفقه املالكي، األصل أن       )١("حدأوهو ما يشاهده كل     

ا يشترط املـذهب يف جمموعـة       ، لذ ات ملكيته متيز مركز احلائز من عدم مطالبته بإثب      
، وهو ما دلت عليه تعبريات فقهاء       ئز مللكية العقار الذي يف حيازته     دعاء احلا اضرورة  
 امللـك كشـرط خـامس يف         احلـائز  إدعاء: "، حيث اشترط الدسوقي   )٢(املالكية  
، )٤(" يف احليـازة    شرط امللكيةأن دعوى    ":، كما اشترط الشيخ الصعيدي    )٣("احليازة

يدعي  ":، كما اشترط الزرقاين أن    )٥(" لنفسه  ادعاء ملكاً  يوجبه له  ":كما ذكر احلطاب  
 احلـائز    يكـون  أن ":، كما ذكر اإلمام العدوي    )٦("احلائز ملك الشيء احملاز ولو مرة     

فالبد مـن معاينـة     : " للحائز للملك أن   كما ذكر عليش للشهادة   , )٧("يدعي امللكية 
 .)١("التصرف يف الشيء املشهود مبلكه من املشهود له به تصرف املالك يف ملكه

، األصل فيما بيد املسلم    ":، قوله  رمحه اهللا يف الفقه احلنبلي     ةيميكما ذكر ابن ت   
، )١٠(" فيـه   أو يكون و كيالً     عليه  أو يكون ولياً   دعى أنه ملكه  ا إن    له أن يكون ملكاً  

عندما سئل عن امرأة باعت إرثها لشقيقيها وعاشت معهما سـتني سـنة              وقال أيضاً 
بعد  ن دعواها حبقها  أمع  : "ريده فكان مما أجاب به رمحه اهللا      وبعدما ماتا ادعت بإرثها ت    

 .)١١("طويلة من غري مانع يعوق ال يقبلهذه املدة ال
  : احلائز العرضي العنصر املعنوي يف احليازة وأثره على محاية-ثانيا

 أي تقع السـيطرة     ،ص الشيء بنية متلكه حلسابه اخلاص     األصل أن حيوز الشخ   
ة عـن طريـق      املادي يف احلياز   العنصر، إال أن ذلك ال مينع من قيام         ونية التملك منه  

                                                           
 .٤٤ص, ١٧ج, المبسوط,  السرخسي)١(
  .٤٠ص, اكتساب الملكية العقارية بالحيازة في الفقه اإلسالمي, عدلي أمير خالد) ٢(

 . وما بعدها ٥٨ ص, ٣٧بند , الحيازة والتقادم في الفقه اإلسالمي المقارن بالقانون, محمد عبد الجواد  * 
 .١٦٩ ص, ٦ج,  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير, الدسوقي) ٣(
  .٤٨٢ص, ٢ج, مام أبى الحسنحاشية الصعيدي العدوي على اإل, على الصعيدي)  ٤(
 .٢٢١ ص, ٦ج, مواهب الجليل لشرح مختصر خليل, الحطاب) ٥(
 .٢٢٤ ص, ٧ج,  شرح الزرقاني,الزرقاني) ٦(
 .٢٤٢ ص, ٧ج, حاشية الشيخ على العدوي على هامش الخرشي على مختصر خليل, العدوي) ٧(
 .٥٤٠ص, ٨ج, منح الجليل, عليش) ٩(
 .٣٢٣ ص, ٢٩ج , مجموع فتاوى ابن تيميه, ةاإلمام ابن تيمي) ١٠(
  .٤٢٨ و ٤٢٧ ص,٣٥ ج,المرجع السابق) ١١(
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حه يف  ي، وهو ما سبق توض    خرآ شخص   ىنصر املعنوي للحيازة لد   ، مع توافر الع   الغري
، كالبواب   على تصرف مادي من احلائز     ، وهو ما حيدث بناءً    )١(ةاحليازة املادية بالواسط  

 . والسائق وغريهمواملزارع
دعـاء  ارة  ، بضـرو   يعرب عن العنصر املعنوي للحيازة      أن الفقه اإلسالمي   علماً

اصـر  ، وال يعتد باحليازة يف حالة ختلف هذا العنصر اهلام من عن           )٢(حملوزملكية الشيء ا  
 .عةاحليازة اليت حتميها الشري
 على التمييز بني يد امللـك       الفقهاء يف معظم املذاهب الفقهية    إذ جرت أقوال    

 :أن ما عرب عنه اإلمام الكاساين    ، وهو    يد األمانة أو النائبة عن األصل      واليد احلافظة أو  
اليد قد   ":، أن ، كما ذكر السرخسي   )٣("د تكون يد ملك وقد تكون يد أمانة       اليد ق "

ملستأجر ويد الوكيل    ويد احلفظ تكون يف أحوال كيد ا       ،تكون يد حفظ ال يد خصومة     
كما ذكـر   ،  )٤(" يد واضع اليد الذي يدعي امللكية      ، أما يد اخلصومة فهي    ويد املستعري 
إذا عرف أصل دخول احلائز يف امللك مثل أن يكون دخوله بكراء             ":، أنه ابن فرحون 
يازته حىت يأيت بـأمر     ، وال ينتفع حب    غصب أو إعمار فهو حممول على ذلك       أو عارية أو  

 .)٥("صدقة أو هبة أو حنو ذلكحمقق من شراء أو 
تمتع باحلمايـة   ، ال ي  فقه ملا جاء يف كتب ال     ، هل احلائز العرضي وفقاً    والسؤال
 املقررة للحيازة ؟

ة املختلفـة يف     أن التمييز السابق من فقهاء املذاهب الفقهي       يرى بعض الباحثني  
، سواء  ك باحليازة كسبب للملك بصفة عامة      التمس ، مينع احلائز العرضي من    الشريعة

كان ذلك يف مواجهة احلائز األصلي أم كان يف مواجهة الغري ، أما غري ذلـك مـن                  
الشخص عنـد   ، فيعتد حبيازة هذا     حيازة باعتبارها قرينة على امللك    احلماية املقررة لل  

، ل دعاوى احليازة   فيكون له استعما   ،الرتاع مع غري املالك، إذ هو حيوز حلساب املالك        

                                                           
 . ومابعدها ٥٣ص,  هذه الدراسة: انظر )١(
  .٣٩ص, اكتساب الملكية العقارية بالحيازة في الفقه اإلسالمي, عدلي أمير خالد )٢(
  .٢٧٤ص, ٦ج, تاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعك, الكاساني)٣(
  .٣٨ و ٣٧ص, ١٧المبسوط، ج, السرخسي)٤(
  .٨٨ ص, ٢ج, تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام, ابن فرحون )٥(
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، ويف كل األحوال ال يعتد حبيازتـه كسـبب    وقع اعتداء على حيازته من الغريإذا ما 
 .)١(لك فهو حيوز حلساب الغريللم

ليت تعتين هبا الشريعة، هي احليازة اليت تستند على         ن احليازة ا  إ،  خالصة القول 
 اًامللك عنصـر  ، األمر الذي يستلزم اعتبار نية       حق، وهي ختتلف عن أعمال الغصب     

 .ماية يف الشريعةاحل، اليت هي حمل  يف احليازةأساسياً
تيان الشخص لرخصة مـن املباحـات       إانتفاء عنصر القصد يف      -ثالثا

 :يقوم هبا الشخص على سبيل التسامحاألعمال املادية اليت و
، كما  على رخصة معينة أو إذن من الويلحيدث أن يستعمل الشخص املال بناءً    

، فهل معىن    منه ه الفضاء أو الزراعية تساحماً    ترك الشخص جاره مير يف أرض     حيدث أن ي  
 ار يف حيازة حق االرتفاق باملرور؟ذلك تقرير حق للشخص امل
 وإما أن يكون يف      ،المي إما يكون يف حيازة وملك شخص      املال يف الفقه اإلس   

أو غـري قابـل     ما أن يكون قابال لالستحواذ      إ ، ويف احلالة األخرية،   حيازة أحد  رـغي
 . )٢(لالستحواذ

، فال حمل للكالم عـن متلكـه أو       قابل لالستحواذ كاملاء واهلواء    فإذا كان غري  
، فإنه   لالستحواذ ازته تكون للجميع وبقدر االنتفاع، أما إذا كان قابالً        ، إذ حي  تهحياز

فـإذا   ، للتعمري اًن حمتاج وكي أو   ما أن يكون معمراً   إ، ويف هذه احلالة      مباحاً يكون ماالً 
أنه من سبق إىل مباح فقـد       ": القاعدة يف الفقه اإلسالمي   فإن  ،  اً ومعمر كان املال مهيأً  

 .)٣("ملكه
ون للشخص أن يعمره    ، فإنه بعد إذن اإلمام يك     أما إذا كان املال حيتاج للتعمري     

، بل ال جيوز له حتجريه فوق ثـالث         دون أن يتملكه، وال يعتد حبيازته كسبب للملك       
 .)٤(سنوات

                                                           
 .٤٦ ص, اكتساب الملكية العقارية بالحيازة في الفقه اإلسالمي,عدلي أمير خالد) ١(
  .٣٣٧ و ٣٣٦ص, ١ج, - إخراج جديد – الفقهي العام المدخل, مصطفى الزرقا) ٢(
 .٣٣٦ص, ١المرجع السابق، ج) ٣(
 قول عمر رضي اهللا عنـه       انظر، كذلك   ٣٠٣ – ٢٩٦ و   ٢٩٥ص, مبادئ الفقه اإلسالمي  , يوسف قاسم ) ٤(

 .٤٧في ذلك في هذه الدراسة ص
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مجاع مـا جـاء   ، فإا  بإ  ح اليت يقوم هبا الشخص مع جريانه      ا أعمال التسام  أم
 للحمايـة   كون حمـالً  ، وبالتايل ال ت   بكتب الفقه اإلسالمي، ال تتوافر فيها نية التملك       

 .املقررة للحيازة
، حيـث   دة احليازة بني األقارب   م  نيسلموهو ما انعكس على حتديد الفقهاء امل      

، )١(امح والتشاح بني البالد املختلفـة     ة احليازة حبسب التس   اختلف حتديد الفقهاء ملد   
، إال أن يثبـت أن      أن عشر سنني ال تقطع حق القرابة      : " الربزيل عن الباجي   نقلحيث  

 .)٢("ح ما ال يترك احلق به هذه املدةبني القائم واملقوم عليه من عدم املساحمة والتشا
دعي واحلائز، بل يسـود     م وجود تسامح بني امل    ، أنه إذا ثبت عد    ومعىن ذلك 

 لعـدم تصـور     ، فإن مدة احليازة يف هذه احلالة ينبغي أن تكون قصرية          بينهم اخلالف 
، وذلك بعكس ما إذا كانت عالقتهما قائمة على التسامح ، ففي هذه             سكوت املدعي 

 .احلالة ال يعتد حبيازة القريب إال بعد مرور مدة طويلة

للمبـيح أن   ": شد احلريان، على أنـه     من مر  )٥٠(املادة  نصت   لذلك،   تطبيقاً
خر آ، فإن مل يكن ألحد حق املرور يف عرصة          ن إباحته وال يلزم باإلذن والرضا     يرجع ع 

، بل لصاحب العرصـة أن      لهة بإذن صاحبها فال يترتب على مروره حق         دومر فيها م  
 .)٣("رور مىت شاءمينعه من امل

، على   األحكام العدلية  من جملة ) ١٢٢٦(كما أكد نفس املعىن ما نصت املادة        
ـ    أن يرجع عن إباحته والضرر ال يكون الزماً         صالحية للمبيح ":أنه ، ى باإلذن والرض
ـ        آ حق املرور يف عرصة      لواحٍد مل يكن    ذافإ ، ةدخر، ومر فيها مبجرد إذن صـاحبها م

 .)٤("من املرور إن شاءفلصاحبها  بعد ذلك أن مينعه 
                                                           

 . وما بعدها ٦٦ ص,٤٦بند,  الحيازة والتقادم في الفقه اإلسالمي,محمد عبد الجواد) ١(
، ٢دار الفكــر، ط,  التــاج واإلكليــل علــى مختصــر خليــل بهــامش مواهــب الجليــل,المــواق) ٢(

من نوازل البرزلي الحـوز ال يقطـع         ":، وفي موضع أخر ذكر أن     ٢٢٦ص, ٦، ج )م١٩٧٨/هـ١٣٩٨(
 ,"حق القرابة، إال أن يثبت أن بينهم من عدم المسامحة والتشاح ما ال يتـرك فيـه الحـق هـذه المـدة                      

 .٢٧٧و٢٢٧ص
سـعةُ  والبقَعـةُ الوا  . ساَحةُ الدارِ : والعرصة, ١٩، ص المادة الخمسون , مرشد الحيران , محمد قدري باشا  ) ٣(

 ). ٥٩٣ص, ٢ج, المعجم الوسيط (,بين الدوِر ال بناَء فيها
  .٣٣٦ص ,مجلة األحكام العدلية) ٤(



 
 

-٦١-

  
    

  منـذ  ن شهدوا على دار أا يف يد رجل       إأرأيت   ":مام مالك جاء يف مدونة اإل   
، خر البينة أن الدار داره    آ وأقام   ،ا ومينعها ويكريها ، ويهدم ويبين     ، حيوزه عشر سنني 

، وهي   الذي يقيم البينة   ة، مبرتل لك الذي أقام البينة على احليازة، وهي يف يديه        أجيعل ما 
يازة إذا شهدوا له مبرتلة     ، وجيعل مالك احل    أوىل هبا يف قول مالك     ه، فيكون يف يديه أا ل   

،  يراه يبين ويهدم ويكري، فال حجة لـه     إذا كان حاضراً   : اهللا محه، فقال مالك ر   امللك
  أن أبـاه أو    ا أو مساع قد مسعو    ة، فإن أتى ببين    يف يديه   سئل الذي الدار   وإن كان غائباً  

قال  ":عليش ويقول, )١(" قد تقادم، فأراها لهاً، إذا كان أمر  جده قد اشترى هذه الدار    
، البادية وحنوها فـال حيـازة     يف  ، وأما   يازة إمنا تكون يف موضع األحكام     احل: ابن عمر 

 .)٢("أو من سطوة من استند إليه احلائز، ن ذلك خوف احلاضر من سطوة احلائزوم
مـن العلـم    يراه، البد هنـا  ، حاضراًقوله " : البن فرحون ة يف التبصر  كما جاء 

ال يفيد العلم بأحدمها دون     ، و بشيئني، ومها العلم بأنه ملكه، و العلم بأنه يتصرف فيه         
 قد استرسـل يف وضـع   ه، ومن خالل ما ورد يف الفقه اإلسالمي يالحظ أن )٣("خراآل

 أوهلا وثانيها بعناصر احليازة، وقد      ، يتعلق  ميكننا تلخيصها يف ستة شروط      اليت الشروط
ن أما بقية الشروط فتتلخص يف حضور احملوز عليه وعلمه وسـكوته وأ           ،  سبق تناوهلما 

 :كما يلي  و قد قسمت هذا املطلب إىل أربعة فروع،تكون احليازة ملدة زمنية معينة
 حضور احملوز عليه و مشاهدته ألعمال احلائز و تصرفاته: الفرع األول 
 علم احملوز عليه حبيازة احلائز: الفرع الثاين 
 سكوت احملوز عليه و عدم اعتراضه دون عذر: لث الفرع الثا

 استمرار احليازة مدة زمنية معينة: الفرع الرابع 
                                                           

  .٩٩ ص, ٤ ج المدونة، ،اإلمام مالك) ١(
 ،دار الكتـب العلميـة    , للدردير عليش على حاشية الدسوقي على الشرح الكبير       يراتتقر, عليشالشيخ  ) ٢(

 .١٦٩ص, ٦ج, ) م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧(, ١ط, لبنان–بيروت 
  .٨٤ص, ٢ج,  تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام, ابن فرحون) ٣(
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 الفرع األول
 حضور احملوز عليه ومشاهدته ألعمال 

 احلائز وتصرفاته
 :ور احملوز عليه يف أقوال الفقهاء معىن حض– ١

، )١(حلـائز  ضرورة حضور احملوز عليه حليازة ا      نياشترط معظم الفقهاء املسلم   
 . يف كتب الفقه اإلسالمي املختلفةوهو ما ميكن التدليل عليه من خالل ما سجلوه

، أي  ائز على الشيء احملوز بنية متلكه     نه يشترط لصحة احليازة أن يظهر احل      إإذ  
ألعمال ا ورؤيته، وذلك يف حضور احملوز عليه       عمال اليت يقوم هبا املالك عادة     يقوم باأل 

 يراه يبين   إذا كان حاضراً  "و ما ذكره اإلمام مالك يف مدونته،        ، وه ئزاليت يقوم هبا احلا   
 ة، فإن أتى ببين    سئل الذي الدار يف يديه       ، وإن كان غائباً   ويهدم ويكري، فال حجة له    
 قد تقادم فأراها    اً إذا كان أمر   ،جده قد اشترى هذه الدار     أو مساع قد مسعوا أن أباه أو      

 .)٢("لهله، دون الذي أقام البينة أا 
، وهو ما جاء    دون عذر إذ تصح حيازة احلائز طاملا حضر احملوز عليه وسكت          

دعى حاضر ساكت بـال     امث  وتصرف  وإن حاز أجنيب غري شريك       ": خليل خمتصريف  
 . )٣(" وال بينتهمانع عشر سنني مل تسمع

،  كمن على مسافة يومني    لد ولو حكماً  مث ادعى حاضر بالب    ":الدسوقيو يقول   
 . )٤("ه القيام مىت قدم كمن على مجعة فلفإن بعدت
،  أو حضوره يف مكان قريب أو جمـاور        ،احلضور هو حضوره يف نفس البلد     ف

 ، وهو ما يعين أن يكون احملوز عليه عاملـاً         فى على املالك أمر حيازة احلائز     حبيث ال خت  
 .احلائز وقادر على االعتراضحبيازة 

،  أو حكمـاً    له فعـالً   ورؤيتهحلائز  ، علمه حبيازة ا   ضور احملوز عليه  حبقصد  وُي
 .وسكوته عن االعتراض دون عذر

                                                           
 .  وما بعدها١٠٠ص, القانونالحيازة والتقادم في الفقه اإلسالمي المقارن ب, محمد عبد الجواد) ١(

 . وما بعدها ١٣٢ص,  اكتساب الملكية العقارية بالحيازة في الفقه اإلسالمي, عدلي أمير خالد  *
 .٩٩ ص,٤ ج,المدونة الكبرى ومعها مقدمات ابن رشد, اإلمام مالك ابن أنس )٢(
 .١٧٥ ص, مختصر خليل,للعالمة خليل ابن إسحاق المالكي) ٣(
 .١٦٩ ص,٦ج,  على الشرح الكبير للدرديرية الدسوقي حاش,الدسوقي) ٤(
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 : عليه وأثره على حيازة احلائزز معىن غياب احملو– ٢
 ما ذكره   ، وهو ال يعتد حبيازة الشخص على الغائب     ، أنه   ورد يف أقوال الفقهاء   

 كما جاء   ،)١(" سئل الذي الدار يف يديه     ان غائباً وإذا ك  ":، بقوله اإلمام مالك يف املدونة   
أرضه فدخلها رجل بعد غيبتـه       داره أو    وسألته عن رجل غاب عن     ":شرح احلطاب 

ـ   ورثته فيها وقدم الغائب    ينها وبق  مث مات ع    زماناً هافسكن دعى ذلـك وأصـله     ا، ف
 ، قال ابن القاسم   ... بعد مغيب هذا     فيها امليت منا دخل   إمعروف له والبينة تشهد أنه      

 إذ ال حيـازة علـى        ...هذه مسألة صـحيحة   : رشد   وقال ابن    ...القادم أوىل هبا    
 أنـه مل    عـىن مب أي بالبلد    )حاضر (قوله" ،  وهو ما ذكره الصاوي ، بقوله         )٢("الغائب

ر عـامل فلـه     ـيـ وهو غ   أما لو كان حاضراً     و ، لقربه منه  زخيف عليه أمر ذلك احملو    
 .)٣("دم علمه ـثبت عأالقيام إذا 
دم قدرته  عهو  املقصود  ف،   مكانيا عن املكان    جمرد االبتعاد  الغياب ليس معناه  و

، األمر الذي    أي سواٌء كان غائباً أو حاضراً ومل يعلم        لى رؤية حيازة احلائز والعلم هبا     ع
 .درته على االعتراض عليها ق عدميترتب عليه عدم متكنه أو

هو عدم علـم الغائـب      ،  دم االعتداد باحليازة على الغائب    العلة من حكم ع   و
 .هبذه احليازة، طاملا مل يكن يعلم  حيتج عليه بتلك احليازة لغيابه، لذا الئزحبيازة احلا

 بـال   ، وسكت على ذلك دون اعتراض      حبيازة احلائز  اًا كان الغائب عامل   أما إذ 
 يقصـد  ( فـإن علـم   ": بن فرحون اقول  ي،  )٤(، فال حيتج بالغيبة وتصح احليازة     مانع

حىت طال زمان ذلك، فهو       يقدم ومل يوكل    يف غيبته مبا حيز عليه من ماله فلم        )الغائب
 وراء حبر أو يكـون       من  يف يد عدو أو     مثل أن يكون   ، إال أن يكون له عذر     كاحلاضر
 .)٥("وبة أو غري حمجوبة و ما أشبه ذلك أو امرأة حمج أو خمتالًضعيفاً

، أال يكون هناك عذر شرعي منعـه مـن          ثناء يشترط لتطبيق هذا االست    وعليه
 .)٦(ازة احلائزاالعتراض على حي

                                                           
 .١٠٠ص, ٤ج, المدونة,  اإلمام مالك)١(
 .١٩٣ ص,٦ ج, مواهب الجليل لشرح مختصر خليل,الحطاب) ٢(
 ,، د ط، د ت     مصـر  -القاهرة   ، دار المعارف  , حاشية الصاوي على الشرح الصغير للدردير      ,الصاوي )٣(

 .٣٢٠ ص,٤ج
 .١٢١ص, الحيازة والتقادم في الفقه اإلسالمي المقارن بالقانون ,محمد عبد الجواد ) ٤(
 .٨٢ص, ٢ ج, تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام,ابن فرحون )٥(
  .١٤٠ص "الحيازة والتقادم في الفقه اإلسالمي , عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ )٦(
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 :ور احملوز عليه على حيازة احلائزأثر توافر العذر الشرعي مع حض – ٣
 زاحملـو واحلضور الذي يعتد به لقيام حيازة احلائز هو احلضور الدال على علم             

ناك عـذر مينـع احلـائز مـن         ، فإذا كان ه   حبيازة احلائز مع سكوته دون عذر     عليه  
 . العتداد باحليازةثبات ذلك لعدم ا، فإن عليه إاالعتراض

 احملوز عليه غـري     ويشترط يف احليازة أن يكون     ": ابن فرحون يف التبصرة    يقول
 كذلك  )١("وال شركة  مصاهرة وال مصادقة     وال، وال بينه وبينه قرابة      خائف من احلائز  

غري العامل  ابن فرحون يفرق بني عذر احلاضر وعذر الغائب وكذلك بني العامل و           جند أن   
و قد  ... إن علم يف غيبته فلم يوكل فهو كاحلاضر إال أن يكون له عذر              ف: "فهو يقول 

و إن كان غري عامل فهو على حقه        : " مث يقول  ,"ن للغائب و إن قربت غيبته معاذير      يكو
 .)٢("ذا قدم وال حيازة عليهإ

أو من سطوة من    ومن ذلك خوف احلاضر من سطوة احلائز         ":و يقول عليش  
 .)٣("نه ال حيازة لذي الشوكات والتغلب، أابن حبيباستند إليه احلائز، وذكر 

 بالصغر والسفه والقرابة واخلـوف      ني مما سبق اعتداد الفقهاء املسلم     ونستفيد
 . حتجاج باحليازة على احملوز عليهن واإلكراه، كأعذار متنع االْيوالدَّ
 : عبء إثبات حضور احملوز عليه– ٤

 على حقـه إذا     كان غري عامل فهو   و إن    ":جاء يف تبصرة احلكام البن فرحون     
وهـو حممـول   ... إن طالت احليازة فيه كانت قريبة أو بعيدة      قدم وال حيازة عليه، و    

 . )٤("على غري العلم حىت يقيم احلائز بينته أنه كان عاملا يف غيبته حبيازته ملاله
 عبء   تفيد أن  ," يف غيبته  ئز بينته أنه كان عاملاً    حىت يقيم احلا  : "فقوله رمحه اهللا  

إثبات حضور احملوز عليه تقع على عاتق احلائز الذي مىت أثبت ذلك برهن على صحة               
 . للحائزاحملوزحيازته و تنازل احملوز عليه عن 

                                                           
  .٨٤ ص,٢ ج,مناهج األحكام تبصرة الحكام في أصول األقضية و,ابن فرحون) ١(
  .٨٣ و ٨٢ ص,٢ جالمرجع السابق، )٢(
  .١٦٩ ص,٦ج, تقريرات عليش بحاشية الدسوقي على الشرح الكبير, الشيخ عليش) ٣(
  .٨٣ ص,٢ج, تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام, ابن فرحون) ٤(



 
 

-٦٥-

 الفرع الثاين
 علم احملوز عليه حبيازة احلائز 

، وعلمه أن حقه صار حتت يـد        وز عليه هو معرفته حبيازة احلائز     معىن علم احمل  
 . دون اعتراض منهيه تصرف املالك يف أمالكهمشخص حيوزه ويتصرف ف

 اهللا  رمحـه مام مالك   جاء مبدونة اإل  , على هذا املعىن  وقد دلت عبارات الفقهاء     
، كما ذكر خليل يف     )١("راه يبين ويهدم ويكري فال حجة له       ي اًإذا كان حاضر   ":قوله

ت دعى حاضر سـاك   مث ا وتصرف  وإن حاز أجنيب غري شريك       "شرحه ألقسام احليازة  
 .)٢("وال بينته، مل تسمع بال مانع عشر سنني

ثبت عدم  أ وهو غري عامل فله القيام إذا        وأما لو كان حاضراً    ":كما ذكر الصاوي  
 .)٣("علمه

ان غري عامل فهو على حقه إذا قدم، وال حيازة           ك نوإ ":كما ذكر ابن فرحون   
البد هنا من   ": ما قال ، ك )٤("عليه، وإن طالت احليازة فيه، كانت الغيبة قريبة أو بعيده         

ال يفيد العلم بأحدمها    ، و بأنه ملكه، والعلم بأنه يتصرف فيه     العلم  : ، ومها العلم بشيئني 
 مـا إذا مل يعلـم املـدعي         ويدخل يف املانع أيضاً    ":، ويقول احلطاب  )٥("خردون اآل 
 حاضر   على ومن حاز داراً  :  مل يعلم بأن العقار احملوز ملكه، قال يف الرسالة         ، أو باحليازة

 .)٦(" عامل، وصاحبها حاضرعشر سنني تنسب إليه
، يقتضي خلو حيازة احلائز من أي        حبيازة احلائز مللك احملوز عليه     وشرط العلم 

، حيث قـال  الفقهاء بعدم قبول حيازة األقارب فقد أفىت بعض     ، ولذا سغموض أو لب  
، وال بينه   حلائز احملوز عليه غري خائف من ا      ويشترط يف احليازة أن يكون     ":ابن فرحون 

 .)٧(" شركةوبينه قرابة وال مصاهرة وال مصادقة وال
 حبيازة ماله و أن على احلائز        وجوب أن يكون احملوز عليه عاملاً       من ذلك  فيتبني

 .)٨(إثبات علم احملوز عليه حبيازته ملاله
                                                           

 .٩٩ ص,٤ ج,بن رشد المدونة الكبرى ومعها مقدمات ا,اإلمام مالك ابن أنس) ١(
 .١٧٥ ص, مختصر خليل,للعالمة خليل ابن إسحاق المالكي) ٢(
 .٣٢٠ ص,٤ ج,حاشية الصاوي على الشرح الصغير للدردير, الصاوي) ٣(
 .٨٣ ص,٢ج, تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام, ابن فرحون) ٤(
 .٨٤ص, ٢المرجع السابق، ج) ٥(
 .٨٤ ص,٦ ج,شرح مختصر خليل مواهب الجليل ل,الحطاب)  ٦(
 .١٠١ ص,٢ ج,تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام, ابن فرحون)  ٧(
 . ١١١ص, الحيازة والتقادم في الفقه اإلسالمي مقارناً بالقانون, محمد عبد الجواد) ٨(
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 الفرع الثالث
 سكوت احملوز عليه وعدم اعتراضه دون عذر

 :لته على حيازة احلائز يف الفقه اإلسالميمعىن سكوت احملوز عليه ودال-١
كما -ط  فق اعتبارها محاية للظاهر  فقهاء املسلمون يف محاية احليازة ب      ال  يكتف مل

،  على شرح أوجه محاية احليازة     نيلمن أساس حرص الفقهاء املس    إ بل   -سبق بيان ذلك  
 .على أا دالة على احلق أو امللكحرصهم إىل يرجع 

إذا كـان    ":لـى احليـازة   ، يف الشهادة ع    اهللا رمحه مالك    مدونة اإلمام  يفجاء  
و يقول احلطاب يف شرحه لقـول       ،    )١("راه يبين ويهدم ويكري فال حجة له       ي حاضراً
 يف مـدة    اً ساكت ييعين أنه يشترط يف احليازة أن يكون املدع       "  بال مانع  ساكت ":خليل

 مل يكن له مانع مينعه ، إذاهيف املدة املذكورة إمنا يبطل حق أن سكوت املدعي   احليازة، و 
، كما جـاء يف  )٢("من الكالم، وقد فسر ابن احلاجب، املانع باخلوف والقرابة والصغر     

لـه مـن    " بال مـانع  "عام  " ساكت ": السابقة  يف شرح عبارة خليل    حاشية الدسوقي 
، مل  ه أو قام به مانع من إكراه وحنوه       ، فإن نازع أو جهل كون الشيء احملوز ملك        التكلم
فقد ذكر   ":، وجاء يف فتاوى الشيخ عليش     )٣("قط حقه ومن العذر الصغر والسفه     يس

، )٤(" قـوة إىل ذي فقهاؤنا من موانع احليازة اخلوف من سطوة احلائز أو من اسـتناده             
 سطوة من استند إليه     ومن ذلك خوف احلاضر من سطوة احلائز أو من         ":ويقول أيضاً 

 .)٥("احلائز
عدم ووز عليه   الفقهاء اشترطوا ضرورة سكوت احمل     أن جمموع    فمما تقدم يتبني  

ملكه وأن هذا الشخص     ما وضع يده على      ن شخصاً  بأ أي علمه ،  اعتراضه دون عذر  
 .يدعي امللكية

 .وسكوت احملوز عليه قد يكون لعذر، وقد يكون دون عذر
باحليـازة، النتفـاء شـرط مـن        عليـه    فإنه ال حيتج     لعذر هفإذا كان سكوت  

 .)٦(هاشروط
                                                           

 .٩٩ ص,٤ ج, المدونة الكبرى ومعها مقدمات ابن رشد,اإلمام مالك ابن أنس) ١(
 .٢٢٢ ص,٦ج, مواهب الجليل لشرح مختصر خليل,  الحطاب:انظر) ٢(
 .١٦٩ص, ٦ ج, على الشرح الكبيرحاشية الدسوقي, الدسوقي) ٣(
 .١٦٩ص, ٦ج, تقريرات الشيخ عليش بحاشية الدسوقي على الشرح الكبير, الشيخ عليش) ٤(
 .١٦٩ص, ٦لمرجع السابق، جا) ٥(
 .٢٢٢ ص, ٦ ج,تصر خليلمواهب الجليل لشرح مخ, الحطاب: انظر مثالً) ٦(
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هو ما عرب عنه    ، و تنازلٌ منه سكوته  فذا كان سكوت احملوز عليه دون عذر        أما إ 
 .)١(" على تركه هلاسكوته وهو حاضر بال عذر دليل": صاحب أسهل املدارك بقوله

 :عليه جلهل بأحكام الشرع اإلسالمي سكوت احملوز -٢
 احليازة تسقط احلق وتقطع البينة، فإنـه ال         خبالف جهله إن   ":يقول الصاوي 

، ومعىن ذلك أن اجلهل بأحكام الشرع اإلسـالمي يف محايـة            )٢("ذر بذلك اجلهل  يع
 .)٣(، ال يعذر أحد باجلهل هبا املسائلاحليازة أو غريها من

، األمر الذي قد يعرب عن عدم حتقق        ف عن اجلهل بواقعة احليازة ذاهتا     خيتلوهذا  
 اجلهل باحليـازة كواقعـة      ، إذ يلزم التمييز بني     ملاله الغرياحملوز عليه حبيازة    شرط علم   

، أما النـوع    لنوع األول من اجلهل يتصور وقوعه     ، وا )٤(مادية واجلهل بأحكام احليازة   
، إذ ال يعتـد     وهو ما ال يتصور قبولـه     ،   اجلهل بأحكام احليازة بصفة عامة     الثاين فهو 

 اجلهل باألحكام الشرعية ال   : " ألن القاعدة عند االصوليني    ,باجلهل باألحكام الشرعية  
 .)٥(" مسوقاً ملخالفتها عذراً– بشكل عام –يعد 
 : اكتساب احليازة باإلكراه أثر- ٣

، أو سـطوة مـن      خوف احلاضر من سطوة احلائز     ومن ذلك     ":ل عليش يقو
غري ": بن فرحون ا ويقول،  )٦("لبغاستند إليه احلائز و ال حيازة لذوي الشوكات والت        

 .)٨(" قام به مانع من إكراه وحنوهأو ":سوقي، ويقول الد)٧("...خائف من احلائز
 ترتيـب    يف احليازة مينع من    ، يعد عيباً  كراه يف الفقه اإلسالمي   إل أن ا  اخلالصة

، بل تظل احليازة باحلالة اليت هي عليها وقت          وهذا العيب ال يزول بتغيري سببه      ،ثارهاآ
 .وإن مل تكن صحيحة فال اعتبار هلاإن كانت صحيحة فيعتد هبا اكتساهبا 

                                                           
 لبنـان، د ط، د ت،       -دار الفكر، بيروت    ,  أسهل المدارك شرح إرشاد السالك     ,اوينأبو بكر حسن الكش   ) ١(

 .٥٢ص  ,٣ج
 .٣٢٠ص, ٤ج,  حاشية الصاوي على الشرح الصغير للدردير,الصاوي) ٢(
 .٤١٥ص, ٢ج, البهجة في شرح التحفة, التسولي) ٣(
، ١٢٥  و ١٢٤ص, ٨٤بنـد , زة والتقادم في الفقه اإلسالمي المقـارن بالقـانون        الحيا, محمد عبد الجواد  ) ٤(

والجدير بالذكر، أنه على الرغم من تمييز الدكتور محمد عبد الجواد بين نوعي الجهل، فقد آثر األخذ بما                  
ـ                   وز انتهى إليه المالكية من اعتبار الجهل بأحكام الحيازة من علم الخاصة أو علم الفروع، و بالتـالي يج

 .االحتجاج بالجهل بأحكامها
 .١٢٥ و ١٢٤، ص٨٤ المرجع السابق، بند)٥(
 .١٦٩ص, ٦ج، تقريرات عليش على حاشية الدسوقي ,الشيخ عليش) ٦(
  .٨٤ ص,٢ ج, تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام,ابن فرحون) ٧(
 .١٦٩ص, ٦ج  ,الشرح الكبيرحاشية الدسوقي على , الدسوقي) ٨(
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 رع الرابعالف
 نةاستمرار احليازة مدة زمنية معي

الك عادة من زرع أو بنـاء أو         يعين قيام احلائز باألعمال اليت يقوم هبا امل        وهذا
يستدل منها علـى      -وطبيعة العقار ظروف  حسب  -وإن مل تكن مستمرة     ، مدة   هدم

 اهتمـام   على، وما ترتب     ألمهية هذا الشرط   ، ونظراً )١(أنه هو املالك أو احلائز للشيء     
، فقد اتسع اخلالف يف      إىل مراتب ودرجات   م قسموها إ، حىت   الفقه مبوضوع احليازة  

  .إلسالمي حول مدة استمرار احليازةالفقه ا
 رسول اهللا   يرفع احلديث إىل  بن املسيب    سعيد   مدونة اإلمام مالك عن   ورد يف   

 .)٢("من حاز شيئا عشر سنني فهو له ":أنه قالصلى اهللا عليه وسلم 
لعقـار   من احلديث أن مدة احليازة العقارية كسبب لكسب ملكية ا          نستفيدو

، اد بامللكية على أساس احليازة    ، وهي أقل مدة لالعتد    مبضي املدة ، هي عشر سنوات     
 دعى حاضـر  ا مث    وتصرف وإن حاز أجنيب غري شريك     ":خليلوهو ما ذكره الشيخ     

 .)٣("ساكت بال مانع عشر سنني مل تسمع
 قضائه يف نـزاع     عند الرسول عليه الصالة والسالم       جند أن  ومن ناحية أخرى  

، واليت مثلت السـنة النبويـة الفعليـة يف          )٤(الكندي واحلضرمي وغريه من األقضية    
زها كل طـرف    ، دون حبث يف املدة اليت حا      ، قضى على أساس البينة أو اليمني      احليازة

 .من األطراف املتنازعة
لك، فقـد اسـتنتج بعـض الفقـه         وعلى خالف املفهوم الصريح لقضاء ما     

، سنوات أو بغريها  اليأخذ مبدة عشر     أنه مل     -رمحه اهللا -ئه  ، من خالل قضا   )٥(احلديث
 .قضي على أساس البينة على احليازةإمنا كان ي

                                                           
 .١٤٥ص,  اكتساب الملكية العقارية بالحيازة في الفقه اإلسالمي,دلي أمير خالدع) ١(
 .٩٩ ص,٤  ج,المدونة الكبرى ومعها مقدمات ابن رشد, اإلمام مالك ابن أنس) ٢(
 . ١٧٥ ص, مختصر خليل,للعالمة خليل ابن إسحاق المالكي) ٣(
فـي هـذه    مـا سـبق     : انظرموضوع الحيازة،   للمزيد عن السنة الفعلية للنبي صلى اهللا عليه وسلم في           ) ٤(

 . وما بعدها٣٥ ص,الدراسة
 . وما بعدها ١٣٧ص, ٩٧ بند, الحيازة والتقادم في الفقه اإلسالمي المقارن بالقانون,محمد عبد الجواد) ٥(
   . وما بعدها١٥١ص, اكتساب الملكية العقارية بالحيازة في الفقه اإلسالمي, عدلي أمير خالد *    

 ومـا بعـدها،     ١٦٤ص, الحيازة والتقادم في الفقـه اإلسـالمي      , بد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ      ع *    
والجدير بالذكر، أن هؤالء حاولوا إزالة التعارض بين حديث الحيازة وقضاء مالك، ونفي أي تعـارض                

والتقادم في  الحيازة  , ضاء مالك والحديث، على أساس ما ذكره عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ            قبين  
 ببعض الحاالت التي جرى العرف والعـادة بكفايـة          اً أن الحديث كان مخصص    ,١٦٥ ص ,الفقه اإلسالمي 

العشر سنين فيها، وأن رأيه أن ينزل ما يعتبر من السنين وما ال يعتبر بحسب ما تقضيه العادة ويقـرره                    
، إذ أنه لـم يـذكر   من األمام مالك    صريحاً اًالحاكم، والتبرير السابق هو استنتاج من صاحبه وليس تعبير        

ه دون االهتمـام  ءن قضـا إخالف ما روى في الحيازة، وبالتالي يصير الرأي عنده على نحو ما روى، و  
بسنين أو مدة الحيازة، راجع ألن النزاع على الحيازة في تلك الحاالت، لم يكن يتعلق بالحيـازة كسـبب                   

 .ين فقضى بينهما على أساس الظاهرلكسب الملك، بل كان األمر يتعلق بنزاع بين شخص
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، على بعض املسـائل   وقد استدل هؤالء مبا ورد يف مقدمات ابن رشد يف رده            
 ما مسعت مالكـاً   ": شر سنني، فقال   يؤقت يف احليازة ع     مالكاً حيث سئل عما إذا كان    

، ولكن على قدر ما يرى أن هذا قـد حازهـا دون             حيد فيه عشر سنني وال غري ذلك      
سئل عن دار موروثة عن جد ويكون فيها رجل قد حازها            ":ورد أنه ، كما   )١("خراآل
مالك أما إن كان الرجل املدعي حاضراً فال أرى له فيها           ، فقال   ذوات عدد  سنني   منذ

 .)٢("قد حازها سنني ذوات عددجل حيازته إياها إذا كان حقاً أل
، ولكـن    يف الرباع عشر سنني وال غري ذلك       ومل حيد مالك   ": أنه املواقيقول  و
، )٣(، فيما يبين ويهدم ويكري ويسـكن      خر حازها دون اآل   ارى أن هذ  ر ما ي  على قد 

 سـنني وال    قت احليازة ال عشر   ووكان مالك ال ي    ":تبصرةالكما ذكر ابن فرحون يف      
وما قـارب   : "ويقول عليش , )٤("رى ذلك على قدر ما يرتل من األمر       ، وكان ي  غريها

 .)٦("وهذا خاص بالعقار: "ويقول يف موضع آخر, )٥("العشر كسبع كالعشر
 السنة النبوية والفقـه اإلسـالمي،        جممل ما ورد يف    نه من إلذا نستطيع القول    

،  أن احليازة كسبب من أسباب امللك      ألصلَ، ميكن القول أن ا    بشأن حتديد مدة احليازة   
، كما جاء يف     مدة ال تقل عن عشر سنوات      جيب أن تكون ظاهرة وهادئة وواضحة يف      

من حاز شيئا عشر سنني فهـو       " هللا عليه وسلم يف حديث احليازة     حديث النيب صلى ا   
 .)٧("له

ازة خصيص حديث احليازة حبي   فقهاء قاموا بت  ال من   اً، أن عدد  وأود أن أذكر هنا   
هي شرط يف حيازة العقار وهو       إمناالعشر سنني    ":، أن الدسوقي، وهو ما ذكره     العقار

، كما  )٨(" غريه فال يشترط فيه هذا الطول      شجر وأما   من بناء أو   اما اتصل هب  واألرض  
 ، مث ذكـر    "احلوز عشر سنني، إمنا هـو شـرط يف العقـار           ": أن الشيخ عليش ذكر  

 ، وذكـر عـن     "بعشر سنني هو املشهور يف املذهب      حتديد احليازة : " أن عن ابن رشد  
                                                           

 .٩٩ص, ٤ج, المدونة الكبرى ومعها مقدمات ابن رشد, ابن رشد) ١(
 .١٠٠ص, ٤ج, المدونة الكبرى ومعها مقدمات ابن رشد, اإلمام مالك ابن أنس) ٢(
 .٢١٠ص, ٦ج, التاج واإلكليل بهامش مواهب الجليل للحطاب, المواق) ٣(
 .٨٣ ص,٢ج, يما يتردد بين الخصوم من األقضية واألحكامتبصرة الحكام ف, ابن فرحون) ٤(
 .٥٧٣ص, ٨ج, منح الجليل, عليش) ٥(
 .٥٧٢ص, ٨ج, المرجع السابق) ٦(
 .٩٩ص, ٤ج, المدونة الكبرى ومعها مقدمات ابن رشد, اإلمام مالك ابن أنس) ٧(
 .١٧٠ ص,٦ ج,الشرح الكبيرحاشية الدسوقي على , الدسوقي) ٨(
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 رضـي اهللا    ، وذكر أن مالكاً   " العشر كتسع ومثان كالعشر    أن ما قارب  ": ابن القاسم 
 .)١("حتد باجتهاد احلاكم ":عنه قال

 إذ ليس , احلائز، حتمي هبا الشريعة     ثور التساؤل عن أقصر مدة للحيازة      ي وهنا

اب امللك، خاصـة يف     بمحايتها كسبب من أس   ، هو   اهلدف من احليازة يف كل األحوال     

 منهما حياول وضع يده على العقار،       ، وكل واقعنا احلايل، عندما حيدث نزاع بني طرفني      

 .ويطالب حبماية حقه يف احليازة

حيازة مع جهل أصل امللك ملن  :واعلم أن احليازة على قسمني : "يقول التسويل 

 يكفي فيها عشرة أشهر فأكثر كـان        ، فاألوىل  علم أصل امللك ملن هو     هو وحيازة مع  

، أو عـامني    يها من عشر سنني فأكثر يف العقـار       ، والثانية البد ف    أو غريه  احملوز عقاراً 

 .)٢("فأكثر يف الدواب والعبيد والثياب

، غلـب علـى      هدف احليازة كأساس أو سبب للملك      ن أ ومن ناحية أخرى  

 .)٣( لكسب امللكيةلةطويمعظمهم عن مدد ، إذ تكلم ء املسلمنيفتاوى الفقها

حلماية احليازة هي مدة عشرة أشـهر،        أن أقصر مدة كافيه      كما ذكر آخرون  

 .)٤("وحوز طال كعشرة أشهر": حيث جاء يف قول خليل

من كان واضعاً    ":، على أنه   من قواعد مرشد احلريان    )١٥١(وقد نصت املادة    

وال معارض مدة مخـس     يده على عقار أو غريه ومتصرفاً فيه تصرف املالك بال منازع            

عشرة سنة فال تسمع عليه دعوى امللك بغري اإلرث من أحد ليس بذي عذر شـرعي               

 .)٥("إن كان منكراً
                                                           

 .١٧٠ص, ٦ج, حاشية الدسوقي عليش على تقريرات , عليش) ١(
 .٥٧٣ و ٥٧٢ص, ٨ج, منح الجليل, عليش    * 

 .٤١٥ص, ٢ج, البهجة في شرح التحفة, التسولي) ٢(
 .٢٢٧ص, ٦ج, مواهب الجليل لشرح مختصر خليل, الحطاب:  انظر مثالُ)٣(
 .١٧٤ص, مختصر خليل, خليل ابن إسحاق المالكي) ٤(
 .٤٥ص,  إلى معرفة أحوال اإلنسانلحيرانمرشد ا, محمد قدري باشا) ٥(
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، علـى   النسبة ألرض الوقف أو دعوى اإلرث      ب ه من )١٥٢(كما نصت املادة    
من كان واضعاً يده على عقار متصرفاً فيه تصرف املُالك بال منازع مدة ثـالث                ":أنه

تسمع عليه بعدها دعوى اإلرث وال دعوى أصل الوقف إال لعـذر             ة فال وثالثني سن 
 .)١("شرعي

الغيـاب أو    األعذار الشرعية هـي   ": على أن ه   من )١٥٧(كما نصت املادة    
 .)٢("وال ويل هلما وال وصي أو اجلنون قصاراإل

اختلف الفقه بـني مؤيـد      فقد  ،  يازة يف كسب امللكية مبضي املدة     أثر احل أما  
 جـواز   -واهللا اعلـم   -األظهرو،  بذلك لكسب امللكية    اًازة سبب بار احلي ورافض العت 

وإن حاز أجـنيب     ":وهو ما ذكره خليل بقوله     املدةاكتساب امللك باحليازة مع مضي      
وال  دعى حاضر ساكت بال مانع عشـر سـنني مل تسـمع           امث  وتصرف  غري شريك   

 خر يد أحدمها دون اآل    إذا تداعى الرجالن الشيء وهو يف      ":، ويقول الشافعي  )٣("بينته
 :، ويقول ابن فرحون يف التبصـرة      )٤(" فالبينة بينة الذي هو يف يده      فأقاما معاً عليه بينة   

  وتبطل دعوى املدعي فيه بكل حال فال       إليهيسأل احلائز عما يف يديه من أين صار          ال"
له عليـه  فتجب  يوجب مييناً على احلائز املدعى عليه إال أن يدعي عليه أنه أعاره إياها        

 له بـه احلـائز      ذا مل يثبت األصل للمدعي وال أقر      اليمني على ذلك وهذا الوجه هو إ      
 .)٥("ه يف وجهه عشرة األعوام وحنوهاالذي حاز
ة للحيازة كسبب مـن      أنه ال يترتب على مرور املدة الالزم       مما سبق نستفيد  و

 له امللكية على حنو     ذ تتقرر ، إ  احلق يف رفع دعوى امللكية     ، إعطاء احلائز  أسباب امللكية 
 . من املدعي، وذلك عن طريق عدم قبول أو مساع دعوى امللكسليب

، والـيت    غري احلائز من رفع دعوى امللكية      وإن كان ذلك ال مينع أي شخص      
ـ          عليه ى مدع كون فيها احلائز دائماً   ي ق، ، وتكون وسيلة محايته يف هذه احلالة عن طري

 .)٦("مل تسمع"ه الشيخ خليل بقوله يعني  ماووه ,الدفع بعدم مساع الدعوى
                                                           

 .٤٥ص, المرجع السابق) ١(
 .٤٦ ص,المرجع السابق) ٢(
 .١٧٥ ص,مختصر خليل, الشيخ خليل) ٣(
 .٢٣٨ص, ٦ج, كتاب األم, اإلمام الشافعي) ٤(
 .٨٥ص, ٢تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام، ج, ابن فرحون) ٥(
 .١٧٥ص, لمختصر خلي, العالمة خليل) ٦(
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 :  فرعني كالتايلإىل هذا املطلب ينقسم
 جرائم التعدي على احليازة : لفرع األول ا

  اجلرائم امللحقة بالتعدي على احليازة  بعض:الفرع الثاين 
 

 الفرع األول
  جرائم التعدي على احليازة

 
، منها قيام الشخص بالتعـدي      ذ عدة صور  التعدي على حيازة العقار قد يتخ       

، وسـواء كـان      بالقوة أو باحليلة واخلداع     ذلك  كان ، سواءً  بالفعل على حيازة الغري  
ي يف حالة انتهاك حرمة ملـك       ، كما يقع التعد   لك على كل العقار أو على جزء منه       ذ

 :  وأتناول ذلك على النحو التايل، الغري
 

 :راغتصاب حيازة العقا -أوالً
اليت ت الشـريعة     ر من حائزه من اجلرائم التعزيرية     غتصاب حيازة العقا  ايعد  

، رها من صور التعدي على ملك الغري      ، باعتبا  عدم اقترافها  إىل، ودعت   اإلسالمية عنها 
 .اه وسند حترميه وصورهومن مث يلزم التعرف على معن

 : املقصود بالغصب وحكمه–١
الوجوه العشرة احملرمة ألكل    ، وهو وجه من     )١(الغصب هو أحد صور التعدي    

والَ تَـأْكُلُواْ أَمْـوالَكُمْ     { :ل اهللا تعـاىل   ، املنهي عنـه بقـو     )٢(أموال الناس بالباطل  
 .)٣(}بيْنكُمْ بِالْباطِلِ 

                                                           
  .٣٦٠ ص ,العاشر الباب , القوانين الفقهية,ابن جزي) ١(
  .٣٥٨ ص ,سابق ، الباب التاسعالمرجع ال) ٢(
 . من سورة البقرة ١٨٨من اآلية رقم ) ٣(
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، والغصـب يف    )١(لمـاً ظُه قهراً و   أخذ :الشيَء غَْصباً ) غََصَب: (والغصب لغة 

أخـذ  : "ويعرفه اجلرجاين بأنه   ،)٢("حق الغري عدواناً   االستيالء على  ":االصطالح هو 

، إذ  مشروعة أو فاسدة   فهو حيازة غري     ,)٣("مال متقوم حمترم بال إذن مالكه بال خفيه       

، حىت لو ساب ملكية املال مهما طال الزمان، ولو مع توافر التقادم     ال يترتب عليها اكت   

أيب موسـى    إىلجاء يف خطاب عمر رضي اهللا عنه يف القضاء          ظهر عليه مبظهر املالك     

 .)٤(" يبطله شيءفإن احلق قدمي ال": األشعري

النسبة ألكل أموال الناس     فهو وجه من وجوه التحرمي العشرة ب       أما عن حكمه  

 .تاب والسنة وإمجاع أقوال الفقهاء، وهو حمرم بالكبالباطل

ويف السـنة   آن الكـرمي    وأدلة حترمي الغصب والتعدي على مال الغري يف القر        

  .)٥(وقد تقدم عرض ذلككثرية النبوية ف

تكون أن  ال  إ ":، وهو ما ذكره احلطاب    )٦( حترمي الغصب  وقد اتفق الفقهاء على   

 أن ابن   يف تقريرات عليش  ، كما جاء    )٧(" أو ذي سلطان   مثل أن يكون غاصباً   .…اليد

  .)٨(" أنه ال حيازة لذوي الشوكات والتغلب : " حبيب قال

 : أركان جرمية الغصب-٢
 ، اليت يترك فيها)٩(يازة العقار هي من اجلرائم التعزيريةغتصاب حاوجرمية 

                                                           
 .٦٥٣ ص,٢،  ج  المعجم الوسيط, مجمع اللغة العربية) ١(
  .٥٣٨ص, التوقيف على مهمات التعاريف, محمد عبدالرؤوف المناوي) ٢(
  .١٦٢ص, التعريفات, علي بن محمد الجرجاني) ٣(
 . ٨٦ ص,١ج, لميناعالم الموقعين عن رب العإ ,ابن القيم) ٤(
 .  من هذه الدراسة٤٤ و ٤٣ص : انظر) ٥(
–بيـروت   , دار الكتب العلميـة   , تحقيق محمد حسن الشافعي   , اإلفصاح عن معاني الصحاح   , ابن هبيرة ) ٦(

 .٢٢ص, ٢ج, )م١٩٩٦/هـ١٤١٧(, ١ط, لبنان
 .١٩٢ص, ٦ج, مواهب الجليل لشرح مختصر خليل, الحطاب) ٧(
 .١٦٩ ص,٦ج, حاشية الدسوقيتقريرات عليش على  ,الشيخ عليش) ٨(
 .٢٥٦ ص,اكتساب الملكية العقارية بالحيازة في الفقه اإلسالمي, عدلي أمير خالد) ٩(
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ـ      )١(األمر لويل األمر يف حتديدها وحتديد العقاب عليها         ة، وهي تقوم على أركـان ثالث

، وهو متوافر كمـا     )٢(، القائم على مبدأ ال جرمية وال عقوبة إال بنص         الركن الشرعي 

 الكتاب والسنة والفقه    سبق عرضه عند الكالم عن حكم الغصب وسنده الشرعي يف         

 :هما الركن املادي والركن املعنوي، أما الركنني الباقني فاإلسالمي

 : الركن املادي يف جرمية الغصب– أ

 ، وإن دخلها قهراً   … فغاصب  وأخرج رهبا   قهراً اًولو دخل دار   ":يقول البهويت 

، إما ة العقاردي يف جرمية اغتصاب حياز، ولذا يقوم الركن املا   )٣("يف غيبة رهبا فغاصب   

، وقد يقع بقيام الشخص   مع علمه حبق صاحبه    هعنوة عن صاحب  باالستيالء عليه بالقوة    

، اغتصاب حيازة العقار من يد صاحبه     بعمل من أعمال اخلداع واحليل اليت من شأا         

 : الصورتني اآلتيتنيوهو ما يعين بتصور الركن املادي يف إحدى

 :قوة  اغتصاب احليازة بال:الصورة األوىل

ابقة أن غصب حيازة العقار بالقوة، كصورة من        ويتضح من عبارة البهويت الس    

ـ             صور الركن املادي   أا ، يكون بالقهر أو التهديد أو اإلكراه أو بأي وسيلة مـن ش

 اًء عن صاحبة ، سـو     ، وذلك بدخول املرتل احملاز قهراً     حرمان املالك من حيازة ملكه    

ـ          ، كم كان ذلك يف حضوره أو يف غيابه       ق ا ميكن أن يتحقق هذا الغصـب عـن طري

 .إخراج صاحب الدار منها بالقهر
                                                           

 , د ت , مصـر -مدينة نصـر  , لفكر العربي دار ا , الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي    , محمد أبو زهرة  ) ١(
 .٣٠١ص, ٤٢١بند, د ط

، الشرعية من ناحية جرائم التعازير، خاصة من ناحيـة العقـاب          إذ توسعت الشريعة اإلسالمية في مبدأ       ) ٢(
, مؤسسـة الرسـالة   , التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي     , عودة عبد القادر : انظرللمزيد  
 .٨٠ص, ٥٠بند, ١ج, الطبعة الرابعة عشرة,  )م٢٠٠٠/هـ١٤٢١(,  لبنان–بيروت 

 , )م١٩٨٥/هـ١٤٠٥ (,ط لبنان، د    –، بيروت   عالم الكتب ,  بشرح زاد المسقنع   عب الروض المر  ,البهوتي) ٣(
 .٢٧٩ص
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ـ  )١(ويالحظ أن الركن املادي جلرمية اغتصاب العقار بالقوة        ق بإتيـان   ، يتحق

 حتل يـده     أن  األفعال السابقة واليت من شأا     ، ألي من   لصاحب امللك  الشخص قهراً 

 .)٢(املبطلة حمل اليد احلاقة

جرمية الغصب أن يقوم اجلاين بأي من أفعـال القهـر            أنه يشترط لقيام     علماً

راره هلذه األعمـال     فال يشترط استم   اإلكراه حلظة وضع يده على العقار     والتهديد و 

جلـرائم  ، بل يتصور اعتبارها من ا     )٣(له مهما طال الزمن   حق  نه ال   إ، بل   لقيام اجلرمية 

تهديد أو القهـر أو     حتت ال ،  الت مدة اغتصاب الشخص ملال الغري     ، إذا ما ط   املستمرة

 .اإلكراه

، ضرورة سكوت احملوز عليه مـع       يعة لالعتداد باحليازة   اشترطت الشر  وعليه

، وهو مـا    عدم االعتراض ل وبال مانع شرعي     علمه حبيازة الغري ملاله دون اعتراض منه      

أو قام به مانع من إكراه وحنوه مل يسقط حقه ومـن العـذر               ": بقوله سوقيذكره الد 

ومن ذلك خوف احلاضر مـن   ": بقولهعليش، وهو نفس ما ردده      )٤( "والسفه الصغر

 حيازة لذوي   ال أنه   أو من سطوة من استند إليه احلائز، وذكر ابن حبيب         سطوة احلائز   

 .)٥("الشوكات والتغلب

، باعتباره  فعال املكونة جلرمية الغصب بنفسه    وكما يتصور إتيان اجلاين هلذه األ     

، فإنه يتصور إتيانه هلذه األفعـال املكونـة         حيد للجرمية الوحيد أو الفاعل الو   املساهم  

                                                           
صب ، والواقع ليس هناك ما يمانع من وقوع الغ        ه في تصور ورود الغصب على العقار      اختلف بعض الفق  ) ١(

اكتسـاب الملكيـة العقاريـة      , عدلي أمير خالـد   : للمزيد عن هذا الخالف، انظر     ،و المنقول على العقار أ  
 .٢٥٣ص, بالحيازة في الفقه اإلسالمي

 .٢٥٣ص, اكتساب الملكية العقارية بالحيازة في الفقه اإلسالمي, عدلي أمير خالد) ٢(
 من خطاب عمر رضي اهللا عنه       ،٨٦ص, ١ج,  لميناعالم الموقعين عن رب الع    إ , ابن القيم  : انظر مثالً  )٣(

 .في القضاء
 .١٦٩ص, ٦ج, حاشية الدسوقي على الشرح الكبير, الدسوقي) ٤(
 .١٦٩ص, ٦ج, حاشية الدسوقيتقريرات عليش على , الشيخ عليش) ٥(
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 أصلي عند تعـدد     ، سواء كان ذلك كمساهم    كن املادي جلرمية الغصب مع الغري     للر

نه لـيس يف    إ، إذ   ن وسائل املسامهة التبعية    بأي م  ي، أو كمساهم تبع   الفاعلني للجرمية 

، كما لو سـاعد أو       أيضاً ا ميانع من قيامه هبا كشريك     قواعد الفقه اجلنائي اإلسالمي م    

 . أو حرض غريه على ارتكاب اجلرميةاتفق
 : اغتصاب احليازة بالتحايل:الصورة الثانية

، علـى    يف جرمية اغتصاب احليازة    وال يتوقف الركن املادي على حنو ما سبق       

 نه قد يقوم أيضاً   إ، بل   أي وسيلة من وسائل استعمال القوة     اقتراف اغتصاب احليازة ب   

والَ { : لقوله تعـاىل   اع والكيد ، استناداً   ص ألي من أعمال احليل واخلد     بإتيان الشخ 
من غشـنا    ":، وقوله صلى اهللا عليه وسلم     )١(}تَـأْكُلُواْ أَمْـوالَكُمْ بيْـنكُمْ بِالْباطِـلِ         

 .)٢("فليس منا 

،  احليلة اسم من االحتيـال     : واصطالحاً ،)٣(ِرظَ النَّ ةَُدْو وجَ َقذْاِحل: واحليلة لغة 

 حالـة مـا     إىل، أوهي ما يتوصل بـه       )٤(ي اليت حتول املرء عما يكرهه إىل ما حيبه        وه

 .)٥(خفيه

 الغري  وصور االحتيال يف اغتصاب احليازة عديدة، فقد يكون عن طريق إيهام          

اع تصرف قـانوين علـى خـالف        ، وقد يكون باصطن   بأمر كاذب كمرياث أو حنوه    

 .احلقيقة

لى استعمال الشخص لتلـك احليـل،       تب ع ، إذا ما تر   ففي كل هذه األحوال   

 حليـازة   اًإن ذلك يعد اغتصـاب    ، ف أو حيازته ، بنية متلكه    إخراج املال من حيازة احلائز    

 .العقار
                                                           

 . من سورة البقرة ١٨٨من اآلية رقم ) ١(
  .)١٠١(رقم الحديث , ٩٩ص, ١ج, صحيح مسلم, اإلمام مسلم) ٢(
 .١٣٠٨ص , ٢ج, القاموس المحيط, وز أباديالفير) ٣(
 .٩٤ص, التعريفات, الجرجاني) ٤(
 .٣٠٣ص, التوقيف على مهمات التعاريف, المناوي) ٥(
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نتهى األمهيـة يف حياتنـا      ، تعد يف م   رة السابقة لغصب املال أو حيازته     والصو

بعض على  ، أن ينخدع هبا ال    ض يف اصطناع احليل اليت من شأا      ، إذ يتفنن البع   املعاصرة

 . االستيالء على مال الغريو مؤقتاًحنو يترتب عليه ول
 : الركن املعنوي يف جرمية اغتصاب حيازة العقار–ب

,  االستيالء على منفعتـه     يتمثل يف قصد متلك الغاصب لعقار مملوك للغري أو        
وإن مل يـرد الغصـب       ...ولو دخل داراً قهراً وأخرج رهبا فغاصب      ": لبهويتيقول ا 
خذ مال الغري أالقصد من    يستدل منه على ضرورة توافر    " وإن مل يرد  "  :فقوله ,)١("فال

 .لك بذاملعتديمع علم 
 : لقوله صلى اهللا عليه وسـلم      ، مصداقاً  القصد هو أساس العمل يف الشريعة      إذ

 .)٢("ل بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوىإمنا األعما"
، واملتمثـل يف    يف احليازة توافر العنصر املعنوي    ضرورة   فقهاءال اشترط   ولذلك

الـك  ، باعتباره امل  ادية اليت يقوم هبا املالك عادة     إتيان أو قيام احلائز لنفس األعمال امل      
، وهو ما يعين بعدم االعتراف بأي عمل ال يكـون           للمال أو صاحب حق عيين عليه     

 ، كاألعمال اليت يقوم هبا الشخص      عنه املقصود به إخراج العقار من حوزة مالكه قهراً       
 للعرف اجلاري باعتبارهـا مـن       أو يقوم هبا وفقاً   ,  على رخصة من صاحب احلق     بناًء
 وجود إذن صريح هبـا مـن        ، وهو ما يفترض   مال التسامح العادية بني األشخاص    أع

 .صاحب احلق
 :انتهاك حرمة ملك الغري: ثانياً

 ت عناية فائقة  ملك الغري أو حرمة املسكن  من احملرمات اليت نال         حرمة  انتهاك  
مل  فاألصل أنه ال جيوز انتهاك حرمة املساكن دون إذن أو دعوة ما           ،  يف الفقه اإلسالمي  

                                                           
 . ٢٧٩ص , المستقنع  زاد شرحالمربع الروض ,البهوتي) ١(
 .واللفظ له) ١(رقم الحديث , ٣ص, ١ج, صحيح البخاري, اإلمام البخاري) ٢(

 .)١٩٠٧(حديث رقم, ١٥١٥ص, ٣ج, يح مسلمصح, اإلمام مسلم    * 
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وهـذا  ،  )١(يكن أصحاهبا قد أباحوا دخوهلا للجمهور ملناسبة حفل زواج أو غري ذلك           
لذلك فإنه يكون من الضروري توضيح      ،   خلصوصية اإلنسان وحقه يف التملك     احترام

 .لغري وأركاا يف الفقه اإلسالمي ااملقصود بتجرمي حرمة انتهاك ملك
 : جترمي انتهاك حرمة ملك الغري– ١

 يعد من املعاصي أو اجلرائم اليت تسـتحق         الدخول أو انتهاك حرمة ملك الغري     
 كان ذلك كفعل جمرد     ، سواءً )٢( فمن دخل دار غريه بغري إذن فقد ارتكب إمثاً         التعزير

 .و كان مبناسبة ارتكاب جرمية أخرىأ
 ولو كان   ماً جمرَّ ، عمالً خول يف مسكن الغري دون إذن صاحبه      جمرد الد إذ يعد   

 ، جترمي كل الوسائل إىل احلـرام      )٤( ذكر ابن القيم   وقد،  )٣(جمرد عمل حتضريي للجرمية   
، إذ  عندما تكلم يف فصل عن سد الـذرائع       ، وذلك   حيث بني منع ما يؤدي اىل احلرام      

يتم الفعل األصلي من دخول     ىت لو مل    ، ح رك من املعاصي اليت تستوجب التعزي     يعد ذل 
 .املسكن

،  إمتام اجلرمية  ، ولو عدل اجلاين عن     مللك الغري ويستوجب العقاب    تهاكاًفيعد ان 
 .)٥( من اجلاين إرادياً لفعل خارجي أو كان عدوالً كان ذلك راجعاًسواًء

  وهـذا  - ا يقع عن طريق الغصب أو االحتيال       التعدي على احليازة كم    نإ إذ
 فإنه قد يقع يف غري      -دم جترمي أي عمل يتم بإذن أو بترخيص من صاحب احلق          يعين ع 
 دخول عقار الشـخص دون      ، كما هو احلال يف    ورة االستحواذ على العقار بالقوة    ص

 كان ذلك لفعل الدخول يف      ، سواءً  حلرمة ملك الغري    ما يعد انتهاكاً   ، وهو إذن صاحبه 
، فإنه يعد جرمية تتمثـل يف       خرآرامي  ك مبناسبة ارتكاب فعل إج    ، أو كان ذل   حد ذاته 

 ملا توجبه الشريعة    ، ونظراً مة ملك الغري، أو دخول العقار بدون إذن صاحبه        انتهاك حر 
                                                           

 مـذكرة   ,إثبات موجبات الحدود والقصاص والتعازير في الشريعة والقـانون        , محمد محيي الدين عوض   ) ١(
ن   ط ، د   نايف العربية للعلوم األمنيـة، د     الماجستير بقسم العدالة الجنائية بجامعة       مطبوعة تدرس لطالب  

  . ٢٨ص) م١٩٩٧-هـ١٤١٧(
 .٢٧٧ص, ٣٨٣بند, الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي,  زهرةمحمد أبو) ٢(
 .٢٧٨ص, ٣٨٤بند, سابقالمرجع ال) ٣(
 .١٥٩إلى, ١٣٧ص, ٣ج, لميناعالم الموقعين عن رب العإ, ابن القيم) ٤(
  .٢٧٩ و ٢٧٨ص, ٣٨٥بند, لجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالميا, محمد أبو زهرة) ٥(
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 ذلك مـن    ، وما يقتضيه  لفردية لكل فرد من أفراد اجملتمع     من ضرورة احترام امللكية ا    
 دخول مسـكن الغـري دون إذن      مت الشريعة   ، فقد جرَّ  ضرورة احترام تلك احلرمة   

ولَيْس الْبِر بِأَن تَأْتُواْ الْبُيُـوت مِـن ظُهُورِهـا ولَــكِنَّ الْبِـرَّ مـنِ اتَّقَـى وأْتُـواْ                    { : تعاىل ه لقول صاحبه
         لَّكُـمْ تُفْلِحُـونلَع اتَّقُواْ اللَّـها وابِهمِنْ أَبْو نُـواْ الَ       {: وقوله تعـاىل   ،  )١(}الْبُيُوتآم ـا الَّـذِينهيأَي

فَإِن { :ويقول تعاىل ،)٢(}لُواْ بُيُوتاً غَيْر بُيُوتِكُمْ حتَّى تَسْتَأْ�ِسُواْ وتُسلِّمُواْ علَى أَهْلِها      تَدْخُ
 .)٣(}لَّمْ تَجِدُواْ فِيهآ أَحداً فَال تَدْخُلُوها حتَّى يُؤْذَن لَكُمُ 

 أو  ،مي حرمة املسكن يف النطاق اإلسـال       التنظيم السابق حلماية   وهنا نذكر أن  

إذ يباح يف حاالت    ،   يف الشريعة اإلسالمية   ، ليس مطلقاً  جترمي انتهاك حرمة ملك الغري    

 يف أحـوال    دخول ملك الغري بدون إذن من أصـحاهبا           جيوز ا سبق مم معينة واستثناءً 

، مـع ضـرورة     )٤(كاحلريق وأحوال ارتكاب جرمية يف املكان مع االستغاثة       الضرورة  

  . تقدير الضرورة بقدرهامبعىنطبيق تلك االستثناءات،  الشرعية لتتوافر الضوابط

 :كان جرمية انتهاك حرمة ملك الغري أر-٢

 انتهاك حرمة ملك الغري،  وهو ما ميثـل الـركن             جانب ما سبق من جترمي     إىل

 - كغريه من اجلرائم التعزيرية    - لك اجلرمية أو الفعل غري املشروع     ، فإن ت  الشرعي هلا 

، بأي فعل   مثل يف قيام املتعدي على احليازة      أحدمها مادي يت   ،تقوم على ركنني آخرين   

، كما يتوافر   نه أو داره  مادي من شأنه املساس باحلرمة املكفولة لكل شخص يف مسك         

 الشـخص يف    ى اإلرادة لـد    القصد و  ، يف توافر  كن املعنوي لتلك األفعال احملرمة    الر

 .لغري دون إذن صاحبه مع علمه بذلكدخوله مرتل ا
                                                           

 .رة البقرة  من سو١٨٩من اآلية رقم ) ١(
 من سورة النور، باستثناء البيوت غير المسكونة التي يوجد بها متاع للمسلمين، لقـول               ٢٧من اآلية رقم    ) ٢(

 .}لَّيْس علَيْكُمْ جُناح أَن تَدْخُلُواْ بُيُوتاً غَيْر مسْكُو�َةٍ فِيها متَاع لَّكُمْ{ :السورة نفسها  من٢٩اهللا تعالى في اآلية 
 . من سورة النور ٢٨ية رقم من اآل) ٣(
 .٣٠ص, إثبات موجبات الحدود والقصاص والتعازير في الشريعة والقانون, محمد محيي الدين عوض) ٤(
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 لثاين الفرع ا
 اجلرائم امللحقة بالتعدي على احليازةبعض   

 وأة العقـار النصـب       يف تعدية على حيـاز     يستخدمتعدي على احليازة قد     ملا
ت قيام املعتدي بسرقة بعض حمتويا    ب  التعدي على حيازة العقار    قد يتصور ، كما   التزوير

  :اآليت له بإجياز على النحو سأعرض، وهو ما العقار حمل الرتاع على احليازة
  : النصب -أوالً

ند التعـدي علـى     ، اليت يتصور وقوعها ع    النصب صورة من صور االحتيال    
وتقوم فكرة النصب على خداع اجملين عليه باالحتيال عليه لالسـتيالء            ،حيازة العقار 

نه املالك مع   ، إال أن يوهم الغري بأ      إذ الفرض فيه أن الشخص غري مالك       ،)١(على ماله 
 .لكتصرفه على أساس ذ

ويعترب النصب من األفعال احملرمة بعموم ما جاء يف القرآن الكـرمي والسـنة              
يقـول  ، إذ   ن حترمي أكل أموال الناس بالباطـل      ، م لنبوية وإمجاع الصحابة والتابعني   ا

عل أحدكم يكون حبجته أحلن     إنكم لتختصمون إىل ول   " :املصطفى صلى اهللا عليه وسلم    
، فال يأخذه، فإمنا أقضـي لـه         أخيه شيئاً  فمن قضيت له من حق     فأقضي له    من بعض 

 .)٢("بقطعة من نار
، فقد يقع عن طريق     عدي على مال الغري وحيازته عديدة     وصور النصب يف الت   

  كـاذب  إظهار متلك قد يقع عن طريق     ، كما   بيع العقار مرات متعددة لعدة أشخاص     
 .للعقار
 : التزوير-ثانياً

ونعين . )٣(َحسََّنه وقَوََّمه )تزِويراً(الشَّْيَء  ) وََّرَز(و, تزيُني الكَِذب : لغة) التَّْزِوير(
، دي على احليـازة   ، والتزوير يف التع    اإلضرار بالغري   بقصد األوراقتغيري احلقيقة يف    به  

                                                           
 مصـر،   –القاهرة  ، دار النهضة العربية،     القسم الخاص , الوسيط في قانون العقوبات   , أحمد فتحي سرور  ) ١(

  .٨٨١ ص ٧٩٨و٧٩٧ندب, )م١٩٨٥( ، ٣ط
 .٣٠ص, هسبق تخريج) ٢(
 .١٧٢ص, مختار الصحاح, الرازي) ٣(
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 عن طريق   اً، كما قد يكون معنوي    األوراقلتغيري يف ماديات     عن طريق ا   قد يكون مادياً  
 .ة للحقيقة خمالفأوراق تزويرشخاص على أاتفاق 

 أو  يري ماديـاً  غ، بـالت  أركان جرمية التزوير، بقيام املعتدي على احليازة      وتتوافر  
 وحيـث أن    .حبقيقة ذلك وقصده اإلضرار بالغري    ، مع علمه    األوراق يف حمتوى    معنوياً

التزوير يقصد به أكل مال اآلخرين بغري حق فهو حمرم بعموم آيات القرآن الكـرمي               
 .والسنة النبوية وإمجاع املسلمني

 : السرقة-ثالثاً
طريق انتزاع مال منقول مـن      ، عن    يقع التعدي على حيازة الشخص     كذلك

 ألنه  ، اليت قد ال يصل العقاب عليها لدرجة احلد        العقار، وهو ما يعد من أنواع السرقة      
فيعترب فعله خطفاً أو    ،  ين عليه وبدون رضاه وبغري مغالبة     ستخفاء أي بعلم اجمل   امت دون   

 . )١(س والغصب والنهب كلها صور من صور السرقة لكن ال حد فيهاواالختال, باً
وجرمية السرقة هنا كجرمية من اجلرائم امللحقة جبرمية التعدي علـى حيـازة             

 حدد هلا الشارع احلكيم     ، اليت  بالغة يف كوا من جرائم احلدود      العقار، تكتسب أمهية  
، واليت يتـرك    رائم التعزيرية  واليت تعد من اجل    ، خبالف جرمية التعدي نفسها    حد القطع 

 .كاا وحتديد العقاب املناسب هلا، أمر حتديد أر األمرلويل
 :املائـدة  يتمثل يف قول اهللا  تعاىل يف سورة          والركن الشرعي يف جرمية السرقة    

ــهِ   { ــن اللَّ ــاالً مِّ ــبا �َكَ ــا كَس بِم آءــز ا جهُمــدِي ــاقْطَعُواْ أَيْ ــارِقَةُ فَ ــارِقُ والسَّ ــز والسَّ ــهُ عزِي  واللَّ
 كِـيماألخذ خفية وأن يكـون      يف   ن، فيتمثال  املادي واملعنوي  ني، أما الركن  )٢(}ح

 .)٣(املأخوذ ماالً وأن يكون مملوكاً للغري مع توافر القصد اجلنائي

                                                           
 .٥١٤ص, ٥٩٥، بند٢ج, التشريع الجنائي اإلسالمي مقارناً بالقانون الوضعي, عبدالقادر عوده) ١(
 . من سورة المائدة٣٨من اآلية رقم ) ٢(
 .٥١٨ص, ٥٩٧بند, ٢ج, مقارناً بالقانون الوضعي, التشريع الجنائي اإلسالمي, عبدالقادر عوده) ٣(
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 :  فرعني كالتايل إىل هذا املطلب ينقسم

 احلماية اجلنائية للحيازة يف الشريعة : فرع األول ال
 احلماية املدنية للحيازة يف الشريعة : الفرع الثاين 

 

 الفرع األول
 اية اجلنائية للحيازة يف الشريعةاحلم

، إذ ال يتصـور أن      سالمية ال تقتصر على جمرد احلدود     اجلرائم يف الشريعة اإل     
، جملرد أنه ال يوجد حد إال بالنسبة للحدود         حددون   يترك الغاش أو املزور أو السارق     

تبصـرة احلكـام      يف كتابه  -رمحه اهللا -وقد أورد ابن فرحون     ،  )١(الوارد النص عليها  
قوط أو امتناع تطبيق    ، وذلك عند س   ير من يتهم بالفجور داخل اجملتمع     على تعز النص  

 :حيث يقـول   عام ومن باب السياسة الشرعية    ، وذلك من قبيل النفع ال     احلد الشرعي 
 عليه هبذه الدعاوى وما أشبهها ىما علمت أحد من أئمة املسلمني يقول أن هذا املدع         "
  مذهباً ، وليس حتليفه وإرساله    غريه  حيلف ويرسل بال حبس وال     )أي ما دون احلدود   (
سبيله واحد منهم وأطلقناه وخلينا      حلفنا كل ، ولو   حد من األئمة األربعة وال غريهم     أل

، وقلنا إنا ال نأخذه إال بشاهدي       فساد يف األرض وكثرة سرقاته    الاره ب مع العلم باشته  
 حتليفه وإرساله فقـط     ، ومن ظن أن الشرع    ان الفعل خمالفا للسياسة الشرعية    عدل ك 
 .)٢("مجاع األمةإل لنصوص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واً خمالف فاحشاً غلطاًغلط

                                                           
وهـي   ٨٠ -٧٨ص, ٥١بند, ١ج, التشريع الجنائي اإلسالمي مقارناً بالقانون الوضعي     , عبدالقادر عودة ) ١(

 .وقطع الطريق والشرب والردة والبغي  السرقة والزنى والقذف:ودحد
 .١١٧ و ١١٦ص, ٢ج, تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام, ابن فرحون) ٢(

 .القول إلى شيخ اإلسالم ابن تيمية، وينسب هذا ١٠٤ص, يةالطرق الحكم, ابن القيم    * 



 
 

-٨٤-

عدي على احليازة بغصبها بـالقوة أو       ولذلك فإن احلماية العقابية يف جرائم الت      
 هو أمر   ، أو عن طريق االحتيال والنصب والتزوير وبيع ملك الغري         وفالتهديد أو اخل  

، ولذا سأتناول هنا ما يقتضـيه       لشريعة اإلسالمية كعقوبة للمعتدي   متصور وواقع يف ا   
 ي علـى احليـازة دون     التعزير وسلطة القاضي بشأنه وصور التعزير يف جرائم التعد        

   .السرقة
 :ية رعاية للمصلحة العامة للمجتمع التعزير أمر تقضيه السياسة الشرع– ١

، وال شك أن العقوبات يف      )١(التعزير عقوبة مشروعة على معصية ال حد فيها       
ـ             نفس الفقه اإلسالمي تتجه يف مجلتها حلماية املصلحة العامة والضرورات اخلمـس ال

ن الشارع احلكيم قـد حـدد لكـل مـن           إ، وحيث   والدين والعقل والنسل واملال   
، فـإن   ع ضوابط وشروط يف تطبيق هذا احلـد       ، ووض  معيناً اًالضرورات اخلمس حد  

 فيهـا    يكـون  ، والـيت  ملسلم تقتضي األخذ بفكرة التعزير    املصلحة العامة للمجتمع ا   
، كوسيلة من وسائل الردع والزجر      )٢(مفوضاً يقيمه بقدر ما يرى املصلحة فيه       القاضي
 .معيف اجملت

، أو ألن    عقاب جملرد عدم توافر شروط احلد      إذ ال يتصور أن يترك اجلاين دون      
، طاملا   معيناً ر عليها الشارع احلكيم حداً    الفعل املرتكب مل يكن ضمن األفعال اليت قر       

 .)٣(أن الشارع قد ى عنها باعتبارها من قبيل اإلفساد يف األرض
 بالغصب أو باالحتيال أو بالتزوير       ألن جرمية التعدي على حيازة العقار      ونظراً

، مال األفراد وحرمة حياهتم اخلاصـة     ، تعترب اعتداء على      حلرمة ملك الغري   أو انتهاكاً 
تـوتر يف عالقـات     ، مبا يسببه ذلك من      ذي يؤثر على االستقرار االجتماعي    األمر ال 

يـدفع  ، األمر الذي قد      صفو وأمن اجملتمع من ناحية أخرى      ، وتعكري األفراد من ناحية  
 علـى مصـلحة     ، فإن هذا االعتداء يعد اعتـداءً      ألفراد الرتكاب أفعال متثل جرائم    ا

، فال بد من عقاب رادع مينع املعتدي لشريعة اإلسالمية الغراء محايتهامشروعة قررت ا  
 .)٤(من االستمرار يف اعتدائه

                                                           
 .٢٧٦ص,  اكتساب الملكية العقارية بالحيازة في الفقه اإلسالمي,عدلي أمير خالد) ١(
 .، حيث ذكر أن الغرض من التعزير الزجر٢١٠ص, ٣ج, تبين الحقائق شرح كنز الدقائق, الزيلعي) ٢(
 في  انظركذلك   .٢٧٧ و   ٢٧٦ص, عقارية بالحيازة في الفقه اإلسالمي    اكتساب الملكية ال  , عدلي أمير خالد  ) ٣(

 .من كالم ابن فرحون في تبصرة الحكام ٨٣لك ما اوردناه في هذه الدراسه صذ
  .٢٧٥ص, اكتساب الملكية العقارية بالحيازة في الفقه اإلسالمي, عدلي أمير خالد) ٤(
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وعليه يلزم تقرير التعزير املناسب لردع الغاصب وزجره من العبث مبصـلحة            

ن غش ونصب وتزوير وبيع ملك ، مع تفريد العقاب املناسب ملا يلحق ذلك مرينخاآل

 . لة حىت مع انتفاء اجلرمية األوىل، كعقوبات مستقالغري

 : سلطة القاضي يف التعزير– ٢
ـ         اب املناسـب يف اجلـرائم      القاضي املسلم يتمتع بسلطة مرنة يف تطبيق العق

ا سلطة مناطها املصلحة العامـة      إ، بل   ددةغري حم ، غري أا ليست مطلقة أو       التعزيرية

 فإذا عرضت على القضاء قضـية       ،لم ككل وحسن السياسة الشرعية يف اجملتمع املس     

 ميس املصلحة العامة أو النظام العام مل يكن للقاضي أن           نسب فيها للمتهم أنه أتى فعالً     

 وأن تتعلق هبا حاجـة      ،لتعزيريربئه إمنا يعاقبه بعقوبة مالئمة من بني العقوبات املقررة ل         

 .)١(اجملتمع يف حتقيق الردع والزجر العام

ة اجلاين واجلناية من    ، وعلى شخصي  ر يتوقف على فعل املذنب من ناحية      والتعزي

جتهاد احلاكم  اترجع إىل    اتالتعزيرو ": بقوله ناحية أخرى، وهو ما ذكره ابن فرحون      

اخذة على وفق ذلك من غري ع املؤ حىت تق اجلاين واجملين عليه    ونظره بقدر اجلناية وحال     

 .)٢("حيف منه

 :ي على احليازة دون السرقة صور التعزير يف جرائم التعد–٣
، قد يتمثل يف اجللد     يازة العقار دون السرقة   والتعزير يف جرائم التعدي على ح     

  أو يترك األمر الجتهاد القاضي حبسـب مـا تقتضـيه             - على اختالف يف الفقه      -

، أو يف    للتعزيـر  ةالعقوبة اليت يراها مالئمة من بني العقوبات املقرر       فيعاقبه ب املصلحة  

 .، أو يف احلكم بعقوبة مالية عقوبة سالبة للحرية كالسجن مثالًتقرير
                                                           

, ١٠٦بنـد , ١ج,  اإلسالمي مقارنـا بالقـانون الوضـعي       التشريع الجنائي ,  عبد القادر عودة   : انظر مثالً  )١(
 . وما بعدها١٤٩ص

 .٥٨ص, ٢ج, تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام, ابن فرحون) ٢(
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 علـى املعتـدي     ، فإن كل ذلك ال مينع احلائز من الرجوع        ويف كل األحوال  
اء استحواذ الغـري     جترب ما حلق به من ضرر لق        أن ، واليت من شأا   بالتعويضات املمكنة 

  . )١(على ماله ومنعه من االنتفاع به أو من جراء ما وقع عليه من تلف
ع العقاب املناسب على فعـل      ن احلماية اجلنائية تتمثل يف توقي     فإ  القول خالصة

، وهو ما يوجب اجللد مـا       ضيه ذلك من رد الظلم وردع املفسد      ، حبسب ما يقت   اجلاين
، أو تطبيق حد السرقة يف       احليازة بالقوة أو التهديد    غتصابدون حد احلرابة يف حالة ا     

، أو تطبيق التعزير املناسب يف حالة التعـدي         اجللد تعزيراً ، أو   حالة توافر شروط احلد   
 . حيازة العقار دون الغصب والسرقةعلى

 
 الفرع الثاين 

 احلماية املدنية للحيازة يف الشريعة
املتمثلـة يف   و  للحيازة حلماية املدنية  ال متانع تقرير ا    إن قواعد الفقه اإلسالمي   

 : يلي  كما عمال ومنع التعرض ووقف األالستردادا
 : دعوى وقف األعمال اجلديدة-أوالً

ما شرع املدعى عليه يف القيام هبا يف ملكه ومن شأا           " :هياألعمال اجلديدة   و
، أن  عي احليازة يز لغري املد  ، أن قواعد الفقه اإلسالمي جت     الواقعو ،)٢("اإلضرار باملدعي 

 :، حيث جاء باملدونـة    احليازةيطلب وقف ما يقوم به احلائز من أعمال يف العقار حمل            
، فادعى فيهـا رجـل دعـوى        اختصم إليه يف أرض حفرت فيها عني       مسعت مالكاً و"

 صاحب  تىفأ,  إىل صاحب بعض تلك املياه فأوقفهم حىت يرتفعوا إىل املدينة          فاختصموا
ني أوقفها وأراه   لك إىل مالك فقال مالك قد أحسن ح       فشكا ذ العني الذي كان عملها     

 .)٣("صابقد أ
                                                           

 .٢٧٨ و ٢٧٧ص, اكتساب الملكية العقارية بالحيازة في الفقه اإلسالمي, عدلي أمير خالد) ١(
 .يذية لنظام المرافعات الشرعية السعوديمن الالئحة التنف) ٢٣٨/١(المادة :  انظر)٢(
 .١٠١ص, ٤ج, المدونة, اإلمام مالك) ٣(
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الذي حتميه الشريعة،    جيوز للقاضي أن يأمر احلائز       كان فإنه إذا    ومن باب أوىل  
 أن يأمر بوقف األعمال اجلديدة اليت يقـوم         فإنه جيوز إذا ما توافرت األسباب املعقولة      

  .)١(هبا غري احلائز
 :عرضتال دعوى منع -ثانياً

) واضع اليد (يطلب فيها املدعي    يقصد بدعوى منع التعرض تلك الدعوى اليت        
هل قواعد الفقه اإلسالمي جتيز رفع      ف،  )٢(كف املدعى عليه عن مضايقته فيما حتت يده       

 ه الدعوى؟مثل هذ
 احليـازة ومنـع     ل على محاية  صوص الفقه اإلسالمي يف جمملها تد      أن ن  الواقع

ألن دعوى اليد مقصودة كما أن دعـوى        " : ذكر السرخسي  إذ ،تعرض الغري للحائز  
 السيوطي يف األشباه    أورد، كما   "باليد يتوصل إىل االنتفاع بامللك    امللك مقصودة ألن    

 وأا يف يده مل تسمع      اً منهما دار   حضر رجالن وادعى كلٌّ    لو ":والنظائر قول الشافعي  
  من  أو مينعين   بغري حق   فيها ّي، وهذا يعترض عل   فإن قال أحدمها هي يف يدي     الدعوى،  
   .)٣("معتسكناها ُس

، أن يطالب    إذا ما تعرض له الغري يف حيازته       ، أنه جيوز للحائز   فنستفيد من ذلك  
، إذا ما توافرت يف حيازته الشروط        الغري له يف حيازته    من القضاء املختص منع تعرض    

 . تناوهلااليت سبقة يف احليازة العام
 :يازة دعوى استرداد احل-ثالثاً

-كغصب وحيلة ,  وأخذت منه بغري حق    -طلب من كانت العني بيده      : وهي

 أن كل عبـارات      يتبني - كما سبق  -بدراسة موضوع احليازة    و. )٤(إعادة حيازهتا إليه  
                                                           

 .٢٧٣ص, اكتساب الملكية العقارية بالحيازة في الفقه اإلسالمي,  عدلي أمير خالد: انظر)١(
 .من الالئحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي) ٣١/٢(المادة ) ٢(
ـ ١٣٧٨( ،  ط ، د ، مصـر  مطبعة مصطفى البابي الحلبي   , شباه والنظائر ألا, السيوطي  جالل الدين  )٣( -هـ

 .٥٠٧ص) م١٩٥٩
 .من الالئحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي) ٣١/٤(المادة ) ٤(



 
 

-٨٨-

ـ و،  تدلل على محاية احليازة  الفقهاء قرينـة علـى   اتؤكد على حنو واضح وصريح أ 

، لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه       )١(ن، وأن يد الغاصب كالعدم مهما طال الزما       امللك

ومن أخذ يريد إتالفها أتلفه     , من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى اهللا عنه         ": سلمو

 .)٢("اهللا

، تتمثـل يف    توافرت الشروط العامة يف احليـازة     ، طاملا   حليازة جيوز رد ا   وعليه

 .رعيسكوته دون اعتراض وبال مانع شحيازة احلائز وحضور احملوز عليه و

قواعد الفقه   يتبني لنا أن     ،ماية املدنية للحيازة يف الشريعة    وخالصة القول يف احل   

 للقواعد العامة يف التقادم     ، بشرط عدم تقادمها وفقاً    وىادعالاإلسالمي اليت جتيز رفع     

 .)٣( دون عذر شرعيمبرور خبمسة عشر عاماًاليت حددها بعضهم 
  

 
 

 
 
 

                                                           
 . وما بعدها ٢٦٨ص, اكتساب الملكية العقارية بالحيازة في الفقه اإلسالمي, عدلي أمير خالد) ١(
 .٤٤ص, سبق تخريجه) ٢(
 .٢٦٥ص, )٩٠٥(مادة,  العدليةحكاممجلة األ) ٣(
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وتـاريخ  ) ٣٩/م (صدر نظـام اإلجـراءات اجلزائيـة السـعودي رقـم          
ئية يف اململكة العربيـة     ، باعتباره النظام اإلجرائي يف املسائل اجلزا      ـه٢٨/٧/١٤٢٢

ة  املـاد  نصـت  حيث   ، املسائل املوضوعية ملا ورد يف الفقه اإلسالمي       اً، تارك السعودية
تطبق احملاكم على القضايا املعروضة أمامها أحكـام الشـريعة          : "األوىل منه على أن   

وما يصدره ويل األمر مـن أنظمـة ال         , وفقاً ملا دل عليه الكتاب والسنة     , اإلسالمية
، وقد  "وتتقيد يف إجراءات نظرها مبا ورد يف هذا النظام        , تتعارض مع الكتاب والسنة   

، أي  اية احليازة من الناحية اجلنائيـة     رائيتني هامتني حلم  وسيلتني إج النظام   هذا   تضمن
  : على أنـه    منه )١٨٦(، إذ نصت املادة      النظام عندما يتعلق األمر جبرمية يعاقب عليها     

إذا كانت اجلرمية متعلقة حبيازة عقار ورأت احملكمة نزعه ممن هو يف يده وإبقاءه حتت               "
حكم بإدانة شخص يف جرمية مصحوبة       وإذا   .ها يف أثناء نظر الدعوى فلها ذلك      تصرف

، جـاز   ر بسبب هذه القوة    جرد من عقا   باستعمال القوة، وظهر للمحكمة أن شخصاً     
خالل حبق غـريه    اإل، دون   غتصب منه أُة العقار إىل حيازة من      للمحكمة أن تأمر بإعاد   

 ".لى هذا العقارع
 ئز إجرائياً حاللجراءات اجلزائية تضمن محاية     أن نظام اإل   النص    هذا والواضح من 

عن طريق وضع العقار حتت تصرف احملكمة حىت يتم الفصل يف الدعوى، وهـو مـا                
يتشابه مع ما يأخذ به نظام املرافعات الشرعية، من جواز تعيني حارس على العقار حمل               

ترفع دعـوى   ":من هذا النظام على أن    ) ٢٣٩(نص املادة   تة حيث   الرتاع على احلياز  
صة بنظر املوضوع يف املنقول أو العقار الذي يقـوم يف           طلب احلراسة للمحكمة املخت   

وللقاضي أن يأمر باحلراسة إذا كان صـاحب        , شأنه نزاع ويكون احلق فيه غري ثابت      
املصلحة يف املنقول أو العقار قد قدم من األسباب املعقولة ما خيشى معه خطراً عاجالً               
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كما يكون  , تنفيذية هلذا النظام   ال الالئحة وهو ما فسرته     ،"من بقاء املال حتت يد حائزه     
 وملا كانـت    .، مع احملافظة على حقوق الغري      منه سلبت رد حيازة العقار ملن      للمحكمة

تطبق األحكام الواردة يف    : "من نظام اإلجراءات اجلزائية تنص على أنه      ) ٢٢١(املادة  
مع طبيعة  نظام املرافعات الشرعية فيما مل يرد له حكم يف هذا النظام وفيما ال يتعارض               

لذا فإن احلماية اجلنائية اإلجرائية للحيازة ال تقتصر على مـا ورد            ". وى اجلزائية االدع
وعلـى  , بنظام اإلجراءات اجلزائية بل تشمل كذلك ما ورد بنظام املرافعات الشرعية          

 :ذلك رأيت تقسيم هذا املطلب إىل أربعة فروع كالتايل
 ةوضع العقار حتت تصرف احملكم: الفرع األول 
 محاية احليازة بدعاوى احليازة: الفرع الثاين 
 رد حيازة العقار : الفرع الثالث
 ضوابط تفتيش املساكن احملازة: الفرع الرابع

 الفرع األول
 وضع العقار حتت تصرف احملكمة

خشية من تفاقم األمر لقاضي سلطة وقائية  اجلزائي السعودي ل  قد خول النظام    ل
 علـى اسـتقرار     اظاًف، وح  أي اضطراب من الناحية األمنية     نعمل و املتنازعة بني األفراد 

،  من نظـام اإلجـراءات اجلزائيـة       )١٨٦(، حيث خولت املادة     األوضاع يف اتمع  
 ،ألمر جبرمية تتعلق حبيازة العقار    ، إذا ما تعلق ا    كمة سلطة وضع العقار حتت تصرفها     احمل

 :على النحو اآليتوذلك 
 :تصرف احملكمة املقصود بوضع العقار حتت -أوالً

يقصد بوضع العقار حتت تصرف احملكمة التحفظ على العقار، ومنع أي مـن             
، الفصل يف اجلرمية املطروحـة عليهـا      ، حلني   وضع يده عليه  وحيازته،  من  املتنازعني  

فإذا أدين من قام بإخراج صاحب العقار من عقـاره بـالقوة             ,واملتعلقة حبيازة العقار  
 .)١(غتصب منهاعقار إىل من فللمحكمة أن تأمر بإعادة ال

                                                           
,  د نت علــى نظــام اإلجــراءات الجزائيــة، إيضــاحا, بــن حســين الموجــانإبــراهيم : انظــر )١(
 .٢٤٠ و ٢٣٩ص , ١ط, )م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣(
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 : العقار حتت تصرف احملكمة احلكمة من وضع -ثانيا 
، أن يكون هناك جرمية تتعلق حبيازة        احملكمة حتت تصرف وضع العقار   لرط  تشي
 مثال ذلك اغتصاب حيازة العقار بالقوة من مالكه أو حائزه أو استخدام طرق              العقار

قدمي أوراق أو مستندات أو وثـائق منسـوبة         احتيالية لالستيالء على حيازة العقار بت     
حلالة نزع  ، فيكون للمحكمة يف هذه ا     )١(للغري تثبت أحقيته يف العقار على غري احلقيقة       

 الفصـل يف القضـية   ، ووضعه حتت تصرف احملكمـة حلـني  العقار ممن هو حتت يده    
 .املطروحة عليها

ى من بقاء العقار يف     ، وأنه خيش   هناك جرمية تتعلق حبيازة العقار     ، أن فالفرض هنا 
، ففي هذه احلالة يكون للمحكمة أن تضـع العقـار حتـت             حيازة أي من الشخصني   

 .اجلرميةهذه ، حلني الفصل يف تصرفها
 الـيت يقصـد   احلماية اإلجرائية حليازة العقار مدى أمهية هذه ويتضح من هذا  

األمن واالستقرار  ، وهو ما حيافظ على      نيبني األفراد املتنازع  منها عدم انتشار العداوة     
 .، كما أنه مينع من تكرار االعتداءات من اجلانبني اتمعيف 

 الفرع الثاين
 محاية احليازة بدعاوى احليازة

 على غرار قوانني املرافعات املدنية يف بعض        –فقد قرر نظام املرافعات الشرعية      
وهـي  , ليها دعاوى معينة للحائز أن يرفعها ليحمي حيازته من أي اعتداء ع           -الدول

 دعـوى   -٣.  دعوى منع التعرض   -٢.  دعوى استرداد احليازة   -١: ثالث دعاوى 
حيـث  , حيث جعل هذه الدعاوى من الدعاوى املسـتعجلة       . وقف األعمال اجلديدة  

 : تشمل الدعاوى املستعجلة ما يلي: "على أن) ٢٣٤(تنص املادة 
  دعوى املعاينة إلثبات احلالة-أ
 ة ودعوى استردادها دعوى منع التعرض للحياز-ب

                                                           
 .٢٣٩ ، صالمرجع السابق )١(
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  دعوى املنع من السفر-جـ
  دعوى وقف األعمال اجلديدة-د

  دعوى طلب احلراسة-هـ
  الدعوى املتعلقة بأجرة األجري اليومية-و
 " الدعاوى األخرى اليت يعطيها النظام صفة االستعجال-ز

وسأحتدث عن هذه الدعاوى بشيء من االختصار حيث سأبينها بتفصيل أوسع            
وتعـد  ,  الثالث من هذه الدراسة عند احلديث عن احلماية املدنية للحيـازة           يف الفصل 

 كمـا عرفتـها املـادة       ويقصد هبا , دعوى منع التعرض للحيازة من قبيل منع الضرر       
طلب املـدعي   " :من الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات الشرعية السعودي      ) ٢٣١/٢(
واشـترط  , "قته على ما حتت يده    أو احلائز كف املدعى عليه عن مضاي      ) ضع اليد او(

لسماعها أن يكون املدعي واضعاً يده حقيقة على احملوز ولـو مل يكـن مالكـاً لـه                  
فهي الدعوى اليت يرفعها حائز العقار ضـد الغـري          ) كاملستأجر أو املستعري أو األمني    (

ويقصد بالتعرض الذي بناًء عليه يتم رفع هذه        , يطلب فيها منع التعرض له يف حيازته      
ويتضمن , لدعوى كل عمل مادي أو قانوين من شأنه أن يعرقل انتفاع احلائز بالعقار            ا

 .إنكاراً للحيازة أو اعتداًء عليها بأي صورة وتعد هذه الدعوى أهم دعاوى احليازة
مـن الالئحـة    ) ٢٣١/٤(كما عرفتها املادة    ويقصد بدعوى استرداد احليازة      

وأخذت –طلب من كانت العني بيده      : " وديالتنفيذية لنظام املرافعات الشرعية السع    
 وهي تتميز بأا حتمي احليـازة يف        ," إعادة حيازا إليه   - كغصٍب وحيلة  ,منه بغري حق  

أمـا  , حاالت معينة حىت ولو مل تستمر إال يوماً واحداً ما دامت قد اغتصبت بـالقوة              
.  سنة على األقل   الدعويان األخريان فال حتميان احليازة إال بعد أن تستقر وتستمر مدة          

واحلكمة من تقرير دعوى استرداد احليازة هي ذاا احلكمة من تقرير محاية قانونيـة              
للحيازة بصفة عامة وهي محاية النظام العام واألمن العام وعـدم السـماح لألفـراد               

فحىت ولو كان الشخص الذي اعتدى على احليازة مالكاً         , باقتضاء حقوقهم بأنفسهم  
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 ألنه إن فعل ذلك كـان       ,له أن يغتصبه من حائزه بالقوة ويسلبه إياه       للعقار فال جيوز    
 .للحائز أن يرفع دعوى استرداد احليازة ويسترده منه

احلـائز   تلك الدعوى اليت يرفعهـا       : "ويقصد بدعوى وقف األعمال اجلديدة     
لعقار أو حلق عيين على من شرع يف عمل لو مت ألصبح تعرضاً بالفعـل للحـائز يف                  

وأهم ما مييز هذه الدعوى عن الدعويني األخريني أن احليازة ال تسـلب             , )١("حيازته
كما أن األعمال الـيت     , وال تنتزع من احلائز مثل ما عليه احلال يف دعوى االسترداد          

, تصدر عن املدعى عليه ال تشكل تعرضاً حقيقياً للحائز كما يف دعوى منع التعـرض              
ومن مث فال   , مال املطلوب وقفها واكتملت   بل يصدق عليها هذا الوصف إذا متت األع       

 .يقصد هبا منع تعرض حاصل بالفعل بل يقصد هبا درء حصول التعرض مستقبالً
 

  الثالثالفرع 
 رد حيازة العقار

 مننوة  تساعد قوة الشخص ونفوذه على استيالئه على مال الغري وعقاره ع          قد  
وجه اإلدانة فيها ظـاهر،      يشكل جرمية التعدي على العقار، وكان        ، وهو ما  أصحاهبا

إىل ، إذا ما انتـهى      جراءات اجلزائية السعودي للقاضي   ففي هذه احلالة أجاز نظام اإل     
 احلكم برد احليازة ملن كان      صالحيةإدانة شخص يف جرمية مصحوبة باستعمال القوة،        

  :  حسب اآليت للعقارحائزاً
 : شروط رد حيازة العقار -أوالً

 ةًاً عـد  شروط،   السعودي ام اإلجراءات اجلزائية   من نظ  )١٨٦(املادة  ت  تضمن
، على النحو   علق حبيازته ، لسبب يرجع إىل ارتكاب الشخص جلرمية تت       لرد حيازة العقار  

 :اآليت
 : إدانة شخص يف جرمية مصحوبة باستعمال القوة -الشرط األول

وأن يثبت للمحكمة    ، اعتداء على حيازة العقار بالقوة     جيب أن يكون هناك   إذ  
، وبالتايل ال جيوز للمحكمة التصرف يف       )٢(ة الشخص من جراء قيامه هبذا االعتداء      إدان

                                                           
 .٢٤٠ص, ١٢١بند , الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية, أحمد السيد صاوي) ١(
 .٢٤٠ ص,  إيضاحات على نظام اإلجراءات الجزائية،لموجانإبراهيم ا) ٢(
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يازة العقار بـالقوة     ما مل يتعلق األمر مبحاولة الغري برتع ح        ,العقار على النحو السابق   
 .وبدون وجه حق
 : عدم اإلضرار حبقوق الغري -الشرط الثاين

ثر إ، على    لصاحب العقار  زةإذ يشترط النظام على القاضي يف قضائه برد احليا        
ال يترتب علـى ذلـك أي ضـرر         أارتكاب املغتصب له جلرمية تتعلق هبذه احليازة،        

علـى  ، كما لو كان للغري حق ارتفاق أو انتفاع أو رهن رمسـي أو حيـازي        )٢(للغري
 رد احليازة للحائز،    - حبكم القواعد العامة   -  يف كل هذه األحوال ميتنع     نهإ لعقار، إذ ا

 .من عدم إضرار احلائز حبقوق الغريتأكدت احملكمة إال إذا 
 : أثر رد حيازة العقار للحائز -ثانياً

يـة  ، متتع احلائز حبما   احليازة للحائز على النحو السابق    يترتب على احلكم برد     
 . املصلحة عكس ذلك حب حىت يثبت صاقانونية

 
 الفرع الرابع

  تفتيش املساكن احملازة عندضوابطوضع 
: من نظام اإلجـراءات اجلزائيـة السـعودي علـى أنـه           ) ٤٠ (تنص املادة 

وحرمة الشـخص   . لألشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة جتب صيانتها      "
وتشمل حرمة املسـكن كـل      . حتمي جسده ومالبسه وماله وما يوجد معه من أمتعة        

 ويتضح من هذا النص أن    ". أو معد الستعماله مأوى   , مكان مسور أو حماط بأي حاجز     
وقد بني النظام حدود احليازة بأا ليست فقط املسكن ولكـن           , احملاز له حرمةٌ مصانة   

كل مكان مسور أو حماط بأي حاجز أو معد الستعماله مأوى أي كل مكان وضعت               
 .عليه اليد ودخل يف حيازة احلائز

                                                           
 .٢٤٠، صالمرجع السابق) ١(
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 اهتمام النظـام    - كما سيأيت  -كما يتبني من هذا النص وما بعده من نصوص          

مة املساكن احملازة وأن دخوهلا ولو للبحث عن جرمية له ضوابطه احتراماً            السعودي حبر 

 :للحائز فوضع هلا ضوابط كما يلي

 : تسبيب أمر التفتيش-أوالً
ال جيوز لرجل الضبط اجلنائي الـدخول يف     : "من النظام أنه  ) ٤١(نصت املادة    

أمر مسبب مـن    ب, أي حمل مسكون أو تفتيشه إال يف األحوال املنصوص عليها نظاماً          
وما عدا املساكن فيكتفى يف تفتيشها بإذن مسبب مـن          , هيئة التحقيق واالدعاء العام   

وهذا يعىن أن هناك ضوابط للدخول يف املرتل احملاز عنوة بدون رضا حائزه             ..." احملقق
وأن تكون  , وهي وجود جرمية تستدعي الدخول للمرتل بعد توفر أدلة وقرائن حقيقية          

: واملالحظ يف هذه املادة قوله    , امة حبيث تعطي احلق يف انتهاك احليازة      اجلرمية من اجلس  
فـنالحظ أن النظـام     ". وما عدا املساكن فيكتفى يف تفتيشها بإذن مسبب من احملقق         "

لتفتيش ولو كـان    هبذه العبارة أعطى احلائز ضمانة إضافية فلم يترك للمحقق األمر با          
وجيوز دخول املسكن يف حالـة      : " على أنه   نفس املادة  أضافتكما  , هذا األمر مسبباً  

أو , أو حدوث هدم أو غرق أو حريـق أو حنـو ذلـك       , طلب املساعدة من الداخل   
جيوز لرجـل  : "على أنه ) ٤٣(ونصت املادة   " دخول معتٍد أثناء مطاردته للقبض عليه     

ويتضح من هذين النصني    " الضبط اجلنائي يف حال التلبس جبرمية أن يفتش مرتل املتهم         
 ولو كـان ألمـر      -ألسباب اليت جتيز انتهاك احليازة فهي حمصورة يف أضيق احلدود           ا

وأن ,  كما تبني سبب الدخول إذا كان الغرض إنقاذ احلائز من خطر حيدق به             -جنائي
 .من له احلق يف انتهاك احليازة هو من خوله النظام بذلك

 : حتديد وقت التفتيش  -ثانيا
ب أن يكون التفتيش اراً من بعـد شـروق          جي: "على أنه ) ٥١(نصت املادة    

وال جيوز دخول املسـاكن     , الشمس وقبل غروهبا يف حدود السلطة اليت خيوهلا النظام        
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وهذه املادة تعين بالضرورة أن التفتيش مـع أنـه          , "ليالً إال يف حالة التلبس باجلرمية     
الوقـت  ذن اجلهات املختصة إال أنه أيضاً خيضع لضـابط حتديـد       إ وصدر به    بمسب

مـارات  احتراماً حلائز املرتل ولعدم انتهاك حيازته ليالً رغم جسامة اجلرمية ووجود األ           
 .والقرائن بوجود ما يفيد جهة الضبط والتحقيق

 : حضور احلائز أثناء تفتيش املرتل-ثالثاً

يتم تفتيش املسكن حبضور صاحبه أو      : "من النظام على أنه   ) ٤٦(نصت املادة    

ويتضح من هذه املادة احترام     , ..." املقيمني معه  البالغنيفراد أسرته   من ينيبه أو أحد أ    

 . احليازة حىت يكون التفتيش فيما يفيد التحقيق

 : ضوابط حمضر التفتيش-رابعاً

جيب أن يتضمن حمضر التفتيش مـا       : "من النظام على أنه   ) ٤٧(نصت املادة   

 :يأيت 

 .يش وساعتهاسم من قام بإجراء التفتيش ووظيفته وتاريخ التفت -١

أو بيان الضرورة امللحة اليت اقتضت      , نص اإلذن الصادر بإجراء التفتيش     -٢

 ..."التفتيش بغري إذن
من التحايل على النظام والقيـام      واملالحظ أن هذه الشروط لزيادة االحتياط       

ضمان التقيد جبميع الشروط الالزمة لصحة      لبدخول املسكن رغماً عن احلائز وأيضاً       

 احملازة وهذا يبني االهتمام والعناية من النظام السعودي حبيازة املساكن           انتهاك املساكن 

 .وعدم انتهاكها
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 من  اجلزائياليت يقررها النظام     يقصد باحلماية اجلنائية املوضوعية تلك احلماية     
وحتديد العقوبات املقررة هلـا وتبـيني        ,اليهاملعاقب ع  حصر األفعال اإلجرامية  ناحية  

 اجلزائيالواقع أن النظام    و, )١ (قواعد اإلباحة وموانع املسئولية اجلنائية وموانع العقاب      
وهـو مـا     ،الشريعة اإلسالمية  حكامه اجلنائية املوضوعية ككل من     أ يأخذالسعودي  

، مـن خـالل      السعودي لنظاميستوجب الوقوف على حكم القواعد املوضوعية يف ا       
 عة يألحكام الشر  اليت حتيل    وىل من نظام اإلجراءات اجلزائية    نص املادة األ  إىل  الرجوع  

 . يتعلق بالتعدي على حيازة العقارفيما
 السعودي على معاجلة اجلانب اإلجرائـي  اجلزائيةاقتصر نظام اإلجراءات قد  و

 للحماية للقواعد العامة يف     وعياجلانب املوض  ، تاركاً لتعدي اجلنائي على احليازة فقط    ل
 .الشريعة

 اإلجـراءات اجلزائيـة   املادة األوىل من نظـام      الفقرة األوىل من    تنص  حيث  
 أمامها أحكـام الشـريعة      تطبق احملاكم على القضايا املعروضة     ":على أنه  ،السعودي
نظمـة ال    ملا دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ويل األمر مـن أ            ، وفقاً اإلسالمية

 ".ءات نظرها مبا ورد يف هذا النظام، وتتقيد يف إجراتعارض مع الكتاب والسنةت
 ألي قواعـد  ائية، عدم تضمن نظام اإلجراءات اجلز النص  هذا  من ويستخلص

ـ اجلة اجلانب اإلجرائي فقـط  اقتصاره على معنه يؤكد إ، بل   جنائية موضوعية   اً، تارك
 عليه الكتاب والسنة وما      دل بقاً ملا ط،   للقواعد املوضوعية  معاجلة النواحي املوضوعية  

                                                           
-الخرطوم, مطبعة جامعة النيلين, م١٩٩١شرح قانون اإلجراءات الجنائية لسنة, ياسين عمر يوسف) ١(

 .١٣ص, الطبعة الثانية, )م١٩٩٦(, السودان
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، مع تقيدها يف إجـراءات      نظمة ال تتعارض مع الكتاب والسنة     يصدره ويل األمر من أ    
 .نظرها مبا ورد يف هذا النظام من قواعد إجرائية

 :على أنـه  قد نصت   ،  اإلجراءات اجلزائية  من نظام ) ١٨٦( املادة   وإذا كانت 
 ورأت احملكمة نزعه ممن هو يف يـده وإبقـاءه           ,ارإذا كانت اجلرمية متعلقة حبيازة عق     "

 يف جرميـة     وإذا حكم بإدانة شـخص     .ها يف أثناء نظر الدعوى فلها ذلك      حتت تصرف 
 جرد من عقار بسـبب هـذه        شخصاً، وظهر للمحكمة أن     مصحوبة باستعمال القوة  

خـالل  اإلن   دو غتصب منه أُة العقار إىل حيازة من       جاز للمحكمة أن تأمر بإعاد     القوة
 ".حبق غريه على هذا العقار

يضـع  ،  نظام اإلجراءات اجلزائية السـعودي     أن   , النص  هذا منونستخلص  
صور التعدي  إىل  ، كما أنه أشار أيضا      قواعد إجرائية حلماية احليازة من الناحية اجلزائية      

ويستدل مـن   ،  تيال أو اخلداع  ، سواء وقع ذلك بالقوة أو عن طريق االح        يازةعلى احل 
اعد املوضوعية يف   ، على القو  بيقه للقواعد اجلنائية املوضوعية   لنظام يف تط  اذلك ارتكاز   
 .الفقه اإلسالمي

وبناًء على ما سبق فإنين سأقتصر يف هذا املطلب على نبذة خمتصرة عن احلماية              
وأحيل يف املوضوع إىل ما سبق ذكره يف املطلب الثالـث           , اجلنائية املوضوعية للحيازة  
ن التفصيل عن صور االعتداء على احليـازة ومحايتـها يف           من الفصل األول حيث كا    

 .وذلك كله منعاً لإلطناب والتكرار, الشريعة اإلسالمية
 : وصورها يف الشريعةالتعدي على احليازة

 العديـد مـن     ورد يف القرآن الكرمي والسنة النبوية والفقه اإلسالمي عموماً        
 مال الغـري يف صـوره العديـدة    على اآليات واألحاديث والقواعد اليت متنع التعدي  

 :ويتضح ذلك كالتايل
 :اًعدي على العقار واألموال عموم حترمي الشريعة اإلسالمية للت-أوالً

  اليت ى عنها   فعالمن األ . )١(التعدي على العقار أو ما ميكن تسميته بالغصب       
لَكُمْ بَيْـنَكُمْ   وَالَ تَأْكُلُواْ أَمْـوَا   { :، منها قوله تعاىل   آيةالقرآن الكرمي يف أكثر من      

                                                           
  .٧٤ ص في تعريف الغصب ما سبق في هذه الدراسةانظر) ١(
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، )١( }بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقاً مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِاإلِثْمِ وَأَ�ْـتُمْ تَعْلَمُـونَ            
ــاىل ــول اهللا تع ــها ق ــانَ حُوبــاً  { :ومن ــهُ كَ ــوَالِكُمْ إِ�َّ ــوَالَهُمْ إِلَــى أَمْ ــأْكُلُواْ أَمْ وَالَ تَ

يَـا أَيُّهَـا الَّـذِينَ آمَنُـواْ الَ تَـأْكُلُواْ أَمْـوَالَكُمْ بَيْـنَكُمْ               { :، ومنها قوله تعاىل   )٢(}اًكَبِري
ري ، منها قول اهللا     غ، كما وردت آيات كثرية حترم السرقة وأكل مال الص         )٣( }بِالْبَاطِلِ
، ومنـها   )٤(}مَـا كَسَـبَا �َكَـاالً       وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَـزَآء بِ      { :تعاىل

إِنَّ الَّـذِينَ يَـأْكُلُونَ أَمْـوَالَ الْيَتَـامَى ظُلْمـاً إِ�َّمَـا              { :قول اهللا يف حترمي أكل أمـوال اليتـامى        
 .)٥(}يَأْكُلُونَ فِي بُطُو�ِهِمْ �َاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِرياً

ق كل مسلم   حقو، يف جمموعها    )٦(اآليات كما سبق توضيح ذلك      هذه وحتمي

، إذ   صـراحة  )احليازة(ن عدم تضمنها لفظ     ، وذلك على الرغم م     عليه وحترم أي تعد  

   ا توبالتايل من أسباب امللك وقرينة دالة عليه اًحمى باعتبارها سبباألصل يف احليازة أ ،

 .نه أي محاية للملك وحلقوق الغري يف مضمون محاية احليازة يتضم

 :، لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      عدي عموماً ت السنة النبوية عن الت      اكم

، )٧("من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى اهللا عنه ومن أخذ يرد إتالفها أتلفـه اهللا               "

، النيب صلى اهللا عليه وسلم    ، أنه مسع     من حديث أىب ذر رضي اهللا عنه       كما روى مسلم  

  )٨("فليس منا وليتبوأ مقعده من النارمن ادعى ما ليس له ": يقول

 سعيد ابـن    ما روي عن  ،  ل على حترمي السنة النبوية للغصب     كما ميكن التدلي  

من اقتطع شرباً من     ":قالصلى اهللا عليه وسلم       رسول اهللا  ، أن بن نفيل  وزيد بن عمر  
                                                           

  . من سورة البقرة ١٨٨من اآلية رقم ) ١(
 .من اآلية الثانية من سورة النساء ) ٢(
 . من سورة النساء ٢٩من اآلية رقم ) ٣(
 . من سورة المائدة ٣٨من اآلية رقم) ٤(
 . من سورة النساء ١٠من اآلية رقم) ٥(
 .٤٤ص, انظر ما سبق في هذه الدراسة) ٦(
 .٤٤ص,سبق تخريجه )٧(
 .٤٤ص,يجهسبق تخر) ٨(
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ـ     )١(" من سبع أرضني    اهللا إياه يوم القيامة    طوقهاألرض ظلماً    ي ، ويف رواية عائشة رض

من ظلم قيد شـرب مـن األرض        " : قال هللا عليه وسلم  أن رسول اهللا صلى ا    ،  اهللا عنها 

، ويف رواية أخرى عن موسى ابن عقبة عن سامل عن أبيـه             )٢(" طوقه من سبع أرضني   

 بغري حقـه    من أخذ من األرض شيئاً     ":عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، أنه قال         

 .)٣("سف به يوم القيامة إىل سبع أرضنيخ
، وجعلتها كحرمة   التعدي على األموال عموماً   سالمية  كما حرمت الشريعة اإل   

كل املسلم على املسـلم حـرام دمـه ومالـه            ":الدماء لقوله صلى اهللا عليه وسلم     
 كما سبق لنا توضيح ذلك يف مدونة اإلمـام          ، وهو ما ردده الفقهاء أيضاً     )٤("وعرضه

 .)٥(مالك ويف غريها، حيث أمجع الفقهاء على عدم االعتداد حبيازة الغاصب 
ي على العقار وعلى األمـوال       مما سبق حترمي الشريعة اإلسالمية للتعد      يتضحو
  املادة األوىل من نظام اإلجراءات اجلزائية من الفقرة األوىل  ، وهو ما أحالت إليه    عموماً

 النظام على حنو ما     نفس من) ١٨٦( نصت عليه أيضا املادة      و،  على حنو ما سبق بيانه    
حيث تنص  , ن أن يتم االعتداء على حيازة العقار بالقوة       اليت بينت أنه ميك   , سبق بيانه 
ورأت احملكمة نزعه ممن هو يف يـده        إذا كانت اجلرمية متعلقة حبيازة عقار       " :على أنه 

 يف   وإذا حكم بإدانة شـخص     .وإبقاءه حتت تصرفها يف أثناء نظر الدعوى فلها ذلك        
من عقار بسـبب     جرد   شخصاً، وظهر للمحكمة أن     جرمية مصحوبة باستعمال القوة   

، دون  غتصـب منـه   أُة العقار إىل حيازة من       جاز للمحكمة أن تأمر بإعاد     هذه القوة 
 ".ارخالل حبق غريه على هذا العقاإل

                                                           
 .٤٤ص,  سبق تخريجه)١(
رقم , ١٢٣١ص, ٣ج, صحيح مسلم , )٢٣٢١(رقم الحديث   , ٨٦٦ص, ٢ج, صحيح البخاري ,  متفق عليه  )٢(

 ).١٦١٢(الحديث 
 .)٢٣٢٢(رقم الحديث, ٨٦٦ص, ٢ج, صحيح البخاري, البخاري) ٣(
 ).٢٥٦٤(رقم الحديث , ١٩٨٦ص, ٤ج, صحيح مسلم, اإلمام مسلم) ٤(
 .  وما بعدها٧٣ق في هذه الدراسة ، الفصل األول ، ص  ما سبانظر) ٥(
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كما  .)١(النصب واالحتيال  ميكن تصور التعدي على احليازة عن طريق         كذلك

 يعد  ، إذ ، دخول عقار الغري دون إذن صاحبه       من صور التعدي على احليازة أيضاً      يعد

جتريـد   على احليـازة،     يعد من صور التعدي أيضاً    و,  حلرمة ملك الغري   انتهاكاً ذلك

شخص من عقاره بالقوة كأن قام شخص بإخراجه من عقـاره بـالقوة واالسـتيالء               

كما أن جرميـة    , وتعد جرائم العدوان على حيازة عقار بالقوة جرمية تعزيرية         .)٢(عليه

 . تعد كذلك جرمية تعزيرية على حيازة عقارلالستيالءالتحايل 

 فيما يتعلق بتحرمي    حكام الفقه اإلسالمي  إىل أ خالصة القول، أنه ميكن الرجوع      

 . للتعدي وصوره والعقاب الواجب تطبيقه يف هذه احلالةةالشريعة اإلسالمي

                                                           
  .٢٣٩ص " إيضاحات على نظام اإلجراءات الجزائية " إبراهيم بن حسين الموجان ) ١(
  .٢٤٠ و ٢٣٩ ص المرجع السابق، ) ٢(
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   : 
   :      
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اإلجراءات اجلنائية هي اإلجراءات اليت تتخذ عند وقوع اجلرمية بقصد ضبطها           
 الشكلية الـيت    أو هي القواعد  , )١(وحتقيقها واحلكم على فاعلها وتنفيذ العقوبة عليه      

 وضـبطه   ,حتدد الوسائل اليت تلجأ إليها الدولة منذ وقوع اجلرمية للكشف عن اجلاين           
 والقواعد الـيت    , وكيفية مجع األدلة والبيانات اليت تثبت ارتكاب اجلرمية        ,ومالحقته

 والقواعد اليت تـنظم     , وسلطة الشرطة أو النيابة العامة فيه      ,تنظم التحري أو التحقيق   
اكم اجلنائية واختصاصاا وحتديد إجراءات احملاكمة حىت صدور حكـم          درجات احمل 

 ,ائي وتوقع الدولة مبقتضاه على اجلاين العقوبة اليت ينص عليها القـانون اجلنـائي             
, )٢(وكيفية تنفيذ تلك العقوبات ويطلق على هذه القواعد قانون اإلجراءات اجلنائيـة           

اها هي تلك القواعد اليت حتصـر األفعـال         أما احلماية املوضوعية فكما سبق أن عرفن      
اإلجرامية إجيابية كانت أم سلبية وحتدد العقوبات املقررة هلا وتبني قواعـد اإلباحـة              

خيتلف مفهوم محاية احليازة يف التشريع      و, )٣(وموانع املسئولية اجلنائية وموانع العقاب    
 احليازة مـن الناحيـة       اهلدف من محاية   نإ اجلنائي املصري عنه يف التشريع املدين، إذ      

ع ، األمر الذي دعا املشرع اجلنائي إىل توسي        محاية األمن والنظام يف اتمع     اجلنائية هو 
 العرضي مـن    ، إذ مشلت احلماية اجلنائية للحيازة احلائز      نطاق احلماية اجلنائية للحيازة   

ـ  نه  إ فقط، بل    اً مادي اً، كما محت احلائز ولو كان حائز      اعتداء الغري  ازة مـن   محى احلي
نية حلمايتـها مـن الناحيـة       ، ولو مل تتوافر يف حيازة احلائز املدة القانو        الناحية اجلنائية 

، إذ حيمي القانون اجلنائي احليـازة        أم ال  اً، وبصرف النظر عن كون احلائز مالك      املدنية
ال الفعلية طالت مدا أو قصرت، أي أن القانون اجلنائي حيمي احليازة بأوصاف قـد               

                                                           
 .٤ص, د ط, د ت, د ن, شرح قانون اإلجراءات الجنائية, ليلى عبدالعظيم بدوي) ١(
 .١٤, ١٣ص, م١٩٩١ح قانون اإلجراءات الجنائية لسنةشر, ياسين عمر يوسف) ٢(
 .١٣ص, المرجع السابق) ٣(
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اية احليازة  إجراءات مح قواعد تيسر    القانون اجلنائي    تضمن، كما   لقاضي املدين يقبلها ا 
 مـن قـانون     )اًمكرر٤٤(، كما هو احلال فيما نص عليه يف املادة          من الناحية اجلنائية  

، خبالف ما حتتاج إليه من وقت       م١٩٩٢ لسنة   )٢٣ (ضافة بالقانون رقم  املرافعات، امل 
 نإ ، إذ )١(ة، وما تتطلبه دعاوى احليازة من شـروط       وإجراءات بالنسبة للحماية املدني   

،  هو حتقيق الصاحل العـام للمجتمـع       اهلدف من تدخل القانون اجلنائي حلماية احليازة      
 .املتمثل يف احملافظة على األمن والنظام واالستقرار يف اتمع 

ية  نوعني من احلما   تضمن، ت نائية للحيازة يف القانون املصري    لذا فإن احلماية اجل   
 ألمهية احلماية اإلجرائية باعتبارها     ، ونظراً خر محاية موضوعية  ة إجرائية واآل  حدمها محاي أ

نـوعي  نه يكون من الضروري بيان      الوسيلة أو املدخل لتحريك احلماية املوضوعية، فإ      
 : كما يلياحلماية

  املصريالقانوناحلماية اإلجرائية للحيازة يف : املطلب األول
  املصريالقانونماية املوضوعية للحيازة يف احل: املطلب الثاين 

                                                           
  .٥٣ ص,٢٧ الحماية الجنائية للحيازة العقارية، بند,محمد السعيد وادي) ١(
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 ا خيوله القانون للنيابـة العامـة مـن        مب ماية اجلنائية اإلجرائية للحيازة   تتميز احل   

ص الشخلتثبت من حيازة     حتريك الدعوى العمومية، إذا ما انتهت النيابة إىل ا         صالحية
 فعل يعاقب عليـه القـانون        الصادر ضده ألي   ومن ارتكاب ،   له القرار  الذي صدر 

لحيـازة يف قـانون    ولتوضيح احلماية اإلجرائية ل.اجلنائي، ويكون متعلقا هبذه احليازة   
 م١٩٩٢لسـنة   ) ٢٣(انون رقم   ، يلزم التمييز بني الوضع قبل الق      العقوبات املصري 

 : املطلب إىل فرعني على النحو التايلهذافقد قسمت ولذلك ، )١(هوالوضع بعد
 م١٩٩٢ لسنة )٢٣(الوضع قبل القانون : الفرع األول
 م١٩٩٢ لسنة )٢٣(الوضع بعد القانون: الفرع الثاين

 
 الفرع األول  

 م١٩٩٢لسنة ) ٢٣(الوضع قبل القانون 
 

م ١٩٩٢لسـنة   ) ٢٣( للحيازة قبل القـانون      اإلجرائيةعن احلماية   للحديث  
من قانون العقوبات والتطبيق العملي     )  مكرراً ٣٧٣( عن نص املادة     جيب أن نتحدث  

 :وذلك كما يلي, هلا وإلغائها مبوجب القانون املذكور
 :من قانون العقوبات ) مكررا٣٧٣ً( نص املادة – ١

، هـو    جديداً لقانون العقوبات نصاً  م  ١٩٨٢لسنة  ) ٢٩(أضاف القانون رقم    
تتضـمن احلمايـة    ، واليت كانـت     )٢(عقوبات من قانون ال    )مكررا٣٧٣ً(نص املادة   

                                                           
 .١٠٢٢ ص,٨٨٤بند, القسم الخاص,  الوسيط في قانون العقوبات,أحمد فتحي سرور) ١(

 .٦٩ ص,٣١ بند,لحيازة العقاريةحماية الجنائية ل ال,واديمحمد السعيد    * 
دار الجامعـة للنشـر     , حماية الحيازة بين النيابة العامة والقضاء المسـتعجل       , سنية أحمد يوسف  : انظر) ٢(

 .٥-٣ص, د ط, )م٢٠٠١(, مصر-اإلسكندرية
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جيوز للنيابة العامة مىت قامت دالئـل        ": تنص على أنه    كانت ، واليت اإلجرائية للحيازة 
،  يف املواد السابقة من هذا البـاب       كافية على جدية االام يف اجلرائم املنصوص عليها       

ة أيام  ألمر خالل ثالث  أن تأمر باختاذ إجراء حتفظي حلماية احليازة ، على أن يعرض هذا ا            
ر بتأييده  ، إصدار قرار مسبب خالل ثالثة أيام على األكث        على القاضي اجلزئي املختص   

 يوما من تاريخ صـدور      ، وجيب رفع الدعوى اجلنائية خالل ستني      أو بتعديله أو بإلغائه   
 أن تفصل يف الرتاع بناء على       – عند نظر الدعوى اجلنائية      –، وعلى احملكمة    هذا القرار 

، وبعد مسـاع     املدنية أو املتهم حبسب األحوال     لب النيابة العامة أو املدعي باحلقوق     ط
، ويعترب  الشأن بتأييد القرار أو بإلغائه، وذلك كله دون مساس بأصل احلقأقوال ذوي

، وكذلك إذا صدر الفة املواعيد املشار إليها   األمر أو القرار الصادر كأن مل يكن عند خم        
 ". الدعوى اجلنائية إلقامة وجه بأالّأمر باحلفظ أو 
 أن هذا القرار ينبغي عرضه على القاضـي اجلزئـي أو            النص هذا    من ويتضح

وزال أثره   ,، وإال اعترب كأن مل يكن      صدوره ، خالل ثالثة أيام من تاريخ     يازةقاضي احل 
 .)١(متنع على النيابة أن تصدر أمراً جديداً ما مل تتغري الظروفوا

 املتعلقـة    حتريك الدعوى العموميـة     على النيابة العامة   ويف كل األحوال جيب   
 مـن قـانون     ٣٧٣ – ٣٦٩، واملنصوص عليها يف املواد      جبرائم االعتداء على احليازة   

 .)٢(، خالل ستني يوم من صدور القرار العقوبات
 :من قانون العقوبات )اً مكرر٣٧٣( التطبيق العملي لنص املادة – ٢

، املضاف  من قانون العقوبات )اً مكرر٣٧٣(ادة أظهر التطبيق العملي لنص امل 
 العديد من املشـاكل، حـول طبيعـة اإلجـراء         م١٩٨٢لسنة  ) ٢٩(بالقانون رقم   

، وهل هو حتفـظ     امة إصداره للمحافظة على احليازة    التحفظي الذي يكون للنيابة الع    
 حول طريقـة  أثري التساؤل   ، كما   ؟ أم حتفظ على العقار نفسه     ؟جنائي على األشخاص  

التظلم من هذا القرار، حيث اختلف الفقه يف حتديد اجلهة املتظلم أمامها مـن قـرار                
                                                           

,  مصـر  -اإلسـكندرية , دار المطبوعـات الجامعيـة    , الحماية الجنائية للحيازة  , مدحت محمد الحسيني  ) ١(
 . ٣٧ ص,١٤بند, د ط, )م١٩٨٩(

 .٤٤  و٤٣ ص,٢١ بندالمرجع السابق،) ٢(
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 بني القضاء اإلداري والقضاء     اًحيث كان هنالك تنازع   النيابة العامة يف منازعة احليازة      
املـادة  (حىت نظمت ذلك    , صاص بنظر التظلم من قرار النيابة      االخت  مسألة يفالعادي  
  بـاألمور  م يف مجيع األحوال أمـام القاضـي املخـتص          فجعلت التظل  ,)مكررا٤٤ً

ألن الوضع القدمي كان يسمح      ,ذه املادة مل تضف جديداً    ن ه أىل  إ، إضافة   )١(املستعجلة
على قيـام   بتدخل النيابة العامة يف منازعات احليازة املدنية على أساس جريان العرف            

ا على أسـاس وجـود   البوليس اإلداري بعرض حماضر احليازة عليها وكانت ختتص هب      
 . )٢(شبهة اجلرمية

انون العقوبات  مبوجب القانون     من ق  )اً مكرر ٣٧٣( إلغاء العمل باملادة     – ٣
 :م١٩٩٢لسنة ) ٢٣(

 مـن قـانون     )اً مكـرر  ٣٧٣( ملا ترتب على التطبيق السابق للمـادة         نظراً
 )٢٣(العقوبات، وما تعلق به من مشاكل قانونية عديدة ، فقد صدر القـانون رقـم                

 مادة   من قانون العقوبات ، ومضيفاً     )اً مكرر ٣٧٣(، ملغيا لنص املادة     م١٩٩٢لسنة  
 )٤٤(دة ، بعد نـص املـا    )اًمكرر٤٤(رقمب  املدنية والتجارية  جديدة لقانون املرافعات  

، ، واحلماية املقـررة للحـق     واليت تعاجل عدم جواز اجلمع بني احلماية املقررة للحيازة        
 مىت عـرض    , من قانون املرافعات على النيابة العامة      )اًمكرر٤٤(حيث أوجبت املادة    

ـ  اً، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر قـرار        عليها منازعة من منازعات احليازة      اً مؤقت
 طريقة التظلم من هذا      أيام على األكثر، حمدداً    ةواجب التنفيذ ، بعد إعالنه خالل ثالث      

 .)٣(القرار أمام القاضي املختص باألمور املستعجلة
  

                                                           
، الموسوعة الشاملة في الحيازة من الناحية الجنائية والمدنية واألحـوال الشخصـية            ,معوض عبدالتواب ) ١(

  .٥٥٢ص
 .٣٣٣و٣٣٢، ص٧٣نية و الجنائية، بند الحيازة دراسة تأصيلية للحيازة من الناحيتين المد, محمد المنجي )٢(
 األول مـن      المبحـث  انظـر ،   للحيازة عن طريق النيابة العامة     للمزيد عن الحماية الوقتية أو اإلجرائية     ) ٣(

  . وما بعدها١٣٠الفصل الثالث من هذه الدراسة ص
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 الفرع الثاين
 م١٩٩٢لسنة ) ٢٣(الوضع بعد القانون 

 قـانون   مـن ) اً مكـرر  ٣٧٣(إزاء املثالب العديدة اليت واجهت نص املادة        
،  على حالة وجود شبهه جنائية فقط       العامة ، واليت كانت تقصر تدخل النيابة     العقوبات

نازعـة   يف م   العامـة  وما ترتب على هذا النص من االختالف حول طبيعة دور النيابة          
، فقد صـدر     هذا القرار  احليازة، وما اكتنف ذلك من عدم وضوح طريقة التظلم من         

 )اً مكـرر  ٤٤ ( نص املادة  لنص السابق، ومضيفاً  ا ملغياًم  ١٩٩٢ لسنة   )٢٣(القانون  
 - مىت عرضت عليها     –جيب على النيابة العامة     " : أنهتقرر  ، واليت   من قانون املرافعات  

  مسبباً  وقتياً ، أن تصدر فيها قراراً     مدنية كانت أو جنائية    ات احليازة منازعة من منازع  
، اع وإجراء التحقيقـات الالزمـة     ، بعد مساع أقوال أطراف الرت     واجب التنفيذ فوراً  

، وعلى النيابة   لى األقل ويصدر القرار املشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة ع          
 . تاريخ صدوره إعالن هذا القرار لذوي الشأن خالل ثالثة أيام من

القاضي املختص ويف مجيع األحوال يكون التظلم من القرار لكل ذي شأن أمام           
 مـن   ، بدعوى ترفع باإلجراءات املعتادة يف ميعاد مخسة عشر يوماً         باألمور املستعجلة 

يد القرار أو بتعديلـه أو      ، وحيكم القاضي يف التظلم حبكم وقيت بتأي       بالقراريوم إعالنه   
تظلم منه إىل أن يفصل يف      ناء على طلب املتظلم أن يوقف تنفيذ القرار امل        ، وله ب  بإلغائه
  . )١("التظلم

لضـروري  ، لالختالف البني بني النص احلايل والسابق ، فإنه يكون من ا اًونظر
 : بيانه على النحو اآليت 

 )اً مكـرر  ٤٤( لـنص املـادة       دور النيابة العامة يف محاية احليازة وفقاً       – ١
 :مرافعات
  كـبرياً  اً، النيابة العامـة دور     من قانون املرافعات   )اً مكرر ٤٤(ولت املادة   خ
، مىت عرضـت عليهـا      يهاصبح من الواجب عل   حيث أ ,  يف منازعات احليازة   وحمدداً

 واجب اًومسبب اً مؤقت اً، أن تصدر قرار    كانت أو جنائيةً   احليازة، مدنيةً متعلقة ب منازعة  
                                                           

 .م١٩٩٢ لسنة )٢٣(من قانون المرافعات المصري، مضافة بالقانون رقم ) اً مكرر٤٤(المادة ) ١(
 ز القانونية في منازعات الحيازة في ضوء المستحدث مـن القـوانين وأحكـام             المراك, عدلي أمير خالد     * 
  ١٥٧ و   ١٥٦، ص    ط ، د )م  ٢٠٠٠( ,  مصر –دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية     ,  محكمة النقض      
  .١٩٥ و ١٩٤و ص       
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 صـدوره،    تاريخ خالل ثالثة أيام من   ذا القرار    ه جيب إعالن   و , التنفيذ فور صدوره  
القاضي املختص بـاألمور     من اإلعالن، أمام     وجيوز التظلم منه خالل مخسة عشر يوماً      

 من قـانون    )اً مكرر ٣٧٣(، وهو ما يقضي على املثالب اخلاصة بنص املادة          املستعجلة
 .العقوبات امللغي

على و احلال يف التنظيم السابق      قرار النيابة يف منازعة احليازة كما ه      وال يقتصر   
، وهو قـد يكـون       معاً  للناحيتني املدنية واجلنائية   يتضمننه  إ، بل   الناحية اجلنائية فقط  

، كما قد يكـون     ، وقد يكون مبنع تعرض طرف ضد طرف       بتمكني طرف ضد طرف   
 .قضاء املوضوعيإىل الضرر اللجوء تبإبقاء احلال كما هو عليه ، وعلى امل

، أمام القاضي املختص باألمور     وال، جيوز التظلم من القرار    ويف كل هذه األح   
 .)١(املستعجلة

 : حتريك الدعوى العمومية بشأن اجلرائم املتعلقة باحليازة – ٢
 على  ، فلها حفاظاً  إذا ما قضت باحليازة لطرف ضد طرف       ,يكون للنيابة العامة  

، واليت تشكل كل منها     أمن اتمع ، أن تأمر بنسخ صور من الوقائع الواردة باحملضر            
 .قانون العقوبات  مية من اجلرائم املنصوص عليها يفجر

  النيابة العامـة،    الصادرة إىل أعضاء   تعليمات ال  من )٨٣٢ (حيث نصت املادة  
 يف مجيع األحوال ، إقامة الدعوى اجلنائية قبل مـن    النيابةأعضاء  جيب على    ":على أنه 

 مـن مة ملك الغري املنصوص عليها يف املواد        يثبت ارتكابه جرمية من جرائم انتهاك حر      
 صـدور    إثر  من قانون العقوبات ويف القوانني األخرى ، وذلك        )٣٧٣(إىل  ) ٣٦٩(

 معتمدة  ، وخيصص للدعوى اجلنائية صورة ضوئية     منازعة احليازة قرار احملامي العام يف     
 يترتـب   ، على أن يتم التصرف فيها على استقالل ، حىت ال          من أوراق منازعة احليازة   

، أما إذا كانت    ه في على ذلك عرقلة تنفيذ الصادر يف تلك املنازعة أو إجراءات التظلم          
اإلداريـة  الشـكاوى   ، فتقيد األوراق يف دفتر      زعة احليازة  ال تنطوي على جرمية      منا

 . )٢("دارياًوحتفظ إ

                                                           
يـه، انظـر مـا      ضمانات صدوره وتنفيذه والطعن ف    للمزيد عن مصدر هذا القرار وإجراءاته وطبيعته و        )١(

، الحماية المدنية المستعجلة للحيازة عن طريـق النيابـة العامـة            سيأتي من هذه الدراسة، الفصل الثالث     
 . وما بعدها١٣٥ص

الموسوعة الشاملة في الحيازة من الناحية الجنائية       , معوض عبد التواب  : انظر،  للمزيد عن هذه التعليمات   ) ٢(
  .٥٤٤ و ٥٤٣ص, والمدنية واألحوال الشخصية
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 من صور احلماية اجلنائية املوضوعية      عديدةً اًقوبات املصري صور  تضمن قانون الع  

حتت عنوان انتهاك حرمة    ،  )٣٧٣(إىل  ) ٣٦٩(املواد من   نصت عليه   للحيازة، منها ما    

نها ما تناولـه يف قـوانني       ، ومنها ما تعلق بالعقارات اململوكة للدولة، وم       ملك الغري 

لذا فقد قسمت    وضوع هذه الدراسة   وسوف أتناول باإليضاح ما له تعلق مب       ،اإلسكان

 : إىل ثالثة فروع على النحو التايلهذا املطلب

 جرائم انتهاك حرمة ملك الغري :  الفرع األول

 احلماية اجلنائية حليازة عقارات الدولة:  الفرع الثاين

 لبعض صور احليازةاحلماية اجلنائية :  الفرع الثالث

 

 الفرع األول 
 لغريجرائم انتهاك حرمة ملك ا

 

احلماية املقررة للحيـازة يف قـانون        عن  تتميز تهاك حرمة ملك الغري   جرائم ان 

 تتعلـق   احلماية غالباً هذه  العقوبات عن غريها من القوانني مثال قانون اإلسكان، وأن          

لـق مبسـتند     ما يتع  خر فغالباً ، أما النوع اآل    أي بوضع اليد على العقار     باحليازة ذاا، 

، كعقد بيع أو عقد إجيار، لذا فهي محاية تابعة أو ملحقة حلماية             رتتعلق به حيازة العقا   

 .احليازة األصلية
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وقد نص قانون العقوبات املصري حتت عنوان انتهاك حرمة ملك الغري، يف املواد             
 تقسيمها على حسب ، ميكناحلماية اجلنائية للحيازةعلى صور ) ٣٧٣( –) ٣٦٩(رقم

 :على النحو اآليت أو بعدم استعماهلا ما إذا كانت مقترنة باستعمال القوة
  : محاية احليازة من االنتهاك املصحوب باستعمال القوة-أوالً
أوهلما تتعلق بدخول عقار     صور اجلرائم نون املصري بني صورتني من      ز القا مي ،

، ما دخول بيت مسكون أو معد للسكىن      ، وثانيه املكوث فيه بقصد منع حيازة الغري     و
، خاصة بالنسبة لدخول    ة العقاب بني الصورتني السابقتني     ناحي حيث شدد القانون من   

 :كالتايل، وهو ما سأحاول عرضه سكىناألماكن املسكونة أو املعدة لل
 :يازة الغري أو بقصد ارتكاب جرمية جرمية دخول عقار بقصد منع ح-أ

كل من دخـل     ":، على أن  من قانون العقوبات املصري   ) ٣٦٩(نصت املادة   
 أو كان قد    بالقوة أو بقصد ارتكاب جرمية فيه     خر بقصد منع حيازته     آازة   يف حي  عقاراً

 يعاقب باحلبس مدة ال جتاوز      بقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر      دخله بوجه قانوين و   
 وإذا وقعت هذه اجلرمية من شخصـني أو         اً ثالمثائة جنيه مصري    ال جتاوز  مةو بغرا أسنة  
 أو من عشرة أشخاص على األقـل ومل         اًحال س الًر وكان أحدهم على األقل حام     أكث

  ال جتـاوز    مـة راغ وأاحلبس مدة ال جتاوز سـنتني       ب تكون العقوبة    يكن معهم سالح  
 ."مخسمائة جنيه مصري

 دخول العقـار    ، قد يتمثل يف    يتبني أن صور النشاط اإلجرامي     النصهذا  ومن  
دخول العقار بـالقوة  ، كما أنه قد يتمثل يف  حيازة الغري ، بقصد منع    بالقوة والبقاء فيه  

 العـادي   ن فعل الدخول قد يقتصر على جمرد الدخول       إبل  ه،  بقصد ارتكاب جرمية في   
، ولكن سرعان ما )١( على سبب صحيح وقانوينقد يكون بناًءو،  غري املصحوب بالقوة  

 .يتحول إىل منع حيازة الغري أو بقصد ارتكاب جرمية 
                                                           

 .١٠١٨و١٠١٧ص , ٨٧٩ بند,  القسم الخاص, الوسيط في قانون العقوبات,أحمد فتحي سرور) ١(
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 ، سواءً ومن أي طريق   وسيلة   ة بأي  فعالً ويقصد بدخول العقار النفاذ إىل العقار     
 كان بطريقـة طبيعيـة أو       ، وسواءً من املكان املخصص للدخول أو غريه     كان ذلك   

 .)١(غريها
 أو ، البد من أن يؤدي تصرف الفاعل إىل منع حيازة الغريميةولقيام الركن املادي للجر

رغـم   العقار   ، وهو ما يستلزم بقاء الفاعل أو اجلاين يف        ارتكاب جرمية يف هذا العقار    
، وأن تتوافر عالقة    )٢(أو اقترافه بالفعل لعمل يعد جرمية      من هلم احلق يف إخراجه       إرادة

، إذا ترتبت   قيام للركن املادي وينتفي العقاب    ، فال   )٣(سببية بني فعله والنتيجة السابقة    
لـه  عالقة السببية بني فع   ، أو مل تتوافر      ال يتعلق بفعل الفاعل     على فعل  سابقةالنتيجة ال 
، وقام  ام دون أن مينع الغري من احليازة      ، كما لو قام على سبيل املثال باالقتح       والنتيجة

 .شروع إجراميأشخاص آخرون بذلك دون أن تربطه هبم عالقة أو م
لذي يتحقق من اجتاه إرادة     ، وا  األحوال من توافر القصد اجلنائي     والبد يف كل  

، )٤(لغري أو بقصد ارتكاب جرمية فيـه       إىل إتيان ذلك الفعل بقصد منع حيازة ا        الفاعل
بقصـد  فال تقوم اجلرمية إذا مل يؤد ذلك االعتداء إىل منع حيازة الغـري أو الـدخول                 

 .ارتكاب جرمية يف هذا العقار
، بأن جعلها بـني     )٥(وقد حدد القانون العقوبة الواجب تطبيقها يف هذه احلالة        

لقانون شدد ا و،  ر هو احلبس مدة عام    خثالمثائة جنيه، واآل   الغرامة ب  ، أحدمها هو  بديلني
  مع محل السالح أو يف حالة الكثرة دون محل السالح ، مقرراً          ي التعد املصري يف حال  

                                                           
  .٢٥٤ ص٥٨ بند,الجنائيةالمدنية و  الحيازة من الناحيتين ,محمد المنجي) ١(
 .٢٥٦ , ص,٥٨بند المرجع السابق، ) ٢(

 ,نائية والمدنية واألحوال الشخصـية     الموسوعة الشاملة في الحيازة من الناحية الج       ,معوض عبد التواب     * 
  .٤٢٠ ص     

 .٢٧٢ ص,٢٩٤، بندسم العام لقانون العقوبات المصري الق,محمود نجيب حسني) ٣(
  ,٨٨٢، و بنـد   ١٠٠٧ ص ,٨٧٢بنـد  ,القسـم الخـاص    , الوسيط في قانون العقوبات    ,أحمد فتحي سرور  ) ٤(

 .١٠٢٠ص      
 .٢٥٩ص, ٥٩ بند, الجنائيةمدنية و الالحيازة من الناحيتين , محمد المنجي   * 

 .١٠٢١ و ١٠٢٠ ص,٨٨٣بند, القسم الخاص, الوسيط في قانون العقوبات, أحمد فتحي سرور) ٥(
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ليت ال تتجاوز مخسـمائة جنيـة       الغرامة ا  وأ سنتني على األكثر      هي احلبس  العقوبةأن  
 . مصري
 ):٣٧٠( لنص املادة  مسكون أو معد للسكىن وفقاًبيت جرمية دخول -ب

بني االعتداء على   ، ميز القانون    ورة من صور االعتداء على احليازة      هذه الص  يف
، حيث نصـت    )١(عد للسكىن ، واالعتداء على عقار مسكون أو م      عقار غري مسكون  

 أو   مسـكوناً  كل من دخل بيتاً    ":من قانون العقوبات املصري على أن     )  ٣٧٠(املادة  
، ونة أو يف حمل معـد حلفـظ املـال   مسك أو يف أحد ملحقاته أو سفينة    للسكىن معداً
 من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكـاب         ، قاصداً خرآنت هذه األشياء يف حيازة      وكا
 .ى فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكـر        أو كان قد دخلها بوجه قانوين وبق       ة فيها جرمي
 ."اًجتاوز ثالمثائة جنيه مصري مة اليعاقب باحلبس مدة ال تزيد عن سنتني أو بغراو

أن الركن املادي للجرمية، يتمثل يف قيـام اجلـاين يف            النص    هذا منيتضح  و
، بقصد منـع    )٢(عد للسكن أو معد حلفظ املال     الدخول بالقوة يف عقار مسكون أو م      

، إذا   على سند قـانوين     كان دخوله بناءً   ولو،  بالقوة أو ارتكاب جرمية فيه    حيازة الغري   
 . جرمية فيهحيازة الغري أو ارتكابكان ذلك بقصد منع 

، النتيجة اإلجرامية من فعل الفاعـل      يلزم أن تتحقق     ويف كل األحوال السابقة   
، فال قيام للـركن املـادي       )٣(بية بني فعله والنتيجة اإلجرامية    وأن تتوافر عالقة السب   

 إذا كانت النتيجة ال تتعلق بفعل الفاعل أو انتفت رمية وتنتفي املسئولية عن الفاعل    للج
 . بني الفعل والنتيجةالقة السببيةع

 باجتاه إرادة الفاعل للفعل املكون للجرمية وعلمه        يشترط توافر القصد اجلنائي   و
 .)٤(بذلك

                                                           
 .١٠٠٩ ص,٨٧٥ بندالمرجع السابق،) ١(

 .٦٢ ص,٣٨بند، الحماية الجنائية للحيازة, نور الدين هنداوي   * 
 ، أو أي يكون قـد خصـص       مثال البنوك أو المخازن    بطبيعته   ويستوي أن يكون المحل معد لحفظ المال      ) ٢(

 ,القسـم الخـاص    , الوسيط في قـانون العقوبـات      ,أحمد فتحي سرور  :  لذلك مثال باالت القطن، للمزيد         
 .١٠١٠ص , ٨٧٦ بند   
 .٢٧٢ ص,٣٩٤، بند العام لقانون العقوبات المصري القسم, محمود نجيب حسني )٣(

 ائم الحيازة وانتهاك حرمة ملك الغير وفقاً ألحدث أحكام محكمة الـنقض           محمد عبدالحميد األلفي، جر       * 
  ط، ، د  مصـر  -لعامة للنيابات والصيغ القانونية، دار المطبوعات الجامعية، اإلسـكندرية          والتعليمات ا      
 .١٠ ص,)م٢٠٠٥(     

 .١٠ص,  المرجع السابق)٤(
  .٢٧٢ ص,٣٩٤، بندالمصري العام لقانون العقوبات  القسم,محمود نجيب حسني    * 
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، يف  ن على إعطاء القاضي سـلطة تقديريـة       ، فقد نص القانو   أما عن العقاب  
هـاً   تقل عن ثالمثائـة جني      سنتني أو الغرامة اليت ال     علىاحلكم باحلبس الذي ال يزيد      

 .)١(مصرياً
 خلطورة تلـك اجلرميـة،      ، نظراً لقانون املصري قد شدد العقوبة    ويالحظ أن ا  

 .كون أو معد للسكىن أو حلفظ املالباعتبارها تقع على عقار مس
، حيـث   د القانون من تشديد العقوبة أكثر، إذا ارتكبت اجلرمية لـيالً          قد زا و

 .)٢(جعل العقوبة احلبس ملدة ال تتجاوز سنتني دون ختيري للقاضي
 :محاية احليازة من االنتهاك غري املصحوب باستعمال القوة  -انياًث

 على جمرد محايتها يف حالـة       يازة يف القانون اجلنائي املصري    محاية احل تقتصر   ال
 بـأي    يف حالة وقوع االعتداء عليها     االعتداء عليها بالقوة، إمنا متتد تلك احلماية أيضاً       

ا هو احلال يف دخول املعتدي للعقار أو املكان         ، كم )٣(وسيلة ولو مل تكن اعتداء بالقوة     
من قانون  ) ٣٧١(، وهو ما جرمه القانون مبوجب املادة        )٤(املسكون عن طريق التخفي   

امتنع عن اخلروج    زراعية أو مبان، و    اً، كما عاقب أيضا كل من دخل أرض       العقوبات
 : تباعاًسأوضحه و ما ، وهبعد تكليفه بذلك

 :يف حيازة الغرية التخفي يف عقار جرمي -أ
 يف عقار   من قانون العقوبات املصري على جرمية التخفي      ) ٣٧١(نصت املادة   

كل من وجد يف إحدى احملالت املنصوص عليهـا يف املـادة             ": الغري، بقوهلا  حيوزهيف  
 عن أعني من هلم احلق يف إخراجه، يعاقب باحلبس مدة ال جتاوز ثالثـة               السابقة خمتفياً 

 ."تجاوز مائيت جنيهتأشهر أو بغرامة ال 
                                                           

 .٤٤٥ص,  الموسوعة الشاملة في الحيازة, معوض عبدالتواب) ١(
  جمـادى  ٢٣بتـاريخ   م  ١٩٣٧ لسنة   )٥٨(من قانون العقوبات المصري رقم      ) ٣٧٢(راجع نص المادة    ) ٢(

 .م ١٩٣٧يوليو٣١ – ـه١٣٥٦األولى    
 .٧٤ص, ٤٦بند, الحماية الجنائية للحيازة, نور الدين هنداوي) ٣(
 .١٠١٨ ص,٨٨٠بند, القسم الخاص, الوسيط في قانون العقوبات, أحمد فتحي سرور) ٤(
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  الفاعـل   وجود، يتمثل يف     أن الركن املادي هلذه اجلرمية     النص هذا    من وخنلص
 بطريق  أو يف حمل معد حلفظ املالأو معد للسكىن أو يف أحد ملحقاتهيف عقار مسكون  

، فيتحقق هـذا    ة دخول اجلاين أو قصده من الدخول      وال يهم بعد ذلك طريق     التخفي،
، )١( على إذن من أحد سكان املرتل      وجود الشخص باملكان بناءً   الشرط حىت ولو كان     

 . منع حيازة الغري أو ارتكاب جرمية من اجلرائم يف هذا احمللإذا كان قصده
واالختفاء يفترض ختفي الشخص عن كل من هلم احلق يف إخراجه من العقـار              

 .أو السكن 
من ) ٣٧٠(و  ) ٣٦٩( ادتني اجلرائم املنصوص عليها يف امل     وكما هو احلال يف   

إحـدى  د الشخص داخل    و، فإن الركن املادي للجرمية يتمثل يف وج       قانون العقوبات 
يكون القصد مـن هـذا      ، وأن   بدون إذن صاحبه متخفياً    )٢(احملالت املنصوص عليها  

 .)٣( هو البعد عن أعني من هلم احلق يف إخراجهاالختفاء
دة ال تتجاوز ثالثـة     وقد نص القانون على معاقبة مثل هذا الشخص باحلبس م         

 . شهور أو الغرامة اليت ال تتجاوز مائيت جنيه مصري
، حيـث   رمية، ارتكاب اجلاين للجرمية ليالً    هلذه اجل ويعد من الظروف املشددة     

 .ع م) ٣٧٢( حسب نص املادةجعل القانون العقوبة احلبس ملدة ال تتجاوز سنتني
 ):٣٧٣( للمادة وفقاًجرمية التعدي على األراضي الزراعية أو الفضاء  -ب

 كل من دخـل أرضـاً      " :، على أن  من قانون العقوبات  ) ٣٧٣(نصت املادة   
 للسكن أو يف أحد ملحقاته أو سفينة         أو معداً   مسكوناً  أو بيتاً  زراعية أو فضاء أو مباين    

 على تكليفه ممن هلـم احلـق يف          بناءً  ومل خيرج منه   مسكونة أو يف حمل معد حلفظ املال      
 ."غرامة ال جتاوز مائيت جنيهببس مدة ال جتاوز ستة أشهر أو  يعاقب باحلذلك

                                                           
  . وما بعدها١١١ص, ٦٥بند, الحماية الجنائية للحيازة, مدحت محمد الحسيني) ١(

 .٧٥ ص,٤٧بند, لحماية الجنائية للحيازةا ,نور الدين هنداوي   * 
 مسكونة أولمعد للسكن أو في أحد ملحقاته أو في سفينة البيت المسكون أو ا: المحالت المنصوص عليها) ٢(

 .     في محل معد لحفظ المال
 ،  الموسوعة الشاملة في الحيازة من الناحية الجنائية والمدنية واألحوال الشخصـية           ,معوض عبد التواب  ) ٣(

  .٤٧٦ص      
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النص يفترض لتحققه دخول الشخص ألرض زراعية أو فضاء أو مبـان           وهذا  
غـري   الدخول    إذ ينصرف إىل   , عام  للسكىن أو أحد ملحقاته، وهو نصٌ      اً معد أو بيتاً 

ملـادي  الـركن ا  يتحقـق    و . أو الدخول بالتخفي عن أهل السكن      املصحوب بالقوة 
، على الرغم من تكليف من له احلـق يف          لبقاء يف العقار وعدم اخلروج منه     للجرمية با 
 .)١(وال يهم كيفية دخول اجلاين وال إىل قصده من الدخول ,إخراجه
 وعدم  ,من دخول الفاعل بنية البقاء يف العقار      القصد اجلنائي للجرمية    يتحقق  و

 . إخراجهم احلق يف مع تكليفه بذلك ممن هل,اخلروج منه
عقوبة احلبس اليت ال جتاوز ستة أشهر أو الغرامة اليت          لذلك  وقد حدد القانون    

 .ال تتجاوز مائيت جنيه 
 

 الفرع الثاين
 احلماية اجلنائية حليازة عقارات الدولة

 
 على  ىكل من تعد   ": أن  على  من قانون العقوبات   )اً مكرر ٣٧٢(نصت املادة   

مملوكة للدولة أو ألحد األشـخاص االعتباريـة        أو مباٍن    فضاء    أرض أرض زراعية أو  
العامة أو لوقف خريي أو إلحدى شركات القطاع العام أو ألية جهة أخـرى يـنص                

 أو غرسـها أو إقامـة        وذلك بزراعتها  القانون على اعتبار أمواهلا من األموال العامة      
 ال جتـاوز    يعاقب باحلبس وبغرامة   أو شغلها أو االنتفاع هبا بأية صورة         ت عليها اءانشإ

 وحيكم على اجلاين برد العقار املغتصب       نيألفني من اجلنيهات أو بإحدى هاتني العقوبت      
، علـى  مع إزالة ما عليه من تلك األشـياء   أو غراس أو برده      ٍن عليه من مبا    يكون مبا

 فإذا وقعت اجلرمية بالتحايل أو نتيجة .ن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة   ع نفقته فضالً 
، تكون العقوبة احلبس    ببيانات غري صحيحة مع العلم بذلك     ارات أو اإلدالء    تقدمي إقر 

                                                           
  .١٠١٩ص ,٨٨١بند ,  القسم الخاص, الوسيط في قانون العقوبات,أحمد فتحي سرور) ١(

 .١١٦و  ١١٥ص، ٧٠و  ٦٩بند, للحيازة  الحماية الجنائية,مدحت محمد الحسيني   * 
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 وغرامة ال تقل عن ألف جنيه وال تزيد         تقل عن سنة وال تزيد عن مخس سنني       مدة ال   
، وتضاعف العقوبة املنصوص عليها     ، أو بإحدى هاتني العقوبتني     آالف جنيه  ةعن مخس 

 ".لفقرتني السابقتني يف حالة العوديف ا
 أوهلا أن اجلرمية تتعلـق بالتعـدي علـى          :ملسائل يثري الكثري من ا    النصذا  هو

 " :، حيث استعمل النص عبارة    فضاء أو املباين اململوكة للدولة    األراضي الزراعية أو ال   
، والتعـدي   " مملوكة للدولة  فضاء أو مبانٍ  أرض    على أرض زراعية أو    ىكل من تعد  

وثانيهـا  , بالقوة أو باخلداع أو الغش     ذلك    سواء كان  ,يتصور بأي صورة من الصور    
أن اجلرمية تتعلق بعقار استوىل عليه الفاعل، إذ لو مل يكن هناك استيالء كامل علـى                

 .)١(العقار، ملا حتقق الركن املادي للجرمية
 التعدي على احليازة يتحقق بقيام املعتـدي        أن،  النصهذا  من مفهوم   يتضح  و

إقامة املنشآت عليها، أو بأي عمل يتفق مع طبيعة         بزراعة األراضي أو بالغرس فيها أو ب      
انصراف نيـة اجلـاين     إىل  القصد اجلنائي يف هذه اجلرمية      ويتمثل   .العقار حمل التعدي  

 .)٢(ستيالء على العقارلإل
ويالحظ أن القانون شدد يف العقاب على تلك اجلرمية يف هذه احلالة، حيـث              

ث سنوات أو بالعقوبـة البديلـة،       أجاز للقاضي احلكم بأقصى مدة للحبس وهي ثال       
 . جنيهيت ال تقل عن ألفيواليت تتمثل يف الغرامة ال

 أو برده مـع     كما يكون للمحكمة احلكم برد حيازة العقار وما عليه من مبانٍ          
قل عن  بس الذي ال ي   فتصل إىل احل  ، وتشدد العقوبة    )٣(إزالة ما عليه من مبان ومنشآت     
 ال تقل عن ألف جنيه وال تزيد على مخسـة            وغرامة سنة وال يزيد عن مخس سنوات     

، إذا وقعت اجلرمية بناء على تقدمي إقرارات أو         آالف جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني     
 .)٤(، كما تضاعف العقوبة يف حالة العودببيانات غري صحيحة مع العلم بذلكاإلدالء 

                                                           
 .، وقد ذكر أن الركن المادي هنا هو التعدي١١٨ ص،للحيازة  الحماية الجنائية,مدحت محمد الحسيني) ١(
 .١٢٢ص, المرجع السابق )٢(

 .١٠٨ –١٠٦، صازةكز القانونية في منازعات الحي المرا,عدلي أمير خالد   * 
 .١٧٦جرائم الحيازة وانتهاك حرمة ملك الغير، ص,  محمد عبدالحميد األلفي)٣(
 .١٧٤ص,  المرجع السابق)٤(
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 الفرع الثالث

 يازةاحل لبعض صوراحلماية اجلنائية 
 
  اليت صـدرت  وأحكام القوانني يف قانون العقوبات   لقواعد العامة كن تطبيق ا  مي

 كالنصب والتزوير وبيع ملك     ،بشأن ما يتعلق باحليازة من جرائم     ،  يف ظروف استثنائية  
، وهـو مـا     )١(، كما قد يتعلق ذلك بسرقة بعض حمتويات العقار حمل احليـازة           الغري

 : على النحو اآليت سأوضحه
 :من شخصيع أو التأجري أو التمكني ألكثر  جترمي التصرف بالب-أوالً

وعليه،  )٢(األصل أن امللكية العقارية يف القانون املصري ال تنتقل إال بالتسجيل          
أن قيام املالك بـالبيع     ، على   )٣(ها وملدة طويلة  ئرت حمكمة النقض املصرية منذ إنشا     ج

ت انتقال  جازا أ إ، بل   نصب على املشتري األول   نوع من ال  ، ال يشكل أي     مرة ثانية 
، إذا ما أسرع باختاذ      مع املالك البائع للعقار    متواطئاً، ولو كان    امللكية للمشتري الثاين  

 املطلقة يف التسـجيل     باألسبقية  تكون فالعربة ,إجراءات التسجيل قبل املشتري األول    
 مبعـىن أن    , من بائع واحـد    ابتدائيةبعقود  عند التزاحم بني املشترين املتعاقبني للعقار       

 .)٤( تسجيل عقدهإىلسبق غريه لية تكون ملن ضألفا
                                                           

يتصور أن تتعلق السرقة باالعتداء على الحيازة ، حيث يجوز إذا ما تعلق الفعل بسرقة أشياء من العقار                  ) ١(
 .نحة السرقةمحل الحيازة ، أن تقوم النيابة العامة بتحريك ج

فـي المـواد     " :، على أنـه   م١٩٤٨لسنة  ) ١٣١( من القانون المدني المصري رقم       )٩٣٤ (تنص المادة ) ٢(
العقارية ال تنتقل الملكية وال الحقوق العينية األخرى، سواء أكان ذلك بين المتعاقدين أم كان فـي حـق                   

بين قـانون الشـهر العقـاري       عقاري، وي الغير، إال إذا روعيت األحكام المبينة في قانون تنظيم الشهر ال          
، وهو  "كانت ناقلة للملكية أو غير ناقلة     ، التصرفات واألحكام والسندات التي يجب شهرها ، سواء          المتقدم

الخاص بالشهر العقاري، والمـادة     م  ١٩٢٣لسنة  ) ١٨(ما كانت تنص عليه المادة األولى من القانون رقم          
 على وجوب شهر جميع التصرفات      ، والتي نصت صراحة   م١٩٤٦لسنة  ) ١١٤(التاسعة من القانون رقم     

المنشئة للحقوق العينية العقارية األصلية، ورتب على عدم الشهر أال تنشأ هذه الحقـوق وال تنتقـل وال                  
محمـد  : تزول وال تتغير، ال بين ذوي الشأن أو الغير، مما مفاده عدم انتقال الملكية إال بالتسجيل، للمزيد                

 .٢٩٠ - ٢٨٧ ص,٦٥ بند,الجنائيةالمدنية و ة من الناحيتين الحياز, المنجي
, ١ج, ، مجموعـة أحكـام محكمـة الـنقض        م١٢/١٩٤٣ /٣٠ بتاريخ ٣٠٧نقض مدني في الطعن رقم    ) ٣(

، ١٠٠ هـامش ص   , ٦٤بنـد , الحماية الجنائيـة للحيـازة    , نور الدين هنداوي  : ، مشار إليه في   ٣٨١ص
 .ابق لمحكمة النقضم عن الموقف السباإلضافة للعديد من األحكا

 .١٠١ و ١٠٠ص, ٦٤بند,  الحماية الجنائية للحيازة,نور الدين هنداوي) ٤(
 .٢٨٨  و٢٨٧صو ٦٥بند, الجنائيةالمدنية و  الحيازة من الناحيتين ,محمد المنجي   * 
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، لتعارضه مع   )١( من الفقه   حاداً اًوقد أثار القضاء السابق حملكمة النقض انتقاد      
 .حبسن النية أو سوئها يف التصرفات، وضرورة االعتداد )الغش يفسد كل شيء(مبدأ 

ل  الستفحال األمر وكثرة ما نشأ عنه من منازعـات، خاصـة يف جمـا              ونظراً
اإلسكان، إذ مل يقتصر التصرف للمرة الثانية بالبيع أو اإلجيار لعدم دفـع البـائع أو                

قصد احلصول علـى الـثمن أو       إىل  املؤجر يف البيع أو اإلجيار األول، بل تعدى ذلك          
أن إىل  اإلجيار مرة أخرى، األمر الذي دفع احلاكم العسكري أثناء حالـة الطـوارئ              

 التصـرف يف الوحـدات      مـاً ، جمر م١٩٧٣سنة   ل )٤(صدر األمر العسكري رقم     
) ٤٩(صدر القـانون رقـم      وبعد ذلك   ،  )٢(السكنية، بالبيع أو اإلجيار أكثر من مرة        

، بنصـه    على البيع واإلجيار على اإلجيـار      البيع) ٨٢( يف املادة    ماً، جمر م١٩٧٧لسنة
نيه وال  يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن مخسمائة ج             ":أنه

، منه أو باعـه   أو جزًء، كل من أجر مكاناًي جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني    جتاوز ألف 
التمكني علـى  ، وكان هذا التأجري أو البيع أو   خر منه آن  ، أو مكَّ  ولو بعقد غري مشهر   

 منه أو من نائبه أو من أحـد         اً، صادر غري مشهر كان  ، ولو   خالف مقتضى عقد سابق   
،  مث   .."هـم   م، ويفترض علم هؤالء بالعقد السابق الصادر من أي        من شركائه أو نائبه   

 من القانون   )٢٣(أعادت السلطة التشريعية تشديد العقاب على تلك اجلرمية يف املادة           
يعاقب بعقوبة جرمية النصب املنصـوص       " :، أنه ةً، مقرر م١٩٨١ لسنة   )١٣٦(رقم  

رة مـن الصـور بذاتـه أو        الذي يتقاضى بأية صو   عليها يف قانون العقوبات املالك      
 أو يبيعهـا    مستأجرأو يؤجرها ألكثر من     بالواسطة أكثر من مقدم عن ذات الوحدة        

، ويبطل كل تصرف بالبيع الحق هلذا التاريخ ولو كان          رائهالغري من تعاقد معه على ش     
 ويعاقب بذات العقوبة املالك الذي يتخلف دون مقتضى عن تسليم الوحـدة             مسجال

فضالً عن إلزامه بأن يؤدي إىل الطرف اآلخر مثلي مقـدار املقـدم             , يف املوعد احملدد  

                                                           
 .١٠٢ ص,٦٤ بند, الحماية الجنائية للحيازة, نور الدين هنداوي) ١(
 . وما بعدها١٠٣ ص,٦٥بندالمرجع السابق،  ) ٢(
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وحبق املستأجر استكمال الناقصة وفقاً حلكـم الفقـرة         , وذلك دون إخالل بالتعاقد   
م ويكون ممثل الشخص    ١٩٧٧لسنة   )٤٩(من القانون رقم    ) ١٣(األخرية من املادة  

 ."دةاالعتباري مسئوالً عما يقع من خمالفات ألحكام هذه املا

 للقوانني االستثنائية املتعلقـة     أنه وفقاً  النصوص    هذه منالباحث   ستخلصيو

، فإن تصرف الشخص بالبيع أو اإلجيار أكثر مـن          املالك واملستأجر بتنظيم العالقة بني    

  أثناء قيام عالقة البيع أو اإلجيار األوىل وسريان آثارهـا القانونيـة            مرة يف ذات العني   

 مـن قـانون     )٣٣٦(عاقب عليها باحلبس وفقا لنص املادة        امل االحتياليشكل جرمية   

 .)١(العقوبات

، قيـام الشـخص      على احليازة أيضاً   كما قد يلحق جبرمية النصب ويعد تعدياً      

ادي جلرمية  ، وهو ما يشكل الركن امل     رر هبدف املنازعة يف احليازة    باصطناع عقد أو حم   

، )٢(اء على ضرورة توافر الضرر    ، واليت يتوقف رفعها أمام القض     التزوير يف عقد عريف   

قـد نقـل للمشـتري     كان الفاعل اكما قد يلحق هبا أيضا جرمية بيع ملك الغري، إذ   

، شخص ثالث باملخالفة لعقده السابق    ، مث قام مرة ثانية ببيع العقار ل       امللكية بالتسجيل 

اللتزامـه  ، كما أنه خمـالف       اللتزامه بالبيع يف العقد األول     إذ يعد تصرفه بالبيع خمالفاً    

 .)٣(الذي نقل على أساسه امللكية

 للقواعد العامة، يلزم توافر القصد اجلنائي، بشـقيه         ويف كل األحوال وتطبيقاً   

 .)٤(، لقيام أي من اجلرائم املتعلقة بتلك األفعالمن علم وإرادة
                                                           

 . وما بعدها٢٧٥ص ,٦٣ بند,الجنائيةالمدنية و  الحيازة من الناحيتين ,محمد المنجي) ١(
 . ٥٣٥ص, ٣٢٨ بند,القسم الخاص, قوباتعالوسيط في قانون ال ,أحمد فتحي سرور) ٢(
 . وما بعدها٩١٤ ص٨٠٩  و ٨٠٨ بند,المرجع السابق) ٣(
  ,٦٧٢وما بعدها و بنـد    , ٥٨٣ ص ,٦٤٠بند, العقوبات المصري القسم العام لقانون    , محمود نجيب حسني  ) ٤(

 .٦٠٨ص     
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لى وحدة سكنية على خالف عقـد        جرمية سبق وضع يد الشخص ع      -ثانياً
 :سابق

ـ  أن ميكـن  ،  عقار أو املؤجر له   تعمد البائع لل  قد ي   غـري املشـتري أو      اً شخص
 ألمهية هذه الصورة فقد جـرم        ونظراً . أو املستأجر  األول باملشتري   ، إضراراً املستأجر

، حيث عاقـب    م١٩٧٧ لسنة   )٤٩( من  القانون رقم      )٨٢(القانون ذلك يف املادة     
وز ثالمثائة جنيه وال    على ذلك باحلبس الذي ال يزيد عن أشهر أو بالغرامة اليت ال تتجا            

، من سبق إىل وضع يده أو يشـرع يف          جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني    تقل عن مائة    
، احلكم بأفضليته مـن القضـاء املخـتص   ، قبل  السابق عليه ذلك على خالف العقد     

 ملن تعاقد معـه أو مـن        ، إذا كان زوجاً   ض علم هذا الشخص بالتعاقد السابق     ويفتر
، وقـد   به أو أصهاره حىت الدرجة الرابعة      أو فروعه أو أقار    ، أو كان من أصوله    مكنه

مـن  ) ٣٣٦(عدلت العقوبة السابقة بعقوبة جرمية النصب املنصوص عليها يف املادة           
 .)١(م١٩٨١ لسنة )١٣٦( من القانون رقم )٢٤(، مبوجب املادة قانون العقوبات

، دة سكنية  على حيازة وح   ئيضالقيامها وجود نزاع ق   اجلرمية السابقة   تفترض  و
، أي   أكثر من  شخص باإلجيار أو البيـع        وأن صاحب الوحدة السكنية قد تعاقد  مع       

، مث يقوم    حمل التعاقد بالبيع أو اإلجيار     بوجود أكثر من شخص له احلق يف حيازة العني        
إذ ، وهو ما يعاقب عليه القانون،       ضع يده خبالف العقد السابق عليها     شخص ثالث بو  

يتحقق الركن املادي للجرمية بوضع يـد       ف،  )٢(من تعاقد عليها  وجود أكثر   يفترض   أنه
 .على العني مع علمه بالعقد السابقهذا الشخص 

صد اجلنائي، بشـقيه    ، يلزم توافر الق    للقواعد العامة  ويف كل األحوال وتطبيقاً   
عنوي جلرمية   فالركن امل  .)٣(، لقيام أي من اجلرائم املتعلقة بتلك األفعال       من علم وإرادة  

، إذا كان    املعتدي بالتعاقد السابق حقيقة أو حكماً      ل عقار يتمثل يف ضرورة علم     دخو
 حىت الدرجة الرابعة، مع من تعاقد مع املالـك، وأن تتجـه              أو صهراً   أو قريباً  زوجاً

 .)٤(إرادته إىل وضع يده على الوحدة السكنية قبل الفصل يف الرتاع القضائي
                                                           

 .١١٧ص, ٧٤ بند,الحماية الجنائية للحيازة, نور الدين هنداوي) ١(
  .١١٨ ص ٧٥بند , المرجع السابق) ٢(
 ,٦٧٢و بند   وما بعدها    ,٥٨٣ ص ,٦٤٠القسم العام لقانون العقوبات المصري، بند     , محمود نجيب حسني  ) ٣(

 .٦٠٨  ص    
 .١١٩ ص ٧٦بند , الحماية الجنائية للحيازة, نور الدين هنداوي) ٤(
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، يتبني عـدم     والقانون املصري  مقارنة الوضع يف كل من النظام السعودي      إن  

نظامه   مبا يتفق مع أصول    منهما أخذ  الً، وأن ك  ئية للحيازة حلماية اجلنا اإغفال النظامني   

رة قـد ال    علق بظاه ، وما ت  خرآ نظام قد ال حيتاج إليه        إليه ، فما احتاج  والنظام املطبق 

 واختلفـا يف     األخذ ببعض مظاهر احلمايـة     على فقد اتفقا    خر، ومن مث   اآل  إليها حيتاج

 :كما يلي سأوضحه، وهو ما بعضها

 يازة يف النظـام السـعودي والقـانون        االتفاق بني احلماية اجلنائية للح      أوجه -أوالً

 :املصري

والقانون النظام السعودي   يكاد يتفق أساس احلماية اجلنائية للحيازة يف كل من          

املصري، إذ حرمت الشريعة اإلسالمية، التعدي على األموال، وانتهاك حرمات الغري،           

 :احلماية اجلنائية للحيازة يف النقاط اآلتية تقريرمها ن يف اولذلك اتفق النظام

  : جترمي التعدي على حيازة العقار سواء كان ذلك التعدي بالقوة أو االحتيال– ١

  العقوبـات  كل من نظام اإلجراءات اجلزائية السـعودي وقـانون        رم  فقد ج 

املصري، كما سبق توضيح ذلك التعدي على احليازة، سواء كان ذلك التعدي بالقوة             

 .أو كان عن طريق االحتيال 

ن من احلماية اجلنائية للحيازة إىل حفـظ األمـن واالسـتقرار يف             اهدف النظام ي – ٢

 .الفوضى ويسود العنف يف اتمعوذلك حىت ال تعم  اتمع،
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 اتفاق ما ينص عليه القانون املصري من عقوبات تتعلق حبماية التعـدي علـى               – ٣

 . التعزير يف الشريعة اإلسالميةمع جرائم, احليازة

إذ ال متانع قواعد الفقه اإلسالمي اإلجرائية من وضع نصوص جترميية وفـرض             

نه ميكن مـن خـالل أقـوال        إ احليازة ، بل      على  على أي تعدٍّ   اًعقوبات تعزيرية عقاب  

الفقهاء وما ورد يف الكتاب والسنة بشأن التعدي على األموال ، صـياغة القواعـد               

 .املوضوعية اليت جترم ذلك صراحة، كما هو احلال يف القانون اجلنائي املصري

تعلقـة  ن احلماية اإلجرائية اجلنائية للحيازة حىت يف حالة اجلـرائم امل          ا كفل النظام  – ٤

 .بالعقار

إذ أجاز نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي للمحكمة التحفظ علـى العقـار        

حتت تصرفها، كما كفل للمحكمة احلق يف احلكم برد حيازة العقار يف حالة ثبـوت               

 .اإلدانة يف اجلرائم املتعلقة حبيازة العقار كالنصب وخالفه

 بتنظيم العالقة بـني املالـك       كما كفلت القوانني املصرية االستثنائية املتعلقة     

واملستأجر يف جمال اإلسكان، محاية احليازة من أي نصب أو تزوير، بقوانني اسـتثنائية              

 .م١٩٨١لسنة ) ١٣٦( القانون رقم وم١٩٧٧ لسنة )٤٩(كالقانون رقم 

ماية احليازة من الناحية  السعودي والقانون املصري فيما يتعلق حب اتفاق النظام– ٥

ى أساس أن احليازة قرينة دالة على امللك، وأن احلائز املادي هو احلائز اجلنائية، عل

 نصا  فقدحلماية حىت يثبت العكس، وبالتايلاستحق ي  منالقانوين، وهوالنظامي أو 

 . على احليازة، سواء كان ذلك بالقوة أو عن طريق االحتيالعلى جترمي أي تعدٍّ
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 ية للحيازة يف النظام السـعودي والقـانون        بني احلماية اجلنائ   ختالف اال  أوجه -ثانياً

 :املصري

حمل املقارنة من أي اخـتالف ،        السعودي والقانون املصري     يكاد خيلو النظام  

 ناحية اهلدف من احلماية،     من، أو   اية احليازة من الناحية اجلنائية     من حيث علة مح    سواًء

لناحيـة اجلنائيـة    محاية احليازة من ا-سبق لنا توضيح ذلك    كما   –  هدف النظامني إذ  

ـ    ،  فظ األمن واالستقرار يف اتمع    حل املصـدرية أو    إىل اًولعل االختالف كان راجع

عة اإلسـالمية   ي، حيث اعتمد النظام السعودي على قواعد الشـر        املرجعية يف التجرمي  

، التوفيـق بـني      يف التجرمي، بينما حاول القانون املصري       خالصاً ، اعتماداً املوضوعية

 .اإلسالمية والتشريعات الوضعية موقف الشريعة 

 على احلمايـة    م اإلجراءات اجلزائية السعودي نص    ، فإن نظا  ومن ناحية ثانية  

ة نـزاع معـروض     ، مبناسب  طريق القضاء العادي أو املستعجل     ، عن اإلجرائية للحيازة 

ماية ، خبالف احلال يف النظام املصري، الذي يعطي النيابة العامة احلق يف تقرير احل             عليه

 .اإلجرائية للحيازةجلنائية ا

ومن ناحية أخرية يظهر االختالف يف التوسع الذي كفله القـانون املصـري             

حلماية احليازة وتفصيله لصور رمبا ال حيتاج إليها اتمع السعودي وذلـك لطبيعـة              

 .اتمع املصري وحاجاته القائمة
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، دة وسائل إجرائية حلماية احليازة    لشرعية السعودي ع  تضمن نظام املرافعات ا   
مثل يف دعوى وقف األعمال اجلديدة، ودعوى منع التعرض، ودعـوى اسـترداد             تت

، برفع املدعي لـدعوى     ةحلق يف رفع دعاوى احليازة الثالث     ، إىل جانب سقوط ا    احليازة
 .توافر السبب يف رفع دعوى احليازةاحلق بعد 

  :ال اجلديدةدعوى وقف األعم -أوالً 
لة لعقار رفع دعـوى مسـتعج     ا حلائز    نظام املرافعات الشرعية السعودي    أجاز

 يف حيازته، إذا ما متت هـذه        له  أن متثل تعرضاً    اليت من شأا   بوقف األعمال اجلديدة  
للقاضي أن حيكم بوقف هذه األعمال، وذلك حلني الفصل يف موضـوع            ، و األعمال
  .احلق

تنفيذيـة  من الالئحة ال  ) ٢٣٨/١(كما جاء باملادة    باألعمال اجلديدة   يقصد  و
 عليه يف القيام هبا يف ملكـه ومـن شـأا            ى، ما شرع املدع   لنظام املرافعات الشرعية  

 وأن السبب يف إجازة دعوى وقف األعمال اجلديدة من قبل النظام            .اإلضرار باملدعي 
ا اإلضـرار   كه مـن شـأ    السعودي، هو شروع املدعى عليه يف القيام بأعمال يف مل         

 .يباملدع
 : دعوى منع التعرض للحيازة - ثانيا

وسائل اليت اعتمد عليها النظـام حلمايـة        الدعوى منع التعرض للحيازة من      
احليازة من الناحية اإلجرائية يف اململكة العربية السعودية، وهي دعوى مسـتعجلة ال             

حلماية الوضع الظاهر يف     ملا متثله من أمهية      أصل احلق، ونظراً   فيها ميس احلكم الصادر  
أن الفصل فيها يتم على وجه االستعجال، وأن احلائز يظـل            اتمع، فقد قرر النظام   
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دعوى منع التعرض للحيازة من قبيل       وتعد   يف أصل احلق    باحلماية إىل أن يفصل    حمتفظاً
ـ   (طلب املدعي    ": بأا )٣١/٢ (، وقد عرفتها املادة   منع الضرر  كـف  ) دواضـع الي

والواضح أن السـبب يف إجـازة النظـام         , "يه عن مضايقته فيما حتت يده      عل ىاملدع
 على أمن   ظاًفالدعوى منع التعرض، هو دفع الضرر واحلفاظ على الوضع الظاهر، ح          

من النظام على جواز رفعها لكل صـاحب        ) ٢٣٧(واستقرار اتمع، إذ نصت املادة    
 )١(حق ظاهر

 : دعوى استرداد احليازة-ثالثاً
، إذا وصل   حلائز العقار حيازة حقيقية   املرافعات الشرعية السعودي    أجاز نظام   

 من القضاء   ن يرفع دعوى استرداد احليازة، طالباً     أ لدرجة فقد احليازة،      عليه االعتداء
 .رد هذه احليازة

من الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات الشـرعية،       ) ٣١/٤(عرفت املادة   وقد  
,  وأخذت منه بغري حق    - طلب من كانت العني بيده    : "دعوى استرداد احليازة، بأا   

حىت صدور حكم يف املوضوع بشأن املسـتحق        ,  إعادة حيازا إليه   –كغصب وحيله 
 ."هلا

التعريف، أن دعوى استرداد احليازة للعقار شرعت، لـرد         هذا  والواضح من   
أو ، إذا خرج العقار من يده بغري حق، بعمل من أعمال الغصـب       العقار للحائز حيازة  

 .هلا احليل، بقصد رد هذه احليازة إليه، حلني صدور حكم يف املوضوع بشأن املستحق
،  السـابقة  ، الواردة يف أخر نص املادة     "بشأن املستحق هلا     " :واملقصود بعبارة 

 نظام املرافعات الشـرعية، ال يـنص علـى         ألناملستحق مبوضوع دعوى امللك،     هو  
، بل نص على أن كل دعاوى احليازة دعاوى         دعوى استرداد موضوعية حلماية احليازة    

 .مستعجلة

                                                           
لكل صاحب حق ظاهر أن يتقدم      " : من نظام المرافعات الشرعية السعودي على أنه      ) ٢٣٧(نصت المادة   ) ١(

إلى المحكمة المختصة بالموضوع بدعوى مستعجلة لمنع التعرض لحيازته أو استردادها، وعلى القاضي أن              
  " .…، إذا اقتنع بمبرراتهباسترداد الحيازة بمنع التعرض أو  أمراًيصدر



 
 

-١٣٢-

 من األفضل حتديد املقصود بذلك يف صلب النص نفسه، باستبدال تلك            أظن أنه ولذا،  
 جبواز رفع دعوى موضوعية باسترداد احليازة، على        يبس، وتوح العبارة اليت تؤدي للّ   

 ".ستحق لهحىت صدور حكم يف املوضوع بشأن امل ":املقترحةأن تكون العبارة 
 :شروط مساع دعاوى احليازة – ١
 : ثبوت حيازة املدعي يف دعاوى احليازة للعقار-أ

: من الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات الشرعية على أنه       ) ٣١/٣(نصت املادة   

 - حقيقة–أن يكون املدعي واضعاً يده : يشترط لسماع دعوى منع التعرض للحيازة  "

كما نصت املـادة    , "واألمني, واملستعري, كاملستأجر, اً له على احملوز ولو مل يكن مالك     

ثبوت : يشترط لسماع دعوى استرداد احليازة    : "من الالئحة نفسها على أنه    ) ٣١/٥(

ولو بغري امللك؛ كحيازة املسـتأجر      , حيازة العني من املدعي قبل قيام سبب الدعوى       

 ".وحنوه

على ثبوت حيازة املدعي    فاملالحظ من هذين النصني أن النظام قد نص صراحة          

أما بالنسبة لدعوى وقف األعمـال      , يف دعويي منع التعرض واسترداد احليازة للعقار      

اجلديدة فإن هذا الشرط يستنتج من قواعد الفقه اإلسالمي الذي هو املرجع للنظـام              

وضع اليد على   : "وقد سبق أن بينت تعريف الفقه اإلسالمي للحيازة بأا        , السعودي

وباستقراء هذه  , )١(" والتصرف فيه تصرف املالك يف أمالكهم      ستيالء عليه  واال الشيء

فال تشترط احليازة مع نية     ,  ثبوت احليازة املادية للعقار    دالنصوص يتبني أنه يكفي جمر    

 على جـواز    ويبني هذا النص  , امللك أو مرور املدة الالزمة للتملك عن طريق احليازة        

 .)٢(ني أو املستعريرفع الدعوى من املستأجر أو األم

                                                           
 .من هذه الدراسة, ٣١صلالستزادة راجع ) ١(
 .من الالئحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي) ٣١/٣(المادة : انظر)٢(
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فهـذه  , أن يكون هناك مضايقة للحائز فيما حتت يـده        :  يف دعوى منع التعرض    -ب

مـن الالئحـة    ) ٣١/٢(املـادة   الدعوى من قبيل منع الضرر كما نصت على ذلك          

دعوى منع التعرض للحيازة هي      ": بقوهلا التنفيذية لنظام املرافعات الشرعية السعودي    

عليـه عـن    ى  كف املدع )واضع اليد (طلب املدعي : هباويقصد  ,من قبيل منع الضرر   

 وهذا يعين أن يكون هناك أي ضرر على احلائز إلقامة هـذه             ." يده تمضايقته فيما حت  

لقبول هذه الدعوى    الدعوى فيكتفى منه إيضاح الضرر احلاصل له على ما حتت يده          

تـه املـادة    والتعرض ميكن تصوره على عقار املدعي أو املدعى عليه وهو ما بين           , منه

 إذا طالب   : "لنظام املرافعات الشرعية السعودي بقوهلا    من الالئحة التنفيذية    ) ٧٩/٦(

املدعي مبنع التعرض للحيازة وقبل احلكم فيها شرع املدعي عليـه يف بنـاء أو زرع                

وحنومها، فللمدعي تعديل دعواه إىل طلب وقف األعمال اجلديـدة أو إىل طلـب رد               

تبني أن التعرض قد يكون     , "زرع أو خالفه   بناء أو    لو شرع يف  كما  : "فقوله ,"احليازة

كما أن نفس هذه املادة تبني أن للحـائز أن    , يف عقار املدعى عليه ولكنه مضر باحلائز      

وهو ما ميثـل    يعدل دعواه إىل طلب وقف األعمال اجلديدة أو إىل طلب رد احليازة             

 : يف األمرين اآلتيني  من النظام لدعوى منع التعرض، والذي يتمثلتوسعاً

 األمر األول، أجاز استعمال دعوى منع التعرض قبل اسـتعمال دعـوى وقـف               -

أي لو علم احلائز عن نية املدعى عليه التعرض حليازته فإنـه يقـيم       (  اجلديدة األعمال

تعـديل دعـواه إىل      -املدعي–عليه دعوى مستعجلة وإذا حصل أن تعرض فعالً فله          

 .)دة أو طلب رد احليازةطلب وقف األعمال اجلدي

 ىأن دعوى منع التعرض جيوز قبوهلا بشأن أي مضايقات مـن املـدع            :  األمر الثاين  -

ه ألا من قبيل منع     عقارفيها تعرٌض للمدعي ولو مل تكن على        عليه، ولو تعلق بأعمال     

 .الضرر كما سبق أن بينا ذلك
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 النظام، عن    حتقيق أقصى درجات الردع للخارجني على      وبذلك حاول النظام  

طريق إجازة قبول الدعوى للحائز املادي من ناحية، ومن ناحية أخرى جعـل هـذه               

 .)١( عليهاحلماية محاية مؤقتة، ال تؤثر على أصل احلق وال تعد دليالً

كغصـب  , أن تؤخذ العني من احلائز بغـري حـق        : يف دعوى استرداد احليازة    -جـ

والواضح من هذا أنه لقبـول      , )٢(ا إليه إعادة حياز ) احلائز(ويطلب املدعي   , وحيلة

 .دعوى استرداد احليازة البد أن يصل االعتداء لدرجة سلب احليازة أو فقدها
أن تكون األعمال قد بدأت ولكنها مل       :  يف دعوى وقف األعمال اجلديدة     -د

كمـا  , تتم وأن تكون هذه األعمال اليت بدأها املدعى عليه مضرة باملـدعي           
من الالئحة التنفيذية لنظـام املرافعـات       ) ٢٣٨/٢ (نصت على ذلك املادة   

وأكد النظام على ضرورة وجود الضرر يف دعـوى وقـف           , )٣(الشرعية السعودي 

جيوز ملن يضار من : "مرافعات بقوهلا) ٢٣٨(املادة األعمال اجلديدة حيث بني ذلك يف      

 لوقف  أعمال تقام بغري حق، أن يتقدم للمحكمة املختصة باملوضوع بدعوى مستعجلة          

 ."األعمال اجلديدة

قيام ويتمثل الضرر يف    شرط الضرر ضروري لطلب وقف األعمال اجلديدة،        ف

 وحده، فإذا انتفى    ى املدعي  ويقع عبء إثبات الضرر عل     جديدة،بأعمال   عليه   ىاملدع

 .الضرر، تقضي احملكمة بعدم قبول الدعوى

السـعودي قـد    كما يالحظ أن الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات الشـرعية          

نصـت  حيـث   , اشترطت يف دعوى استرداد احليازة عدم رفع دعوى احلق أو امللك          

تسقط دعوى استرداد احليازة بإقامة املـدعي       ": ، على أنه  من الالئحة ) ٣١/٧(املادة  
                                                           

 .السعوديمن نظام المرافعات الشرعية ) ٢٣٧(راجع المادة ) ١(
 .السعودينظام المرافعات الشرعية الالئحة التنفيذية لمن ) ٣١/٤(راجع المادة ) ٢(
.  أن تكون هذه األعمال قد بدأت ولكنها لم تـتم          -أ: يشترط لطلب وقف األعمال الجديدة أمران     : "ونصها) ٣(

 ." أن تكون هذه األعمال التي بدأها المدعى عليه مضرة بالمدعي-ب
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أي أال يكون املدعي قد سبق ورفع       , "أثنائهادعوى إثبات احلق يف أصل امللك ولو يف         

 . احلق أثناء نظر دعوى احليازةدعوى احلق أو أنه رفع دعوى

 :احليازةوى احتديد احملكمة املختصة بدع -٢
تضمن نظام املرافعات الشرعية السعودي والالئحة التنفيذية له، عدة نصوص          

 من )٣٢( و   )٣١( تان، حيث نصت املاد   باالختصاص النوعي بدعاوى احليازة   تتعلق  

، دون إخالل مبـا     كمة اجلزئية نظام املرافعات الشرعية السعودي، على اختصاص احمل      

، بدعوى منع التعرض ودعوى     ن اختصاص يف نظر الدعوى العقارية     للمحاكم العامة م  

من الالئحـة التنفيذيـة لنظـام       ) ٣١/١٤(كذلك نصت املادة    , )١(استرداد احليازة 

النظر يف دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها        :"املرافعات الشرعية على أن   

من نفـس   ) ٣٢/١٧(أيضاً نصت املادة    , "العقار من اختصاص احملاكم العامة    املتعلقة ب 

دعوى منع التعرض ودعوى استردادها يف العقار من اختصـاص          : "الالئحة على أن  

 . "احملاكم العامة

ختصـاص احملـاكم الـيت تنظـر        على ا   النظام من) ٢٣٣( نصت املادة    كما

 اليت خيشى عليها مـن فـوات الوقـت        علقة هبا، و  ، بالدعاوى املستعجلة املت   املوضوع

حتكم احملكمة املختصة بنظر املوضوع بصفة مؤقتة يف املسائل املستعجلة اليت           ": ونصها

) ٢٣٤(، كما نصت املـادة      "خيشى عليها من فوات الوقت واملتعلقة باملنازعة نفسها       

لى اختصاص القضاء املستعجل بنظر دعوى منـع التعـرض          ع) د , ب(  فقريت ,منه

منه ) ٢٣٧(ة كما نصت املاد   ، ودعوى وقف األعمال اجلديدة    استرداد احليازة ودعوى  

                                                           
من غير إخالل بما يقضي به نظام       : " على أنه  شرعية السعودي من نظام المرافعات ال   ) ٣١( المادة   نصت) ١(

تختص المحاكم الجزئيـة    , وبما للمحاكم العامة من اختصاص في نظر الدعاوى العقارية        , ديوان المظالم 
 "....دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها -أ:  الدعاوى اآلتيةبالحكم في
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لكل صاحب حق ظاهر أن يتقدم إىل احملكمة املختصة باملوضوع بـدعوى            : " على أنه 

وعلى القاضي أن يصدر أمـراً مبنـع        , مستعجلة ملنع التعرض حليازته أو الستردادها     

 على  منه) ٢٣٨(كما نصت املادة    , ..."تهالتعرض أو باسترداد احليازة إذا اقتنع مبربرا      

، أن يتقدم للمحكمة املختصة باملوضوع       ملن يضار من أعمال تقام بغري حق       جيوز ":أنه

 بـاملنع إذا     أمراً بدعوى مستعجلة لوقف األعمال اجلديدة ، وعلى القاضي أن يصدر         

، وملـن   عليهالًر هذا األمر باملنع على أصل احلق، وال يكون دلي، وال يؤثاقتنع مبربراته 

 ".ينازع فيه أن يتقدم للقضاء وفق أحكام هذا النظام
 بـدعوى   ، أنه يلزم التمييز بني االختصاص األصيل       النصوص هذه من   ويتضح

، إذ جيـب  ت بطلب مستقل عن أي دعوى موضوعية، إذا رفع وقف األعمال اجلديدة  
سبما نصت عليه قواعد    ، وذلك ح  عامة اليت يقع يف دائرا العقار     رفعها أمام احملكمة ال   

باعتبارها من الـدعاوى املسـتعجلة،      و،  )٢٣٤( لنص املادة    االختصاص احمللي، وفقاً  
 الـوارد هبمـا     تنفيذيةمن الالئحة ال  ) ٣٢/١٧(و  ) ٣١/١٤( على نص املادة     وقياساً

 ، الحتاد دعوى وقف   نع التعرض ودعوى استرداد احليازة    النص على كل من دعوى م     
، ومن حيث كوا    ما يف العلة، من حيث كوا دعوى مستعجلة       األعمال اجلديدة معه  

 .وى احليازةمن دعا
، باعتبارها طلب مستعجل تابع      أمام احملكمة اجلزئية أو العامة     كما جيوز رفعها  

 ملا نصت عليه املـواد رقـم         ، وفقاً ضوعية منظورة أمام القضاء العادي     مو دعوىإىل  
، حيث نصـت    فعات الشرعية السعودي   نظام املرا  من) ٢٣٨ (و) ٢٣٤ (و) ٢٣٣(

جيوز ملن يضار من أعمال تقام بغري حق، أن          ":، بقوهلا على ذلك صراحة  ) ٢٣٨(املادة  
 "....وى مستعجلة لوقف األعمال اجلديدةيتقدم للمحكمة املختصة باملوضوع بدع

  : واحلكم فيها وأثرهدعاوى احليازةإجراءات رفع  -٣
مـن  ) ٣٩( املعتادة املنصوص عليها يف املادة        باإلجراءات احليازةوى  اترفع دع 

 من املدعي   ترفع الدعوى إىل احملكمة    ":نظام املرافعات الشرعية، واليت نصت على أنه      
 "....ة من أصل وصور بعدد املدعى عليهمبصحيفة تودع لدى احملكم
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وعد نظر الـدعوى مـع مكتـب         املدعي أو احملضر بعد حتديد م      حيث يقوم 
وى املنظورة  ، بشرط أن يتم ذلك قبل مثانية أيام للدعا        عليهماملدعى  ، بإعالن   املواعيد

، وجيوز إنقـاص    بة للدعاوى أمام احملاكم اجلزئية    ، وثالثة أيام بالنس   أمام احملاكم العامة  
، وساعة  لنسبة للوضع أمام احملكمة العامة    امليعاد عند الضرورة ألربع وعشرين ساعة با      

 عليه كمـا هـو احلـال يف         ىوال يكلف املدع   .)١(واحدة بالنسبة للمحاكم اجلزئية   
 .)٢(الدعاوى األخرى بإيداع مذكرة بدفاعه

، كم بالنفاذ املعجل  ، يكون للمحكمة إذا قضت بشمول احل      ويف مجيع األحوال  
 .)٤(، ويكون هلا إلزام احملكوم له من تقدمي كفيل من عدمه)٣(أن تسبب هذا النفاذ

 املسـتعجلة أو     من الدعاوى  عاوى احليازة د، فإن   فيهاأما من ناحية أثر احلكم      
، إذ نصت   ا على املسائل املتعلقة باملوضوع    ، واليت ال حجية للحكم الصادر فيه      الوقتية
: تنفيذية لنظام املرافعات الشرعية، على ذلك بقوهلـا       من الالئحة ال  ) ٩٠/١١(املادة  

 متنـع مـن     ، هي أحكام مؤقتة ال    تعجلة اليت خيشى معها فوات الوقت     األحكام املس "
ن نظـام   م) ٢٣٣(، وهو ما نصت عليه املادة       "كم يف أصل القضية   أصدرها من أن حي   

حتكم احملكمة املختصة بنظر املوضوع بصـفة مؤقتـة يف          ": املرافعات الشرعية بقوهلا  
، وال  الوقت واملتعلقة باملنازعة نفسـها    املسائل املستعجلة اليت خيشى عليها من فوات        

                                                           
ميعاد الحضور أمام المحكمة العامة ثمانية       " : الشرعية، على أن   من نظام المرافعات  ) ٤٠(نصت المادة   ) ١(

، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد إلى أربـع           صحيفة الدعوى  من تاريخ تبليغ      على األقل  أيام
وعشرين ساعة، وميعاد الحضور أمام المحكمة الجزئية ثالثة أيام، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا               

 نقص الميعـاد  ، ويكون   نقص الميعاد ة، بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه في حالتي          الميعاد إلى ساع  
 ".في الحالتين بإذن من القاضي أو رئيس المحكمة المرفوعة إليها الدعوى

على المدعى عليه في جميع الدعاوى عدا المسـتعجلة والتـي            " :من النظام على أنه   ) ٤١(نصت المادة   ) ٢(
ا، أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه، قبل الجلسة المحـدد لنظـر الـدعوى               أنقص ميعاد الحضور فيه   

، كما نصت المادة "بثالثة أيام على األقل أمام المحاكم العامة، وبيوم واحد على األقل أمام المحاكم الجزئية         
 كانـت  إذا أنقص ميعاد الحضـور أو  ":من الالئحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، على أنه     ) ٤١/١(

 ." عليه بإيداع مذكرة بدفاعهى، فال يلزم المدع)٢٣٤(الدعوى من الدعاوى المستعجلة الواردة في المادة 
يجب أن يكون الحكم    : "من الالئحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، على أنه       ) ١٩٨/٢(نصت المادة   ) ٣(

 ".بتعجيل التنفيذ مسببا
إذا قـرر القاضـي     ": التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، على أنـه      من الالئحة   ) ١٩٩/١(نصت المادة   ) ٤(

 ".شمول الحكم بالتنفيذ المعجل بكفالة، لزم المحكوم له تقديم كفيل غارم مليء لدى جهة التنفيذ
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ـ  ، سواء رفع طلب احلكم بـاإل      وع الدعوى يؤثر هذا احلكم على موض     ت جراء املؤق
من نظـام املرافعـات     ) ٢٣٨(، كما نصت املادة     " للدعوى األصلية  مباشرة أو تبعاً  

 عليـه   ، وال يكون دليالً   ر هذا األمر باملنع على أصل احلق      ال يؤث  ":الشرعية، على أنه  
 ".قدم للقضاء وفق أحكام هذا النظاموملن ينازع فيه أن يت

م يف الـدعوى السـابقة علـى        ، أنه ال حجية للحك    من هذه النصوص   ويبدو
، مـا إذا كـان      اضي أن يستخلص من خالل هذا احلكـم       ، إذ ال جيوز للق    موضوعها
 .ص هو صاحب احلق املوضوعي من عدمهالشخ

كسبه من محاية ولـو كانـت       ا ي ، فيم احلكم يف دعاوى احليازة   وتتجلى أمهية   
منع التعدي  ، إذ يكون للصادر لصاحله      حلق أو امللك   أن يفصل يف موضوع ا     ، إىل مؤقتة

ـ      ، إىل أن يثبت الطرف اآل     ، محاية له من الضرر    على حيازته  ه خر أنه ال حق للصادر ل
، وهو ما يتشابه مع القول يف الفقه املصري ، بداللـة            احلكم يف إجباره على هذا املنع     

 .)١( وإا قرينة على احلقاحليازة على امللك حىت يثبت عكس ذلك
 : واالستشكال فيهدعاوى احليازةتنفيذ احلكم الصادر يف  -٤

 ،عجل ومن مث حيوز القوة التنفيذية      حكم مست  يف دعاوى احليازة  حكم احملكمة   
، على وجـوب مشـول احلكـم        من نظام املرافعات الشرعية   ) ١٩٩(إذ نصت املادة    

 مشـول احلكـم     جيب ":حيث نصت أنه   جلالصادر يف املسائل املستعجلة بالنفاذ املع     
 األحكام الصـادرة يف     - أ ,...بالتنفيذ املعجل بكفالة أو بدوا حسب تقدير القاضي       

 ."األمور املستعجلة
من ) ١٩٦( لنص املادة    اً، وفق  بالصيغة التنفيذية  ييلهذتويكون تنفيذ احلكم بعد     

يتم التنفيذ مبوجب نسـخة      ":نظام املرافعات الشرعية، واليت نصت على ذلك بقوهلا       
فسها عن الصـيغة    ، وقد عربت املادة السابقة ن     "التنفيذحلكم املوضوع عليها صيغة     ا

يطلب من كافة الدوائر واجلهات احلكومية املختصة العمـل علـى           ": التنفيذية بقوهلا 
                                                           

 . ٨٦ ص٤٩بند , الوسيط في شرح قانون القضاء المدني, فتحي والي) ١(
 .١٧ص, ٩يازة العقارية، بند الحماية الجنائية للح, محمد السعيد وادي    * 
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 القوة اجلربيـة    ، ولو أدى إىل استعمال     جبميع الوسائل النظامية املتبعة    تنفيذ هذا احلكم  
 وفق القواعد اليت نصت عليها الالئحـة التنفيذيـة          ، ويكون ذلك  عن طريق الشرطة  

 .)١(للنظام

) ٢٠١( لصريح نص املـادة       وفقاً ويكون اإلشكال يف تنفيذ هذا احلكم جائزاً      

 - إذا حصل إشكال يف التنفيذ    " : على أنه نصت  ، واليت   من نظام املرافعات الشرعية   

شكال إىل احملكمة الـيت      يرفع اإل  -فبعد اختاذ اإلجراءات التحفظية إن اقتضاها احلال        

، وهذا اإلشكال يرفع حلاكم القضية أو       "ت احلكم لتبت فيه على وجه السرعة      أصدر

يرفـع  : "من الالئحة التنفيذية اليت نصت على أنـه       ) ٢٠١/١( حسب املادة    خللفه،

 ظهر سبب لإلشكال بعد      وذلك إذا  "أو خلفه , اإلشكال يف التنفيذ إىل حاكم القضية     

ت التحفظية علـى    حكمة عند االقتضاء أن تأمر باختاذ اإلجراءا      ، وللم صدور احلكم 

، من ضمان أو حراسة أو حنومها حىت يبت          للمصلحة تراه حمققاً ، مبا   الشيء احملكوم به  

للمحكمـة عنـد    : "من الالئحة اليت نصـها    ) ٢٠١/٣(حسب املادة   , يف اإلشكال 

, ه مبا تراه حمققاً للمصلحة    االقتضاء أن تأمر باختاذ اإلجراءات التحفظية على احملكوم ب        

 ."حىت يبت يف اإلشكال, من ضمان أو حراسة أو حنومها

 :احليازةوى ادر يف دعالطعن يف احلكم الصا -٥
، وذلـك   م نفس القاضي أو من خيلفه     ، باملعارضة أما  جيوز الطعن يف هذا احلكم    

ن نظـام   م) ٥٨(حيث نصت املادة    ,  عليه ومل يقدم مذكرة بدفاعه     ىإذا مل حيضر املدع   

يكون للمحكوم عليه غيابياً خالل املدة املقررة يف هذا         : "على أنه , املرافعات الشرعية 

 ...."النظام املعارضة يف احلكم لدى احملكمة اليت أصدرته
                                                           

من الالئحـة التنفيذيـة     ) ٤ /١٩٦(و  ) ٣ / ١٩٦(و  ) ٢ / ١٩٦(و  ) ١ / ١٩٦(راجع نصوص المواد    ) ١(
  . السعوديلنظام المرافعات الشرعية
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، إذا صـدر احلكـم يف حـدود         ه بالتماس إعادة النظر   كما ميكن الطعن علي   

ر سبب من أسباب االلتماس     ، وتواف تهائي للمحكمة اجلزئية أو العامة    االختصاص االن 

جيـوز  ": ام املرافعات الشرعية ، بقوهلا    من نظ ) ١٩٢(اليت نص عليها النظام يف املادة       

ذا إ -أ:  األحوال اآلتية   من اخلصوم أن يلتمس إعادة النظر يف األحكام النهائية يف          أليٍّ

من  أو بين على شهادة قضي        على أوراق ظهر بعد احلكم تزويرها      كان احلكم قد بين   

احلكم على أوراق    إذا حصل امللتمس بعد      -، ب اجلهة املختصة بعد احلكم بأا مزورة     

ـ     - قد تعذر عليه إبرازها قبل احلكم، ج       ، كان قاطعة يف الدعوى   م  إذا وقع من اخلص

ه اخلصوم أو قضى    إذا قضى احلكم بشيء مل يطلب      -د, غش من شأنه التأثري يف احلكم     

ـ     كان م إذا   -ـ، ه بأكثر مما طلبوه    إذا كـان    -، و اًنطوق احلكم يناقض بعضه بعض

 ." يف الدعوى صحيحاً متثيالًإذا صدر احلكم على من مل يكن ممثالً -احلكم غيابيا، ز

 ، تطبيقـاً  )١( بـالتمييز  دعاوى احليـازة  كما جيوز الطعن يف احلكم الصادر يف        

 يف  كم صـادراً  ، إذا كان احل   )٢(للقاعدة العامة اليت جتيز قبول التمييز يف مجيع األحكام        

 دعوى  رفوعةامل، إذا كانت الدعوى     )٣(حدود االختصاص االبتدائي للمحكمة العامة    

دعوى قد رفعت أمامها كطلب مستعجل متعلق       ال، أو كانت    أصلية أمام احملكمة العامة   

، كما جيوز الطعن بالتمييز يف احلكـم         احملكمة العامة  ىضوعية مطروحة عل  بدعوى مو 

للمحكمة  يف حدود االختصاص االبتدائي      اًا كان احلكم صادر   ، إذ ىدعوالادر يف   الص

 .تعجل لدعوى موضوعية معروضة عليهاالدعوى رفعت إليها كطلب مسو، اجلزئية

                                                           
األحكام الصادرة في   " : من الالئحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، على أن       ) ٢٣٣/٤(نصت المادة   ) ١(

 ".من النظام) ١٧٥(مستعجلة خاضعة لتعليمات التمييز، ويجوز االعتراض عليها وفق المادة المسائل ال
 مركز البحـوث والدراسـات    , نظام الطعن بالتمييز في المملكة العربية السعودية      , محمد محمود إبراهيم   )٢(

 .١١٢ ص،ط.د, )م١٩٩٨ /هـ ١٤١٩(, الرياض, السعودية, معهد اإلدارة العامة, اإلدارية
 باستثناء  للتمييزجميع األحكام تكون قابلة     ": من نظام المرافعات الشرعية، على أن     ) ١٧٩(نصت المادة   ) ٣(

األحكام في الدعاوى اليسيرة، التي يحددها مجلس القضاء األعلى، بقرار يصدر من هيئته العامة، بنـاء                
 " على اقتراح من وزير العدل
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قتضـي  الكالم عن احلماية املدنية املوضوعية للحيازة يف النظام السـعودي ي          

 :تقسيمه إىل فرعني
 احليازة قرينة على امللك: الفرع األول 
 عدم مساع دعوى امللك: الفرع الثاين 

 
 الفرع األول

 احليازة قرينة على امللك
 

  : يف احليازةنيأقوال الفقهاء املسلمإىل اإلحالة  -أوالً
 إىلأقوال الفقهـاء    ، حيث انتهت     يف الشريعة   ومحايتها ث احليازة سبق حب لقد  

لنبويـة وأقـوال    السـنة ا  سند ذلك يف الكتاب و    ، وقيام    ومحايتها عية احليازة وشرم
 . عليها أقوال الفقهاء واتهدين، كما جرت مما مثَّل إمجاعاًالصحابة والتابعني

 -وكما ذكرت آنفاً يف مواضـع عـدة       -وحيث إن النظم السعودية عموماً      
 إليها فإن املنظِّم السـعودي مل يـر         تعتمد يف أحكامها على الشريعة اإلسالمية وحتيل      
واكتفى بتنظيم احلماية اإلجرائيـة     , حاجة لتفصيل أحكام احلماية املوضوعية للحيازة     

حلماية املوضوعية بشقيها يف الشريعة يف الفصل       ولقد سبق أن عرضت ا    , ئياً ومدنياً جنا
, ذلك بالتفصيل تناول الفقهاء   وقد  , فأحيل إليه منعاً للتكرار   , األول من هذه الدراسة   
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 ، وعلى جعلها سبباً   احليازة من مجيع جوانبها، وقد أمجعوا على القول هبا        أي موضوع   
 .اع دعوى امللكلعدم مس

يل إليها نظام املرافعـات     أن القواعد املوضوعية اليت حي    ه  وذكرا  ، مم والواضح
ع دعوى  ، إذ ال تسم   ضوعية باعتبارها قرينة على امللك    ، حتمي احليازة محاية مو    الشرعية

ه حاضر عامل ساكت بال مانع، إذ     خصم، و  مدة عشر سنوات   امللك على من حاز عقاراً    
 قـاطع   ، إذ احلوز بالشروط السابقة دليل     هإليازة قرينة دالة على نقل امللك       تعترب احلي 

 .على امللك للحائز دون سواه
  : معاجلة النظام لدعاوى احليازة وعالقته بدعاوى احلق أو امللك-ثانياً

ات ، إذ مقتضي  على جعل دعاوى احليازة مما له صفة االستعجال       رص النظام   ح
  وأنه ال يـؤثر أثر احلكم يف تلك الدعاوى  كما بني  ،محاية الوضع الظاهر تقتضي ذلك    

 . احلق أو امللك أصللى احلكم يف دعاوىع
 يؤثر هـذا    ال":  نظام املرافعات الشرعية على أنه     من) ٢٣٧(إذ نصت املادة    

قـدم   أن يت  ينازع يف أصـل احلـق     ، وملن    عليه  أصل احلق وال يكون دليالً     األمر على 
مـن  ) ٢٣٨(، كما نصت على املعىن ذاته املـادة           "للقضاء وفق أحكام هذا النظام    

، وملن   عليه ر هذا األمر باملنع على أصل احلق، وال يكون دليالً         وال يؤث ": النظام، بقوهلا 
 ".ذا النظامقدم للقضاء وفق أحكام هينازع فيه أن يت

ملستعجل يف   حجية أحكام القضاء ا    ن، أما يوضحا  النصنيهذين  والواضح من   
اية املقررة لصـاحب    ، وأا ال عالقة هلا من حيث احلماية باحلم        ةدعاوى احليازة الثالث  

، غري  ا بالفصل يف موضوع احلق من عدمه      ن هذه احلماية ال شأن هل     إ، بل   احلق أو امللك  
، وهو  ا تضمن احلماية الظاهرة للحائز، حىت يثبت عكس ذلك         أ أن أمهيتها تتمثل يف   

عشر سنوات على   م مساع دعوى امللك، إذا مضت مدة        عدإىل   دي مستقبالً ما قد يؤ  
 .احليازة
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، حيـث   صراحة فيما يتعلق حبيازة املنقول    أن النظام قد نص على ذلك       ب علماً

ائز لـه عنـد     ى ملكية احل  حيازة املنقول قرينة بسيطة عل    ":  على )١٥٧(نصت املادة   

، كما وضحت الالئحة التنفيذيـة      "العكس، وجيوز للخصم إثبات     املنازعة يف امللكية  

حيازة املنقول دليل امللـك، مـا مل        ": ، بنصها )١٥٧/١(للنظام ذات املعىن يف املادة      

، كما نصت   "صل أن ما حتت يد اإلنسان ملك له       ، ألن األ  يعارضها ما هو أقوى منها    

طة على ملكية   حيازة املنقول قرينة بسي   ": ، على أن  )١٥٧/٢(ضا يف املادة    الالئحة أي 

 ". ، يستند عليها يف احلكم مع ميني احلائز عند عدم البينة احلائز

 

 الفرع الثاين   
 عدم مساع دعوى امللك

  
ليه من قواعد   ، وما أحال إ   ائل احلماية املوضوعية يف النظام    كما أنه يعد من وس    

لـك، إذا    على عدم مسـاع دعـوى امل       مني، إمجاع الفقهاء املسل   يازةموضوعية يف احل  

 : توافرت شروط احليازة

 املقصود بعدم مساع دعوى امللك : أوالً
 ىو، هو عدم قبول تلـك الـدع        بعدم مساع دعوى امللك ضد احلائز      املقصود

ه حاضـر عـامل     خصم، و هة احلائز للعقار ملدة عشر سنوات     ، يف مواج  املتعلقة بامللكية 

، من مث يعتد حبيازته   ، و  احلائز  على انتقال امللك إىل    د ذلك دليالً  ، إذ يع  اكت بال مانع  س

 .كيته لذات العقارويعتد مبل
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ضيحه يف أكثر مـن موضـع يف        تو د يف أقوال الفقهاء كما سبق     وهو ما ترد  

دعـى  اوإن حاز أجنيب غري شـريك مث        ": ذكره الشيخ خليل بقوله   ما  ومنه  الدراسة،  

 .)١(" مانع عشر سنني مل تسمعساكت بالحاضر 

 :أثر عدم مساع دعوى امللك على احليازة : ثانياً
، اعتبـار   مللك ضد احلائز على النحو السابق     ويترتب على عدم مساع دعوى ا     

، وهو ما ميثل قمة احلماية املوضـوعية        الك للعقار من الناحية املوضوعية    احلائز هو امل  

 . على السواءللحائز يف الشرع والقانون

                                                           
 . ١٧٥ ص , مختصر خليل,خليل: الشيخ ) ١(
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 :وقد قسمت هذا املطلب إىل ثالثة فروع كالتايل 

 عدم جواز اجلمع بني احليازة وامللكية: ولالفرع األ
 االختصاص املستعجل للنيابة العامة يف منازعات احليازة: الفرع الثاين

 لقضاء املستعجل يف منازعات احليازةإىل االلجوء : الفرع الثالث 
 
 
 ألول الفرع ا

 عدم جواز اجلمع بني احليازة وامللكية
 

 حظر القانون املصري اجلمع بني دعاوى احليازة ودعوى امللكيـة، إذ حيمـي            
، مالك أو غري    مالكاً، وبصرف النظر عن كون احلائز       املشرع احليازة يف األصل لذاا    

 منازعتها  ، واحلكم الصادر يف   ز قانوين واقعي مستقل عن امللكية     فاحليازة تعبري عن مرك   
، إذا هـو حكـم      يف ثبوت امللكية للحائز أو لغريه     ، ال حيتج به     املوضوعية واملستعجلة 

عبري عن وضـع    ، إذ احليازة ت   على أطرافه يف موضوع احليازة فقط     تقتصر حجيته فقط    
 بنفس  ه، وقيام لشيء حمل احليازة  ايازته  ، يعرب به الشخص عن ح     مادي أو مركز قانوين   
، أن يـدفع     عليه يف دعوى احليازة    ىكون للمدع  ومن مث ي   املالكا  األعمال اليت يقوم هب   

، توافر السبب يف رفع دعوى احليـازة      دعاء املدعي للحق بعد     ا، بسبق   عوى املدعي د
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كما أنه ال جيوز للمدعي     ،  )١(االعتراف ضمنياً باحليازة للخصم   األمر الذي يستدل منه     
،  دعوى احليازة على أساس امللكيـة       االستناد يف   وموضوعياً  إجرائياً  عليه ىلمدعلأو  

 :ي املختص بالفصل يف دعوى احليازة القاض وموضوعياًوهو ما يلتزم به إجرائياً
ى احليازة ودعوى امللكيـة     املقصود بقاعدة عدم جواز اجلمع بني دعو       -أوالً

 :وحكمتها
ال جيوز أن جيمـع     ": من قانون املرافعات املصري، على أنه     ) ٤٤(نصت املادة   

، وال جيوز   حليازةا باحلق  وإال سقط ادعاؤه       ي يف دعوى احليازة بينها وبني املطالبة      املدع
باحلق قبـل   ، وال تقبل دعواه     ق عليه دعوى احليازة باالستناد إىل احل      ىدعأن يدفع امل  

ذا ختلى بالفعـل عـن       إال إ  الفصل يف دعوى احليازة، وتنفيذ احلكم الذي يصدر فيها        
يازة على أساس ثبوت احلق أو      وز احلكم يف دعاوى احل    كذلك ال جي  و،  احليازة خلصمه 

 ".نفيه
، هو أنه    بني دعوى احليازة ودعوى امللكية     واملقصود بقاعدة عدم جواز اجلمع    

تـوافر  ، مع   ن يقوم برفع دعوى املطالبة باحلق     ، أ  يف دعوى احليازة   يحيظر على املدع  
، كما  حليازة قد سقط   حقه يف رفع دعوى ا     ، وإال يكون  السبب يف رفع دعوى احليازة    

، كمـا ال    دفعها باالستناد على امللكيـة    ، أن ي  عليه يف دعوى احليازة   ى  وز للمدع ال جي 
ـ        يف دعوى احليازة   هلجيوز للقاضي عند فص    دعوى علـى   ، أن يستند يف حكمه يف ال

 .أساس ثبوت احلق أو نفيه
، ريمحاية احليازة يف القانون املص     أن اهلدف من     واحلكمة من هذه القاعدة هي    

محاية احليـازة   ، األمر الذي استوجب     ضع الظاهر واالستقرار يف اتمع    هو محاية للو  
إذ ال جيوز قيـام     , لعقار أو غري مالك له    ا اً، وبصرف النظر عن كون احلائز مالك      لذاا

حملكمة أو أمام   ، يف نفس الوقت أمام نفس ا      حليازة ودعوى املطالبة بأصل احلق    دعوى ا 
                                                           

  .٢٢٣ص ،١ ج, القانون القضائي الخاص,إبراهيم نجيب سعد) ١(
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، وهو ما   قررة للحيازة جمردة عن أصل احلق     إذ خيل ذلك باحلماية امل    ،  حمكمتني خمتلفتني 
 .)١(نونية حلماية احليازةيهدر من القيمة القا

 يف دعاوى احليـازة قبـل الفصـل يف           يكون من احلتمي الفصل أوالً     ومن مث 
 .)٢(الدعاوى املتعلقة بأصل احلق

يف رفـع دعـوى     فر له السبب    ، أن احلائز الذي توا     افترض املقنن املصري   لذا
 .)٣(دعوى احليازة، يعترب قد تنازل عن حقه يف احليازة، مث جلأ إىل رفع دعوى امللكية

 عليه يف دعوى    ىعلى املدع مرافعات  ) ٤٤(كما فرض املقنن املصري يف املادة       
  إذا ختلى متاماً   ، إال  احلق إىللدعوى عن طريق االستناد     ، االلتزام بعدم رد تلك ا     احليازة

القاضـي يف   ، كما قيـد      منه باحليازة   حكمياً ا يعد تسليماً  ، وهو م  صمهعن حيازته خل  
يـازة علـى    ، بعدم جواز استناده يف القضاء يف دعوى احل        قضائه يف موضوع الدعوى   
 .أساس ثبوت احلق أو نفيه

ليس فقط دعوى امللكية بل أيضـاً أي        ملقصود بدعوى املطالبة بأصل احلق،      وا
أي سواًء كانت دعوى ملكية أو كانت متعلقة        . )٤(دعوى عينية ترد على نفس العقار     

 .حبق عيين على العقار
 دون متييز   ، قد جاء عاماً   من قانون املرافعات  ) ٤٤( املادة   أن نص الحظ  يكما  

، لقواعد العامة يف القـانون املصـري      ، كما أن ا   ق العيين أو الشخصي   بني دعاوى احل  
                                                           

 .١٠٢ ص ٦٠بند  ,  الوسيط في شرح قانون القضاء المدني,فتحي والي) ١(
 .٢٢١ ص ٩٣بند, ١ ج, القانون القضائي الخاص,إبراهيم نجيب سعد    * 
 .٢٥٥ ص١٣٠بند  ,الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية, أحمد السيد صاوي    * 
 ٧٥بنـد    ,١ط, )م٢٠٠٢(,  مصـر  -المنيا,  دار األلفي  ,الحماية القانونية للحيازة  , رمضان جمال كامل      * 

 .١٨٩ص 
 .١٨٩ ص , مبادئ القضاء المدني,وجدي راغب) ٢(

 .١٩٧ص, ٧٦ بند , الحماية القانونية للحيازة,رمضان جمال كامل    * 
 .١١٠ص, ٢٧بند, أصيلية للحيازة من الناحيتين المدنية والجنائيةدراسة ت, الحيازة, محمد المنجي) ٣(

 ,الموسوعة الشاملة في الحيازة من الناحية المدنية والجنائية واألحوال الشخصـية          , معوض عبدالتواب     * 
  .٢٤٥ص       

 .١٠٣و  ١٠٢ص , ٦٠بند , الوسيط في شرح قانون القضاء المدني, فتحي والي) ٤(
 .١٨٥ص,  مبادئ القضاء المدني,بوجدي راغ    * 
  .١٨٩ص , ٧٥ بند , الحماية القانونية للحيازة, رمضان جمال كامل    * 
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و ما يقتضي مشول احلظر لدعاوى      ، وه ئز العرضي استعمال دعاوى احليازة    تسمح للحا 
 .)١(ياحلق الشخص

 : مضمون قاعدة عدم جواز اجلمع بني دعوى احليازة ودعوى امللكية-ثانياً
، الـذي    عليه والقاضـي   ى من املدعي واملدع    كل زامل إ هذه القاعدة تتضمن  

 .)٢( بعدم جواز اجلمع بني دعوى احليازة ودعوى امللكيةسيفصل يف الدعوى

وى احليـازة ودعـوى     التزام املدعي بعدم جواز اجلمع بني دع      وهو ما يعين ب   

، كمـا جيـب      بعدم دفع الدعوى باالستناد للحق     ، وبالتزام املدعى عليه   املطالبة باحلق 

، وهـو مـا     الفصل يف الدعوى، على أساس ثبوت احلق أو نفيه        التزام القاضي بعدم    

 : على النحو اآليتسأوضحه

 وبني املطالبة بامللكية أو     زة بعدم اجلمع بينها    التزام املدعي يف دعوى احليا     – ١
 احلق

، على التـزام    من قانون املرافعات املصري   ) ٤٤(تنص الفقرة األوىل من املادة      

إال سقط  ، و ز اجلمع بينها وبني دعوى امللكية     املدعي يف دعوى احليازة على عدم جوا      

 .دعاء باحليازةحقه يف اال

، هي تلك الدعوى    طالبة باحلق أو امللكية   نتيجة امل ودعوى احليازة اليت تسقط     

أو أنه رفـع    , طالب فيها املدعي يف دعوى احليازة ذاا بامللكية أو موضوع احلق          اليت  

أو أنه رفـع دعـوى      , دعوى احليازة وقبل أن يفصل فيها رفع دعوى موضوع احلق         

يعاً ففي هذه الفروض الثالثة مج, موضوع احلق وقبل أن يفصل فيها رفع دعوى احليازة

, يكون املدعي قد مجع بني دعوى احليازة ودعوى امللكية إىل دعوى موضوع احلـق             

 النص أي تصبح دعوى احليازة غري       لوهذا ال جيوز ويسقط االدعاء باحليازة كما يقو       
                                                           

 .١٠٣ص , ٦٠ بند,الوسيط في شرح قانون القضاء المدني, فتحي والي) ١(
 .٩٥٧ص, ٣٤٨ بند, الجديد الوسيط في شرح القانون المدني ,السنهوري )٢(
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وعدم اجلمـع   , ك نقول عند رفع دعوى احليازة البد من توافر سببها          ولذل .)١(مقبولة

 .بينها وبني املطالبة بأصل احلق

، سواء متثل ةيازاحلواملقصود بالسبب يف دعوى احليازة، هو وقوع اعتداء على   

 .ن الغرياالعتداء يف عمل مادي أو كان جمرد تعرض قانوين م

، فإن سبق رفـع     لكية برفع دعوى امل   ي لقيام املدع  اًفإذا كان هذا السبب الحق    

وجيـوز  , نتفي احلظر في،   دعوى احليازة  يف) التعرض(، قبل توافر السبب     دعوى امللكية 

 .)٢(وى احليازة بعد رفع دعوى امللكيةرفع دع

حلـق أو   إىل ا  عليه يف دعوى احليازة بعدم دفعها باالستناد         ى التزام املدع  – ٢
 امللكية 

من قانون املرافعات املصري، على التـزام       ) ٤٤(تنص الفقرة الثانية من املادة      

 ى احلائز ائياً  ، إال إذا ختل   ستناد إىل احلق   عليه يف دعوى احليازة، بعدم دفعها باال       ىاملدع

 .)٣( ونفذ احلكم الصادر يف دعوى احليازة بالفعليعن حيازته للمدع

 إىلدعوى مـن االسـتناد      ال عليه يف    ىشرع منع املدع  ، أن امل  وأساس ما تقدم  

، قد يترتب عليها    لحقل للدعويني، وأن احلماية املقررة      ختالف احلماية املقررة  ، ال احلق

 .قانونية للحماية املقررة للحيازةهدار القيمة الإ

، فال يسري بالنسـبة      عليه يف دعوى احليازة    ىسابق خياطب املدع  والفرض ال 

دعوى احلق، إذ جيوز له رفع دعوى احليازة، إذا ما وقع اعتداء على              عليه يف    ىللمدع

 .)٤(، فيكون له رفع دعوى احليازةحيازته

                                                           
 .٩٥٧ص, ٣٤٩ بند ,  المرجع السابق)١(
 .١٠٩ص, ٢٧بند , دراسة تأصيلية للحيازة من الناحيتين المدنية والجنائية, الحيازة,  محمد المنجي)٢(
 .وما بعدها٩٦١ص , ٣٥٠ بند ,الجديد الوسيط في شرح القانون المدني ,السنهوري) ٣(

 .وما بعدها  ١٩٧ص, ٧٧ بند ,الحماية القانونية للحيازة , رمضان جمال كامل    * 
  .١٠٤ص, ٦١ بند ,  الوسيط في شرح قانون القضاء المدني،فتحي والي )٤(
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يف هذه احلالـة     عليه   ىالرتول الصريح للمدع  انون املصري   ، افترض الق  وعليه
 ، بالتخلي عن احليازة ائياً     عليه يف دعوى احليازة    ى املدع ألزم، إذ   عن احليازة للمدعي  

 .للمدعي وتنفيذ احلكم الصادر فيها
يازة على أساس ثبوت احلق أو      الفصل يف دعوى احل   بعدم   التزام القاضي    -٣
 :نفيه

دعوى املطالبة باحلق واجلمع بني دعوى احليازة قرر القانون املصري عدم جواز 
، بعدم جواز مجعهما     عليه وعلى قدم املساواة    ى كل من املدعي واملدع    ملزماًكية،  أو املل 

 .ن واحدآحلق يف بني احليازة وا
من ) ٤٤(، نص القانون املصري يف الفقرة الثالثة من املادة          األساسهذا  وعلى  

جيوز احلكم يف دعاوى احليازة على أساس ثبوت احلق         ال   ":، على أنه  قانون املرافعات 
 .)١("أو نفيه

يازة على أساس ثبوت احلـق أو        منع القاضي من القضاء يف دعوى احل       ومعىن
صل ، األمر الذي يستوجب أن يف      خصومة احليازة عن خصومة احلق     ، هو استقالل  نفيه

قانونية لكل منهما على    ال، مبا حيقق الغاية من احلماية       القاضي يف أدلة ثبوت الدعويني    
 .استقالل

 لى، ملا يترتب ع   )٢(فال يفصل يف دعوى احليازة على أساس وجود احلق أو نفيه          
، كما ال يكون للحكم الصـادر      ماية احليازة ذلك من إهدار للقيمة القانونية املقررة حل      

مللكية ، إال يف حالة إثبات ا     ة بالنسبة لدعوى احلق أو امللكية      حجي أيةيف دعوى احليازة    
 .عن طريق احليازة

 حـق   إىل ، استناداً أن يفصل يف موضوع دعوى احليازة      ٍضوعليه، ال جيوز لقا   
، ية املقررة للحيازة يف ذاـا     ، وإال ترتب على ذلك إهدار قيمة احلماية القانون        امللكية

                                                           
 ,الحيـازة , محمد المنجي :  إليه في    مشار, من قانون المرافعات المصري   ) ٤٤(الفقرة الثالثة من المادة     ) ١(
 .١٠٦ص, ٢٧بند , دراسة تأصيلية للحيازة من الناحيتين المدنية والجنائية     
 . وما بعدها٩٦٣ص, ٣٥١بند , ٩ج , الجديد شرح القانون المدني الوسيط في, السنهوري) ٢(

 . وما بعدها ٢٠٠ص, ٧٧بند , الحماية القانونية للحيازة, رمضان جمال كامل    * 
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 ،يازة قرينة على احلق أو امللكية     ، باعتبار احل   أم ال  اً النظر عن كون احلائز مالك     وبصرف
 .ر قيمة احلماية املقررة للحيازةإذ القضاء على أساس احلق أو امللكية يهد

وال يتعارض ذلك مع القول جبواز حتري احملكمة ملستندات امللكيـة أو احلـق              

، كي يثبت احلق يف احليازة من عدمـه       ، بل ل  ، ال لكي يثبت احلق أو ينفيه      اهرياً ظ حترياً

د هبا يف التعرف على طبيعة احليازة ومداها        لالسترشاأي لكي تستنري هبذه املستندات      

 .)١(واستيفائها شروطها

، إىل أن تقدمي املستندات الدالـة علـى         )٢(بعضهم ، ذهب ويف توضيح ذلك  

بني احليازة واحلق،      حمظوراً  لذاته وال يعترب مجعاً    وراً، ليس حمظ   يف دعوى احليازة   امللكية

لالستئناس ود اإلجيار وخالفها، وذلك     ، كعق تقدمي املستندات الدالة على احلق    إذ جيوز   

شـروط  ، بل للتدليل على توافر      لذاته فال يكون ذلك مقصوداً   ،  هبا يف إثبات احليازة   

زمة لبحث ما يتعلق بثبوت احليازة، فليس للمحكمة        ، فإذا مل تكن األدلة ال     وضع اليد 

ة  عندئذ ال على أسـاس ثبـوت احليـاز         ، إذ يكون حكمها مبنياً    بناء حكمها عليها  

،  على أساس ثبوت احلق أو نفيـه       وإمنا،   يتطلبها القانون أو عدم ثبوا     باألوصاف اليت 

 .وهي مسألة ال عالقة هلا باحليازة

 : أثر تطبيق قاعدة عدم جواز اجلمع بني دعوى احليازة ودعوى امللكية-ثالثاً
، قيترتب على تطبيق قاعدة عدم جواز اجلمع بني دعاوى احلق واملطالبة بـاحل            

ائز باحلماية  ، أن يتمتع احل   الل خصومة احليازة عن خصومة احلق      من مبدأ استق   طالقاًان

، إذ يظل احلائز    ثبات بالنسبة للملكية على مدعيها    ، مع نقل عبء اإل    املقررة له قانوناً  

، كما يكون له يف حالـة ثبـوت         )٣(هو املالك حىت يثبت الطرف األخر عكس ذلك       
                                                           

 .٩٦٥ص, ٣٥١ بند ,الجديد الوسيط في شرح القانون المدني ,السنهوري) ١(
 .١٠٧ص ,٦٣بند , الوسيط في شرح قانون القضاء المدني, فتحي والي )٢(
لحـق اعتبـر    ا اًمن كان حائز  ": من القانون المدني المصري، بقولها      ) ٩٦٤(وهو ما نصت عليه المادة      ) ٣(

 " . صاحبه حتى يقوم الدليل على العكس
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 مبضي مخسة عشر عاما كتقـادم        اكتساب ملكية العقار   ،لقانونيةلعقار املدة ا  احيازته  

 .)١( مع حسن النية أعوام، ومخسة طويل
 أن األثر املباشر لقاعدة عدم جواز اجلمع بني دعـوى           للباحثوعليه، يتضح   

 يف دعـوى    ي عليه بسقوط حق املـدع     ى، هو جواز دفع املدع    عوى امللكية احليازة ود 
 من احلمايـة املقـررة      وعياً استفادة احلائز موض   ، يترتب عليها  احليازة كناحية إجرائية  

 قد اختـار دعـوى      ي، وأن املدع   عليه ى إذا تبني للمحكمة صدق دفع املدع      ،للحيازة
تنازلـه  ، األمر الذي يستفاد منـه       عند توافر السبب يف دعوى احليازة     املطالبة باحلق   

يـازة  ى احل ، وهنا تتجلى أمهية قاعدة عدم جواز اجلمع بني دعـو          خلصمه عن احليازة  
، إذ يكون علـى     احلائز هو املالك حىت يثبت العكس     ، واليت جتعل من     ودعوى امللكية 

 من إثبات ملكية العقار، أن يقوم بإثبـات ذلـك أمـام             الطرف األخر إذا كان واثقاً    
 .ال حبكم بامللكية واجب النفاذإى القضاء، ولن يتمكن من حيازته للعقار مرة أخر

 
 الفرع الثاين

 املستعجل للنيابة العامة يف منازعات احليازة االختصاص 
 

، واليت ميكن عن طريقها حتقيق احلمايـة         جانب احلماية اإلجرائية الشكلية    إىل
مـة  ، وارتفـاع قي    لكثر املنازعات على احليازة    ، فإنه نظراً  ضوعية املقررة للحيازة  املو

ن أن تشـمل كافـة      ، وقصور احلماية الوقتية للحيازة ع     العقارات وأمهيتها يف اتمع   
فعـال  قرار سريع و  إىل  تاج يف أحيان كثرية     حي، وهو ما    )٢(صور املنازعات على احليازة   

                                                           
له، أو    دون أن يكون مالكاً     أو عقاراً   من حاز منقوالً  ": من القانون المدني المصري   ) ٩٦٨(نصت المادة   ) ١(

منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به، كان له أن يكسب ملكية الشيء أو                  على   عينياً  حاز حقاً 
، كما نصت الفقرة األولى مـن المـادة         "  عشر سنة  ذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس     الحق العيني إ  

إذا وقعـت   " : من القانون نفسه، على اكتساب ملكية العقار بخمس سنوات مع حسن النية، بقولها            ) ٩٦٩(
يازة على عقار أو على حق عيني عقاري وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة في الوقت ذاتـه إلـى                   الح

 " . سنوات مسسبب صحيح ، فإن مدة التقادم المكسب تكون خ
 ومـا   ٢٤٨ص, ١٢٧ بنـد    ,الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجاريـة       , أحمد السيد صاوي   )٢(

 .بعدها
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م ١٩٩٢ لسنة   )٢٣(ملصري رقم   ، فقد خول القانون ا    حلسم نزاع اخلصوم ولو مؤقتاً    
نازعات احليازة الـيت تعـرض      النيابة العامة سلطة التدخل السريع حلسم ما يتعلق مب        

لقـانون، علـى    هبـذا ا  مل  ع جيري من الناحية املدنية قبل ال      لعمل، حيث كان ا   عليها
محاية قضـائية عاجلـة،     إىل  اختصاص القضاء املستعجل مبنازعات احليازة اليت حتتاج        
ة العقار من احملكمة املختصـة      وذلك حلني الفصل يف الدعاوى املوضوعية املتعلقة حبياز       

،  احليازة ووقف األعمال اجلديـدة     رد، إذ كان للقضاء املستعجل الفصل يف مسألة         هبا
، أما بالنسبة للمنازعات املتعلقة مبنـع       ه من طبيعة عاجلة يف بعض األحيان       ب نملا يتمتعا 

صور احلماية العاجلة   ، فإنه على الرغم من ت     ، وما يتعلق هبا من دعاوى     التعرض للحيازة 
كـون يف   تو،  قانونياً  أو ، كما هو عندما ينازع الغري احلائز يف حيازته مادياً         بالنسبة هلا 

، إال  مؤقتة أو عاجلة  ، حلسم الرتاع ولو كان ذلك بصفة        تدخل القضاء إىل  حاجة ماسة   
، العتبار أن احلكـم     تصاص القضاء املستعجل هبا   أن حمكمة النقض ذهبت إىل عدم اخ      

ذلك من ضرورة توافر شروط     ، وهو ما يقتضيه     يها ميس احلق موضوع دعوى احليازة     ف
 .)١( للرتاعموضوعياً  يقتضي حالًاحليازة، وهو ما

حسـب  والنيابة العامة وهي تباشر عملها أو اختصاصها يف منازعات احليازة،           
ـ   تصدر قراراً  وجب عليها أن  , من قانون العقوبات املصري   ) مكررا٤٤ً(ة  املاد  اً وقتي

احليازة  فشمل ذلك كافة منازعات   ,  أو جنائية   فوراً سواء كانت مدنية    واجب التنفيذ 
 احلماية عـن  ألمهية هذهاً حني عرض األمر على القضاء، ونظرإىل  ،  )٢(نية واجلنائية املد

 للحيازة عـن    ، فإنه يكون من الضروري تناول احلماية املستعجلة       طريق النيابة العامة  
 :على النحو اآليت  طريق النيابة العامة،

                                                           
 ومـا  ٢٤٧ص,  ١٢٦بنـد  , وسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجاريـة     ال ,أحمد السيد صاوي   )١(

 .بعدها 
, الموسوعة الشاملة في الحيازة من الناحية المدنية والجنائية واألحـوال الشخصـية           ,  معوض عبدالتواب  )٢(

  .٥٣٥ص
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 ٢٣مبوجـب القـانون رقـم        املقصود باحلماية الوقتيـة للحيـازة        -أوالً
 :م١٩٩٢نةلس

إىل  قـانون    ) اً مكرر ٤٤(، نص املادة    م١٩٩٢ لسنة   ٢٣أضاف القانون رقم    
 كانـت أو جنائيـة       منازعة مدنية  ة النيابة العامة سلطة الفصل يف أي      ، خموالً املرافعات

 جيب على النيابـة العامـة  ": على ذلك بقوهلا املادة  هذه  ، حيث نصت    متعلقة باحليازة 
ات احليازة مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر        من منازع  منازعة   - مىت عرضت عليها     –

الرتاع وإجـراء   ، بعد مساع أقوال أطراف       واجب التنفيذ فوراً    مسبباً وقتياً  فيها قراراً 
يابة بدرجة رئيس نيابة على     ، ويصدر القرار املشار إليه من عضو ن       التحقيقات الالزمة 

خالل ثالثة أيـام مـن تـاريخ         ، وعلى النيابة إعالن هذا القرار لذوي الشأن       األقل
ويف مجيع األحوال يكون التظلم من القرار لكل ذي شأن أمـام القاضـي              , صدوره

، بدعوى ترفع باإلجراءات املعتادة يف ميعاد مخسة عشـر          ختص باألمور املستعجلة  امل
قيت بتأييـد القـرار أو       من يوم إعالنه بالقرار، وحيكم القاضي يف التظلم حبكم و          يوماً

تظلم منه إىل أن    بإلغائه، وله بناء على طلب املتظلم أن يوقف تنفيذ القرار امل           أوبتعديله  
 ". يفصل يف التظلم

 الفصـل يف    احلق يف  لنيابة العامة  ا  القانون املصري  التنظيم اجلديد أعطى  وهبذا  
، خبالف ما كانت تـنص       جنائية مء كانت املنازعة مدنية أ    ، سوا مجيع منازعات احليازة  

على  النيابة العامة    سلطة، واليت كانت تقصر     من قانون العقوبات  ) ٣٧٣(عليه املادة   
 علـى  قرار النيابـة  عرض يوجب، فكان   ل االعتداء على احليازة جرمية    حالة أن يشكِِِِّ  
 .)١(احملكمة اجلنائية

العمـل  م  ١٩٩٢ لسنة   ٢٣ القانون رقم    ىويالحظ، أنه بالقانون السابق ألغ    
لنيابة العامة يف منازعـات     إىل ا ، كما أن اللجوء     )٢(باتمن قانون العقو  ) ٣٧٣(باملادة  

 لسنة  ٢٣ضافة بالقانون رقم    ، امل من قانون املرافعات  ) اً مكرر ٤٤( للمادة   احليازة وفقاً 
                                                           

 .١٦٨ص,  مبادئ القضاء المدني,وجدي راغب )١(
  .٣١٣ص, ١٤٨بند ,  للحيازة العقاريةالحماية الجنائية, محمد السعيد وادي) ٢(
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 الطريق أو غريه    هذاإىل  ، إذ يكون هلم اللجوء      )١( على اخلصوم  ، ليس إجبارياً  م١٩٩٢
 .  أو موضوعياًاحليازة إجرائياً، اليت يقرها القانون يف محاية من الطرق األخرى

 : املختص بإصدار قرار النيابة العامة يف منازعة احليازة -ثانياً
، املخـتص بإصـدار     من قانون املرافعات  ) اً مكرر ٤٤(حدد القانون يف املادة     

، يابة بدرجة رئيس نيابة على األقـل      ، بأنه عضو ن    احليازة املستعجلة  القرار يف منازعة  
، مـن    ما حتتاج إليه منازعات احليازة      إىل شتراط عضو بدرجة رئيس    العلة من ا   وترجع

  .)٢(خربة وقدرة على الفصل السريع العادل للرتاع
 مساع أقوال أطراف الرتاع وإجراء التحقيقات        يف يبدأ اختصاص النيابة العامة   و
  للتوصل إىل األجدر باحليـازة     مث إصدار قرار يف الرتاع على أن يكون مسبباً        , الالزمة
 .)٣( حسبما يكشف عنه الظاهرقانوناً

،  مستعجالً ة تباشر عملها يف منازعة احليازة، كما لو كانت قضاءً         والنيابة العام 
، مع التزامها يف نظر     و يدلل على الظاهر بصفة مستعجلة     إذ تفحص املستندات على حن    

، من  يازةتعجل أو العادي يف موضوع احل     املنازعة على احليازة مبا يلتزم به القضاء املس       
يف موضوع احليازة املعروضة عليها، على أساس ثبوت احلق         وجوب عدم جواز فصلها     

، الـيت   من خالل ظاهر األوراق واملستندات    ، وإن كان هلا أن تستظهر ذلك        أو نفيه 
بـدأ املواجهـة    ، مع كفالتها مل   دالل على احليازة الفعلية للحائز    ميكن من خالهلا االست   
 .)٤(اجب توافرمها يف القضاء العادي أو املستعجل عموماً، الوواحترام حق الدفاع

                                                           
  .٢٥٤ص , ١٢٩بند ,  الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية,أحمد السيد صاوي) ١(
 .١٦٩ص, مبادئ القضاء المدني, وجدي راغب )٢(

 , ١٢٧بنـد   , الوسـيط فـي شـرح قـانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة             , أحمد السيد صـاوي       * 
 .٢٥٠ و ٢٤٩ص        
 .١٦٦ص, ١٠٣بند , الحماية الجنائية للحيازة, نور الدين هنداوي    * 
 .٢٩٣ص , ١١٩بند , الحماية القانونية للحيازة, رمضان جمال كامل    * 
 ,الحيازة من الناحية المدنية والجنائية واألحوال الشخصـية       الموسوعة الشاملة في    معوض عبد التواب        * 
  . ٥٣٦ص       

 .٢٨٥ و ٢٨٤ص, ١١٣بند , الحماية القانونية للحيازة,  رمضان جمال كامل)٣(
  وما بعدها، وعلى وجه    ٧٤ص  ,حماية الحيازة بين النيابة العامة والقضاء المستعجل      , سنية أحمد يوسف  ) ٤(
  .٧٨ ص انظرالخصوص،      
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، م١٩٩٢ لسـنة  ١٥ن النائب العام رقـم       للكتاب الدوري الصادر م    وفقاًو
 صـدور   ، فإنه جيـري عمـالً     بشأن احليازة م  ١٩٩٢لسنة) ٢٣(للقانون رقم     تنفيذاً
التحقيقـات  ، بعد إجراء     على األقل  عامٍّ ابة يف منازعات احليازة، من حمامٍ     ارات الني قر

 .)١(ن يف موضوع احليازةالالزمة ومساع أقوال ذوي الشأ
 : طبيعة قرار النيابة العامة يف منازعات احليازة-ثالثاً

، حول طبيعة قرار    م١٩٩٢لسنة  ) ٢٣(اختلف الفقه قبل صدور القانون رقم       
 ، خيـتص   إىل أنه قـرار إداري     بعضهميث ذهب   ، ح نيابة العامة يف منازعات احليازة    ال
، إىل أنه قرار قضائي خيـتص       خرآقضاء اإلداري بنظر التظلم منه، بينما ذهب رأي         ال

رة ، فتا  توايل التظلمات يف قرار النيابة     ، األمر الذي استتبع   القضاء العادي بالتظلم منه   
لم ، وبعدها يـتظ   من رئيس النيابة    يتظلم منه أمام احملامي العام، إذا كان القرار صادراً        

، والذي يستتبع جواز    من احملامي   لعام األول، إذا كان القرار صادراً     منه أمام احملامي ا   
 .من احملامي العام األول لنائب العام، إذا كان القرار صادراًالتظلم منه أمام ا

، م١٩٩٢لسـنة ) ٢٣( فقد حسم القانون رقـم       وإزاء هذا اخلالف الفقهي   
، على   منازعات احليازة  نيابة العامة يف  اخلالف الدائر بشأن التكييف الصحيح لقرار ال      

، يؤكد ذلـك مـا      )٢(أنه قرار  قضائي وقيت أو مستعجل واجب التنفيذ فور صدوره          
، لى أن طريق التظلم من هذا القرار      ، ع من قانون املرافعات  ) اً مكرر ٤٤(نصت املادة   

 .القاضي املختص باألمور املستعجلةهو التظلم منه أمام 
ر الوقيت  ، على أن هذا القرا     املرافعات من قانون ) اًمكرر٤٤(كما نصت املادة    

قيت أي النافـذ    ، وهو ما يعطيه تكييف احلكم القضائي الو       واجب التنفيذ فور صدوره   
، نيابة العامة يف منازعات احليـازة الطابع القضائي الوقيت لقرار ال ، ومن مث يتبني   معجالً

                                                           
 .٢٩٤  و٢٩٣ ص ,١١٩بند ,  الحماية القانونية للحيازة,رمضان جمال كامل )١(
 .١٤٩ – ١٤٧ص , ٩٦بند , الحماية الجنائية للحيازة, نور الدين هنداوي) ٢(

  وما بعدها ، وعلـى     ٧٤ص  , حماية الحيازة بين النيابة العامة والقضاء المستعجل      , سنية أحمد يوسف  * 
 .٧٨ ص انظروجه الخصوص،   
 ,ائية واألحوال الشخصـية   الحيازة من الناحية المدنية والجن    الموسوعة الشاملة في    , عوض عبد التواب  م* 
 .٥٣٧ص   
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قواعد العامة  لل، وتطبيقاًحفظ األمن والنظام يف اتمع املقصود منه    فقرار النيابة العامة  
ذ فور صـدوره مـن      ، فهو مبثابة حكم قضائي وقيت واجب التنفي       يف قانون املرافعات  

 .النيابة العامة
 :نيابة العامة يف منازعات احليازة إجراءات صدور قرار ال-اًرابع

 للقانون  ، وفقاً زعات احليازة أما عن إجراءات صدور قرار النيابة العامة يف منا        
 ضافة، امل من قانون املرافعات  ) اًمكرر٤٤(قد نصت املادة    ف،  م١٩٩٢ لسنة )٢٣ (رقم

نيابة العامة يف منازعات احليازة، يصدر من رئيس نيابـة          ، على أن قرار ال    هلذا القانون 
، وجيب على النيابة العامـة      الالزمة، بعد مساع األقوال وإجراء التحقيقات       على األقل 

 .)١( تاريخ صدورهإعالن القرار خالل ثالثة أيام من
، قد حددت يف املواد     مات النيابة العامة بشأن احليازة    ، أن تعلي  واجلدير بالذكر 

، كيفيـة نظـر     )٨٣٢(و  ) ٨٣١(و  ) ٨٣٠(و  ) ٨٢٩(و  ) ٨٢٨(و  ) ٨٢٧ (رقم
، حىت يصدر قرار فيها     زعة احليازة، وكيفية التصرف يف تلك املنازعة      النيابة اجلزئية ملنا  

 .)٢(ابات الكليةمن احملامي العام للني
                                                           

 .٢٨٣ص, ١١٢بند, الحماية القانونية للحيازة, رمضان جمال كامل) ١(
الحيازة من الناحيـة المدنيـة والجنائيـة واألحـوال          الموسوعة الشاملة في    ,  معوض عبد التواب   انظر) ٢(

منازعـات  ": ة، على أن  من تعليمات النيابة العام   ) ٨٢٧( وما بعدها، حيث نصت المادة       ٥٤٠ ص ,ةالشخصي
الحيازة هي المنازعات التي تثور بين الخصوم حول وضع اليد على العقارات وغيرها، وتتولى النيابة العامة                
إصدار القرارات فيها، سواء انطوت على جريمة من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير المنصوص عليها فـي                 

يجب علـى  ": من التعليمات السابقة، على أنه) ٨٢٨(ة المادت ، كما نص "قانون العقوبات أو في قوانين أخرى     
من قانون المرافعات، متى عرضت عليها منازعة من منازعات         ) اً مكرر ٤٤(النيابة العامة وفقا لنص المادة      

 بعد سماع أقوال أطراف     واجب التنفيذ فوراً    مسبباً  وقتياً  الحيازة مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قراراً        
تنصـب  ": من التعليمات السابقة، علـى أنـه      ) ٨٢٩(، كما نصت المادة     "إجراء التحقيقات الالزمة    النزاع و 

على واقعة الحيازة الفعليـة وطبيعتهـا         إجراءات جمع االستدالالت والتحقيقات في منازعات الحيازة أساساً       
على معاينة العقـار    ومظاهرها ومدتها واستظهار ما يكون قد وقع عليها من غصب أو اعتداء، ويعتمد ذلك               

 حالته، وسماع أقوال أطراف النزاع وأقوال الجيران والشهود ورجال اإلدارة المختصين،            إلثباتمحل النزاع   
، "واإلطالع على المستندات المقدمة للتدليل على الحيازة وطلب تحريات الشرطة بشأن النزاع عند االقتضاء             

يترتب على القرارات التي تصدرها النيابة العامة في        " : ه على أن  من ذات التعليمات  ) ٨٣٠(كما نصت المادة    
منازعات الحيازة أثار خطيرة على المراكز القانونية للخصوم، لذا يجب أن يتوالها العضو المـدير للنيابـة،                 
وأن يراعي بذل أقصى العناية عند فحص هذه المنازعات، وأن يبادر إلى تحقيق الهام منها وإجراء المعاينات                 

من ) ٨٣١(، كما نصت المادة     " إعدادها للتصرف   سبيل نفسه إن رأي الزما لذلك، وأن يتوخى الدقة في        فيها ب 
متى أصبحت األوراق الخاصة بمنازعة الحيازة صالحة إلصدار قـرار فيهـا،            " : ذات التعليمات، على أنه   

ة متضمنة القرار المقتـرح     للمحامي العام للنيابة الكلية، مشفوعة بمذكر       يبعث بها عضو النيابة المختص فوراً     
 فـي    مسـبباً  اًإصداره في النزاع وأسانيده التي يستند إليها في ذلك، ويصدر المحامي العام المختص قـرار              

، ويجب عليه استطالع رأي المحامي العام األول لنيابة االسـتئناف           النزاع، ويكون قراره واجب التنفيذ فوراً     
ترسل " : من التعليمات ذاتها، على أنه    ) ٨٣٢(، كما نصت المادة     " في الهام من المنازعات قبل إصدار قراره      

النيابة المختصة إلى قلم المحضرين صورة رسمية من منطوق وأسباب قرار المحامي العام فـي منازعـات                 
يلة بالصيغة التنفيذية، وذلك ليتولى المحضرون إعالن ذلك القرار لذوي الشأن خالل المدة المحددة              ذالحيازة م 

وتنفيذه على أن يراعي تضمين منطوق القرار باسم الصادر له القـرار  ) ثالثة أيام من صدور القرار   ( اًقانون
 ."وأسماء الخصوم ومحال إقامتهم وبيانات وافية عن العين الصادر بشأنها القرار بما يكفي لتحديدها
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 ، جعل من النيابة العامة جهـة      م١٩٩٢لسنة) ٢٣(ويالحظ أن القانون رقم     
ب مراعاـا لكـل املبـادئ       ، األمر الذي يستوج   قضائية حلسم الرتاع على احليازة    

م القضـاء بـالعلم     ، مثل احترام حقوق الدفاع واملواجهة بني اخلصوم وعد        القضائية
املسـتعجل يف نظـر     تفق مع طبيعة القضـاء      ، بالشكل الذي ي   )١(الشخصي واحلياد 
 .املنازعات عموماً

 هـذا    تسـبيب  ، على وجـوب    من قانون املرافعات   )اً مكرر ٤٤(كما نصت املادة    
 .)٢(القرار

، أن تـبني األسـباب       يف قرارها يف موضوع احليازة     يجب على النيابة العامة   ف
 القرار وامسـه    مصدرصفة  ، ببيان    إليها يف إصدارها لقرار احليازة     العامة اليت استندت  

، مل لوقائع الرتاع وطلبات أطرافه، وخالصة مـوجزة ألوجـه الـدفاع           وعرض جم 
 وتوقيـع مـن     ، وتاريخ ومكان إصداره    واحلجج اليت يرتكز عليها القرار     واألسانيد
 .)٣(سم الصادر له القرار والصادر يف مواجهتهم القرارا، مع بيان أصدره

،  يف منازعة احليازة، فإنه جيب إعالن هذا القرار        لنيابة العامة وبعد صدور قرار ا   
وعلى النيابة إعـالن     ":ن املرافعات على ذلك بقوهلا    من قانو ) ٤٤(وقد نصت املادة    

 ". خالل ثالثة أيام من تاريخ صدورههذا القرار لذوي الشأن
، بشأن كيفية   م١٩٩٢لسنة) ٢٣(وقد اختلف الفقه عند صدور القانون رقم        

منازعات احليازة بالطريق   عالن قرارات النيابة يف     إي مرجوح يتطلب    اإلعالن، بني رأ  
نازعات احليازة عـن طريـق      خر يقول بإعالن قرارات النيابة يف م      آ، ورأي   اإلداري
 أيام ة أن هذا اإلعالن يتم بواسطة احملضرين خالل ثالث وعمالً، والراجح فقهاًاحملضرين

 .)٤(من صدور القرار

                                                           
  .٨٦ و ٨٥ص  , حماية الحيازة بين النيابة العامة والقضاء المستعجل,سنية أحمد يوسف )١(
  .٢٩٤ص , ١٢٠بند , الحماية القانونية للحيازة, رمضان جمال كامل) ٢(
 ,الحيازة من الناحية المدنية والجنائية واألحـوال الشخصـية     الموسوعة الشاملة في     ,معوض عبد التواب  ) ٣(
 .٥٤٧ص     
  و مـا   ٢٤٩ص  , ١٢٨نـد   ب,  الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية       ,أحمد السيد صاوي  ) ٤(
 .بعدها      
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) ٦( مـن الكتـاب الـدوري رقـم          الًه البنـد أو   وهو ما أكده ما نص علي     
ن بإعالن القرارات   ويقوم احملضر ": ، بقوله م٢/١١/١٩٩٢، املؤرخ يف    م١٩٩٢لسنة

، إىل ذوي   عات احليازة املدنيـة أو اجلنائيـة      الوقتية الصادرة من النيابة العامة يف مناز      
 .)١("ددة وفقا ألحكام قانون املرافعاتالشأن خالل املواعيد احمل

يس إال من قبيـل امليعـاد       ، ل م احملددة لقيام احملضر باإلعالن    عاد الثالثة أيا  ميو
 .)٢(، الذي ال يترتب عليه أي بطالن بالنسبة للقرارالتنظيمي
   :فيه تنفيذ قرارات النيابة العامة يف منازعات احليازة واالستشكال -خامساً
غري أن  , نه لذوي الشأن  إن قرار النيابة العامة واجب التنفيذ فوراً ولو قبل إعال          

إن هو إال قراٌر    , نازعة احليازة  يف الفقه يذهب إىل أن قرار النيابة العامة يف م          اًهناك رأي 
 يفصل يف خصومٍة ينظمها قانون املرافعات مبوجب نص جعل من هذا القـرار              قضائٌي

 .)٣(سنداً تنفيذياً دون أن يقرن ذلك حبكم خاص ينظم أوضاع تنفيذه
 قضائي  ، هو قرار مبثابة حكم    نيابة العامة يف منازعات احليازة    رار ال ن ق أوالواقع  

، وهو مـا نصـت عليـه املـادة     )٤(، وبالتايل فهو واجب التنفيذ فور صدوره  مؤقت
مـىت عرضـت    –جيب على النيابة العامة     ": من قانون املرافعات، بقوهلا   ) اًمكرر٤٤(

  وقتياً ، أن تصدر فيها قراراً    ئيةات احليازة مدنية كانت أو جنا      منازعة من منازع   -عليها
الـرتاع وإجـراء التحقيقـات      ، بعد مساع أقوال أطراف       واجب التنفيذ فوراً   مسبباً
 )٨٣٢(، وهو ما حسمه أيضا ما نصت عليه تعليمات النائب العام يف املادة              "الالزمة

                                                           
 , معوض عبدالتواب :  مشار إليه في   ،م٢/١١/١٩٩٢الصادر بتاريخ   م  ١٩٩٢ لسنة   ٦الكتاب الدوري رقم    ) ١(

  .٥٤٨ ص ,الحيازة من الناحية المدنية والجنائية واألحوال الشخصيةالموسوعة الشاملة في      
 .٢٥٠ص , ١٢٨ بند ,رافعات المدنية والتجارية الوسيط في شرح قانون الم,أحمد السيد صاوي )٢(

 ,الحيازة من الناحية المدنية والجنائية واألحوال الشخصية       الموسوعة الشاملة في      ,عوض عبد التواب  م    * 
  .٥٤٩ ص     

 .علماً أنه يؤيد الرأي الثاني, ٥٥٠ ص,المرجع السابق) ٣(
  ومـا ٢٤٩ص, ١٢٨ بنـد  , ات المدنية والتجاريـة  الوسيط في شرح قانون المرافع  ,أحمد السيد صاوي  ) ٤(

 .بعدها     
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يـة  ترسل النيابة املختصة إىل قلم احملضرين صورة رمس       ": من التعليمات ذاا، على أنه    
، يلة بالصيغة التنفيذيـة   ذاحليازة م من منطوق وأسباب قرار احملامي العام يف منازعات         

 وذلك ليتوىل احملضرون إعالن ذلك القرار لذوي الشأن خالل املدة احملـددة قانونـاً             
وتنفيذه على أن يراعي تضمني منطوق القـرار باسـم          ) ثالثة أيام من صدور القرار    (

بشأا خلصوم وحمال إقامتهم وبيانات وافية عن العني الصادر         الصادر له القرار وأمساء ا    
 .)١("القرار مبا يكفي لتحديدها

، لنيابة العامة يف منازعة احليازة    أما من ناحية جواز االستشكال يف تنفيذ قرار ا        
، حيث قال   ز االستشكال يف تنفيذ هذا القرار     ، حول جوا  )٢(فقد ثار اخلالف يف الفقه    

واألظهـر أن القـرار     ،  )٣( اآلخر قال بعدم جوازه    همبعض و شكال جبواز االست  همبعض
الصادر من النيابة العامة سينفذ وفقاً لقواعد التنفيذ املعجل ألن هذا يتالءم مع طبيعة              

 .)٤(املنازعة الصادر فيها
 من الكتـاب الـدوري       الثالث وقد حسم ما جاء يف الفقرة األخرية من البند        

، مسألة االستشكال يف تنفيذ قرار      م٢/١١/١٩٩٢ املؤرخ يف  م١٩٩٢لسنة) ٦(رقم
ال جيوز يف أي حال من األحـوال   ": ، بنصها على أنه   نيابة العامة يف منازعات احليازة    ال

، األمر  )٥("التظلموقف تنفيذ القرار إال بأمر من قاضي األمور املستعجلة املختص بنظر            
، وهو ما انتقـده     رراالذي يستوجب القول بعدم جواز االستشكال يف تنفيذ هذا الق         

 .)٦(من قانون املرافعات) ٣١٢/١(ملخالفته الصرحية لنص املادة البعض 
                                                           

 , معوض عبد التـواب    :انظر، للمزيد   )٨٣٢(و  ) ٨٣١(راجع تعليمات النيابة العامة، خاصة المواد رقم        ) ١(
 . وما بعدها٥٤٠ ص ,الحيازة من الناحية المدنية والجنائية واألحوال الشخصية الموسوعة الشاملة في     

 , الحيازة من الناحية المدنية والجنائية واألحـوال الشخصـية      الموسوعة الشاملة في  ,  التواب معوض عبد ) ٢(
 .٥٥١ص      

  .٣٠٢ص, ١٢٢بند, الحماية القانونية للحيازة, رمضان جمال كامل) ٣(
 .٩٧ص, حماية الحيازة بين النيابة العامة والقضاء المستعجل, سنية أحمد يوسف) ٤(
 , الحيازة من الناحية المدنية والجنائية واألحـوال الشخصـية      الموسوعة الشاملة في  , معوض عبد التواب  ) ٥(

  .٥٤٩ص  و٥٤٨ص      
  .٣٠٣ و ٣٠٢ ص,١٢٢بند , الحماية القانونية للحيازة, رمضان جمال كامل) ٦(
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، أمـر   امـة أن منع االستشكال يف تنفيذ قرار النيابة الع       يراه الباحث   والذي  
، إذ يقتضي   منازعات احليازة اليت تعرض عليها    تقتضيه طبيعة قرارات النيابة العامة يف       

ي منع االستشكال يف  ، وهو ما يقتض    للرتاع الدائر بني اخلصوم    وفعاالً  سريعاً األمر حالً 
 .تنفيذ القرار
 :لنيابة العامة يف منازعة احليازة الطعن يف قرارات ا-سادساً

 مـن   )اًمكـرر  ٤٤(  املادة  ، بإضافته  م١٩٩٢ لسنة )٢٣(حسم القانون رقم    
، حول  انون السابق  الفقه قبل صدور الق     يف قانون املرافعات ، اخلالف الذي كان دائراً      

عـادي أو   ، أمام جهة القضاء ال    نيابة العامة يف منازعات احليازة    جواز التظلم يف قرار ال    
 .أمام جهة القضاء اإلداري

،  من قانون املرافعات املصري    )اًمكرر٤٤(حيث نصت الفقرة الثانية من املادة       
 من قـرار    ر التظلم ، بنظ املستعجل داخل جهة القضاء العادي    على اختصاص القضاء    

ويف مجيع األحوال يكون التظلم من القـرار لكـل ذي           ":  بقوهلا وذلك،  النيابة العامة 
شأن أمام القاضي املختص باألمور املستعجلة، بدعوى ترفع باإلجراءات املعتـادة يف            
ميعاد مخسة عشر يوما من يوم إعالنه بالقرار، وحيكم القاضي يف التظلم حبكم وقـيت               

عديله أو بإلغائه، وله بناء على طلب املتظلم أن يوقف تنفيذ القـرار             بتأييد القرار أو بت   
 .)١(" املتظلم منه إىل أن يفصل يف التظلم

  ترفـع وفقـاً    النص بدعوى هذا   لصريح   والتظلم من قرار النيابة يكون وفقاً     
، بإيداع صـحيفة قلـم كتـاب         رفع الدعاوى يف قانون املرافعات     للقواعد العامة يف  

، ويكون التظلم من قرار النيابة العامـة خـالل           بالتظلم  وحملياً تصة نوعياً احملكمة املخ 
مبجرد صدور القـرار وقبـل      مخسة عشر يوما من اإلعالن بالقرار، كما جيوز التظلم          

ر ، وهـو قاضـي األمـو      القاضي املختص باألمور املستعجلة   ، وذلك أمام    )٢(إعالنه
                                                           

 .م ١٩٩٢ لسنة ٢٣ من قانون المرافعات المصري ، مضافة بالقانون رقم )اً مكرر٤٤(المادة ) ١(
 الحيـازة مـن الناحيـة المدنيـة         الموسوعة الشاملة في   , معوض عبد التواب   , على سبيل المثال   انظر)  ٢(

 ١٢٥ بنـد    , الحماية القانونية للحيازة   , رمضان جمال كامل  و،  ٥٥٢ ص   , والجنائية واألحوال الشخصية  
  .٣٠٧ص 
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اليت هبا  زعات اليت تقع داخل دائرة املدينة       ، بالنسبة للمنا  املستعجلة باحملكمة االبتدائية  
، والقاضي اجلزئي بالنسبة للمنازعات اليت تقع خـارج نطـاق           مقر احملكمة االبتدائية  

 . )١(املدينة اليت هبا مقر احملكمة االبتدائية 
 منازعة احليازة   ويكون للقاضي املختص بنظر التظلم من قرار النيابة العامة يف         

 للقواعـد   ، وذلك وفقـاً   يد القرار أو بتعديله أو بإلغائه     لطة تأي ، س  لصريح النص  وفقاً
العامة للقضاء العادي واملستعجل يف نظر منازعات احليازة ، خاصة ذلك املبدأ املتمثل             

، دون  لم ، على أساس ثبوت احلق أو نفيـه        يف عدم جواز تأسيس قضائه يف نظر التظ       
ط بـه نظـر     لم ، إذ القانون أنا    التزام ببحث توافر االستعجال من عدمه لبحث التظ       

 .)٢(الستعجال، وهو ما يفترض توافر االتظلم من قرار النيابة
لقاضي اجلزئـي يف    ، أو ا  املستعجلة يف احملكمة االبتدائية   وحكم قاضي األمور    

ـ    النيابة العامة يف موضوع احليازة    ، يف التظلم من قرار      احملكمة اجلزئية   اً، ليس إال حكم
 للقواعد العامة للطعن يف األحكـام يف        ، وفقاً  باالستئناف  دائماً يهفوز الطعن    جي اًوقتي

 باالستئناف يف أي حكم وقـيت أو        قانون املرافعات املصري ، واليت جتيز الطعن دائماً       
 .)٣(مستعجل

 التظلم من قرار النيابة العامة، ليس إال من قبيل          ، فإن حكم القاضي يف    وأخرياً
اخلصوم من رفع   ، وهو ال مينع     أمام القضاء املوضوعي  ال حجية له    ، الذي   احلكم الوقيت 

ك للحيازة أو رفضـه      تأييد حكم القاضي ذل    ، اليت ال يقيدها أبداً    الدعاوى املوضوعية 
 .)٤(لقرار النيابة

                                                           
 ، أي يكـون    ومحليـاً  اً نوعي إذ االختصاص بالدعاوى المستعجلة في القانون المصري، يكون اختصاصاً        ) ١(
 على حسب نوع الدعوى وموطن المـدعي عليـه أو المكـان المطلـوب حصـول اإلجـراء فيـه،                         

  ٢٤٦بنـد   , الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجاريـة       , أحمد السيد صاوي  : انظر: للمزيد       
 . وما بعدها ٤٠٢ ص ٢٤٧و      

 . وما بعدها٣٠٦ ص ١٢٤بند , نونية للحيازةالحماية القا, رمضان جمال كامل) ٢(
  ومـا ٨٥٨ ص ٥٢٦بنـد  , ,الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجاريـة   , أحمد السيد صاوي  ) ٣(

 . بعدها    
  ،٢٥٣ ص ١٢٩بند , المرجع السابق) ٤(

 . ٣١١ و ٣١٠ ص ١٢٩بند ,  الحماية القانونية للحيازة, رمضان جمال كامل    *
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 الفرع الثالث

 احليازة لقضاء املستعجل يف منازعات إىل االلجوء 
 :تضي بيان اآليتإن الكالم عن منازعات احليازة أمام القضاء املستعجل يق

  طريق القضاء املستعجل ونطاق ذلكاملقصود حبماية احليازة عن -١
قضاء ى جواز االلتجاء إىل ال    م ومد ١٩٩٢لسنة  ) ٢٣( الوضع بعد القانون     -٢

 املستعجل
  املختلفة القضاء املستعجل بدعاوى احليازةشرط اختصاص -٣

 :وتفصيل ذلك
 :ملستعجل ونطاق ذلكاملقصود حبماية احليازة عن طريق القضاء ا -أوالً

وإمنا تقتصـر   , دعاوى احليازة حتمل طابع االستعجال فهي ال تتعرض للملكية        
، )١( غري طويلة وغري معقدة كدعاوى امللكية      فإجراءااجمرد محاية احليازة يف ذاا       على

ولـذلك  , الشبه بالدعاوى املستعجلة اليت ال جيوز التعرض فيها للموضوع      وهي قريبة 
 كانـت   احليازة كالدعاوى املستعجلة يف اختصاص القاضي اجلزئي أياً       تدخل دعاوى   

وذلك يعطي احلائز املضرور احلق يف طلب احلماية الوقتية املسـتعجلة           , )٢(قارقيمة الع 
إىل  عند اللجـوء   تضار مصاحل اخلصوم     وذلك حىت ال  , للتدخل السريع حلسم الرتاع   

روا حىت يظفر صاحب احلق حبكـم       وانتظ, سلوبه اإلجرائي البطيء  أقضاء العادي ب  ال
ط قويصدر بعد تروٍّ سعياً لكشف احلقيقة مث انتظار نتيجة الطعن فيه باالستئناف أو س             

 .)٣(احلق يف االستئناف
ويقصد باحلماية القضائية املستعجلة يف منازعات احليازة تلك احلمايـة الـيت            

داء بالقوة علـى     كما لو حدث اعت    ؛ إذا كان هناك خوف من الرتاع      ؛يقررها القضاء 
                                                           

 ,الموسوعة الشاملة في الحيازة من الناحية المدنية والجنائية واألحـوال الشخصـية           ,  عبدالتواب معوض) ١(
 .١٣١ ص    

  .٩٠٦ص , ٣١٥بند , ٩ج, الوسيط في شرح القانون المدني الجديد, عبدالرزاق السنهوري) ٢(
 .٣٨٥ ص ٢٢٦ بند ,الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية, أحمد السيد صاوي) ٣(
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 قيام الغري بأعمال من شأا لو متت العتربت تعرضاً للحـائز يف        أو حالة , حيازة احلائز 
م ١٩٩٢لسـنة ) ٢٣(ملصري قبل القانون رقم     وقد كان الوضع يف القضاء ا     , حيازته

 بدعاوى استرداد   جيري على اختصاص القضاء املستعجل بالفصل يف املنازعات املتعلقة        
على أساس أن احلكم فيها     , ألعمال اجلديدة دون دعوى منع التعرض     احليازة ووقف ا  

حيث يتعني للفصل فيها التحقق من كافة شروط وضع , ميس حتماً احلق موضع الرتاع  
 .)١(اليد اليت ختول املدعي رفع دعوى منع التعرض

 أن اختصاص القضاء املستعجل منـوط بتـوافر شـرطي           وبينما يرى بعضهم   

وأن دعاوى احليازة الـيت خيـتص القضـاء         , ساس بأصل احلق  االستعجال وعدم امل  

أمـا  , ودعوى وقف األعمال اجلديدة   ,  هي دعوى استرداد احليازة    املستعجل بنظرها 

 ألنه جيب للفصل فيهـا التحقـق مـن    ؛ فال خيتص هبا القضاء املستعجل منع التعرض 

 هـذا   ونآخـر  انتقد   فقد, )٢(شروط وضع اليد وحقوق املتعرض مبا ميس أصل احلق        

 ألنه ينطوي على خلط بني احلمايـة الوقتيـة للحيـازة            ؛املسلك من القضاء املصري   

 وهو أمر يكفله القضاء املستعجل حبكم وقيت        ,الظاهرة غري املتنازع عليها نزاعاً جدياً     

على ضوء البحث الظاهري للحيازة وبني احلماية املوضوعية للحيـازة أي احلـق يف              

 وهو أمر مسلم أنه خيرج مـن اختصـاص          ,حمل نزاع جدي   حني تكون    ,احليازة ذاا 

إذ يتواله قاضي املوضوع دون تقيد مبا سبق أن صدر من القضـاء             , القضاء املستعجل 

صح حكـم    و دون أخرى فل   وال يستثىن من ذلك دعوى    , من أحكام وقتية  املستعجل  

ئر  بل تعني أن يشـمل سـا       ,حمكمة النقض ملا اقتصر منطقه على دعوى منع التعرض        

 .)٣(دعاوى احليازة وغريها مما قد يعرض على القضاء املستعجل
                                                           

  .٢٤٨ و ٢٤٧ص, ١٢٦بند , المرجع السابق) ١(
المراكز القانونية في منازعات الحيازة في ضوء المستحدث مـن القـوانين وأحكـام              , عدلي أمير خالد  ) ٢(

  .١٢٤ص, محكمة النقض
  .٢٤٨ص , ١٢٦بند , الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية, أحمد السيد صاوي) ٣(
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إىل  ومدى جواز االلتجـاء      م١٩٩٢لسنة  ) ٢٣( الوضع بعد القانون     -ثانياً
  :لقضاء املستعجلا

، والذي أجاز للنيابة العامة عنـدما       م١٩٩٢لسنة  ) ٢٣(بعد صدور القانون    
، أن تصـدر     جنائية مت مدنية أ   كان عليها منازعة من منازعات احليازة، سواءً     تعرض  
يف ، ثـار خـالف      دوره بعد إعالنه خالل ثالثة أيام      واجب التنفيذ فور ص     وقتياً اًقرار

 القانوين للخـروج علـى      سوغ، وعدم وجود امل   الفقه على الرغم من وضوح النص     
 .األصول الدستورية والقانونية 

، إىل القول م١٩٩٢لسنة ) ٢٣(حيث ذهب جانب من الفقه بعد صدور القانون رقم  
 ، كطريق إجباري  النسبة ملنازعات احليازة الوقتية    ب لنيابة العامة أوالً  إىل ا لتجاء  بتعني اال 

إىل ، وأن االلتجـاء      للرتاع قتياً و ، إذا ما أرادوا حالً    يتعني على اخلصوم االلتجاء إليه    
 .)١(ةلقضاء املستعجل يكون فقط للتظلم من قرار النيابة العامة يف منازعة احليازا

 عـدم   ، على أسـاس    الرأي  هذا خر ما ذهب إليه أصحاب    آوقد انتقد جانب    
أنه جيـب   يبني  ملثل هذا االستنتاج، إذ النص      ) اًمكرر٤٤(تضمن ما تنص عليه املادة      

للنيابة العامة عندما تعرض عليها منازعة من منازعات احليازة مدنية كانت أو جنائيـة              
 أي وجوب على األفراد يف سلوك مثـل هـذا           ، األمر الذي ال حيمل    أن تصدر قراراً  

 .، إذ الوجوب على النيابة العامة عندما يعرض عليها األفراد املنازعة)٢(الطريق
 الوقتية عن طريـق النيابـة       ، فإن فرض طريق حل املنازعة     ىة أخر ومن ناحي 

د يفضلون اللجـوء للقضـاء      ، قد يتعارض مع رغبة األفراد أنفسهم، الذين ق        العامة
 .رح املنازعة على القضاء املوضوعي ط وليس،لاملستعج

                                                           
 . ١٧٠ -١٦٨ص , مبادئ القضاء المدني, ي راغبوجد) ١(

,  الحيازة من الناحية المدنية والجنائية واألحوال الشخصـية        الموسوعة الشاملة في   ,معوض عبد التواب     * 
  .٥٥٢ص 

 ١٢٩وبند, ٢٢٧ ص   ١١٥بند  ,  الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية       ,أحمد السيد صاوي  ) ٢(
 .٢٥٤ص
 . ١٧٨ ص ١١١بند ,  الحماية الجنائية للحيازة,لدين هنداوينور ا   * 
 .١٠٣ و ١٠٢ و ١٠١ ص, حماية الحيازة بين النيابة العامة والقضاء المستعجل,سنية أحمد يوسف   * 
 .٢٨٩ و ٢٨٨ ص ١١٤بند ,  الحماية القانونية للحيازة,رمضان جمال كامل   * 
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 :ل بدعاوى احليازة املختلفةشرط اختصاص القضاء املستعج: ثالثاً
 توضيح نطاق محاية القضاء املستعجل مبنازعات احليازة املختلفة ، وأنه ال            سبق

 .)١(مانع من الناحية القانونية من قبول مجيع دعوى احليازة أمام القضاء املستعجل
 مراعاة الطبيعة اخلاصة للخصومة أمام القضاء املستعجل، خاصة بالنسبة          مويلز

وط احلكم  لتحقق القضاء املستعجل للشروط املوضوعية للحيازة أو ما يطلق عليها شر          
، إذ يتفحص القضاء املستعجل املستندات واألدلة املعروضة        يف دعاوى احليازة عموماً   

 حلقيقة الرتاع، ودون مساس     التوصل ظاهرياً ، بالشكل الذي ميكنه من       ظاهرياً تفحصاً
وى احليازة ودعـوى     لقاعدة عدم جواز اجلمع بني دع      بأصل احلق أو امللكية، تطبيقاً    

حليازة ، ضرورة تـوافر     فإنه يشترط لقبول القضاء املستعجل لدعوى ا      , املطالبة باحلق 
 .االستعجال

علـى  وحـة   واالستعجال هو وصف أو تكييف قانوين لطبيعة الدعوى املطر        
 .)٢(، يستنبطه على ضوء ما حييط هبا من ظروف ومالبساتالقاضي املستعجل

جراءات وقتيـة دون    إذ اهلدف من القضاء املستعجل هو إسعاف اخلصوم بـإ         
، إىل أن يفصل حبكم حاسم يف موضوع الرتاع، وهو ما نصت عليه             مساس بأصل احلق  

ـ     ":املصري بقوهلا من قانون املرافعات    ) ٤٥(الفقرة األوىل من املادة      ر ينـدب يف مق
ا ليحكم بصفة مؤقتة، ومع عدم املساس بـاحلق يف          احملكمة االبتدائية قاض من قضا    

 ".اليت خيشى عليها من فوات الوقتاملسائل املستعجلة، 
ستعجال أو اخلشية مـن فـوات       ، يتضح مدى ضرورة توافر شرط اال      وعليه

، زة أمام القضـاء املسـتعجل     وى احليا ، كشرط أساسي وضروري لقبول دعا     الوقت
، بل يلزم توافره يف الـدعوى       ستلزم توافره عند رفع الدعوى فقط     وهذا الشرط ال ي   

 .)٣(حىت وقت احلكم فيها حبكم وقيت

                                                           
 . وما بعدها٢٤٧ ص ١٢٦بند , لمرافعات المدنية والتجاريةأحمد السيد صاوي الوسيط في شرح قانون ا) ١(
  .٣٩٠ ص ٢٣١ بند , المرجع السابق )٢(
  .٣٩٢ ص ٢٣٣بند , المرجع السابق) ٣(
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 القانون املصري يقتضـي     إن الكالم يف هذا املطلب عن احلماية املوضوعية للحيازة يف         

 :تقسيمه إىل فرعني
 املوضوعية قواعد احلماية املدنية: الفرع األول 
 وسائل احلماية املدنية املوضوعية: الفرع الثاين  

 
 الفرع األول 
 املوضوعية قواعد احلماية املدنية

  
تضمن القانون املدين املصري جمموعة من قواعد احلماية املوضوعية اهلامـة ،            

 أو غري   اًبصرف النظر عن كون احلائز مالك      ازة يف ذاا   من محاية القانون للحي    القاًانط
 :هي، وهذه القواعد )١(لعقار حمل احليازةامالك 
 : احلائز القانوين حىت يثبت العكس يفترض أن احلائز املادي هو-أوالً

أشخاص متعددون على حيازة حق     إذا تنازع    ": على أنه  )٩٦٣(نص يف املادة    
، إال إذا ظهر أنه قد حصل        هو من له احليازة املادية      احلائز ، اعترب بصفة مؤقتة أن    احدو

احلائز املادي   ":كما استقر الفقه والقضاء  على أن      , "يقة معيبة   على هذه احليازة بطر   
 .)٢("يعترب حائزاً قانونياً حىت يثبت العكس

                                                           
 .٩٠٤ ص٣١٣ بند ٩ ج , الوسيط في شرح القانون المدني المصري,عبد الرزاق أحمد السنهوري )١(
 . ٨٩ ص ٥١بند , ي الوسيط في شرح قانون القضاء المدن,فتحي والي) ٢(

 . ٢٢٨ ص ١١٦بند ,  الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية,أحمد السيد صاوي    * 
 , الحيازة من الناحية المدنية والجنائية واألحوال الشخصـية        الموسوعة الشاملة في   ,معوض عبد التواب      * 

 .٣٤١ص        
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 احلماية املقررة م  ١٩٩٢ لسنة )٢٣( من ذات املبدأ جعل القانون رقم        وانطالقاً
الفعلية للحائز علـى    ، محاية للوضع الظاهر والسيطرة      للحيازة عن طريق النيابة العامة    

ظـاهرة وهادئـة    واضحة و لعقار حيازة   ا، األمر الذي يستدل منه على حيازته        العقار
، هي جمرد احليـازة الفعليـة       بعض أن احليازة اجلديرة باحلماية    ، حيث قرر ال   ومستمرة

قبل وقوع الرتاع، فمىت كانت تلك السيطرة ظاهرة        على الشيء   ي السيطرة   ، أ ةاملادي
  دعـاوى  ، فال يلزم استمرارها املدة اليت تستلزمها احلماية بإحـدى          ومستمرة وهادئة
 .)١(احليازة

، إىل أن املشـرع     حلائز املادي هو احلائز القانوين    وترجع احلكمة من قاعدة أن ا     
  لـذا افتـرض      أو غري مالك   اًلكعن كون احلائز ما   بصرف النظر   ا  حيمي احليازة لذا ،

املادي هو املالك حىت     سيظل احلائز    ، وعمالً حلائز املادي هو احلائز القانوين    املشرع أن ا  
 .يثبت العكس

، إذ  ماية املدنية املوضوعية للحيازة    من ناحية احل   القاعدةهذه  وهنا تتجلى أمهية    
 بإثبـات   يكون مكلفاً ، دون أن     العقار  يف  كافة ال التصرف يكون للحائز القيام بأعم   

، إذا  اب ملكية العقار عن طريق احليـازة      ، وإن كان له التمسك باكتس     لعقاراملكيته  
من القانون املدين   ) ٩٦٩(و  ) ٩٦٨(انقضت املدة اليت حددها القانون يف املواد رقم         

 .املصري 
، وإال ثبتت احليازة    ائزثبات ما هو أقوى من حيازة احل      تج عليه باحليازة إ   حملُويقع على ا  

 .ضي املدة مبللحائز ومعها ثبوت امللك 
احلـائز باحلمايـة املقـررة      يف متتع   لقاعدة   ا   هلذه ب األثر املباشر  وعليه، يترت 

 من يدعي عكس ذلك إثبات مـا        ، وعلى  مستقلة عن احلماية املقررة للحق     ،للحيازة
 . احليازة ، دون أي قيد على احلائز يف التصرف يف العقار حمليدعيه

                                                           
  .٥٣٩ و ٥٣٨ص , المرجع السابق) ١(
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، فال يتمتع    القاعدة  هذه ميكن أن تنجم عن   وحىت يتجنب القانون املثالب اليت      
خـر  ، فيكون للطرف اآل   لعقار بإكراه أو عن غصب    ا حيازته   بتلك احلماية من قامت   

، كأن تكون حصلت بإكراه أو حدثت خفية        احليازةبب الذي قامت عليه     توضيح الس 
 .أو شاهبا عيب الغموض 

 للقاعدة  ، تطبيقاً  الشخص باحلماية املقررة للحيازة    ، ال يتمتع  حوالهذه األ ففي  
، واليت يتلخص حكمها يف بقـاء       من القانون املدين املصري   ) ٩٦٧(الواردة يف املادة    

، ما مل يقم الـدليل علـى عكـس           بالصفة اليت بدأت هبا وقت كسبها      احليازة حمتفظة 
ب اليت بدأت هبـا     ووال تلك العي  ، إثبات ز  عاتق مدعي احليازة  ، إذ يقع على     )١(ذلك
 .لعقار ازته حيا
 : حىت يثبت العكس حائز العقار هو مالكه يفترض أن -ثانياً

 للحماية املدنية املوضوعية اليت أوالها القانون للحائز املـادي، وحـىت      إكماالً
لعقار ا ، افترض القانون أن حائز    ستقلة للحيازة جمردة عن أصل احلق     تتحقق احلماية امل  

 .خالف ذلكاملالك حىت يثبت هو 
مـن  ": من القانون املدين املصري، على ذلك بقوهلا      ) ٩٦٤(وقد نصت املادة    

 ".صاحبه حىت يقوم الدليل على العكسحلق اعترب ا كان حائزاً
، فاحلـائز   قررة للحيازة من الناحية املدنيـة     وعليه، تكتمل منظومة احلماية امل    

قانوين هو املالك حىت يثبـت      ، واحلائز ال  العكس حىت يثبت    و احلائز القانوين  املادي ه 
، حـىت يثبـت     ائز حبماية مدنية موضوعية مستقرة    ، وهو ما يؤدي إىل متتع احل      العكس
 . ذلكخالف احلق ومدع

، إذ  ا تضفيه من محاية بالنسبة للحائز     ، فيم بدو أمهية هذه القاعدة املوضوعية    وت
إثبات عكسـه   هذا املركز القانوين    على املتضرر من    ولعقار،  ات ملكيته   ال يكلف بإثبا  

، كان له تسلم العقار      وحكم له بامللك   من إثباا ، فإذا متكن    عن طريق دعوى امللكية   
                                                           

تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التي بـدأت        " :، على أنه  من القانون المدني المصري   ) ٩٦٧(ص المادة   تن) ١(
 " . ما لم يقم الدليل على عكس ذلك ,بها وقت كسبها
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، إذ جيوز   احلائز هو املالك حىت يثبت العكس     ، أما إذا عجز عن ذلك فيكون        من حائزه 
، وهو  يازةز مللكية العقار عن طريق احل     بعد مرور املدة القانونية الالزمة اكتساب احلائ      

 .)١(ما يعد يف أحيان كثرية أسهل له يف إثبات امللكية عن دعوى امللكية ذاا
تتمثل يف إجازة قيـام حـائز       لقاعدة املوضوعية أمهية ثانية     ويترتب على هذه ا   

، دون أي مانع قانوين من الل وتصرفلعقار بكل تصرفات املالك من استعمال واستغ     ا
 .أحد إال بإذن من القضاء 

منها محاية واضـع    لكن قُصد   ،   هبا محاية الغصب    ليس مقصوداً  ه القاعدة وهذ
 حيازة ال يشوهبا    ، عليه  للعقار وظاهراً  اً، حائز ة عام اليد ملدة حددها القانون كأصل مبد     

، كما أن القانون حيمي احليازة الفتراض أن احلائز هو يف الغالـب             أي غموض أو لبس   
 ال يكون احلائز فيها صاحب احلق فإن دعوى         وحىت يف احلاالت اليت   , )٢(احلقصاحب  

 .)٣(احليازة تقتضيها ضرورة احملافظة على الوضع الظاهر محاية لألمن والنظام
 : أن احليازة سبب للتملك مبضي املدة -ثالثاً

 أو  من حاز منقـوالً    ":من القانون املدين املصري، على أنه     ) ٩٦٨(تنص املادة   
 على منقول أو عقار دون أن يكون         عينياً أو حاز حقاً  ،   له  دون أن يكون مالكاً    عقاراً

، كان له أن يكسب ملكية الشيء أو احلق العـيين إذا اسـتمرت              ه ب هذا احلق خاصاً  
  :، علـى أنـه    )٩٦٩(، كما نص يف املـادة       " سنة ةحيازته دون انقطاع مخس عشر    

ـ    ة على عقار أو على حق عيين عقاري       إذا وقعت احلياز   -١" ن ، وكانت مقترنة حبس
ب تكون مخس   ، فإن مدة التقادم املكس    تندة يف الوقت ذاته إىل سبب صحيح      النية ومس 
 والسـبب   -٣. افر حسن النية إال وقت تلقـي احلـق        وال يشترط تو   -٢. سنوات

حلق الذي يـراد    ا بلشيء أو صاح  ا الصحيح سند يصدر من شخص ال يكون مالكاً       
 . " للقانون طبقاً، وجيب أن يكون مسجالًكسبه بالتقادم

                                                           
 ,الحيازة من الناحية المدنية والجنائية واألحـوال الشخصـية     الموسوعة الشاملة في     ,معوض عبد التواب  ) ١(

  .١٧ص     
 . ٨٦ ص ٤٩ بند ,الوسيط في شرح قانون القضاء المدني, يفتحي وال) ٢(

  .٢٢٨ص, ١١٦بند , الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية, أحمد السيد صاوي    * 
  .٨٦ ص ٤٩ بند ,الوسيط في شرح قانون القضاء المدني, فتحي والي) ٣(
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كسـبب  اعتداد القانون املصـري صـراحة باحليـازة        ومن هنا يتضح مدى     
، وهو ما يسمى بالتقادم املكسب للملكية، وقـد ميـز           الكتساب امللكية مبضي املدة   

 سوء نيـة    ، والعربة يف حسن أو     أو بسوء نية   ن اكتساب احليازة حبس   القانون بني حالة  
، وال ينقـل    ، فهو غصب للعقار   ليس حقه  أنه   اً، فإذا كان عامل   احلائز بوقت تلقيه احلق   

 .)١(ن وقت كسبها وتوافر شروط حيازا مامللكية إال مبضي مخسة عشر عاماً
هو جيهل أنه يعتدي على مال الغري، فإنه يكـون           الشخص احلق و   ىأما إذا تلق  

يعـد   -١": ، بقوهلا من القانون املدين  ) ٩٦٥(، وهو ما عربت عنه املادة        النية نحس
 كان هذا احلق    ، إال إذا  هل أنه يعتدي على حق الغري     من حيوز احلق وهو جي    حسن النية   

 -٣.  فالعربة بنية من ميثله    معنوياًاحلائز شخصاً   إذا كان   ف -٢.  عن خطأ جسيم   ناشئاً
 هذه  ، فيكون للشخص يف   )٢(" ما مل يقم الدليل على العكس      وحسن النية يفترض دائماً   

، والعـربة    سنوات فقط   على حيازته له مخس    ، إذا مضت  احلالة اكتساب ملكية العقار   
 .)٣(كما سبق ووضحنا بوقت تلقي احلق

وتظهر أمهية هذه القاعدة من الناحية املوضوعية، يف حسم احليـازة لفكـرة             
ار حمل احليازة كمـا     ، إذ يستطيع احلائز من البداية أن يستعمل العق        وايةامللكية بداية   
مضت املدة الالزمـة حليـازة      لعقار إذا   الكيته  ، كما يكون له تثبيت م     لو كان مالكاً  

 .)٤( عليه باحليازة عن إثبات ملكيته طوال تلك املدةى، وعجز املدعالعقار
 

 الفرع الثاين 
 املوضوعيةاملدنية وسائل احلماية 

، تتمثل يف دعوى وقف األعمـال       ية احليازة من الناحية املوضوعية    وسائل محا 
 ألمهية هذه   ، ونظراً يازة، ودعوى استرداد احل   يازةديدة ، ودعوى منع التعرض للح     اجل

، فإنه من الضروري تناول دعاوى      ماية احليازة من الناحية املدنية    الوسائل املوضوعية حل  
 :كما يلياحليازة 

                                                           
 .٨٦٣ ص٢٨٩ بند ٩ج , لجديدالمدني ا الوسيط في شرح القانون ,عبد الرزاق أحمد السنهوري) ١(
  ..٨٦٣ص, ٢٨٩بند, ٩ج, المرجع السابق) ٢(
, الحيازة من الناحية المدنية والجنائية واألحـوال الشخصـية       الموسوعة الشاملة في     ,معوض عبد التواب  ) ٣(

 . وما بعدها٣٠٠ص 
  .١٨, ١٧ص, المرجع السابق) ٤(
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 دعوى وقف األعمال اجلديدة: أوالً
 :دعوى وقف األعمال اجلديدة وسببهااملقصود ب -١

 أو حلق عيين على من شرع يف عمل لو مت           هي الدعوى اليت يرفعها احلائز لعقار     
وم على أسـاس منـع الضـرر        تقوهي  , )١( للحائز يف حيازته    بالفعل ألصبح تعرضاً 

، ملنع االعتداء على احليازة قبل وقوعه       فهي ال تعدو أن تكون دعوى وقائية      ،  املستقبلي
ي لو مت ، الذعمال اجلديدة هو منع متام العمل    ، إذ اهلدف من دعوى وقف األ      )٢(بالفعل

 يقع   سوف يمستقبل ، إذ تقوم الدعوى على ضرر     )٣( للحائز يف حيازته   ألصبح تعرضاً 
، مارات تدل عليه  أ، لوجود عالمات و   لو مت هذا العمل، وهو ما يعين باحتمالية الضرر        

 شـأا أن    تتمثل يف شروع الشخص أو بدئه بالفعل يف القيام بتلك األعمال اليت من            
 .دد احلائز يف حيازته

:  على أنـه   من القانون املدين املصري   ) ٩٦٢/١(، نصت املادة     لذلك وتطبيقاً
مـن  له سنة كاملة وخشي ألسباب معقولة التعرض له           واستمر حائزاً   من حاز عقاراً  "

ذه  وقف ه  ، طالباً كان له أن يرفع األمر إىل القاضي      ،  جراء أعمال جديدة دد حيازته    
الذي يكون من    عام على البدء يف العمل       قض، ومل ين  األعمال بشرط أال تكون قد متت     

 ."شأنه أن حيدث الضرر
ـ    األعمال اجلديدة وقف  سبب يف رفع دعوى     ويرجع ال  دعى عليـه    إىل قيام امل

، إذ يفتـرض  )٤( للحائز يف حيازته، لو متت ألصبحت تعرضاًبعمل أو مبجموعة أعمال   
 عليه، وأن   ىار املدع ، وقع على عق    للحائز يف املستقبل    سيشكل تعرضاً  أن العمل الذي  

                                                           
 . ٢٤٠ ص ١٢١بند , لمرافعات المدنية والتجارية الوسيط في شرح قانون ا,أحمد السيد صاوي )١(

, ٢٣٦ص, ٥١بنـد , دراسة تأصيلية للحيازة من الناحيتين المدنيـة والجنائيـة        , الحيازة, محمد المنجي * 
, الدعوى التي يرفعها الحائز ضد الغير الذي شرع في عمل لو تم ألصبح تعرضاً للحيازة              : "وعرفها بأنها 

 ". العملوذلك بطلب منعه من إتمام هذا
  .٢٧١ ص ١٠٣ بند , الحماية القانونية للحيازة,رمضان جمال كامل) ٢(
  .٢٤٠ص , ١٢١بند ,  الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية,أحمد السيد صاوي) ٣(
 .٢٤١ ص ١٢٣بند , المرجع السابق) ٤(

 ,المدنية والجنائية واألحوال الشخصـية     الحيازة من الناحية     الموسوعة الشاملة في   , معوض عبد التواب       *
 .٢٣٢ص       
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دعي أو احلائز    عليه، سيترتب عليه وقوع تعرض للم      ىلعمل من جانب املدع   متام هذا ا  
 .يف حيازته مستقبالً

 الدعوى عن غريها من دعاوى احليازة، يف أا يغلب عليها طـابع             تتميز هذه و

 .)١(وعدم املساس بأصل احلقملستعجلة بشرط توافر االستعجال االدعوى الوقتية أو 
 :خلاصة لدعوى وقف األعمال اجلديدة الطبيعة القانونية ا-٢

، املتمثـل يف منـع      عمال اجلديدة  تغليب الدور الوقائي لدعوى وقف األ      ىأد

، والـيت    عليه ىال اجلديدة على عقار املدع    وقوع الضرر من جراء القيام بتلك األعم      

 رفع الدعوى هـو     ف من ، وأن اهلد  لعقارا للمدعي يف حيازته     ل تعرضاً من شأا أن متث   

، إىل   دورها من وظيفة القضاء املستعجل      إىل اقتراب  ى، وهو ما أد   خشية متام التعرض  

، ا على أا من الدعاوى املسـتعجلة      استقرار جانب كبري يف الفقه والقضاء إىل تكييفه       

، كمـا   )٢(إذ اشترط جانب من الفقه ضرورة توافر االستعجال عند رفـع الـدعوى            

، تلك  )٣( عند رفع الدعوى   العملية يف الفقه ضرورة توافر املصلحة       خرآاستلزم جانب   

 ذلك يشكل تعرضاً  ، العتبار    عليه مما شرع فيه    ىنع قيام املدع  املصلحة اليت تتمثل يف م    

 . هذه األعمال بالفعل يف املستقبل، إذا ما متتللمدعي يف حيازته

 :ةالشروط الواجب توافرها لقبول دعوى وقف األعمال اجلديد -٣
ـ    اخلاصة  توافر جمموعة من الشروط    يتوقف استعماهلا على ضرورة    ب ، إىل جان

 هاوتتمثل شروط , )٤(، مثل شرط املصلحة والصفة    شروط القبول العامة يف كل دعوى     

 :فيما يليخلاصة ا
                                                           

 . ٢٧٧و  ٢٧٦ ص ١٠٩بند ,  الحماية القانونية للحيازة,رمضان جمال كامل) ١(
 .٢٣٧ص, ٥١بند, دراسة تأصيلية للحيازة من الناحيتين المدنية والجنائية, الحيازة, محمد المنجي    * 

 . وما بعدها٢٧٦ص , ١٠٩بند ,يازة الحماية القانونية للح,رمضان جمال كامل) ٢(
  .٢٠٨ و ٢٠٧ص ,  مبادئ القضاء المدني,وجدي راغب) ٣(
 ت لكـل مـن    حيث يشترط جانب في الفقه ضرورة توافر الطابع العملي على المصلحة، وأن الصفة تثب             ) ٤(

 .٢٠٨ و ٢٠٧ ص, مبادئ القضاء المدني,وجدي راغب: انظربتلك األعمال، للمزيد  حائز العقار والقائم
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 : سنة كاملة على األقل مدة حيازة املدعي للعقار حيازة قانونية-أ
فقـط دون املنقـوالت،      نية واملزروعة ب، على العقارات امل   يقتصر استعماهلا إذ  

دة ال تقل عن سنة     ملعقار حيازة قانونية    ا، حيازة املدعي    رط لقبوهلا واحلكم فيها   تويش
 .)١(كاملة

ي حيازة املدعي يف الدعوى للعقار، الذي سـيترتب         واملقصود باحليازة هنا ه   
 . حيازته له يف عليه، اعتبارها تعرضاًىعلى متام األعمال، اليت بدأ هبا املدع

، يلـزم   ماية بدعوى وقف األعمال اجلديدة    واحليازة القانونية اليت هي حمل احل     
ل يف السيطرة املادية على العقار، كما يلزم تـوافر          ، املتمث فرها توافر ركنها املادي   لتوا

 . ركنها املعنوي، املتمثل يف نية متلك العقار
ته الفعلية على العقار    ر وسيط ييد املدع وهذه احليازة جيب أن تتمثل يف وضع        

،  اليت يقوم هبا املالـك عـادة  ملدة عام كامل بنفس األعمال املاديةه ، مع قيام مدة عام 
 .خرآغموض أو التباس مع حيازة شخص وذلك دون إكراه أو 

، عـادة وم هبا املالك    لعقار بنفس األعمال اليت يق    اإذ يلزم قيام املدعي أو حائز       
، كما جيب أن ختلو حيازتـه        له ر كما لو كان مالكاً     على العقا  وهو ما يقتضي ظهوره   

 .)٢(يازة وهدوئهااحلضوح ، األمر الذي يدل على و أي إكراه أو غموضلعقار منا
ن طريق دعوى وقـف     كما يلزم لالستفادة من هذه احلماية املقررة للحيازة ع        

م مـدة  ، ويكون له ضلعقار مدة سنة كاملةاازة املدعي ، استمرار حياجلديدةاألعمال  
 .)٣(نة، إذ مل تكن حيازته قد استوفت مدة السحيازة السلف

                                                           
 ومـا   ٩٤٥ص, ٣٤٠بنـد , ٩ج  , الجديدالوسيط في شرح القانون المدني      , عبد الرزاق أحمد السنهوري   ) ١(

 .بعدها
 .٩٠و  ٨٧ص, ٥١بند ,  الوسيط في شرح قانون القضاء المدني, فتحي والي    *
 .٢٤٠ص , ١٢١بند ,  الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية,أحمد السيد صاوي    * 
 .٢٧٥و  ٢٧٤ص , ١٠٦ بند , الحماية القانونية للحيازة,رمضان جمال كامل    * 
 , الحيازة من الناحية المدنية والجنائية واألحوال الشخصـية        الموسوعة الشاملة في  , معوض عبد التواب      * 
 .٢٣٣ص        

 .٢٣٨ص, ٥٢بند, والجنائيةدراسة تأصيلية للحيازة من الناحيتين المدنية , الحيازة, محمد المنجي) ٢(
 . ٩٤٥ص , ٣٤٠بند ,  ٩ج ,الجديد الوسيط في شرح القانون المدني ,عبد الرزاق أحمد السنهوري) ٣(

, ٥٢بنـد   ,  دراسـة تأصـيلية للحيـازة مـن النـاحيتين المدنيـة والجنائيـة               الحيازة ,محمد المنجي *     
 .٢٤٠و٢٣٩ص
 .٢٧٥ و ٢٧٤ ص ,١٠٦بند , يازة الحماية القانونية للح, رمضان جمال كامل    *
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 : للحائز يف حيازتهمت ألصبح تعرضاً عليه يف عمل لو ى شروع املدع–ب
ع وقوع  ، أا وسيلة من وسائل من     صود من دعوى وقف األعمال اجلديدة     املق

 دعـوى    لقبـول  ، إذ ينبغي  التعرض املستقبلي للحيازة، فهي وسيلة موضوعية وقائية      
، من شأنه لـو مت       عليه ىون هناك عمل مادي من املدع     ، أن يك  وقف األعمال اجلديدة  

، مـن   هو احلال يف شروعه يف بناء حائط    ، كما لعقارا للحائز يف حيازته     ح تعرضاً ألصب
 .)١( عليهىل ارتفاق مقرر له على عقار املدعشأنه لو مت أن مينع احلائز من استعما

 عليه بالشروع يف عمل من شـأنه لـو مت           ىيام املدع  املتمثل يف ق   الشرطوهذا  
، يعد مبثابة السبب يف قبول دعـوى وقـف          لعقارا للمدعي يف حيازته     ح تعرضاً ألصب

 . املستعجلممام القضاء املوضوعي أ، سواء أ)٢(األعمال اجلديدة
 ، إذا مل تصل األعمال    ز قبول دعوى وقف األعمال اجلديدة     ، جيو اوللعلة نفسه 

 ىن املـدع  ع، كأن تكون هذه األعمال الصادرة       شروع والبدء يف التنفيذ    ال  درجة إىل
 عليه مبجرد التحضري للقيام هبذه األعمال،       ى املدع ، كما لو قام   )٣(عليه وشيكة الوقوع  

املستقبل، كما لو صرح    وبشرط وجود ما يدلل على اعتزامه القيام بتلك األعمال يف           
 .بذلك مثالً

 ىل دعوى وقف األعمال اجلديدة، طاملا مل يقم املدع  ز قبو ال جيو  وهذا يعين أنه    
 . للمدعي يف حيازته يف املستقبلضاًعليه بأي عمل من شأنه أن يعد تعر

لعمل وإال سقط حقه يف رفـع        أن يرفع املدعي الدعوى خالل سنة قبل متام ا         – جـ
 :الدعوى

 راًمن حاز عقـا    ": على أنه  من القانون املدين املصري   ) ٩٦٢/١(تنص املادة   
من جـراء أعمـال      له سنة كاملة وخشي ألسباب معقولة التعرض له          واستمر حائزاً 

                                                           
 . ٢٤٠ص, ١٢١بند ,  الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية,أحمد السيد صاوي) ١(

 .٢٣٦ص , ٥١ بند ,لجنائيةوالمدنية   من الناحيتيندراسة تأصيلية للحيازة,  الحيازة,محمد المنجي    * 
  .٢٤١ص , ١٢٣بند , فعات المدنية والتجارية الوسيط في شرح قانون المرا,أحمد السيد صاوي) ٢(
 .٢٠٧ مبادئ القضاء المدني،  ص ,وجدي راغب) ٣(

 ,الحيازة من الناحية المدنية والجنائية واألحوال الشخصـية       الموسوعة الشاملة في     ,معوض عبد التواب      * 
 .٢٣٣ص      
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ـ   ، طالباً كان له أن يرفع األمر إىل القاضي      ،  جديدة دد حيازته   ذه األعمـال    وقف ه
الذي يكون من شأنه أن     ، ومل ينقض عام على البدء يف العمل         بشرط أال تكون قد متت    

 ".حيدث الضرر
 األعمال اجلديدة تسقط إذا مل ترفع خالل سنة مـن           وعليه، فإن دعوى وقف   

 عليـه يف  ىيشرع فيه املـدع ، أي من اليوم الذي داية األعمال أو الشروع يف بدئها   ب
، فـإذا تعـددت   ت يف املستقبل   للمدعي يف حيازته لو مت     ، اليت ستمثل تعرضاً   األعمال

واحد بشـرط   األفعال أو تتابعت فالعربة بكل األعمال إذا كانت صادرة من شخص            
، إذا   لرفـع الـدعوى    اًبار كل عمل ميثل سـبب     ، والعربة باعت  ترابط هذه األعمال معاً   

 .)١(صدرت عن أشخاص متعددين
 من اليوم الذي تبـدأ      ويشترط رفع دعوى وقف األعمال اجلديدة خالل سنة       

قط احلق يف   ، إذ يس  األعمال قد متت قبل انقضاء السنة     أال تكون هذه    و،  فيه األعمال 
ن يوم بدء األعمال اجلديدة، إذا كان        سنة م  عوى وقف األعمال، ولو مل تنقضِ     رفع د 
 اً بالفعل ماله تعرض ، األمر الذي جيعل من أع     ليه قد قام باألعمال كلها بالفعل      ع ىاملدع
 .)٢(عرض للعقارت، وهو ما جييز له رفع دعوى منع ال يف حيازتهحائزلل
  :ل اجلديدة حتديد احملكمة املختصة بدعوى وقف األعما-٤

 ، يكون وفقـاً    املوضوعية بوقف األعمال اجلديدة    حتديد االختصاص بالدعوى  
، إذ تقدر قيمتها بقيمة العقار      ختصاص القيمي يف قانون املرافعات    للقواعد العامة يف اال   

 .)٣(من قانون املرافعات) ٣٧/١( للمادة الواقع عليه األعمال ، وهو ما يتم وفقاً
                                                           

 .٢٤١ص , ٥٢ بند , المدنية والجنائيةدراسة تأصيلية للحيازة من الناحيتين ,  الحيازة,محمد المنجي) ١(
 .٢٤٢ص , ١٢٣بند ,  الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية,أحمد السيد صاوي) ٢(

 .٩٧ص , ٥٦بند ,  الوسيط في شرح قانون القضاء المدني,فتحي والي     *
 .٢٤١ص , ٥٢ بند ,ة والجنائيةدراسة تأصيلية للحيازة من الناحيتين المدني,  الحيازة,محمد المنجي    * 
 ,الحيازة من الناحية المدنية والجنائية واألحوال الشخصـية       الموسوعة الشاملة في     ,معوض عبد التواب      * 
 .٢٣٤ص       

 .٢٤٤و٢٤٣ص, ٥ بند ,دراسة تأصيلية للحيازة من الناحيتين المدنية والجنائية, الحيازة, محمد المنجي) ٣(
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  : األعمال اجلديدة وأثره على مراكز اخلصوم احلكم يف دعوى وقف-٥
، سلطة احملكمـة يف     من القانون املدين  ) ٩٦٢(حددت الفقرة الثانية من املادة      

، وللقاضي أن مينع استمرار األعمال    ": ا، بقوهل كم يف دعوى وقف األعمال اجلديدة     احل
ـ     ، ويف كلتا احلالتني جيوز للق     ن يأذن يف استمرارها   أو أ  دمي كفالـة   اضي أن يـأمر بتق

صالح الضرر الناشـئ عـن هـذا         إل ، ضماناً مناسبة، تكون يف حالة وقف األعمال     
،  على استمرارها كان على غـري أسـاس        ، مىت تبني حبكم ائي أن االعتراض      الوقف

عمال كلها أو بعضـها      إلزالة هذه األ    ضماناً  العمل وتكون يف حالة احلكم باستمرار    
 ".ذا حصل على حكم ائي يف مصلحتهإ الذي يصيب احلائز  للضررإصالحاً

 قدر صحة ما يستند إليـه       اإذ،  كم بوقف تلك األعمال    احل  جيوز للقاضي  لذا
، مبثابة تعرض للمدعي يف حيازته للعقار يف        وأن استمرار تلك األعمال ومتامها    ،  احلائز

 .)١(املستقبل
 احلكـم  مناسبة تكون يف حالـة    كفالة  أن يأمر بتقدمي    ، جيوز له    ويف هذه احلالة  

 متكن حبكم   وقف تلك األعمال، إذا   بوقف األعمال ضماناً إلصالح الضرر الناشئ من        
 .)٢(ائي من إثبات عكس ما قضى القاضي يف دعوى وقف األعمال

، سلطة احلكـم باسـتمرار      لقاضي املدين أيضا يف تلك الدعوى     كما يكون ل  
ني له عدم صحة ما استند      ، وذلك إذا تب    بتلك األعمال اجلديدة   القيامه يف    علي ىاملدع

 .)٣(إليه املدعي يف دعوى وقف األعمال اجلديدة
                                                           

 .٢٤١ص , ١٢٢بند ,  الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية,أحمد السيد صاوي )١(
 .٢٠٩مبادئ القضاء المدني ، ص , وجدي راغب     *
 .٢٤٤ص , ٥٣بند , دراسة تأصيلية للحيازة من الناحيتين المدنية والجنائية, الحيازة, محمد المنجي    * 
  .٢٧٩ص , ١١٠ بند ,ة الحماية القانونية للحياز,رمضان جمال كامل    * 

 .٢٠٩ص , مبادئ القضاء المدني, وجدي راغب )٢(
 .٢٤١ص , ١٢٢بند , الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية, أحمد السيد صاوي    * 
 .٢٤٤ص, ٥٣بند , دراسة تأصيلية للحيازة من الناحيتين المدنية والجنائية, الحيازة, محمد المنجي    * 
 .٢٧٩ص , ١١٠بند ,  الحماية القانونية للحيازة,ان جمال كاملرمض    * 

 .٢٤١ ص ١٢٢بند ,  الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية,أحمد السيد صاوي) ٣(
 .٢٤٤ص , ٥٣ بند ,ةالجنائيو من الناحيتين المدنية دراسة تأصيلية للحيازة, الحيازة, محمد المنجي    * 
 .٢٧٩ص , ١١٠ بند , الحماية القانونية للحيازة, كاملرمضان جمال     * 
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بعض ويف هذه احلالة، جيوز له احلكم بكفالة تناسب ما ميكن املدعي من إزالة              
 .)١(ثبت املدعي حبكم ائي أحقيته يف وقف تلك األعمالأ، إذا تلك األعمال أو كلها

 ى ويف أدلة املـدع   يدععوى امل كما يكون للمحكمة يف حالة عدم التأكد من د        
، ويف هذه احلالة جيوز هلا احلكـم         للمنطق العادي برفض الدعوى     وفقاً عليه، أن حتكم  

 .)٢(بالكفالة اليت تناسب إزالة بعض تلك األعمال أو كلها
إذ اهلدف من الدعوى هو      ال جيوز للمحكمة أن حتكم بإزالة األعمال اجلديدة       و

 .)٣(الوقف وليس اإلزالة
 التعرضدعوى منع :  ثانياً
 :املقصود بدعوى منع التعرض للحيازة وسببها  -١

دعوى منع التعرض للحيازة هي الدعوى اليت يرفعها احلائز بقصد منع تعرض            
 .)٤(وقع له يف حيازته

هو اإلجراء املادي أو القانوين      ":والتعرض كما وضحته حمكمة النقض املصرية     
مبجـرد   ":، وأن هذا التعرض يتحقق    )٥(" احليازة املوجه للحائز مبا يتعارض مع حقه يف      

، جتيز  دعاء حيازة احلائز للعقار   اتعترض  ، فأي منازعة    )٦("تعكري احليازة واملنازعة فيها   
 .للحائز حيازة قانونية رفع دعوى منع التعرض ضد هذا املتعرض 

ض ، وهذا التعـر   ثل السبب يف رفع دعوى منع التعرض      ملعىن مي  هبذا ا  والتعرض
أو ، فكل إجراء يكون بقصد منع احلائز من حيازتـه    ع إىل تعرض مادي أو قانوين     يتنو

                                                           
  .٢٤١ص , ١٢٢بند ,  الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية,أحمد السيد صاوي) ١(
 .٢٨٠ص , ١١٠ بند ,الحماية القانونية للحيازة, رمضان جمال كامل) ٢(
 . ٩٤٨و٩٤٧ص, ٣٤٣بند , ٩ ج ,جديددني الالوسيط في شرح القانون الم, عبد الرزاق أحمد السنهوري )٣(
 .٢٣٢ص , ١٢٠ بند ,  الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية,أحمد السيد صاوي) ٤(

 .٢٢٦ص , ٤٧ بند ,الجنائية و من الناحيتين المدنيةدراسة تأصيلية للحيازة,  الحيازة,محمد المنجي    * 
، ١٥٥٦ص  , ٤٥س  , م  ١٩٩٤ / ١٢ / ٧ ق جلسـة     ٦٠نة   لس ٩٧٨نقض مدني مصري، الطعن رقم      ) ٥(

 الحيازة من الناحية المدنية والجنائية واألحوال       الموسوعة الشاملة في  , معوض عبدالتواب : مشار إليه في  
 .٢١٧ص, الشخصية

: مشار إليـه فـي    ،  ١١١٢ص  , ١٤ السنة   م١٩٦٣ / ١١ / ٢٨نقض مدني مصري ، نقض مدني في        ) ٦(
,  الحيازة من الناحية المدنية والجنائيـة واألحـوال الشخصـية     وعة الشاملة في  الموس, عبدالتواب معوض

 .٢٠٢ص
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ـ     اً كان حائز  ، سواءً ادعاء حق يتعارض مع حق احلائز      طة، خيـول    بنفسـه أو بالواس
 .، ألن يطلب احلماية املقررة للحيازة بدعوى منع التعرض املتعرض هلذا التعرض

 من حـاز  ": ، على أنه  ن املدين املصري   من القانو  )٩٦١(، نصت املادة     لذلك وتطبيقاً
، جاز أن يرفع خـالل   له سنة كاملة، مث وقع له تعرض يف حيازته      واستمر حائزاً  اًعقار

 ". التعرض هذانعالسنة التالية دعوى مب
، من حيث اشـتراط     ض عن دعوى استرداد احليازة     دعوى منع التعر   وتتميز

 احلائز املادي أو    ، فال جيوز رفعها من    يةأو قانون حيازة املدعي فيها للعقار حيازة أصلية       
، كما أنه ال جيوز رفعها قبل مضي عام كامل على األقل على حيـازة               العرضي للعقار 

، ولـو مل    ، خبالف دعوى استرداد احليازة، اليت جيوز قبوهلا       )١(ار حمل احليازة  احلائز للعق 
، أو كانـت  بالقوةة فقده للحيازة ، وذلك يف حال على حيازة املدعي سنة كاملة نقِضي

 .)٢(حيازته أحق بالتفضيل من حيازة احلائز
  : الطبيعة القانونية اخلاصة لدعوى منع التعرض للحيازة-٢

، محاية مستقلة   للحيازة عن طريق دعوى منع التعرض      أن احلماية املقررة     الواقع
رف النظر  ، إذ حيمي القانون احليازة لذاا وبص       أصل احلق   عن احلماية املقررة عن    اًمتام

وضوعية عن طريق دعوى    ، ولكن طلب احلماية امل     أو غري مالك   اًعن كون احلائز مالك   
يازة احل، إذا كانت    طلب احلماية نفسها بصفة مستعجلة     مع، ال يتعارض    منع التعرض 

، مع توافر االستعجال كشرط عام لقبول كـل         اً جدي اًظاهرة وغري متنازع عليها نزاع    
، إذ ال   لشروط أو مربرات القضاء املسـتعجل      مع توافر ا   ، أي )٣(الدعاوى املستعجلة 
وب تصور نزاع موضوعي   ، وج لقبول القضاء املستعجل ألمر معني    يشترط بصفة عامة    

لقضائية الكاملة يف   ن القضاء املستعجل قد يؤدي إىل حتقيق احلماية ا        إ، بل   يف املستقبل 
                                                           

 ومـا   ٩٢٧ ص   ٣٢٩ بنـد    ٩ ج   ,جديد الوسيط في شرح القانون المدني ال      ,عبد الرزاق أحمد السنهوري   ) ١(
 .بعدها 

 .مدني مصري) ٩٥٩(المادة  انظر) ٢(
 .٢٤٨ و ٢٤٧ص , ١٢٦بند ,  المدنية والتجاريةالوسيط في شرح قانون المرافعات, أحمد السيد صاوي) ٣(
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، اع من الناحية العمليـة  ينهي الرت  ، قد بعض األحيان، إذ احلكم املستعجل رغم وقتيته      
، وقـد يـؤدي     تعجل دون التجاء للقضاء املوضوعي    قد يرتضي اخلصوم احلكم املس    ف

 عليه مـن اللجـوء للقضـاء        ، مينع احملكوم  م املستعجل إىل إنشاء مركز واقعي     احلك
 .)١(مستأجر من العني وتسليمها للمؤجر، كما هو احلال يف احلكم بطرد املوضوعي

 :فرها يف دعوى منع التعرض للحيازةواالشروط الواجب ت -٣
 عـدة شـروط     ،من القانون املدين املصري   ) ٩٦١( لنص املادة    يشترط وفقاً 

 :  هيلقبول دعوى منع التعرض
 :ل على األقل حيازة املدعي للعقار حيازة قانونية ملدة عام كام–أ

, )٢(، حيازة املدعي للعقار حيـازة قانونيـة       يشترط لقبول دعوى منع التعرض    
، هو سيطرة املدعي على العقار سيطرة مادية         املدعي للعقار حيازة قانونية    معىن حيازة و

 .)٣( أو صاحب حق عيين عليهاً لهأو فعلية باعتباره مالك
، أي  )٤(توافر عنصريها املـادي واملعنـوي     وتتوافر احليازة القانونية للمدعي، ب    

ضع يد املدعي على    حقق بو ، وهو ما يت   ة املدعي على العقار سيطرة فعلية     ينبغي سيطر 
املالك أو صاحب احلـق العـيين       ، مع قيامه بنفس األعمال املادية اليت يقوم هبا          العقار
، ووضـوح ذلـك      له اًره مالك ، وهو ما يقتضي ظهور املدعي على العقار باعتبا        عادة

 .)٥(أي إكراه أو لبس أو غموض أو خفاء، مع خلو حيازته من وهدوئه
                                                           

 .٣٨٨ و ٣٨٧ ص ,٢٢٨ بند , المرجع السابق)١(
 . وما بعدها ٨٧ص , ٥١بند , الوسيط في شرح قانون القضاء المدني , فتحي والي) ٢(

 .٢٣٢ص , ١٢٠بند ,  الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية,أحمد السيد صاوي    * 
 . وما بعدها ٢٠٠ص , ٨٤بند , ١ج , القانون القضائي الخاص, اهيم نجيب سعدإبر    * 
 ,  الحيازة من الناحية المدنية والجنائية واألحوال الشخصـية        الموسوعة الشاملة في  , معوض عبد التواب      * 

 .١٨٨ص 
, ٤٨ بنـد    ,الجنائيـة المدنيـة و  مـن النـاحيتين     دراسة تأصـيلية للحيـازة      , الحيازة, محمد المنجي     * 
  .٢٢٩و٢٢٨ص

 .٢٣٢ص , ١٢٠بند ,  الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية,أحمد السيد صاوي) ٣(
 .٨٨, ٨٧ص, ٥١بند, الوسيط في شرح قانون القضاء المدني, فتحي والي) ٤(
 .٩٣٠-٩٢٧ص, ٣٢٩بند, ٩ج, الوسيط في شرع القانون المدني الجديد, عبدالرزاق أحمد السنهوري) ٥(

 .٢٣٣ص , ١٢٠بند ,  الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية,أحمد السيد صاوي    * 
, الموسوعة الشاملة في الحيازة من الناحية المدنية والجنائية واألحوال الشخصـية          , معوض عبدالتواب     * 
 .١٨٨ص



 
 

-١٨٢-

ة جيب أن تكون حيازة مستمرة ملدة عام كامـل علـى            وهذه احليازة القانوني  

 حيازة املـدعي مـدة سـنة        ، إذا مل تستمر   ، فال جيوز قبول دعوى منع التعرض      األقل

 .)١(كاملة

وعليه ال جيوز رفع دعوى منع التعرض للحيازة من صاحب حق انتفـاع أو              

 . )٢(، فهؤالء مجيعا حائزون عرضيون حلق امللكيةو املستأجراملرن أ

 :ته بشكل يتعارض مع حيازته للعقار وقوع تعرض للمدعي يف حياز– ب
 يتضمن بطريق مباشر أو     ،ويقصد بالتعرض، كل عمل مادي أو تصرف قانوين       

 .)٣(دعاء حق فيه منازعة للمدعي يف حيازته أو إنكار هلاا، غري مباشر

فاد من قضاء   ،  مست  ب لرفع دعوى منع التعرض     للتعرض املوج  وهذا التعريف 

اإلجراء املادي أو القانوين املوجه      ":، بأنه كمة النقض املصرية، واليت عرفت التعرض     حم

مبجرد تعكـري   ": ، وأن هذا التعرض يتحقق    )٤("للحائز مبا يتعارض مع حقه يف احليازة      

 . باحلائزض أن يكون قد أحلق ضرراً، وال يشترط لتحقق التعر)٥(احليازة واملنازعة فيها

 صدور عمل مادي أو تصرف قانوين     ،  عوى منع التعرض  وعليه، ينبغي لقبول د   

، سواء  ، أو يعكر من شأا     مع حيازته  اًعلى حيازة احلائز، أو يشكل تعارض      ميثل تعدياً 

 .)٦(التعارض بشكل مباشر أو غري مباشركان ذلك التنازع أو 
                                                           

 .٩٢٩ص, ٣٢٩بند, ٩ج, ديدالوسيط في شرع القانون المدني الج, عبدالرزاق أحمد السنهوري) ١(
 .٢٥٣ و ٢٥٢ص, الحماية القانونية للحيازة, رمضان جمال كامل*     

 . ٩٢٨ص, ٣٢٩بند, ٩ج, الوسيط في شرح القانون المدني الجديد, عبدالرزاق أحمد السنهوري) ٢(
 . ٢٠٩ و ٢٠٨ص , ٨٦بند , ١ج ,  القانون القضائي الخاص, إبراهيم نجيب سعد) ٣(

  .٢٠١ص ,  مبادئ القضاء المدني,وجدي راغب: هذا ريب منق*     
مشار إليه  ،  ١٥٥٦ص, ٤٥س, م٧/١٢/١٩٩٤ ق جلسة    ٦٠ لسنة   ٩٧٨نقض مدني مصري، الطعن رقم      ) ٤(

, الموسوعة الشاملة في الحيازة من الناحية المدنية والجنائية واألحوال الشخصية         , معوض عبدالتواب : في
 .٢١٧ص

: مشار إليـه فـي     ،   ١١١٢ ص   ١٤ السنة   م١٩٦٣ / ١١ / ٢٨ي في   نقض مدني مصري ، نقض مدن     ) ٥(
, الموسوعة الشاملة في الحيازة من الناحية المدنية والجنائيـة واألحـوال الشخصـية       , عبدالتواب معوض

  .٢٠٢ص
 .٩٣١ص , ٣٣١بند , ٩ج , جديدالوسيط في شرح القانون المدني ال, عبد الرزاق أحمد السنهوري) ٦(
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  :رفع الدعوى خالل سنة من وقوع التعرض حليازة املدعي – جـ
 مـن    التعرض، أن يرفع املدعي الدعوى خالل سنة       يشترط لقبول دعوى منع   

 .)١(وقوع التعرض
هو احلال مـن     هو أنه كما      مدة السنة حليازة املدعي للعقار     والعلة من اشتراط  

قانون املصري  ، للحفاظ على األمن واالستقرار يف اتمع، فإن ال        تقرير دعاوى احليازة  
 .يف اتمع، قرينة على استقرار األوضاع جيعل من فوات الوقت
، خالل سنة من التعرض   ،  قانون ميعاد رفع دعوى منع التعرض     وعليه، جعل ال  

 .)٢(ها سقوط احلق يف رفع دعوى منع التعرضئيترتب على انتهاف
ييز بني مدة حيازة املدعي للعقار، كشرط لقبول دعـوى منـع            وهنا يلزم التم  

عـوى  ، إذ جيب لقبول د    ز له خالهلا رفع دعوى منع التعرض      ، واملدة اليت جيو   التعرض
، فال جيوز له قبل مـرور       ازة املدعي للعقار مدة سنة كاملة     ، أن تستمر حي   منع التعرض 
وكذلك جيب لقبول دعـوى منـع       ،  قل حليازته رفع دعوى منع التعرض     سنة على األ  

سـتقل عـن    ، وهو شرط م   خالل سنة من وقوع التعرض    ، أن ترفع الدعوى     التعرض
ق حبيـازة   ، املتعل ى عدم توافر الشرط األول    ذ يترتب عل  ، إ شرط حيازة املدعي للعقار   

، خبالف احلال بالنسبة لتخلف     املدعي للعقار ملدة سنة، عدم قبول دعوى منع التعرض        
فيترتب عليه سـقوط احلـق يف       ،  تعلق مبيعاد رفع دعوى منع التعرض     الشرط الثاين امل  

 .الدعوى
                                                           

 .٩٣٩ص,٣٣٧بند , ٩ ج,سابقالمرجع ال) ١(
 .٨٩ص, ٥٢بند , الوسيط في شرح قانون القضاء المدني, فتحي والي    * 
 .٢٠٤ص, مبادئ القضاء المدني,  وجدي راغب    *
 .٢٣٧ ص , ١٢٠ بند ,الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية, أحمد السيد صاوي    * 
 . وما بعدها٢١٢ ص٨٧بند , ١ج , ي الخاصالقانون القضائ, إبراهيم نجيب سعد    * 
 .٢٣٠ص , ٤٨بند , الجنائيةالمدنية و من الناحيتين دراسة تأصيلية للحيازة, الحيازة, محمد المنجي    * 

 .٩٤٠ص, ٣٣٧بند , ٩ج , الجديدالوسيط في شرح القانون المدني , عبد الرزاق أحمد السنهوري) ٢(
 .٢٠٤ص, ي مبادئ القضاء المدن,وجدي راغب    * 
 .٢٣٩ص, ١٢٠بند , الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية, أحمد السيد صاوي    * 
 .٢٣٠ص , ٤٨بند , الجنائيةومن الناحيتين المدنية دراسة تأصيلية للحيازة ,  الحيازة,محمد المنجي    * 
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نع التعـرض    دعوى م  عف عن كيفية احتساب مدة السنة اليت جيوز خالهلا ر         أما
، بني رأي يذهب إىل احتساب      قد اختلف الفقه يف هذا الشأن     ف, للحيازة يف هذه احلالة   

، ورأي يرى يف احتساب مدة السنة مـن أول          )١(خر األعمال املتتابعة  آمدة السنة من    
، فيكون له رفع دعوى منع التعـرض      )٢( للحائز يف حيازته   األعمال اليت تشكل تعرضاً   

 .خالهلا
دى استقالل تلك األعمال    ، يتوقف على م   ، أن ترجيح أي من الرأيني     حلقيقةوا

، فتحسب مـدة    تتابعة حبيث ال ميكن الفصل بينها     ، فإذا كانت األعمال م    عن بعضها 
، ةأما إذا استقل كل تعرض على حـد       ،  خر هذه األعمال  آ باب التيسري من     السنة من 
 لكل عمل مستقل، ميثل تعرضاً     مدة السنة لرفع دعوى منع التعرض، بالنسبة         فتحسب

، فلـه   للخصم اًإذ احلق يف رفع الدعوى بصفة عامة، يكون اختياري        , للحائز يف حيازته  
 .)٣(استعماله أو عدم استعماله

 :ى منع التعرض للحيازة وإجراءاا االختصاص القيمي واحمللي بدعو-٤
سـاس  ، علـى أ ى املوضوعية مبنع التعرض للحيازةيتحدد االختصاص بالدعو 

، ص على اختصاص احملكمة االبتدائيـة      تن ، اليت قواعد العامة يف االختصاص القيمي    ال
، واختصـاص احملكمـة اجلزئيـة       يت تتجاوز قيمتها عشرة آالف جنيـة      بالدعاوى ال 

من قانون ) ٤٢(تنص املادة هاً حيث   بالدعاوى اليت ال تتجاوز قيمتها عشرة آالف جني       
 يف الدعاوى    حمكمة املواد اجلزئية باحلكم ابتدائياً     ختتص ":املرافعات املصري، على أنه   

 نتـهائياً ا، ويكون حكمها    هاًاملدنية والتجارية، اليت ال تتجاوز قيمتها عشرة آالف جني        
:  على أنه  )٤٧(، كما تنص املادة     "…إذا كانت قيمة الدعوى ال تتجاوز ألفي جنيه         

الدعاوى املدنية والتجاريـة، الـيت       يف مجيع    ختتص احملكمة االبتدائية باحلكم ابتدائياً    " 
 إذا كانـت قيمـة      ليست من اختصاص حمكمة املواد اجلزئية، ويكون حكمها انتهائياً        

                                                           
 .٩٤٠ص, ٣٣٧بند, ٩ج, عبدالرزاق أحمد السنهوري،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد) ١(

 .٢٣٩ص, ١٢٠بند, الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية, أحمد السيد صاوي    * 
  .٢٠٤ص ,  مبادئ القضاء المدني,وجدي راغب) ٢(
  .٥٤ص , ٢٧ بند ,الوسيط في شرح قانون القضاء المدني, فتحي والي) ٣(
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 ألحدث تعديالت قانون املرافعـات      وذلك وفقاً "الدعوى ال جتاوز عشرة آالف جنيه       
، والقانون رقم   م١٩٩٢لسنة  ) ٢٣(، بالقانون رقم    م١٩٦٨لسنة  ) ١٣(احلايل رقم   

) ١٣(من قانون املرافعات املصري رقـم       ) ٣٧(تنص املادة   و, م١٩٩٩نة  لس) ١٨(
: ، على أنـه م١٩٩٩لسنة ) ١٨(، على حسب تعديالته بالقانون رقم      م١٩٦٨لسنة  

الدعاوى اليت يرجع يف تقدير قيمتها إىل قيمة العقار، يكون تقدير هذه القيمة باعتبار              "
، فإذا كان   ، إذا كان العقار مبنياً     عليه مخسمائة مثل من قيمة الضريبة األصلية املربوطة      
 من قيمة الضريبة األصلية، فإذا كان       من األراضي يكون التقدير باعتبار أربعمائة مثلٍ      

 ."العقار غري مربوط عليه ضريبة قدرت احملكمة قيمته
قاعدة يف قانون املرافعات املصـري، هـي        ، فال أما بالنسبة لالختصاص احمللي   

، فيجـب   ستثناء الدعاوى املتعلقة بالعقـار    ، با )١( عليه ىدعاختصاص حمكمة موطن امل   
 ، ومـن كمة اليت يقع يف دائرا العقار، وهو استثناء على خالف األصل   رفعها أمام احمل  

 .)٢(لعام، لتعلقه بالنظام امث جيب عدم االتفاق على خمالفته
وعليه يتحدد االختصاص املوضوعي بكل من دعوى وقف األعمال أو دعوى           

مبين ، على أساس ما إذا تعلقت الدعوى بعقار         التعرض أو دعوى استرداد احليازة     منع
ـ   بكل منه  ، ويكون خمتصاً  أو كان من األراضي الزراعية     ا احملكمـة اجلزئيـة أو      ا أم

، واليت يقع يف دائرا حمل العقار       دير الدعاوى ، حسب القواعد العامة يف تق     االبتدائية
، فال جيوز رفعها أمام     ته، وليس موطن احلائز نفسه     حياز الذي وقع للحائز التعرض يف    

، بل يلزم رفعها أمام احملكمة اليت يقع         عليه ىئز أو املدع   هبا موطن احلا   احملكمة اليت يقع  
، خيتص هبا   حليازة دعاوى عينية عقارية   ، ألن دعاوى ا   العقار أو أحد أجزائه يف دائرا     

 .)٣(ار احملكمة اليت يقع يف دائرا موقع العقحملياً
                                                           

  .٤٣٠ص , ٢٨٣ بند ,المرافعات المدنية والتجاريةالوسيط في شرح قانون , أحمد السيد صاوي) ١(
 اختصاص محكمة موطن المدعى عليه، إال إذا نـص القـانون            يالقاعدة العامة في القانون المصري ه     ) ٢(

بنـد  , الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية      , أحمد السيد صاوي  :  انظر على خالف ذلك،  
 . وما بعدها ٤٤٣ص , ٢٩٩

 . ٤٣٥ص, ٢٨٦بند, الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية, د السيد صاويأحم) ٣(



 
 

-١٨٦-

 : سلطة احملكمة يف احلكم يف دعوى منع التعرض للحيازة وأثره-٥
ببقاء العقار يف   ) احلائز(إذا توافرت شروط دعوى منع التعرض حكم للمدعي          

وال جيوز للمحكمة أن ترفض دعوى منـع        , حيازته ومنع التعرض له يف هذه احليازة      
 .)١(قبل رفع الدعوىالتعرض حىت لو ثبت هلا أن أعمال التعرض قد انقطعت 

قتضي إزالة كل عمل مادي أو قانوين ترتـب عليـه           ي احلكم مبنع التعرض     و 
وذلك عن طريق إعادة احلالة إىل ما كانت        , عرقلة انتفاع احلائز بالعقار وإنكار حيازته     

فيحكم مبنع التعرض   , وقاضي احليازة ال شأن له بامللكية     , )٢(عليه قبل حصول التعرض   
حىت ولو كان هناك اعتقاد بأن املتعرض سيفوز يف دعوى امللكية أو            ) احلائز(للمدعي  

 .)٤(وال جيوز اجلمع بني دعوى احليازة ودعوى امللكية, )٣(دعوى موضوع احلق
حلالة بنوع   يف هذه ا   همتتع،  يازتهويترتب على احلكم مبنع التعرض للحائز يف ح       

، بل يكون علـى     رملكيته للعقا  احملكوم له بإثبات     ، إذ ال يكلف   من احلماية املوضوعية  
، األمر الذي قد جيعل من محاية احليازة عن          من عدمها  لهخر إثبات ملكيته    الطرف اآل 

 دائمـة إىل أن يثبـت       هاية شب ، مح  التعرض طريق احلكم لصاحل احلائز يف دعوى منع      
ص  اليت تن  من القانون املدين املصري   ) ٩٦٤( لنص املادة     وفقاً ، إذ املقرر قانوناً   العكس
، "عترب صاحبه حىت يقوم الـدليل علـى العكـس         امن كان حائزاً للحق     : "على أنه 

 اكتسـاب   ، وهو ما قد يـؤدي إىل      احلائز هو املالك حىت يثبت العكس     أن  فاملفترض  
 .وط اكتساب ملكية العقار باحليازة، إذا ما توافرت شردةي املضاحلائز مللكية العقار مب

 دعوى استرداد احليازة : ثالثاً 
 :التعريف بالدعوى وسببها  -١

 احلائز الذي سلبت حيازتـه      دعوى استرداد احليازة هي الدعوى اليت يرفعها      
 رد ، على من اغتصب حيازته أو من انتقلت إليه حيازة العقار املغتصب، طالبـاً        بالقوة

 . )٥(حيازة العقار إليه
                                                           

 .٩٤١ص, ٣٣٨بند , ٩ج, الوسيط في شرح القانون المدني الجديد, عبدالرزاق أحمد السنهوري) ١(
 .٢٣٣ص, ٤٩بند, دراسة تأصيلية للحيازة من الناحيتين المدنية والجنائية, الحيازة, محمد المنجي) ٢(
 .٩٤١ص, ٣٣٨بند, ٩ج, الوسيط في شرح القانون المدني الجديد, عبدالرزاق أحمد السنهوري) ٣(
 .٩٤١ص, ٣٣٨بند, ٩ج, المرجع السابق) ٤(

 .٢٦٩ص, الحماية القانونية للحيازة, رمضان جمال كامل    * 
 .٢٤٣ص , ١٢٥ بند ,الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية, أحمد السيد صاوي) ٥(

  .١٩٤ ص , مبادئ القضاء المدني, جدي راغبو: هذاقريب من    * 
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لسبب يف  العتداء يف دعوى استرداد احليازة، أو ا      ، أن ا  التعريف والواضح من 
، األمر الذي   رفع الدعوى، وقع بالفعل على عقار احلائز، لدرجة أفقدته حيازته للعقار          

، وهو ما يعين    زة وتسليم العقار إليه مرة ثانية      رد هذه احليا   ه للقضاء طالباً  ءيقتضي جلو 
، إذ   ما تكون محاية إلزامية    اد احليازة، غالباً  بأن احلماية املقررة عن طريق دعوى استرد      

 رد حيـازة    ، هو جزاء عيين يتمثـل يف      قرر على توافر شروط دعوى املدعي     زاء امل اجل
 . العقار وتسليمه للحائز

أكثر خطورة من السبب يف كل من       فهو   السبب يف دعوى استرداد احليازة       أما
دعوى وقف األعمال ودعوى منع التعرض، لذا فقد رخص القـانون مـن شـروط      

عها من احلائز العرضي، دون اشتراط مدة السـنة         دعوى استرداد احليازة، إذ جيوز رف     
 .)١(حليازته للعقار، بشرط رفع الدعوى خالل سنة من فقد احليازة

 :شروط دعوى استرداد احليازة -٢
، مـن  ، ما يشترط يف الدعاوى عمومـاً    يشترط لقبول دعوى استرداد احليازة    

ع بينها وبني دعـوى     جواز اجلم ضرورة توافر قانونية املصلحة والصفة وامليعاد وعدم        
، تتمثل يف جسامة االعتداء الذي وقع على        غري أن املصلحة تتخذ صورة خمتلفة     ،  احلق
ـ         ازة احلائز لدرجة أفقدته احليازة    حي  ت، إىل جانب ذلك يتعني توافر عدة شروط نص

 :وهي، من القانون املدين) ٩٥٩( و)٩٥٨(عليها املواد 
 :ة ملدة سنةعقار حيازة مادية صحيح حيازة املدعي لل–أ

وى وقـف األعمـال ودعـوى منـع     تطلبه القانون يف كل من دعي ما  وهذا
،  موجب لرفع دعوى استرداد احليازة     جلسامة االعتداء كسبب     نظراً هالتعرض، إال أن  

 كذلك  ،العرضي رفع دعوى استرداد احليازة    فقد أجاز القانون املدين املصري للحائز       
 .)٢(لتساهل يف احلمايةوع من ا كنرفعها لو مل تستمر مدة سنة كاملة

                                                           
 ٩١٣ص, ٣١٩ و   ٣١٨بند, ٩ ج   , الجديد الوسيط في شرح القانون المدني       ,عبد الرزاق أحمد السنهوري   ) ١(

 .٩١٤و
 . ١٩٥ و ١٩٤ ص ,  مبادئ القضاء المدني,وجدي راغب) ٢(
 .٢٤٥-٢٤٣ص , ١٢٥ بند , المرافعات المدنية والتجاريةنون الوسيط في شرح قا, أحمد السيد صاوي*   
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 كسبب لرفع دعوى استرداد احليازة، هي احليازة       واحليازة اليت يعتد هبا القانون    
ليت يسيطر فيها الشخص على العقار ويظهر عليه مبظهر املالك،          ، أي ا  املادية الصحيحة 
 .)١(، دون اشتراط توافر نية التملك بالفعلمع وضوح ذلك

بنية التملك، رفع دعوى استرداد       ائزاً ولو مل يكن ح     أجاز القانون للحائز   فقد
، إذ احلائز املادي    عليه مبظهر املالك     يده على العقار، وظاهراً     طاملا كان واضعاً   ،احليازة
ون املدين  من القان ) ٩٥٨/٢( نصت املادة    فقد, ائز القانوين إىل أن يثبت العكس     هو احل 

 بالنيابة عـن    رد احليازة من كان حائزاً     أن يست  وجيوز أيضاً  ":املصري على ذلك بقوهلا   
 ."غريه

 أو   أو مسـتعرياً    كان مسـتأجراً   ، سواءً ، جيوز للحائز بالنيابة عن غريه     وعليه
رفع دعوى استرداد احليـازة،     ،  و انتفاع على العقار حمل احليازة     صاحب حق ارتفاق أ   

 .إذا توافر السبب يف رفعها
يازة احلائز للعقار ملدة سنة، فقـد       ة ح ، بضرور  من األصل العام أيضاً    واستثناًء

، مدين، قبول دعوى استرداد احليازة    ) ٩٥٩( لنص املادة    ، وفقاً أجاز القانون املصري  
وىل حبالة افتقاد    تتعلق األ  :وذلك يف حالتني  , )٢(ولو مل تستمر حيازة املدعي سنة كاملة      

يازة املدعى  يل من ح   حبالة كون حيازة احلائز أحق بالتفض      احليازة بالقوة، وتتعلق الثانية   
 .)٣(عليه

 إذا مل يكن من فقد احليازة قـد        " :بقوهلا) ٩٥٩ (وقد نصت على ذلك املادة    
ال ، إال من شخص     انقضت على حيازته سنة وقت فقدها، فال جيوز أن يسترد احليازة          

                                                           
  .٢١١  و٢١٠ ص ٨٢بند , الحماية القانونية للحيازة, رمضان جمال كامل) ١(
 .٩١٥ص, ٣١٩بند , ٩ ج ,الجديد الوسيط في شرح القانون المدني ,عبد الرزاق أحمد السنهوري)٢(

 .١٩٥ص , مبادئ القضاء المدني, وجدي راغب    * 
 ٢٤٤ص  , ١٢٥بنـد   ,  الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنيـة والتجاريـة         , أحمد السيد صاوي       *
 .٢٤٥و

 .٢١٥ص, ٤٤بند, دراسة تأصيلية للحيازة من الناحيتين المدنية والجنائية, الحيازة, محمد المنجي) ٣(
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حليازة اليت تقوم على    ، واحليازة األحق بالتفضيل هي ا     يستند إىل حيازة أحق بالتفضيل    
، كانت احليازة    احلائزين سند أو تعادلت سندام      من مل يكن لدى أيٍّ   ا  ين، فإذ سند قانو 

، فللحـائز يف     أما إذا كان فقد احليازة بالقوة      ،ق بالتفضيل هي األسبق يف التاريخ     األح
 ".السنة التالية حيازته من املعتديمجيع األحوال أن يسترد خالل 

 :دعي  لدرجة فقد احليازةحيازة امل وقوع اعتداء من املدعى عليه على –ب
يازة احلائز لدرجـة    ، أن يقع اعتداء على ح     ينبغي لرفع دعوى استرداد احليازة    

، واملقصـود بسـلب     )١(ار، وهو ما يؤدي إىل سلب حيازة احلائز للعق        تفقده احليازة 
، هو حرمان احلائز من االنتفاع الكلـي        لقبول دعوى استرداد احليازة   احليازة كسبب   

ي أن يكون من شأن هذا االعتداء انتزاع احليازة من احلـائز حبيـث ال               ، أ )٢(بالعقار
 .)٣(يكون يف إمكانه استعادة هذه احليازة

ي إىل  ، فإن ذلك ال يـؤد     ء ال يصل لدرجة فقد حيازة العقار      فإذا كان االعتدا  
،  هذه احلالة رفع دعوى منع التعرض      ، ويكون للحائز يف   قبول دعوى استرداد احليازة   

 .ط الالزمة لقبول دعوى منع التعرض الشروإذا توافرت
، )٤(ويستوي أن تكون احليازة قد فقدت أو سلبت بالقوة أو باخلديعة أو خفية            

كسبب لقبول دعوى استرداد احليازة، قد يكون بـالقوة عـن طريـق             إذ االعتداء   
، وقد يكون بعمل مشروع كتنفيذ  ون من أعمال االحتيال أو اخلديعة     ، وقد يك  الغصب
جيـوز  األحوال هذه ، ففي كل )٥( مل يكن احلائز طرفاً فيه   ادر من قاضي احليازة   قرار ص 

، أن ترفـع    جيوز يف حالة فقد احليازة بـالقوة      ، غري أنه    قبول دعوى استرداد احليازة   
 .تمر حيازة احلائز ملدة سنة كاملةالدعوى ولو مل تس

                                                           
 .وما بعدها ٢١٨ص , ٨٤ بند , الحماية القانونية للحيازة, رمضان جمال كامل) ١(
 .٢٤٥ص , ١٢٥ بند ,الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية, أحمد السيد صاوي) ٢(

 .٢١٥ص , ٤٤بند , الجنائيةالمدنية ومن الناحيتين دراسة تأصيلية للحيازة ,  الحيازة, محمد المنجي    *
  .٩١٧ ص ٣٢٠,  بند٩ج , الجديدالوسيط في شرح القانون المدني , عبد الرزاق أحمد السنهوري) ٣(
 .٢١٩ص, ٨٤بند ,  الحماية القانونية للحيازة,رمضان جمال كامل )٤(
 .٢١٦ص , ٤٤ بند , من الناحيتين الجنائية والمدنيةدراسة تأصيلية للحيازة,  الحيازة,محمد المنجي )٥(
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 : أن ترفع الدعوى خالل سنة من فقد احليازة –جـ
من االعتداء علـى احليـازة      سترداد احليازة خالل سنة من      جيب رفع دعوى ا   

واملدعي هو الذي يقع عليـه عـبء        , )١(وتبدأ مدة السنة من تاريخ فقد احليازة متاماً       

 .)٢(إثبات أنه رفع دعواه يف مدة السنة
ويترتب على انقضاء مدة السنة السابقة دون رفع دعوى اسـترداد احليـازة             

 .)٣(سقوط احلق يف رفع الدعوى
  :طبيعة احلكم الصادر فيها وأثره  -٣

 للمدعي  يترتب على توافر الشروط السابقة يف دعوى استردد احليازة، احلكم         
 .)٤(، بإلزام املدعى عليه برد احليازة وتسليمها للحائزيف دعوى استرداد احليازة

حبجية األمر املقضي فيما قضى فيه، وال حجية له يف دعوى           وهذا احلكم يتمتع    
 طبقـاً   ,ى أثره حبجية موضوعية، إىل أن يثبت عكس ذلـك         ، ويتمتع احلائز عل   كاملل
 .مدين مصري) ٩٦٤( لمادةل

                                                           
 .١٩٩  ص ,مبادئ القضاء المدني, وجدي راغب) ١(

 .٢٤٦ص , ١٢٥بند , ن المرافعات المدنية والتجاريةالوسيط في شرح قانو, أحمد السيد صاوي    * 
 .٢٢٤ص , ٨٥بند , الحماية القانونية للحيازة, رمضان جمال كامل    * 
 .٢١٧ص , ٤٤ بند ,الجنائيةو  المدنيةمن الناحيتيندراسة تأصيلية للحيازة , الحيازة, محمد المنجي    * 

 ٩١٩هامش ص, ٣٢١بند, ٩ج, الجديدانون المدني  الوسيط في شرح الق,عبد الرزاق أحمد السنهوري )٢(
 .٩١٩ص , ٣٢١بند , ٩ ج ,المرجع السابق) ٣(
  .٢٠٠  ص ,مبادئ القضاء المدني, وجدي راغب) ٤(
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والقـانون  السعودي  أوجه االتفاق بني أحكام احلماية املدنية للحيازة يف النظام           -أوالً
 :ياملصر

 علة  ، يف  السعودي والقانون املدين املصري    كاد يتفق نظام املرافعات الشرعية    ي
 : لذلك فقد اتفقا فيما يليمحاية احليازة واهلدف منها

 احلـائز   ، وأن  األمن واالستقرار يف اتمـع      على ، حفاظاً  على محاية احليازة   اتفقا – ١
 . هو املالكغالباً
  .يازة قرينة دالة على امللك حىت يثبت العكس أن كال النظامني اتفقا على أن احل– ٢
 .لة عن احلماية املقررة ألصل احلق أن احلماية املقررة للحيازة محاية مستق– ٣
نظامني، ليست محاية مؤبدة، بل هي قرينة علـى          أن احلماية املقررة للحيازة يف ال      – ٤

 . حىت يثبت من له املصلحة عكس ذلك،امللك
اية احليازة عن طريق كل من دعوى وقف األعمـال ومنـع    على تنظيم محتفقاا–  ٥

 .التعرض ودعوى االسترداد 
 . على جواز قبول دعاوى احليازة الثالث أمام القضاء املستعجل اتفقا – ٦
 .از انتقال امللك عن طريق احليازة، إذا انقضت املدة الالزمة لذلك على جواتفقا – ٧
 . ة باحليازة  بصفة أصلية أو تبعيةتعلق على جواز قبول الدعاوى املاتفقا –  ٨
 . على جمرد توافر احليازة املادية لقبول دعوى استرداد احليازة اتفقا – ٩
 .الصادرة يف دعاوى احليازة الثالث على جواز الطعن يف األحكام اتفقا –١٠
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قانون  وال  السعودي أوجه االختالف بني أحكام احلماية املدنية للحيازة يف النظام         -ثانياً

 :املصري
ايـة  ، سواء من حيث علة مح     ظامني حمل املقارنة من أي اختالف     يكاد خيلو الن  

ولكن باالستقراء جند بعض     أو من ناحية اهلدف من احلماية،        ،احليازة من الناحية املدنية   
 :االختالفات البسيطة اليت تتمثل فيما يلي

، خبـالف احلـال يف      ودي السـع   للملكية يف النظام    ناقالً  أن احليازة ال تعد سبباً     – ١
 . نية حبسن نية أو بسوء، سواًء للتملكاً، الذي جيعل منها سببالقانون املصري

نع أو  تقر فكرة املوا   اليت  من قواعد الفقه اإلسالمي    هأخذ أن النظام السعودي وما      – ٢
 غر والسفه والدين واملرض والغيبة، خبالف احلال يف       ، كالص األعذار يف القول باحليازة   

،  واهلـدوء   معىن الظهور والوضـوح واالسـتمرار      ، الذي يقف عند   القانون املصري 
 .كأوصاف دالة على احليازة

حيث استمد النظـام السـعودي      - ، به الفقهاء املسلمون احليازة     دقة ما وصف   – ٣
حليازة املبنيـة علـى السـبب       ، باعتبار أن ا    لدرجة تفوق أي تنظيم وضعي     -تشريعه

 اليت يقوم عليهـا     ، خبالف الفلسفة الوضعية   ملقصودة باحلماية الصحيح، هي احليازة ا   
مثل االعتداد هبا وإن بدأت   , يعتد باحليازة مبجرد زوال عيوهبا    ، والذي   القانون املصري 

 .بغري سبب صحيح كالغصب مثالً بعد زوال ذلك
اوى احليـازة الـثالث بصـفة        اقتصار النظام السعودي على محاية احليازة بدع       – ٤

 علـى   الًى مع حكمة محاية الشريعة للحيازة، باعتبارها دلـي        ، وهو ما يتمش   مستعجلة
 . حلماية مستقلة عنهاًامللك، وليس تقرير
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مع بـني دعـوى احليـازة        اقتصر يف تقرير قاعدة عدم اجل       السعودي  أن النظام  – ٥
سع، على دعوى استرداد احليـازة      ، واليت يأخذ هبا النظام املصري بتو      ودعوى امللك 

 .فقط
رفع دعوى احليازة خالل مدة معينـة، خبـالف          ال يشترط     السعودي  أن النظام  – ٦

 . خالل سنةعهااحلال يف القانون املصري، الذي يشترط رف
بينما القانون املصري جعل هلا     ,  النظام السعودي وضع محاية إجرائية فقط للحيازة       -٧

 .ة يف القانون املدينمحاية إجرائية أمام النيابة والقضاء املستعجل ومحاية موضوعي
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-١٩٦-

 القضية األوىل 
 دعوى منع تعرض حليازة مستأجر

 ٢٣/٥: رقم القضية

 هـ٢٣/٢/١٤٢٣: تارخيها

القاضي مبحكمة مخـيس مشـيط الكـربى        ... لدي أنا   , احلمد هللا وحده وبعد     
) ب(املثبت هويته بضبطه وادعى على احلاضر معه        ) أ(افتتحت اجللسة وفيها حضر     

يف دعواه عليه لقد استأجرت حمالت جتارية تقـع علـى           : ملثبت هويته بضبطه قائالً   ا
 ألـف   ت مببلغ مخسة ومخسني    فتحا ةالثميس مشيط وهي عبارة عن ث      احلزام خب  طريق

وهذه احملـالت  , هـ  ١/١/١٤٢٢ة الواحدة مدة سبع سنوات ابتداء من      نسريال لل 
 أبرمت عقد اإلجيار مـع وكيـل        تعود ملكيتها للمدعى عليه وبقية ورثة والده وقد       

وقد جاء يف عقد اإلجيار مع وكيل الورثة أنه يسمح باالسـتفادة مـن              , )ج( الورثة
ت وليسـت   الك بإقامة غرف متحركة على سطح احمل      سطح احملالت املستأجرة وذل   

وذلك لالستفادة منها كمكاتب وهذه احملالت التجارية يوجد هلا بـاب غـري             , ثابتة
,  وإىل مكتـب خـاص يب  احملالتذا الباب يؤدي إىل درج سطح وه,أبواب احملالت 

وإىل ذي يؤدي سلوكه إىل سـطح احملـالت         فقام املدعى عليه بإغالق هذا الباب ال      
مما أدى إغالق هذا الباب إىل أن اضطر إىل الدخول مع احملالت            , املكتب اخلاص يب  

كم على املـدعى    لذا أطلب احل   إىل مكتيب اخلاص وعدم االستفادة من سطح احملالت       
عليه بفتح هذا الباب وعدم إغالقه مرة أخرى وعدم منعـي أو التعـرض يل مـن                 

صحيح : ال املدعى عليه أجاب بقوله    ؤ هذه دعواي وبس   االستفادة من سطح احملالت   
وكيل الورثة احملالت املذكورة باملبلغ املـذكور يف        ) ج(أن املدعي استأجر من أخي      

مت بإغالق الباب الذي يؤدي سـلوكه إىل سـطح          وصحيح أنين ق  , املدة املذكورة 
والسبب يف ذلك أن ما ذكره املدعي من أن وكيل الورثة قـد             , احملالت املستأجرة 
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ومل يدخل السـطح بعقـد      , مسح له باالستفادة من سطح احملالت هذا غري صحيح        
, وما ذكره أيضاً املدعي من أن هذا الباب يؤدي سلوكه إىل مكتب خاص له             , اإلجيار
. إذ أن الباب املذكور ال يؤدي إال إىل درج السطح فقـط           , ذا غري صحيح أيضاً   فه

طالع على عقد اإلجيـار بـني       جرى اال , هكذا أجاب وبعد مساع الدعوى واإلجابة     
هـ واملتضـمن مـا     ١/١/١٤٢٢ يف..   ووكيل الورثة الصادر من مؤسسة     املدعي

 بالشـروط املوجـودة يف       جاء يف العقد املذكور التزام الطرفني      وقد, ذكره الطرفان 
وجـاء يف   , وملحـق الشـروط   ... ملحق العقد املرفق بالعقد الصادر من مؤسسة        

اإلجيار يف ثالث حمالت جتارية ومبا يتبعهـا        : "الشرط الثالث من ملحق العقد ما نصه      
ويسمح ,  وجزء من حوش خلفي للبيت     الشعيبالبيت  + من خلفها يف حدود احلوش    

وذلك بإقامة  ,  باالستفادة من سطح ثالث حمالت فقط      الطرف األول للطرف الثاين   
وحيق للطرف األول أن يطلب مـن       , غرفتني يف زاوية السطح متحركة وليست ثابتة      

ن أأو أراد الطـرف األول  , أو حدث أذى منها , الطرف الثاين إزالتها إذا أراد ذلك     
ن إ:  قـال  يهوبعرض عقد اإلجيار وملحق شروطه على املدعى عل       ,  علوية اًيقيم أدوار 

ألنه صادر من مؤسسة    , العقد املذكور صحيح وأما ملحق الشروط فهو غري صحيح        
مث جرى إحضار وكيل الورثة     , وال يوافقون عليه  , املدعي ومل يطلع عليه بقية الورثة     

مجيع مـا ذكـره     : املثبت هويته بضبطه وجرى سؤاله عن دعوى املدعي فقال        ) ج(
, صحيح: املدعي فقال  اإلجيار املربم بينه وبني      املدعي صحيح مث جرى سؤاله عن عقد      

إنين مسحت وأذنـت    : ما جاء يف الشرط الثالث من الشروط فقال       فجرى سؤاله ع  
ذلك وذلك بأن يضع فيها غرفة        يف للمدعي بأن يستفيد من سطح احملالت إذا رغب       

 علوية علـى سـطح      اًمتحركة وعندما ينتهي عقد اإلجيار فإن رغبنا أن نقيم أدوار         
على  اًقيم أدوار  أن ن   يف حملالت أثناء عقد اإلجيار فعليه إزالتها ألا متحركة أو رغبنا         ا

فجرى سؤال وكيل الورثة    ,  أثناء عقد اإلجيار فعليه إزالتها إذا وضعها       احملالتسطح  
: هل لديكم رغبة يف إقامة أدوار علوية على سطح احملالت يف الوقت احلاضر فقـال              
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لورثة هل أخذت موافقة بقية الورثة ومن ضمنهم املدعى         مث جرى سؤال وكيل ا    . ال
حنـن  إقرار نقـر    : "مث أبرز ورقة هذا نصها    . نعم: عليه يف عقد اإلجيار املذكور فقال     

والطـرف الثـاين    ) ج( من املؤجر وكيلنا     أننا قد وافقنا على ما مت بني كلٍ       ب... ورثة
 وجزء من احلوش اخللفي     وذلك يف شأن تأجري احملالت والبيت الشعيب      ) أ(املستأجر  

مدة اإلجيار ومن قيمـة      هبا وبذلك نقر موافقتنا عل الشروط املوضحة يف العقد من         
وموافقتنا على الشروط املوضحة يف العقد ويف امللحق بالعقد وال حيق            اإلجيار السنوية 

وإذا مت التقسيم   ,  أنثى العدول عن ذلك    م أ اًألي شخص من الورثة سواء كان ذكر      
ثة فعلى األشخاص الذين تصبح هذه املواقع من ملكهم االلتزام مبا ذكـره             بني الور 

عـن  ) ب(وعلى اإلقرار توقيع بقية الورثة من ضمنهم        , "أعاله واهللا خري الشاهدين   
 املدعى عليه عن هـذا اإلقـرار        فجرى سؤال , نفسه وعن القصار ووالدته وأخواته    

فبناء على  . ار املذكور هو توقيعي   ن التوقيع املوجود على اإلقر    إ: فقال, وعن توقيعه 
طالع على أوراق املعاملة مبا يف ذلك عقـد         ما تقدم من مساع الدعوى واإلجابة واال      

اإلجيار وملحق شروطه وحيث جاء يف الشرط الثالث من ملحق العقد إذن ومسـاح              
وكيل الورثة للمستأجر املدعي من االستفادة من سطح احملالت بإقامـة غـرفتني يف          

وحيث حضر وكيل الورثة وأقر وصادق على صحة عقد اإلجيـار       , تحركةالسطح م 
وملحق شروطه وعلى ما جاء يف الشرط الثالث منه وحيث ذكر وكيـل             , املذكور

, الورثة أم ال يريدون إقامة أدوار علوية على السطح املذكور يف الوقت احلاضـر             
 الذي أبرزه أخـوه     وحيث صادق املدعى عليه ما نسب إليه من توقيعه على اإلقرار          

 ومـا جـاء يف      حملالت املـذكورة  اه  يوكيل الورثة واملتضمن موافقته على تأجري أخ      
املتضـمن  , بالعقد ومن ضمنها الشرط الثالث    الشروط املوضحة يف العقد وامللحقة      

 للمستأجر املدعي االستفادة من سطح احملالت وحيث صادق املدعى عليـه            السماح
 منعه من االنتفاع من السطح املذكور وأغلـق البـاب           على ما ذكره املدعي من أنه     

املؤدي إىل السطح لذا فقد حكمت على املدعى عليه بعدم إقفال الباب املذكور يف              
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 وعدم تعرضه للمـدعي أو      ,دعوى املدعي والذي يؤدي سلوكه إىل سطح احملالت       
 مجيع ما   ي أن عليه إزالة    كما جرى إفهام املدع    ,منعه من االستفادة من سطح احملالت     

ه على سطح احملالت يف حالة إقامة الورثة ألدوار علوية على سـطح احملـالت               حيدث
وجـرى إفهـام    , ومل يقنع املدعى عليه   , وبعرض احلكم على الطرفني قنع به املدعي      

حـرر يف   . املدعي عليه مبقتضى تعليمات التمييز وصلى اهللا وسلم على نبينا حممـد           
 .هـ٢٣/٢/١٤٢٣

 

 :وأسبابه  يف الدعوىاحلكم

حكم ناظر القضية على املدعى عليه بعدم إقفال الباب املـذكور يف الـدعوى                
وعدم تعرضـه للمـدعي أو منعـه مـن          ,  سطح احملالت  والذي يؤدي سلوكه إىل   

الطرفني من مشول   وسبب احلكم ما وجد يف العقد بني        , االستفادة من سطح احملالت   
 .لسطح حيازة املستأجر ا

 

 :حتليل املضمون 

ومن خالل احلكم جند أن املدعي تقدم بدعواه كدعوى موضـوعية للفصـل يف                
أصل احلق ومل يتقدم بدعوى ملنع التعرض وهي إحدى دعاوى احليـازة املنصـوص              

ولو سلك املدعي هذا املسلك لرأينا القاضي يفصـل يف الـدعوى            , عليها يف النظام  
ضمن عدم تعرض املـدعى     ونالحظ أيضاً أن احلكم ت    , بصفة مستعجلة تطبيقاً للنظام   

واحلكم بعدم التعرض هنا هو , عليه للمدعي أو منعه من االستفادة من سطح احملالت 
فيما حتت يده وأن على املدعى عليه عدم منازعتـه يف           ) احلائز(إقرار لصاحب اليد    

 .حيازته
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 القضية الثانية
 رد حيازة عقار

 ٢٠٤٠١ :رقم القضية

 هـ٦/٥/١٤٢٤تارخيها 

يف ) س(لدي أنا القاضي باحملكمة الكربى بالريـاض        , حده وبعد احلمد هللا و   

وادعى على  ) ب(وكيالً عن   ) أ(هـ حضر املدعو    ٢٢/٥/١٤٢٤هذا اليوم الثالثاء  

قائالً يف دعواه   .... وتاريخ  .... سوداين اجلنسية حامل إقامة رقم      ) ج(احلاضر معه   

لعمارة العائدة ملـوكلي    أن هذا وأشار إىل املدعى عليه استأجر الدور األرضي من ا          

الواقعة شرق احلبونية مبدينة الرياض واململوكة ملوكلي مبوجب الصك الصادر مـن            

هـ وذلك مـدة مـن      ١٣/٤/١٣٩٩ يف   ١٠٠٩كتابة عدل الرياض األوىل رقم      

هـ وبعد اية املدة املتفق عليهـا طلـب         ٣٠/٣/١٤٢٣هـ حىت   ١/١١/١٤٢١

زامه برفع يده عن العقـار املـذكور        لذا أطلب إل  . إخالء الدور فرفض  موكلي منه   

وبسؤال املدعى عليه عمـا     , هذه دعواي , موكلي خالياً من الشواغل   إىل  وتسليمه  

جاء يف دعوى املدعي أجاب بقوله ما ذكره املدعي كله صحيح وال مانع لدي مـن                

, فبناًء على ما سبق مـن الـدعوى واإلجابـة     , هكذا أجاب , إخالء العقار املذكور  

نه ال عذر ملن أقر وبنـاًء علـى         إوحيث  , دعى عليه على دعوى املدعي    وملصادقة امل 

جلميع , اطالعي على صك امللكية املشار إليه يف دعوى املدعي وكذلك عقد اإلجيار             

ذلك فقد ألزمت املدعى عليه برفع يده عن العقار وتسليمه للمدعي أصالة خالياً من              

, وعليه جـرى التوقيـع    , بهالشواغل وبذلك حكمت  وبعرضه على الطرفني قنعا         

 .وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد
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  :وأسبابه  يف الدعوىاحلكم

حكم فضيلة ناظر القضية بإلزام املدعى عليه برفع يده عن العقار وتسليمه            
قر واملـدعى عليـه     أوالسبب أنه ال عذر ملن        , للمدعي خالياً من الشواغل   

 .استعد بإخالء العقار

 

 :حتليل املضمون 

حملكمـة بطلـب رد     إىل ا تقدم   املدعي قد    راسة احلكم يف هذه الدعوى جند أن        بد
ن حيازة احلائز بعد انتهاء مدة اإلجيار مل تعد تستند          إحيث   العقار حمل الدعوى  حيازة  

ونالحظ أن املالك مل يلجأ إىل إخراج احلـائز بقـرار إداري أو             , إىل سبب صحيح  
ضائي يف مواجهة احلائز لـرد حيـازة   باجتهاد شخصي منه ولكنه احتاج إىل حكم ق    

 .العقار
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 القضية الثالثة
 استرداد حيازة مرتل

 ٣٧٠٨٠: رقم القضية

 هـ٢١/٩/١٤٢٣: تارخيها

) أ(حضـر   , فلدي أنا القاضي باحملكمة الكربى بالريـاض      ,  احلمد هللا وحده وبعد   
قام منـه أو     قضية ت  ةاملتضمنة حق املطالبة واملرافعة واملدافعة يف أيّ      ) ب(بالوكالة عن   

قائالً يف  ) ج(وادعى على احلاضر معه     ,ضده وحضور اجللسات واالستالم والتسليم    
وذلك , مزرعته الواقعة يف جنوب الرياض    ) د(لقد اشترى موكلي من     : دعواه عليه 

ومن ضمن هذه األرض بيت     , مبوجب الصك الصادر من كتابة عدل الرياض األوىل       
, وقد رفض اخلروج من هذا البيت     ) ج(عى عليه   يقيم فيه املد  , مسلح يقع يف املزرعة   

. مـوكلي هـذه دعـواي     إىل  أطلب إلزام املدعى عليه بإخالء هذا البيت ويسلمه         
لكـين أنـا    ,  كله صحيح مجلة وتفصيال    ما ذكره املدعي  :  املدعى عليه قال   وبسؤال

أن ) د(وأبرز ورقة فيهـا مـن       ) د(الذي قمت بعمارة البيت مبوافقة املالك السابق        
جيبه  ه من ئ بنا ةودفع قيم , منذ عشرين سنة  ) ج(بيت الواقع باملزرعة قد قام ببنائه       ال

ال :  قاليريال وبعرض ذلك على املدع  )٢٠٠,٠٠٠(ريال  مببلغ مائيت ألف    , اخلاص
لكن موكلي قـد حضـر      , كامل امللك )د(عالقة ملوكلي بذلك ألنه قد اشترى من        

لصلح بأن يقدر قيمة البناء الـذي       لديكم قبل أيام يف جملس احلكم وعرضت عليه ا        
قام به املدعى عليه للبيت املذكور يف الدعوى من قبل هيئة النظر ويـدفع مـوكلي                

, صـلحاً وقد وافق موكلي على ذلك      ,للمدعى عليه وخيرج املدعى عليه من البيت      
وأن يكون سعر البناء حسب وصفه احلايل فإذا كان املدعى عليه يوافق على هـذا               

, وكلي موافق وملتزم به ومستعد بدفع املبلغ الذي تقرره هيئة النظـر           فإن م , الصلح
 إين ملتزم : وقال, وبعرض ذلك على املدعى عليه وافق على ما ذكره املدعي وكالة          
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 أصـالة  ي وما تقرره هيئة النظر أقبل به وأوافق عليه وحيث سبق وأن حضر املدع             به
وحيـث  , له يف هذه اجللسة   لدي يف جملس احلكم وقرر موافقته على ما ذكره موك         

لذلك فقد قررت الكتابة هليئة النظر هبـذه احملكمـة          , وافق املدعى عليه على ذلك    
لبيت املذكور وتقدير قيمة البناء بوضعه احلايل ويكون ذلك حبضـور           إىل ا للخروج  

ـ ١٥/٥/١٤٢٥ويف يوم السبت    , الطرفني وذلك مبوجب خطايب رقم وتاريخ       هـ
  املعاملة وقد وردت إلينا  , ي وكالة واملدعى عليه أصالة    افتتحت اجللسة وحضر املدع   

من هيئة النظر والذي فيه بعد املقدمة مت وقوفنا على املوقع املذكور حبضور املهندس              
وبعد ذلك وافانا املهندس بالتقرير املقيد بأن جمموع تقديرات مكونات املرتل           ..... 

 عليه من حجر ودفان وردميـة       ىدعاملتنازع عليه وتقدير قيمة البناء مع ما وضعه امل        
وبعد ذلك أفادنا املهندس بالتقرير املقيد بأن جمموع تقـديرات          , كل ذلك حيسب له   

أما بالنسبة  , )١٤٦,٩٠٠(مئة ريال    مكونات املرتل مئة وستة وأربعون ألف وتسع      
ـ               يملا أسس عليه الدفان على جانب الوادي فال ميكن حتديده وميكن تقديره بالتراض

ومسـاح  .... هذا ما نود اإلحاطة به واملوقع من عضوي هيئة النظر           , رفنيبني الط 
 وكالـة   ي قرر املدع  وبعرضه على الطرفني    ...... ورئيس هيئة النظر    ...... احملكمة  
وقال املدعى عليه   ,  ألف ريال فقط   نين التقدير مبالغ فيه فهو ال يتعدى ثالث       إ: قائالً
 قبل املدعي وكالة مع املدعي أصالة هاتفيـاً         ن التقدير قليل مث  جرى االتصال من       إ

وإن كان ال   , تربعاً منه  املبلغوقرر املدعي وكالة أن موكله قرر أنه سوف يدفع هذا           
هكذا قرر مث قرر املدعى عليـه       , يرى أنه حق ولكن إاًء للقضية وتقديراً للمحكمة       

اإلجابة وحيث قبـل    وبعد مساع الدعوى و   ,ه باملبلغ املقرر  ءقبوله هبذا التقدير واكتفا   
 أصالة للمدعى   يوأن وكالة املدعي أصالة وبدفع املدع     , الطرفان بالتقدير املشار إليه   

ألف ريال ومبا تقدم حكمت وبعرضه على الطرفني قرر القناعـة           ١٤٦,٩٠٠عليه  
حـرر يف   , وباهللا التوفيق وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم           

 .هـ١٥/٥/١٤٢٥
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  :وأسبابه الدعوى يفاحلكم 
  حكم ناظر الدعوى بإلزام املدعى عليه بإخالء العقار املذكور وتسليمه للمـدعي            

 مئـة ريـال    أصالة ويدفع املدعي أصالة مبلغ مئة وستة وأربعني ألف ريال وتسـع           
 .والسبب يف هذا احلكم هو الصلح بني املشتري واحلائز

 

 : حتليل املضمون

الذي اشترى املزرعة وما فيها مل يقـم        ) ب(ك املرتل     جند يف هذه الدعوى أن مال     
 طريقة غري طريق القضاء الذي سلكه يف        من مرتلة بأّية  ) ساكن املرتل (ائز  بإخراج احل 

وذلـك  , بتغيه سياسة احلماية اجلنائيـة للحيـازة      وهذا ما ت  , مواجهة احلائز للمرتل  
مل يتقـدم ألي جهـة      للحفاظ على األمن واالستقرار يف اجملتمع فنالحظ أن املدعي          

لحكـم  أن ميتثـل ل     إال  فيما بعـد   ال ميلك  إلخراج احلائز الذي     هتنفيذية أو خالف  
 .وهذا بالضبط ما حصل يف هذه القضية, الشرعي
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 القضية الرابعة
 استرداد حيازة عقار مستأجر

 ٢٢٩٩٧: رقم القضية

 هـ٢٦/٥/١٤٢٤: تارخيها

يف يـوم   , ضي باحملكمة العامة بالرياض   القا.. فلدي أنا   ,        احلمد هللا وحده وبعد   

بالوكالة ) ب(وادعى على احلاضر معه     , )أ(هـ حضر   ١١/٤/١٤٢٥األحد املوافق 

واملتضـمنة حـق    , مبوجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الرياض الثانية       ) ج(عن  

املرافعة واملدافعة واملخاصمة وإقامة الدعاوى واإلقرار واإلنكار والصـلح وقبـول           

 مـن  يف دعواه عليه أن موكله قد استأجر حمالً: قائالً, نفيه واالعتراض عليه احلكم و 

اململوكة يل مبوجب الصك الصادر من كتابة عدل الرياض         , عماريت الواقعة بالرياض  

وقد مت االستئجار بني املدعى عليه أصـالة واملالـك          ..... وتاريخ  ... األوىل برقم   

, هـ١٥/٥/١٤٢٣دة سنة ابتداء من   م) ـه(لذي باعين هذه العمارة وهو      األول ا 

 اشتريت العمارة مـن مالكهـا        إين وحيث, إال أن املدعى عليه أصالة ال زال باحملل       

بالصك الذي ذكرته والعقد منته أطلب إلزام املدعى عليه أصـالة بـإخالء احملـل               

, ما ذكره املدعي كله صـحيح     : يل هذه دعواي وبسؤال املدعى عليه قال      إوتسليمه  

وحضـر إىل  , لي عندما انتقلت العمارة للمالك اجلديد حبث عنه مـوكلي    لكن موك 

املدعي وقال له مربوك مسعت أنك اشتريت العمارة فقال ال الذي اشترى العمـارة              

وبعرض ذلك  , ألنه عن طريقه بيعت العمارة    ) و(أو أحد عن طريقه اذهب إىل       ) و(

له اذهب العلـم عنـد      : قلتبل  . ملوكله مل اشتر العمارة   : على املدعني قال مل أقل    

) و(هو يعلمك فجرى سؤال املدعى عليه وكالة هل ذهب موكلك إىل            ) و(مكتب  
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وطلب منـه أن    ) و(ذهب موكلي إىل مكتب     : أو أخرب املدعي رغبته بالتجديد فقال     

 ابن صـاحب    –الذي يعمل باملكتب    : فقال له , ر وكالة منه  ضيدله على املالك أو حي    

ن لكم باملشتري تدفعون يل أنا وكذا سـبق وأن أرسـل             ال شأ  –املكتب العقاري   

لعمارة فلم جيب أنـه هـو       ا للمدعي أحد أبناء عمه ليسأله هل أنت املالك          يموكل

فقلت ) ج( مشكلتك مع    سألين ابن عمي ما   : لى املدعي قال  املالك وبعرض ذلك ع   

, الأنت مالـك العمـارة أم       أ ويش تبغى هبم هؤالء مشاكلهم كثرية ومل يسألين       : له

فجرى سؤال املدعى عليه هل أخرب موكلك من املالك اجلديد يطلب اإلخالء وكان             

أجار القسـط الثـاين     ) و(هـ بأيام مث سلم موكلي لـ       ١٥/١١/١٤٢٣ذلك قبل 

هـ وقدره عشـرة آالف     ١٥/٥/١٤٢٤هـ حىت   ١٥/١١/١٤٢٣الذي يبدأ من  

يه أصالة أبرزه املدعى ريال وبطليب للعقد السابق املوقع بني املالك السابق واملدعى عل

هــ حـىت    ١٥/٥/١٤٢٣عليه وكالة فوجدت أنه ملدة سنة واحدة ابتداًء مـن           

هـ ومل أجد فيه ما يدل على أن العقد يتجدد فبناء على ما تقدم من               ١٥/٥/١٤٢٤

وحيـث  , وما أبرزه املدعى عليه وكالة والعقد السابق مع املالك        , الدعوى واإلجابة 

أبلغ موكله برغبة املالك بـاإلخالء قبـل تـاريخ          ) و (أقر املدعى عليه وكالة بأن    

ن العقد منته لـذلك     إهـ أي قبل بنهاية العقد بستة أشهر وحيث         ١٥/١١/١٤٢٤

كله حكمت بإلزام املدعى عليه أصالة بإخالء احملل املذكور يف الدعوى وتسـليمه             

قناعـة   القناعة وقرر املدعى عليه عدم ال      يعرضه على الطرفني قرر املدع    ب و يللمدع

فأفهمته بأن الصك يصدر بعد عشرة أيام وأن ملوكله حق استالم صورة منه لتقـدمي               

الئحته االعتراضية خالل ثالثني يوماً من تاريخ صدوره وإذا مل حيضر فإن حق موكله              
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وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى      ,يسقط ويكون احلكم مكتسباً للقطعية وباهللا التوفيق      

 .هـ١١/٤/١٤٢٥آله وصحبه وسلم حرر يف
 

 :سبابهأ واحلكم يف الدعوى

 الـذي يف    ر القضية بإلزام املدعى عليه أصالة بإخالء احملل       ظ نا  فضيلة  حكم

 . والسبب يف ذلك عدم قيام احليازة على سبب صحيحدعيإىل املوتسليمه  حيازته

 

 :حتليل املضمون

ـ  , واملالك) املستأجر(   جند أن املتداعيني يف هذه القضية احلائز         دعوى أن  وأساس ال
ونالحظ أن , املالك يريد إخراج احلائز من عمارته ليحوزها هو وليس احلائز العرضي

لكن احلائز رفض اخلـروج ممـا   ,  فذلك مسلم به, مالك العمارة ال لبس يف ملكيته 
وهذا جعل املالك يسلك الطريق الصحيح إلخراج احلائز وهـو          , حتت يده وحبوزته  

داد حيازة ملكه يف مواجهة احلائز وسلوكه هلذا الطريـق          سلوك طريق القضاء الستر   
 أنه املالك وال لبس يف ملكيته       على الرغم من  نه  إحيث  , يبني احلماية اجلنائية للحيازة   

كم قضائي يف مواجهة احلائز إلخراجه وهذا احلكـم هبـذه           إىل ح ومع ذلك احتاج    
 .من واالستقرار يف اجملتمع دائماًالطريقة جيعل األ
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 ة اخلامسةالقضي
 رد حيازة عقار

 ٣٤٨٦١: رقم القضية

 هـ٣٠/٨/١٤٢٣: تارخيها

ويف هذا  ) س(لدي أنا القاضي باحملكمة الكربى بالرياض       , احلمد هللا وحده وبعد         

وادعى علـى   ) ب(وكيالً عن   ) أ(هـ حضر املدعو    ٢٢/١١/١٤٢٣اليوم السبت 

 موكلي العقار املنشأ على     ن هذا استأجر من   إقائالً يف حترير دعواه     ) ج(احلاضر معه   

 والواقعة يف حي العليا بالرياض واململوكة لـه مبوجـب           ١٥٥٩قطعة األرض رقم    

هـ وذلك ملدة مخس سنوات ابتداًء مـن        ٢٣/١/١٣٩٤ يف   ٢٣٦/١الصك رقم   

هـ وقد انتهت املدة املتفق عليها  ومل يسلم ملوكلي العـني املـؤجرة              ٥/٥/١٤١٧

, ا أطلب إلزام املدعى عليه بتسليم العقار ملوكلي       حسب ما نص عليه يف االتفاق وهلذ      

وبسؤال املدعى عليه أجاب أن ما ذكره املدعي من أنين اسـتأجرت             , هذه دعواي 

من موكله العقار املوصوف يف دعواه املدة اليت ذكر فهذا صحيح أما طلبه إلزامـي               

ـ     حسب االتفاق فإنين أجيب إنين استأجرت العقار       بتسليم العني  كان من أجـل إس

عمال وعندما مت سكن العمال حصلت شكاوى من اجملاورين وعليه وبعد سنة وشهر             

ومت , من بداية العقد مت إخالء العقار ومت إشعار صاحب املكتب بعدم رغبيت يف العقار             

وبعـرض  , وعلى هذا فليس للمدعي علّي هبذا الصدد سبيل        خالُءه ورفع يدي عنه   إ

وباالطالع على  , قار حىت اآلن حتت يد املدعى عليه      الع: إجابته على املدعي رد قائالً      

عقود اإلجيارات ونظراً ألن املدعي وكالة يطلب إخالء العقار وتسليمه له وبناًء على             

مصادقة املدعى عليه من استئجاره العقار املوصوف آنفاً وبناًء على مصادقته علـى             
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دعي العقار املـذكور    عقد اإلجيار فلجميع ذلك فقد ألزمت املدعى عليه بتسليم امل         

وعليه جـرى   , وبذلك حكمت  وبعرضه على الطرفني قنعا به       , خالياً من الشواغل  

 .التوقيع وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد 

 : وأسبابهاحلكم يف الدعوى

بتسليم العقار املذكور يف الدعوى من قبل املدعى عليه          ناظر القضية     فضيلة     حكم
 .والسبب يف ذلك هو مصادقته لدعوى املدعي, غلإىل املدعي خالياً من الشوا

 

 :حتليل املضمون 

يف هذه القضية جند أن املالك يطلب رد حيازة عقاره من احلائز العرضي الـذي                   
هو املستأجر الذي صادق على أن حيازته حيازة عرضية للعقار ونالحظ أن املالـك              

حلائز العرضي السترداد   للعقار جلأ للقضاء للحصول على حكم قضائي يف مواجهة ا         
 وهذه محاية جنائية للحائز الذي وإن كان حائزاً عرضياً إال أنه يتمتـع              حيازته لعقاره 

 .حبماية جنائية حليازته وذلك ليسود األمن والنظام يف اجملتمع 
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 القضية السادسة
 محاية حيازة مستندة إىل سبب صحيح

  ٣٢٤٩٦: رقم القضية

 هـ٥/٨/١٤٢٤: تارخيها

يف يـوم   , فلدي أنا القاضي باحملكمة العامـة بالريـاض       , مد هللا وحده وبعد        احل

) ج(وادعى على احلاضر معـه      ) ب(وكيالً عن   ) أ(حضر املدعو    هـ٧/٩/١٤٢٤

قائالً يف دعواه أن هذا استأجر من موكلي شقة يف عمارته الواقعة حبي             , ميين اجلنسية 

ـ          ة عـدل الريـاض األوىل      منفوحة واململوكة له مبوجب الصك الصادر مـن كتاب

لذا , هـ ملدة سنة وقد استمر يف السكن حىت اآلن        ١٠/٤/١٣٩٨ يف   ٦٤٦/٨رقم

وبسـؤال  , أطلب إلزامه برفع يده عن العقار وتسليمه ملوكلي خالياً من الشـواغل           

املدعى عليه أجاب بقوله ما ذكره املدعي من أنين استأجرت من موكله شقة وأنـين               

وأما طلبه إلزامي برفع يدي من العقار وتسـلمه  , حيحالزلت فيها حىت اآلن هذا ص     

 ألن املدعي مل يشعرين بذلك واملدة املتفق عليها حسب          ؛ملوكله فأنا غري مستعد لذلك    

وبعـرض  , العقد مل تنته وأنا مستعد لدفع األجرة املتبقية وأطلب رد دعوى املدعي           

عدم جتديد العقـد    ذلك على املدعي وكالة قال صحيح أن موكلي مل يشعره برغبته ب           

وبنـاًء  , وبناًء على ما سبق من الدعوى واإلجابة      , ولكنين اآلن أطالبه بإخالء العقار    

على إقرار املدعي أن املدة املتفق عليها مل تنته بعد ولعدم موافقة املدعى عليه علـى                

وبذلك حكمت  , فقد صرفت النظر عن دعوى املدعي لعدم استحقاقه       , إخالء العقار 

واهللا املوفق وصـلى اهللا وسـلم       , الطرفني قنعا به وعليه جرى التوقيع     وبعرضه على   

 .على نبينا حممد



 
 

-٢١١-

  : وأسبابه الدعوىيفاحلكم 

بصرف النظر عن دعوى املـدعي بتسـليمه العقـار          ناظر القضية   فضيلة      حكم  
 .؛ ألن حيازته حيازة صحيحةاململوك له والسبب عدم موافقة املدعى عليه على ذلك

 :مونحتليل املض

يف هذه القضية نالحظ أن املدعى عليه هو حائز للعقار حمل الـدعوى ومالـك                   
العقار يطلب منه إخالءه وهلذا الغرض تقدم للمحكمة لرتع احليازة ممن هي يف يـده               

ن احليازة تستند إىل سبب صحيح وهو االستئجار فقد رفض احلـائز            إولكن حيث   
كية العقار حمل الدعوى ملوكل املدعي ولكـن        تسليم العقار احملاز وإن كان مقراً مبل      

لصحة حيازته فقد رفض ذلك فحكم له بأحقيته باحليازة مدة عقده ومت صرف النظر              
 .عن دعوى املدعي وكالة



 
 

-٢١٢-

 القضية السابعة
 استرداد حيازة أرض

 ٢ق/١٩٥ :رقم القضية

 هـ١٠/٣/١٤١٦ :تارخيها

ائرة الثانيـة لتمييـز القضـايا       فقد اطلعنا حنن قضاة الد    ,     احلمد هللا وحده وبعد   

احلقوقية مبحكمة التمييز بالرياض على املعاملة الواردة من فضيلة رئـيس احملكمـة             

ـ  املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة القاضـي        .... وتاريخ  ... برقم  ... الكربى ب

الوكيل عـن  ) أ(اخلاص بدعوى .... وتاريخ ... املسجل برقم /.... باحملكمة الشيخ 

ـ (حيث يدعي املدعي أن موكلتيه وأختهم       ) د(ضد  ) ج, ب  ( ) و(وأخـيهم   ) هـ

) و(الواقعة يف الدخل احملدود وأن أخـاهم        ... ذات الرقم   ميلكون األرض السكنية    

على املدعى عليه بدون إذم ويطلـب       ) ـه(باع نصيبه ونصيب موكلتيه وأختهما      

من الصك تقرير فضيلته من املدعى عليه رفع يده عن نصيبهما وتسليمه هلما وقد تض         

أنه مل يثبت لديه أن املدعيتني باعتا نصيبهما أو أذنتا يف بيعه على املدعى عليه وحكم                

وبدراسة الصك وصورة ضـبطه     , برفع يده عنه وتسليمه هلما    ) و(على املدعى عليه    

واهللا املوفق وصلى اهللا على نبينا حممـد        , وأوراق املعاملة مل يظهر ما يوجب املالحظة      

 .له وصحبه وسلموآ

 :احلكم يف الدعوى وأسبابه

     تضمن احلكم رد حيازة األرض للمدعيتني والسبب يف ذلك أنه مل يثبت بيعهمـا             

 .العني حمل الدعوى



 
 

-٢١٣-

 :حتليل املضمون 

 إال أنه يعد حكماً يف أصـل        للمدعيتني    نالحظ يف هذا احلكم أنه مع رد احليازة         

يتقدم للمحكمة بدعوى استرداد حيـازة وبعـد        وهذا ألن وكيل املدعيتني مل      , احلق

رفع يده عن   : ( ولكن مع ذلك جند أن احلكم تضمن عبارة        ,ذلك املطالبة بأصل احلق   

وهذا يبني أنه قد حاز األرض حمل الدعوى فوجـب عليـه            ) نصيبهما وتسليمه هلما  

 .عادهتا ملالكها الذين استردوا حيازهتم الشرعية لألرضإ



 
 

-٢١٤-

 القضية الثامنة
 ازةرد حي

 ٣٦٣١٧: رقم القضية

 هـ٢٩/٨/١٤٢٤: تارخيها

ويف هذا  ) س(لدي أنا القاضي باحملكمة الكربى بالرياض       , وبعد    احلمد هللا وحده    

وادعى على احلاضر   ) ب(وكيالً عن   ) أ( حضر   هـ١٨/١٠/١٤٢٥اليوم الثالثاء   

اقعـة يف   قائالً أن املدعى عليه استأجر شقة من العمارة العائدة ملوكلي الو          ) ج(معه  

هـ واسـتمر يف    ١٠/١/١٣٩٥ يف ١٧٤٢/١حي اخلالدية واململوكة بالصك رقم    

لذا أطلب إلزامه برفع    , العقار حىت اآلن وقد أبلغه موكلي بإخالء العقار لكنه رفض         

وبسؤال املـدعى   , يده عن العقار وتسليمه ملوكلي خالياً من الشواغل هذه دعواي         

مانع لدي من إخالء العقـار وتسـليمه   عليه أجاب أن ما ذكره املدعي صحيح وال   

من الدعوى واإلجابة وملصادقة املدعى عليه على دعوى         فبناًء على ما سبق   , للمدعي

نه ال عذر ملن أقر فقد ألزمت املدعى عليه بأن يرفع يده عن العقـار               إاملدعي وحيث   

 وبعرضه على   .املوصوف آنفاً وتسليمه للمدعي خالياً من الشواغل وبذلك حكمت        

 .طرفني قنعا به وعليه جرى التوقيع وصلى اهللا  وسلم على نبينا حممدال

 : وأسبابه  يف الدعوىاحلكم

العقار ويسلمه      صدر يف هذه القضية حكم يقضي بأن يرفع املدعى عليه يده عن             

 .للمدعي خالياً من الشواغل والسبب أنه أقر بدعوى املدعي وأنه ال عذر ملن أقر 



 
 

-٢١٥-

 :حتليل املضمون

  يف هذه القضية نالحظ أن احلائز للعقار حمل الرتاع حائز عرضي ومالك العقار                
يريد استرداد حيازته من احلائز العرضي ورغم االعتراف الكامل من احلائز مبلكيـة             
املدعي للعقار وثبوت ذلك باألوراق الثبوتية املتمثلة يف صك التملك إال أن محايـة              

ك حيازته ولو من قبل املالك الذي اضـطر للجـوء           احلائز جنائياً تستلزم عدم انتها    
للمحكمة السترداد حيازته حبكم قضائي يف مواجهة احلائز وبذلك يسـود النظـام             

 .واهلدوء يف اجملتمع



 
 

-٢١٦-

 ةلتاسعالقضية ا
 املطالبة بإخالء عقار وتسليمه ألهله

 ٢٢٦٤ :رقم القضية

 هـ١١/١/١٤٢٥ :تارخيها

) س( ولدي أنـا القاضـي       ـه٢٤/٢/١٤٢٥يف هذا اليوم األربعاء املوافق    
بأنه استأجر الدور   ) ب( وادعى على احلاضر معه      )أ(باحملكمة العامة بالرياض حضر     

ــم   ــب الصــك رق ــة يل مبوج ــيال اململوك ــن الف ــوي م  يف ٣١٨/١٤العل
, واآلن أطلب منه إخالء العقار وتسليمه خالياً من الشـواغل         , هـ٢٥/٢/١٤٠٢

ال املدعى عليه أجاب أن ما ذكره املـدعي         وبسؤ, لذا أطلب إلزامه بذلك   , فرفض
ال : رد قـائالً  , وبعرض ذلك على املدعي   , وأطلب مهلة إلخالء العقار   , كله صحيح 

وملصادقة املدعى عليه   , فبناًء على ما سبق من الدعوى واإلجابة      , مانع لدي من ذلك   
كية وبناًء على اطالعنا على صك املل     , نه ال عذر من أقر    إعلى دعوى املدعي وحيث     
جلميع ذلك فقد ألزمت املدعى عليه برفع يـده عـن           , املتضمن متلك املدعي للعقار   

 وبعرضه على الطرفني    .وبذلك حكمت , العقار بعد انتهاء املهلة خالياً من الشواغل      
 .وعليه جرى التوقيع وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد, قنعا به

 

 : وأسبابه يف الدعوىاحلكم

ليه برفع يده عن العقار وتسليمه إىل        على املدعى ع   حكم فضيلة ناظر القضية   
وسبب احلكم أن احلائز يده عارضة وقد انتهى السـبب          , ملدعي خالياً من الشواغل   

 .الذي خوله حيازة العقار وإقراره بذلك



 
 

-٢١٧-

 :حتليل املضمون

يتضح من هذا احلكم الشرعي عدم جواز طرد املستأجر من العني املؤجرة إال             
فهذه تعد ضمانة أساسية للحائز فال ُيسمح باختاذ إجراءات         , ائيبناًء على حكم قض   

إخراج املستأجر من العني املؤجرة له مبجرد قرار إداري أو باختاذ القوة اجلربية دون              
 املختصة ويرى الباحث أن هذا الشرط من شـأنه          ةحكم صادر من السلطة القضائي    

 إجراء يترتب عليه انتهاك حرمـة       أن حيمي احليازة محاية جنائية إذ ال جيوز اختاذ أي         
 .مسكنه إال حبكم قضائي

 

 



 
 

-٢١٨-

 القضية العاشرة
 تقدمي احليازة عند تساوي البّينات

 ٤٠٢/٧:رقم القضية

 هـ٢٧/١٠/١٤٢١:تارخيها

وحده والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وبعد فقـد            احلمد هللا       
ى األوراق املعادة بكتاب فضيلة رئـيس  اطلع جملس القضاء األعلى هبيئته الدائمة عل  

اليت سبق للمجلـس    ) أ(املتعلقة بشكوى   .... يف  ... احملكمة الكربى بالرياض رقم   
مبا فيها صك احلكـم الصـادر       ..... يف  .... دراستها بناًء على األمر السامي رقم       

اصالة ووكالـة   ) أ(املتضمن دعوى   ...... من فضيلة القاضي    .....  يف  ..... برقم
... بأن املدعى عليها نفذت على ملكنـا املسـمى   ) جـ(وميثلها الوكيل   ) ب(د  ض

الواقع يف أعال شعيب اليمن يف وادي املزيرعه مبركز العماريـة وذكـر حـدوده               
ومساحته واقتطعت جزءاً منه ذكر حدوده ومساحته وطلب احلكم عليها برفع يدها            

ف النظر عن دعـوى املـدعني       اخل ويف القرار تلخيص للقضية وانتهائها بصر      ..عنه  
 يقوم مقام حجـة االسـتحكام وال         ال وبذلك حكم وأفهم الطرفني أن هذا احلكم      

يستند إليه يف اإلفراغ وأنه قاصر على الطرفني وصدق من حمكمة التمييز بالقرار رقم 
وملا مل يقنع املدعي جرت إحالة املعاملة للمجلس بـاألمر السـامي            ......  يف  ... 

 أول هذا القرار وقد الحظ اجمللس على احلكم بأن املشتكي ذكـر أن              حسبما مر يف  
وادي األيسر على جـزء     الملك مورثهم يقع يف الوادي األمين وما مت إقطاعه يقع يف            

معني معروف وأن ملكهم حتت أيديهم مدة طويلة يتصرفون فيه بالبنـاء والزراعـة              
 املسجد وإحراق املزروعـات     وأم أخرجوا منه بالقوة اجلربية اليت وصلت إىل هدم        

وتغيري املعامل ودفن البئر ولديهم بينة على التملك وقرر جملس القضاء األعلى هبيئتـه              



 
 

-٢١٩-

طالع والتحقق مما ذكر ومساع البينـة إن        الدائمة إعادة املعاملة لفضيلة القاضي لال     
وجدت وتقرير ما يلزم شرعاً مث إعادة املعاملة وبإطالع ناظر القضية احلـق بـذيل               

أنه حضر املدعي وقال إن لديه ثالثة شهود وطلـب اسـتخالف           .... الصك بتاريخ 
قاضي حمكمة الدرعية لسماع شهادهتم ومت ذلك وشهدوا أن مورث املـدعي قـام              

هــ وأن   ١٣٨٥ مسجداً منـذ عـام       بزراعة األرض والبناء فيها وحفر بئراً وبىن      
 أبناء عـم للمـدعي      والشهود املذكورين .  األمين بسلسلة جبال    عن  يبعد ...شعيب

وبعرض ذلك على املدعى عليه وكالة قال الشهود الذين شهدوا أمام قاضي الدرعية             
 مث قرر املدعي قبول ميني املدعى عليها أصالة         هم أقرباء املدعي وشهدوا بدافع احلمية     

واهللا العظيم الذي ال إله إال هو إن حمل الرتاع واملسماة طوقه            : فحلفت اليمني قائلة  
كاً ملورث املدعني وليس حتت يده منذ أربعني سنة وال ورثته من بعـده وأن               ليس مل 

موضع الرتاع أملكه إرثاً من والدي وله باإلقطاع وحمل الرتاع وهو القطعـة رقـم               
 داخلة يف اإلقطاع وال أعلم للمدعني فيها أي ملك وال أعلم أنه حميـا مـن                 ١٢٩

 إىل أن إصرار املدعي يف اسـتخالف        املدعني وال مورثهم  فبناًء على ما تقدم ونظراً        
حمكمة الدرعية لسماع شهادة شهوده مع قرب سكن الشهود حملكمة الرياض يورث            

 ...شبهة ترد هبا شهادة الشهود إن كانت شهادهتم موصلة وبناًء على رفض الشاهد              
ة فيما ورد يف شهادته وبناًء على طلب املـدعي ميـني            تاحلضور هلذه احملكمة ملناقش   

ى عليها وحلفها اليمني مل يظهر له سوى ما حكم به سابقاً مث أعيدت املعاملـة                املدع
للمجلس بكتاب فضيلة رئيس احملكمة الكربى بالرياض املنوه عنه يف مستهل هـذا             

املدعى عليها مث حلفها الذي أشري إليه فإن جملس         القرار وبناًء على قبول املدعي ميني       
ر باألكثرية أنه مل يظهر له ما يقضي برد ما صدر من            القضاء األعلى هبيئته الدائمة يقر    

صرف النظر عن دعوى املدعني بعد أن قبلوا ميني املدعى عليها وحلفهـا وبـذلك               



 
 

-٢٢٠-

واهللا . تنتهي القضية وما صدر فيها ال يعترب إلفراغ أو رهن أو حجـة االسـتحكام              
 .املوفق وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

 : وأسبابهدعوى يف الاحلكم

ذه القضية برد دعوى املدعي الذي يطلب استرداد حيازة األرض          كم يف ه  ُح 
ن بينته املتمثلة يف    إحيث  , والسبب يف رد دعواه هو عدم البينة      , اليت يدعي ملكيتها  

 .الشهود مل يتم االعتداد هبا إضافة إىل قبول ميني املدعى عليها

 :حتليل املضمون

وكالً منهما يـدعي أسـبقية      , ن على األرض  اا طرف هذه الدعوى يتنازع فيه    
وقد أحضر املدعي شهوداً بذلك لكن شهادهتم مل تكن موصلة إضافة إىل            , حيازته هلا 

جواب املدعى عليها بأا متلك األرض إرثاً من والدها وأن املدعني مل حيوزوا األرض              
,  حتت حيازهتـا   إضافة إىل أن األرض   , ومل تدخل يف حيازهتم يوماً وحلفت على ذلك       

 مـا سـبق أن   ماًفتم تقدمي احليازة مع اليمني وهو ما مياثل متا , وحلفت بذلك اليمني  
إذا تداعى  ": قول اإلمام الشافعي رمحه اهللا     حيث ي  هذه الدراسة  من   ٣٠صقدمناه يف   

الرجالن الشيء وهو يف يد أحدمها دون اآلخر فأقاما معاً عليه بينة فالبينة بينة الذي               
 ".هو يف يده



 
 

-٢٢١-

 ةـاخلامت
, احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني وبعـد        

 : التالية والتوصياتفقد توصلت من خالل هذه الدراسة إىل النتائج
 :نتائج الدراسة : أوالً
أن الشريعة اإلسالمية باعتبارها مصدر النظام يف اململكة العربية السعودية قررت            -١

 .زة من ناحيتيها اجلنائية واملدنيةمحاية احليا
أن الشريعة تعتد باحليازة كسبب للملك وعدم مساع الدعوى إذا تـوافرت هلـا               -٢

 .الشروط
أن سبب عدم مساع دعوى امللك هو أن محاية احلائز عند توافر شروط احليـازة                -٣

 .الشرعية أوىل من مساع دعوى امللك
سالمي أن عبء إثبات حضور احملوز أن احليازة ادعاء ضد املالك لذا قرر الفقه اإل   -٤

 .عليه وعلمه وسكوته بال مانع يقع على عاتق احلائز
أن النظام يف اململكة العربية السعودية أقر دعاوى محاية احليازة الثالث مسترشداً             -٥

 .يف ذلك بأصول الفقه اإلسالمي
 .أن دعاوى احليازة يف النظام السعودي والقانون املصري هلا صفة االستعجال -٦
كذلك أا وسيلة   , السبب يف استعجال نظر دعاوى احليازة محاية الوضع الظاهر         -٧

 .الستقرار األوضاع يف اجملتمع ومنع نشوب املنازعات
 .أن القانون املصري كذلك يقر احلماية اجلنائية واملدنية للحيازة -٨
 .أن احليازة يف النظام املصري قرينة على امللك مبضي املدة -٩
 .حيمي احلائز باعتباره مالكاً حىت يثبت العكسأن القانون املصري  -١٠
أعطى النظام املصري النيابة العامة عندما ُتعرض عليها منازعة من منازعـات             -١١

 .احليازة فلها احلق أن تصدر قراراً وقتياً واجب التنفيذ فوراً
أن القواعد العامة يف الفقه اإلسالمي تتضمن تأثيم أي اعتداء علـى احليـازة               -١٢

 .ن ذلك ميثل اعتداًء على حرمة ملك الغري؛ ألهباوجترمي اغتصا



 
 

-٢٢٢-

 أن قانون العقوبات املصري قنن اجلرائم اليت متثل اعتداًء على حرمة ملـك              -١٣
 .وما بعدها يف قانون العقوبات) ٣٦٩(الغري وانتهاك احليازة يف املادة 

 
  :التوصيات: ثانياً

ظام املرافعـات   من محاية كل من ن    وما توصلنا إليه    , ما سبق  استعراض   وبعد  
، وما ورد يف    ازة يف اململكة العربية السعودية    الشرعية ونظام اإلجراءات اجلزائية للحي    

 إليه مـن     الباحث التوصل  ما يراه ، فإنه يكون من الضروري إيراد       هلاالتنظيم املصري   
 :توصيات

 طريق  ، عن  واحلماية املقررة للملك أو احلق     ضرورة التمييز بني احلماية املقررة للحيازة      -١
تعميم النص على قاعدة عدم جواز اجلمع بني دعوى احليازة ودعوى امللك يف كل              
دعاوى احليازة وليس دعوى استرداد احليازة كما هو احلال يف نظـام املرافعـات              

 . الشرعية احلايل 
، إذا مـا    ام يف التدخل يف منازعات احليازة     دعاء الع ضرورة النص على حق سلطة اال       -٢

، وذلك هبدف منع تكدس القضايا ة من تلك املنازعات املتعلقة هباطرح عليها منازع  
، خاصة يف تلك احلاالت اليت تقـوم         وحتقيق السرعة يف إسباغ احلماية     أمام القضاء 

وذلك أسوة مبـا يعطيـه القـانون        , على العقار فيها احلماية على السيطرة املادية      
 .لنيابة العامة يف منازعات احليازةااملصري 

، ودون   الدخول يف عقار الغري بغـري إذنـه        النص الصريح على جترمي جمرد    ضرورة    -٣
 احلال  يف العقار من عدمه كما هو  مازال متواجداً  ياالقتصار على ما إذا كان املعتد     
 .يف قانون العقوبات املصري

 ضرورة تفعيل العمل بدعاوى احليازة املدنية يف احملاكم وذلك عن طريق عمل دورات        -٤
امني من قبل اجلامعات وحبذا لو أخذت جامعة نايف العربيـة وهـي             للقضاة واحمل 

نه بالبحث يف احملاكم كان احلديث عـن دعـاوى          إالسّباقة دائماً ملثل ذلك حيث      
 .احليازة مثل احلديث عن جمهول

ما يفيد ) مل تصدر بعد  ( ضرورة أن تتضمن الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات اجلزائية          -٥
 .حيث مل يتضمن النظام ما يفيد ذلك, جبميع دعاوى احليازةرضي حبماية احلائز الع



 
 

-٢٢٣-

 ضرورة تصنيف القضايا يف احملاكم حسب موضوعاهتا وإدخاهلا جهاز احلاسـب اآليل             -٦
وذلك لالستفادة من إمكانات هذا اجلهاز للتسهيل على املعنيني من باحثني وغريهم            

 .للوصول إىل ما يريدونه من قضايا بطريق أيسر وأمشل
فما كان فيه من صواب فمن اهللا وما كان فيه من خطـأ             ,     هذا ما توصلت إليه    

 .فمن نفسي والشيطان
 

 .         وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد
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 فهرس اآليات القرآنية

 فهرس األحاديث واآلثار

 فهرس المصادر والمراجع

 فهرس الموضوعات
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 فهرس اآليات القرآنية

 رقم الصفحة رقمها ـةـاآليـ

 ورة البقرةـس

 ١٠١, ٧٧ , ٧٣ , ٤٣ , ٣٢ ١٨٨ }...وَالَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {

 ٨٠ ١٨٩ }..لَيْسَ الْبِر بِأَن تَأْتُواْ الْبيوتَ مِن ظُهورِهَا وَلَـكِن الْبِر مَنِ اتَّقَى وَ{ 

 ورة النساءـس

 ١٠١, ٤٣, ٣٢ ٢ }...وَالَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِ�َّه كَانَ حوباً كَبِرياً{

 ٣٢ ٤ }...نْه �َفْساً فَكُلُوه هَنِيئاً مرِيئاً لَكُمْ عَن شَيْءٍ م فَإِن طِبْنَ {

 ١٠١, ٣٢ ١٠ }إِن الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِ�َّمَا يَأْكُلُونَ فِي بطُو�ِهِمْ �َاراً {

 ١٠١, ٤٣, ٣٢ ٢٩  }...يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنواْ الَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ{

 ورة  المائدةـس

 ١٠١, ٨٢, ٣٢ ٣٨ }...وَالسارِقُ وَالسارِقَةُ فَاقْطَعواْ أَيْدِيَهمَا جَزَآء بِمَا كَسَبَا {

 ورة النورـس

 ٨٠ ٢٧ }...يأَيهَا الَّذِينَ آمَنواْ الَ تَدْخلُواْ بيوتاً غَيْرَ بيوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْ�ِسواْ {

} ؤْذَنَ لَكُملُوهَا حَتَّى يواْ فِيهَآ أَحَداً فَالَ تَدْخ٨٠ ٢٨ }...فَإِن لَّمْ تَجِد 

 ٨٠ ٢٩ }...اْ بيوتاً غَيْرَ مَسْكُو�َةٍ لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جنَاحٌ أَن تَدْخلُو{
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 فهرس األحاديث واآلثار

 الصفحة الحــديث

 ٣٥ ...أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلماً 
 ٤٨ ... مل يقطعك لتحجزهأن رسول اهللا 

 ٧٨ ... وإمنا لكل امرئ ما نوىإمنا األعمال بالنيات
 ٨١, ٣٣, ٣٠ ... إمنا بشر وإنكم ختتصمون إيلّ

 ١٠٢  وماله وعرضه كل املسلم على املسلم حرام دمه
 ٣٣ ...ال يبطل حق امرئ مسلم وإن قدم

 ٣٤  ...لو يعطى الناس بدعواهم الدعى ناس دماء
 ٣٣ سنني فهو له من احتاز شيئاً عشر 

 ٤٧ من أحيا أرضاً ميتة فهي له
 ١٠١, ٨٨, ٤٤ ... أدى اهللا عنه ومن أخذمن أخذ أموال الناس يريد أداءها
 ١٠٢ ...همن أخذ من األرض شيئاً بغري حق
 ١٠١, ٤٤ ...من ادعى ما ليس له فليس منا

 ٤٧ ت ألحد فهو أحقمن أعمر أرضاً ليس
 ٤٤ ... فقد أوجب اهللا له النارمن اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه
 ١٠٢, ٤٤ ... طوقه اهللا إياهمن اقتطع شرباً من األرض ظلماً
 ٦٨, ٥١, ٤٠, ٣٣ من حاز شيئاً عشر سنني فهو له 
 ٣٤ ... مال امرئ مسلمطع هباتمن حلف على ميني وهو فاجر ليق

 ١٠٢ ... من ظلم قيد شرب من األرض
 ٧٧  غشنا فليس منامن 



 
 

-٢٢٧-

   

-   . 
-   : 
, مكتبة املعـارف للنشـر والتوزيـع      , حممود الطحان , تيسري مصطلح احلديث   -٢

 .٩ط, )م١٩٩٦/هـ١٤١٧(,  السعودية-الرياض

ـ ٢٧٥ت(, سلمان بن األشعث أبو داود السجسـتاين      , سنن أيب داود   -٣ , )هـ
 .د ط, د ت, لبنان-بريوت , دار الفكر, حممد حميي الدين عبداحلميد: قيقحت

, أمحد بن احلسني بن علي بن موسى أبو بكـر البيهقـي           , سنن البيهقي الكربى   -٤
 -مكة املكرمـة  , مكتبة دار الباز  , حممد عبدالقادر عطا  : حتقيق) هـ٤٥٨ت(

 .د ط, )م١٩٩٤/هـ١٤١٤(, السعودية

, )٣٠٣ت(, بن شعيب أبو عبـدالرمحن النسـائي      أمحد  , سنن النسائي الكربى   -٥
دار الكتـب   , عبدالغفار سليمان البنداري وسيدي كسـروي حسـن       : حتقيق
 .١ط, )م١٩٩١/هـ١٤١١(,  لبنان- بريوت, العلمية

مصطفى : حتقيق, )هـ٢٥٦ت(, حممد بن إمساعيل البخاري   , صحيح البخاري  -٦
 .د ط, )م١٩٨٧/هـ١٤٠٧(,  لبنان-بريوت, دار ابن كثري, أديب البغا

حممد فؤاد  : حتقيق, )هـ٢٦١ت(, يمسلم بن احلجاج القشري   , صحيح مسلم  -٧
 .د ط, د ت, لبنان -بريوت , داري إحياء التراث, عبدالباقي



 
 

-٢٢٨-

, حممـد بـن عبـداهللا احلـاكم النيسـابوري         , املستدرك على الصـحيحني    -٨
 -بريوت, دار الكتب العلمية  , مصطفى عبدالقادر عطا  : حتقيق, )هـ٤٠٥ت(

 ١ط, )م١٩٩٠/هـ١٤١١(, لبنان

أليب عمرو بن عبدالرمحن الشـهرزوري      , مقدمة ابن الصالح يف علوم احلديث      -٩
,  لبنـان  -بريوت, دار الكتب العلمية  , )هـ٦٤٢ت(, املعروف بابن الصالح  

 .ط.د, )م١٩٧٨/هـ١٣٩٨(
-  : 
 جـالل الـدين عبـدالرمحن بـن أيب بكـر          , السـيوطي , األشباه والنظائر  -١٠

, مصــر, مطبعــة مصــطفى البــايب احللــيب, )هـــ٩١١ت (,الســيوطي
 .د ط, )م١٩٥٩/هـ١٣٧٨(
مشس الدين أيب عبداهللا حممـد بـن أيب بكـر    , إعالم املوقعني عن رب العاملني     -١١

ـ ٧٥١ت(, املعروف بابن القيم    : راجعـه وقـدم لـه وعلـق عليـه         , )هـ
 ,لبنـان -بـريوت , دار اجليل للنشر والتوزيع والطباعة    , طه عبدالرؤوف سعد  

 .د ط,  تد
ـ ٢٠٤ت  (, أليب عبداهللا حممد بن إدريس الشافعي     , األم -١٢ دار املعرفـة   , )هـ

 .د ط, د ت,  لبنان–بريوت , للطباعة والنشر
عالء الدين أيب بكر بن سـعود الكاسـاين         , بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع     -١٣

ــي ـــ٥٨٧ت (, احلنف ــة, )ه ــب العلمي ــريوت , دار الكت ــان–ب ,  لبن
 .٢ط, )م١٩٨٦/هـ١٤٠٦(



 
 

-٢٢٩-

, أليب احلسـن علـي بـن عبدالسـالم التسـويل          , البهجة يف شرح التحفة    -١٤
, )م١٩٩٨/هـ١٤١٨(, لبنان-بريوت, دار الكتب العلمية  , )هـ١٢٥٨ت(
 .١ط
أيب عبداهللا حممد بن يوسف بن أيب القاسم        , التاج واإلكليل على خمتصر خليل     -١٥

ـ ٨٩٧ت(, العبدري الشهري بـاملواق    , لبنـان -بـريوت , دار الفكـر  , )هـ
 .٢ط, )م١٩٧٨/ـه١٣٩٨(
برهان الدين إبراهيم بن    , ومناهج األحكام , تبصرة احلكام يف أصول األقضية     -١٦

, دار الكتب العلميـة   , )هـ٧٩٩ت(, علي بن أيب القاسم بن فرحون املالكي      
 .١ط, )هـ١٣٠١(, لبنان-بريوت

, لفخر الدين عثمان بـن علـي الزيلعـي        , تبيني احلقائق شرح كرت الدقائق     -١٧
 .د ط, د ت, باكستان-ملتان, مداديةمكتبة إ, )هـ٢٤٣ت(

أيب عبداهللا  , تقريرات عليش على حاشية الدسوقي على الشرح الكبري للدردير         -١٨
, لبنـان -بـريوت , دار الكتب العلميـة   , )هـ١٢٩٩ت(, حممد أمحد عليش  

 .١ط, )م١٩٩٦/هـ١٤١٧(
 الدسـوقي   ةحممد بن أمحد عرف   , حاشية الدسوقي على الشرح الكبري للدردير      -١٩

ــالكي ـــ١٢٣٠ت(, امل ــة, )ه ــب العلمي ــريوت, دار الكت ــان-ب , لبن
 .١ط, )م١٩٩٦/هـ١٤١٧(
, حاشية الشيخ على العدوي على كتاب اخلرشي على خمتصر سيدي خليـل            -٢٠

 , لبنـان -بريوت, دار صادر , )هـ١١٩٣ت(, على الصعيدي العدوي املالكي   
 .دط, د ت



 
 

-٢٣٠-

, لصاويأمحد بن حممد اخللويت ا    , حاشية الصاوي على الشرح الصغري للدردير      -٢١
 .د ط, د ت, مصر-القاهرة, دار املعارف, )هـ١٢٤١ت(
حاشية العدوي على شرح أيب احلسن املسماة كفاية الطالب الرباين لرسالة أيب             -٢٢

, علـى الصـعيدي العـدوي املـالكي       , زيد القريواين يف مذهب اإلمام مالك     
دار الفكـر   , صححها وضبطها يوسف الشيخ حممد البقاعي     , )هـ١١٩٣ت(

 .د ط, )م١٩٩٢/هـ١٤١٢(, لبنان-بريوت, النشرللطباعة و
, منصـور بـن يـونس البـهويت       , الروض املربـع شـرح زاد املسـتقنع        -٢٣

 .د ط, )م١٩٨٥/هـ١٤٠٥(, لبنان-بريوت, عامل الكتب, )هـ١٠٥١ت(

حممد بن عبداهللا بن    , شرح اخلرشي على خمتصر خليل وهبامشه حاشية العدوي        -٢٤
 .د ط, د ت, لبنان-بريوت, دردار صا, )هـ١١٠١ت(, علي املالكي اخلرشي

, عبدالباقي بـن يوسـف الزرقـاين    , شرح الزرقاين على خمتصر سيدي خليل      -٢٥
 .د ط, د ت, لبنان-بريوت, دار الفكر, )هـ١٠٩٩ت(
أيب الربكات أمحد   , الشرح الصغري على أقرب املسالك إىل مذهب اإلمام مالك         -٢٦
-القـاهرة , رفدار املعا , )هـ١٢٠١ت(, بن حممد العدوي الشهري بالدردير    ا

 .د ط, د ت, مصر
أمحـد بـن حممـد    , شرح زروق على منت رسالة عبداهللا بن أيب زيد القريواين     -٢٧

, لبنان-بريوت, دار الفكر , )هـ٨٩٩ت  (, الربنسي الفاسي املعروف بزروق   
 .د ط, )م١٩٨٢/هـ١٤٠٢(



 
 

-٢٣١-

كمال الـدين   , شرح بداية املبتدي للمرغينناين   : شرح فتح القدير على اهلداية     -٢٨
,  عبدالواحد السيواسي مث السكندري املعروف بابن اهلمـام احلنفـي          حممد بن 

 .د ط, د ت, لبنان-بريوت, دار الفكر, )هـ٦٨١ت(
مشس الدين أيب عبداهللا حممد بن أيب بكر        , الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية     -٢٩

دار الكتـب   , حتقيق حممد حامـد الفقـي     , )هـ٧٥١ت(املعروف بابن القيم    
 .د ط, د ت, انلبن-بريوت, العلمية

أيب عبداهللا حممد أمحـد     , فتح العلي املالك يف الفتوى على مذهب اإلمام مالك         -٣٠
 , شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللـيب مبصـر        , )هـ١٢٩٩ت(, عليش
 .د ط, د ت

, دريـس القـرايف   إأمحـد بـن     , )أنوار الربوق يف أنوار الفـروق     , الفروق -٣١
 .د ط, تد , لبنان-بريوت, عامل الكتب, )هـ٦٨٤ت(
حممد بن أمحد بن ُجـَزّي      , ومسائل الفروع الفقهية  , قوانني األحكام الشرعية   -٣٢

, لبنـان -بـريوت , دار العلـم للماليـني    , )هـ٧٤١ت(, الغرناطي املالكي 
 .د ط, )م١٩٧٤(
, )هـ٤٩٠ت(, مشس الدين أبو بكر حممد بن أيب سهل السرخسي        , املبسوط -٣٣

 .١ط, )م١٩٩٣/هـ١٤١٤(, لبنان-بريوت, دار الكتب العلمية
مجع وترتيـب   , )هـ٧٢٨ت(, أمحد بن عبداحلليم بن تيمية    , جمموع الفتاوى  -٣٤

, السـعودية -الريـاض , دار عـامل الكتـب    , عبدالرمحن القاسم وابنه حممـد    
 .د ط, )م١٩٩١/هـ١٤١٢(



 
 

-٢٣٢-

 , ضياء الدين خليل بـن إسـحاق املـالكي        ,خمتصر خليل يف فقه اإلمام مالك      -٣٥
, دار الكتـب العلميـة    ,  الراوي صححه وعلق عليه عمر أمحد    , )هـ٧٧٦ت(

 .١ط, )م٢٠٠٤/هـ١٤٢٤(, لبنان-بريوت
برواية اإلمام سحنون بن سعيد التنويف عن اإلمام عبـدالرمحن  , املدونة الكربى  -٣٦
, مالك بن أنس بـن مالـك األصـبحي        / بن قاسم ومعها مقدمات ابن رشد     ا
 .د ط, )م١٩٧٨/هـ١٣٩٨(,  لبنان–بريوت , دار الفكر, )هـ١٧٩ت(
بيت األفكار  , )٦٢٠ت(, عبداهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي       , املغين -٣٧

 .ط.د, )م٢٠٠٤(, لبنان, الدولية

, أيب عبـداهللا حممـد أمحـد علـيش        , منح اجلليل على خمتصر سيدي خليل      -٣٨
 .د ط, )م١٩٨٩/هـ١٤٠٩(, لبنان-بريوت, دار الفكر, )هـ١٢٩٩ت(
مد بن عبدالرمحن املغريب    أليب عبداهللا بن حم   , مواهب اجلليل شرح خمتصر خليل     -٣٩

ــاب ــروف باحلط ـــ٩٥٤ت (, املع ــر, )ه ــريوت, دار الفك ــان-ب , لبن
 .٢ط, )م١٩٧٨/هـ١٣٩٨(

-    : 
فؤاد عبداملنعم واحلسيين   , أحكام الدفوع يف نظام املرافعات الشرعية السعودي       -٤٠

 .١ط, )م٢٠٠٢(, مصر-اإلسكندرية , املكتب العريب, علي غنيم
, دار الفكـر  , أبو بكر حسن الكشناوي   ,  املدارك شرح إرشاد السالك    أسهل -٤١

 .د ط, د ت,  لبنان-بريوت
منشأة , عديل أمري خالد  , اكتساب امللكية العقارية باحليازة يف الفقه اإلسالمي       -٤٢

 .د ط, د ت, مصر-اإلسكندرية, املعارف



 
 

-٢٣٣-

مؤسسة , ةعبدالقادر عود , التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارناً بالقانون الوضعي      -٤٣
 .١٤ط, )م٢٠٠٠/هـ١٤٢١(, لبنان-بريوت, الرسالة

مدينة , دار الفكر العريب  , حممد أبو زهرة  , اجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالمي     -٤٤
 .د ط, د ت,  مصر-نصر

-الدار البيضاء , املركز الثقايف العريب  , عبدالعلي العبودي , احليازة فقهاً وقضاءً   -٤٥
 .١ط, )م١٩٩٦(, اململكة املغربية

, حممد عبداجلواد حممـد   , حليازة والتقادم يف الفقه اإلسالمي املقارن بالقانون      ا -٤٦
 .د ط, )م١٩٧٨(, مصر, اهليئة املصرية العامة للكتاب

حممـد سـالم    , املدخل واألموال واحلقوق وامللكية والعقود    , الفقه اإلسالمي  -٤٧
 .د ط, د ت, مصر, مكتبة عبداهللا وهبة, مدكور

  تـاريخ , شريعة اإلسـالمية والفقـه اإلسـالمي      ال(مبادئ الفقه اإلسالمي     -٤٨
 النظريـات العامـة يف الفقـه       , الفقه اإلسالمي ومصادره وقواعـده الكليـة      

, مصــر-القــاهرة, دار النهضــة العربيــة, يوســف قاســم, )اإلســالمي
 .د ط,)م١٩٩٧/هـ١٤١٧(

-بريوت, دار ابن حزم  , بعناية بسام عبدالوهاب اجلايب   , جملة األحكام العدلية   -٤٩
 .١ط, لبنان

دار عـامل   , خمتارات من أحباث هيئة كبار العلماء باململكة العربية السـعودية          -٥٠
 .١ط, )م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤(, السعودية-الرياض, الكتب

-دمشق, دار القلم , مصطفى أمحد الزرقا  , املدخل الفقهي العام إخراج جديد     -٥١
 .١ط, )م١٩٩٨/هـ١٤١٨(, سوريا



 
 

-٢٣٤-

الـدار العربيـة    , د قدري باشا  حمم, مرشد احلريان إىل معرفة أحوال اإلنسان      -٥٢
 .١ط, )م١٩٨٧/هـ١٤٠٧(, األردن-عّمان , للتوزيع والنشر

دار الفكـر  , علي اخلفيـف , امللكية يف الشريعة مع املقارنة بالشرائع الوضعية  -٥٣
 .د ط, )م١٩٩٦/هـ١٤١٦(, مصر-مدينة نصر, العريب

, تجاريـة نظرية الدعوى بني الشريعة اإلسالمية وقانون املرافعات املدنيـة وال          -٥٤
 .١ط, )م١٩٩٩/هـ١٤١٩(, األردن-عّمان, دار النفائس, حممد نعيم ياسني

 -    : 
أمحـد  : حتقيـق , أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ املتداولة بـني الفقهـاء          -٥٥

,  السـعودية  -جـدة , دار الوفـاء للنشـر والتوزيـع      , عبدالرزاق الكبيسي 
 .٢ط, )م١٩٨٧/هـ١٤٠٧(

, لبنـان -بـريوت , دار الكتب العلميـة , علي بن حممد اجلرجاين  , ريفاتالتع -٥٦
 .د ط, )م١٩٩٥/هـ١٤١٦(

, دار الفكـر  , حتقيق حممد رضوان الدايـة    , التوقيف على مهمات التعاريف    -٥٧
 .١ط, )م١٩٩٠/هـ١٤١٠(, سوريا-دمشق

ـ ٨١٧ت(, جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آبادي      , القاموس احمليط  -٥٨ , )هـ
,  لبنـان  - بـريوت , دار إحياء التراث العريب ومؤسسـة التـاريخ العـريب         

 .١ط, )م١٩٩٧/هـ١٤١٧(

ـ ٧١١ت  (, مجال الدين أيب الفضل حممد بكر بن منظور       , لسان العرب  -٥٩ , )هـ
, لبنـان - بـريوت  ,دار إحياء التراث العـريب ومؤسسـة التـاريخ العـريب          

 .٢ط, )م١٩٩٧/هـ١٤١٨(



 
 

-٢٣٥-

ـ ٦٦٠ت بعد   (, حممد بن أيب بكر الرازي    , خمتار الصحاح  -٦٠ دار إحيـاء   , )هـ
ــريب   ــاريخ الع ــة الت ــريب ومؤسس ــراث الع ــريوت , الت ــان -ب , لبن

 .١ط, )م١٩٩٩/هـ١٤١٩(

, املكتبة اإلسـالمية للطباعـة والنشـر      , جممع اللغة العربية  , املعجم الوسيط  -٦١
 .د ط,  تد,  تركيا-استانبول

 بن حممـد    جمد الدين أيب السعادات املبارك    , النهاية يف غريب احلديث واألثر     -٦٢
أمحد الزواوي وحممـود حممـد      : حتقيق, )هـ٦٠٦ت   (,)ابن األثري (, اجلزري
 .د ط, د ت,  لبنان- بريوت, املكتبة العلمية, الطناجي

-  : 
 .قانون اإلجراءات اجلنائية املصري -٦٣
 .قانون العقوبات املصري  -٦٤
 .قانون املرافعات املدنية والتجارية املصري -٦٥
 .الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات الشرعية السعودي -٦٦
 .نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي -٦٧

 .نظام املرافعات الشرعية السعودي -٦٨
-  : 
م حمكمة النقض   وفقاً ألحدث أحكا  , جرائم احليازة وانتهاك حرمة ملك الغري      -٦٩

دار , حممد عبداحلميد األلفـي   , والتعليمات العامة للنيابات والصيغ القانونية    
 .د ط, )م٢٠٠٥(,  مصر-اإلسكندرية, املطبوعات اجلامعية



 
 

-٢٣٦-

, من قانون العقوبـات   ) مكررا٣٧٣ً(احلماية اجلنائية للحيازة يف ضوء املادة        -٧٠

, مصـر -دريةاإلسـكن , دار املطبوعـات اجلامعيـة    , مدحت حممد احلسيين  

 .د ط, )م١٩٨٩(
-القاهرة, دار النهضة العربية  , نور الدين هنداوي  , احلماية اجلنائية للحيازة   -٧١

 .د ط, )م١٩٩٣(, مصر
, منشورات أكادميية نايف  , حممود أمحد طه  , احلماية اجلنائية للطفل اجملين عليه     -٧٢

 .د ط, )هـ١٤٢٠(,  السعودية-الرياض
دار ,سنية أمحـد يوسـف    , القضاء املستعجل محاية احليازة بني النيابة العامة و      -٧٣

 .د ط, )م٢٠٠١(,مصر-اإلسكندرية, اجلامعة اجلديدة للنشر
دار األلفي لتوزيـع الكتـب      , رمضان مجال كامل  , احلماية القانونية للحيازة   -٧٤

 .١ط, )م٢٠٠٢(,  مصر-املنيا, القانونية
, حممد املنجي صيلية للحيازة من الناحيتني املدنية واجلنائية،       دراسة تأ , احليازة -٧٥

 .٢ط, )م١٩٨٥( اإلسكندرية، -مصر , منشأة املعارف
مطبعة , ياسني عمر يوسف  , م١٩٩١شرح قانون اإلجراءات اجلنائية لسنة       -٧٦

 .٢ط, )م١٩٩٦(, السودان-اخلرطوم, جامعة النيلني
 .د ط, د ت, د ن, ى عبدالعظيم بدويليل, شرح قانون اإلجراءات اجلنائية -٧٧
دار النهضـة   , حممود جنيب حسـين   , )سم العام الق(شرح قانون العقوبات     -٧٨

 .٦ط, )م١٩٨٩(, مصر-القاهرة, العربية



 
 

-٢٣٧-

-اإلسكندرية, منشأة املعارف , إبراهيم جنيب سعد  , القانون القضائي اخلاص   -٧٩

 .د ط, )م١٩٧٤(, مصر
,  مصـر  -القاهرة, دار النهضة العربية  , وجدي راغب , مبادئ القضاء املدين   -٨٠

 .٣ط, )م٢٠٠١(
 يف منازعات احليازة يف ضوء املستحدث من القوانني وأحكام          املراكز القانونية  -٨١

,  مصر -اإلسكندرية, درا املطبوعات اجلامعية  , عديل أمري خالد  , حمكمة النقض 

 .د ط, )م٢٠٠٠(
, املوسوعة الشاملة يف احليازة من الناحية املدنية واجلنائية واألحوال الشخصية       -٨٢

 .١ط, )م٢٠٠٣(,  مصر,مكتبة عامل الفكر والقانون, معوض عبدالتواب
أضاف , عبدالرزاق أمحد السنهوري  , الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد      -٨٣

عبدالباسـط مجيعـي    : يف حواشيها ما جدَّ بعد الطبعة األوىل من فقه وقضـاء          

,  لبنـان  -بـريوت , منشـورات احللـيب احلقوقيـة     , ومصطفى حممد الفقي  

 .٣ط, )م١٩٩٨(
دار , أمحد السيد صاوي  , دنية والتجارية الوسيط يف شرح قانون املرافعات امل      -٨٤

  .د ط, )م٢٠٠٤(, مصر-القاهرة, النهضة
دار النهضة  , أمحد فتحي سرور  , )القسم اخلاص (الوسيط يف قانون العقوبات      -٨٥

 .٣ط, )م١٩٨٥(,  مصر-القاهرة, العربية
-القـاهرة , دار النهضة العربية, فتحي وايل, الوسيط يف قانون القضاء املدين   -٨٦

 .د ط, )م٢٠٠١(, مصر



 
 

-٢٣٨-

-    : 
حممد حميي  , إثبات موجبات احلدود والقصاص والتعازير يف الشريعة والقانون        -٨٧

, مذكرة مطبوعة تدرس لطالب املاجستري بقسم العدالة اجلنائية       , الدين عوض 
 .د ط, )م١٩٩٧/هـ١٤١٧(, د ن, جامعة نايف العربية للعلوم األمنية

مذكرة مقـررة علـى     , حممد حميي الدين عوض   , جلنائيةأصول اإلجراءات ا   -٨٨
, د ن , طالب قسم العدالة اجلنائبة جبامعة نـايف العربيـة للعلـوم األمنيـة            

 .د ط, )م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣(
االستدالل والتحقيـق احملاكمـة     (, إيضاحات على نظام اإلجراءات اجلزائية     -٨٩

 .١ ط,)م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣(, د ن, إبراهيم بن حسني املوجان, )والتنفيذ
التنظيم القضائي يف اململكة العربية السعودية يف ضوء الشـريعة اإلسـالمية             -٩٠

رسالة دكتوراه مطبوعـة    , سعود بن سعد آل دريب    , ونظام السلطة القضائية  
, د ن , قدمت للمعهد العايل للقضاء جبامعة اإلمام حممـد سـعود اإلسـالمية           

 .١ط, )م١٩٩٩/هـ١٤١٩(
, رسالة ماجستري منشورة  ,  جمدي حمب حافظ   ,احلماية اجلنائية ألسرار الدولة    -٩١

 .د ط, د ت,  مصر-القاهرة, اهليئة املصرية العامة للكتاب
حبث مقـدم جلامعـة     , حممد السعيد وادي  , احلماية اجلنائية للحيازة العقارية    -٩٢

, مصر, جامعة املنصورة , )غري منشور (املنصورة للحصول على درجة دكتوراه      
 .د ط, )م١٩٩٩(



 
 

-٢٣٩-

, عبدالطيف بن عبدالعزيز آل الشـيخ     , دم يف الفقه اإلسالمي   احليازة والتقا  -٩٣
رسالة غري منشورة قدمت للمعهد العايل للقضاء جبامعة اإلمام حممد بن سعود            

 .هـ١٤٠٣عام ,اإلسالمية لنيل درجة املاجستري
مركز , حممد حممود إبراهيم  , نظام الطعن بالتمييز يف اململكة العربية السعودية       -٩٤

, السـعودية -الريـاض , معهد اإلدارة العامة  ,  اإلدارية البحوث والدراسات 
 .د ط, )م١٩٩٨/هـ١٤١٩(
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        الصفحة         الموضــــوع 

 ٣          اإلهـداء -
 ٤          شكر وتقدير -
 ٥           امللخص -
 ٧           املقدمة -
 ٨         اإلطار املنهجي للبحث -
 ٨          مشكلة الدراسة -
 ٩          أمهية الدراسة -
 ٩          أهداف الدراسة -
 ١٠          أسئلة الدراسة -
 ١٠          حدود الدراسة -
 ١١         مصطلحات الدراسة -
 ١٤          منهج الدراسة -
 ١٥         الدراسات السابقة -
 ٢٢          فصول الدراسة -
 ٢٤       محاية احليازة يف الشريعة: الفصل األول -

 ٢٦      مفهوم احليازة يف الشريعة: املبحث األول
 ٢٧ املقصود باحليازة ودليل مشروعيتها ومحايتها يف الشريعة: املطلب األول  
 ٢٧     املقصود باحليازة: الفرع األول   
 ٣١  دليل مشروعية احليازة ومحايتها يف الشريعة: الفرع الثاين   
 ٣٧    زة يف الشريعةحكمة محاية احليا: املطلب الثاين  
 ٣٧ محاية احليازة وسيلة حلفظ األمن واالستقرار يف اجملتمع:الفرع األول   
 ٣٨ محاية احليازة وسيلة لتحقيق الصاحل اخلاص لألفراد: الفرع الثاين   
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 ٤٢    متييز احليازة عما قد خيتلط هبا: املطلب الثالث  
 ٤٢     احليازة والغصب: الفرع األول   
 ٤٥      احليازة وامللكية: فرع الثاينال   
 ٤٦    احليازة وإحياء األرض املوات: الفرع الثالث   
 ٥٠     عناصر احليازة وشروطها يف الشريعة: املبحث الثاين 
 ٥١       عناصر احليازة: املطلب األول  
 ٥٦     العنصر املادي للحيازة: الفرع األول   
 ٥٦     نوي للحيازةالعنصر املع: الفرع الثاين   
 ٦١     شروط احليازة يف الشريعة: املطلب الثاين  
 حضور احملوز عليه ومشاهدته ألعمال احلائز : الفرع األول   

 ٦٢      وتصرفاته
 ٦٥    عمل احملوز عليه حبيازة احلائز: الفرع الثاين   
 ٦٦ سكوت احملوز عليه وعدم اعتراضه دون عذر: الفرع الثالث   
 ٦٨   استمرار احليازة مدة زمنية معينة: الفرع الرابع   

 ٧٢   صور االعتداء على احليازة ومحايتها يف الشريعة: املبحث الثالث
 ٧٣   صور االعتداء على احليازة يف الشريعة: املطلب األول  
 ٧٣    جرائم التعدي على احليازة: الفرع األول   
 ٨١   بالتعدي على احليازةبعض اجلرائم امللحقة: الفرع الثاين   
 ٨٣   محاية احليازة من التعدي عليها يف الشريعة: املطلب الثاين  
 ٨٣   احلماية اجلنائية للحيازة يف الشريعة: الفرع األول   
 ٨٦   احلماية املدنية للحيازة يف الشريعة: الفرع الثاين   
 ٨٩      احلماية اجلنائية للحيازة:  الفصل الثاين -

 ٩٠    احلماية اجلنائية للحيازة يف النظام السعودي:   األولاملبحث
 ٩١ احلماية اجلنائية اإلجرائية للحيازة يف النظام السعودي: املطلب األول  
 ٩٢   وضع العقار حتت تصرف احملكمة: الفرع األول   
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 ٩٣    محاية احليازة بدعاوى احليازة: الفرع الثاين   
 ٩٥      العقاررد حيازة: الفرع الثالث   
 ٩٦  وضع ضوابط عند تفتيش املساكن احملازة: الفرع الرابع   
 ٩٩ احلماية اجلنائية املوضوعية للحيازة يف النظام السعودي: املطلب الثاين  

 ١٠٤    احلماية اجلنائية للحيازة يف القانون املصري: املبحث الثاين
 ١٠٥         التمهيد للفصل 
 ١٠٧   ماية اإلجرائية للحيازة يف القانون املصرياحل: املطلب األول  
 ١٠٧  )م١٩٩٢(لسنة ) ٢٣(الوضع قبل القانون : الفرع األول   
 ١١٠  )م١٩٩٢(لسنة ) ٢٣(الوضع بعد القانون : الفرع الثاين   
 ١١٢   احلماية املوضوعية للحيازة يف القانون املصري: املطلب الثاين  
 ١١٢    اك حرمة ملك الغريجرائم انته: الفرع األول   
 ١١٨   احلماية اجلنائية حليازة عقارات الدولة: الفرع الثاين   
 ١٢٠   احلماية اجلنائية لبعض صور احليازة: الفرع الثالث   

 ١٢٤    املقارنة بني النظام السعودي والقانون املصري: املبحث الثالث
 ١٢٥         :التمهيد للمبحث 
 ١٢٥ احلماية اجلنائية للحيازة يف النظام السعودي والقانون املصريأوجه االتفاق بني  
 ١٢٧ أوجه االختالف بني احلماية اجلنائية للحيازة يف النظام السعودي والقانون املصري 
 ١٢٨    احلماية املدنية للحيازة يف النظام السعودي: الفصل الثالث  -

 ١٢٩     السعودياحلماية املدنية للحيازة يف النظام: املبحث األول
 ١٣٠  احلماية املدنية اإلجرائية للحيازة يف النظام السعودي: املطلب األول 
 ١٣٠     دعوى وقف األعمال اجلديدة: أوالً  
 ١٣٠     دعوى منع التعرض للحيازة: ثانياً  
 ١٣١      دعوى استرداد احليازة: ثالثاً  
 ١٣٢       شروط مساع دعاوى احليازة 
 ١٣٥     كمة املختصة بدعاوى احليازةحتديد احمل 
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 ١٣٦    إجراءات رفع دعاوى احليازة واحلكم فيها وأثره 
 ١٣٨   تنفيذ احلكم الصادر يف دعاوى احليازة واالستشكال فيه 
 ١٣٩     الطعن يف احلكم الصادر يف دعاوى احليازة  
 ١٤١  السعودياحلماية املدنية املوضوعية للحيازة يف النظام : املطلب الثاين 
 ١٤١    احليازة قرينة على امللك: الفرع األول  
 ١٤٣    عدم مساع دعوى امللك : الفرع الثاين  

 ١٤٥    احلماية املدنية للحيازة يف القانون املصري : املبحث الثاين
 ١٤٦  احلماية املدنية اإلجرائية للحيازة يف القانون املصري: املطلب األول 
 ١٤٦   دم جواز اجلمع بني احليازة وامللكيةع: الفرع األول  
 ١٤٧املقصود بقاعدة عدم جواز اجلمع بني دعوى احلق ودعوى امللكية وحكمتها  
 ١٤٩  مضمون قاعدة عدم جواز اجلمع بني دعوى احليازة ودعوى امللكية 
 ١٥٢ أثر تطبيق قاعدة عدم جواز اجلمع بني دعوى احليازة ودعوى امللكية 
 ١٥٣ االختصاص املستعجل للنيابة العامة يف منازعات احليازة:الفرع الثاين  
 ١٦٤ اللجوء إىل القضاء املستعجل يف منازعات احليازة: الفرع الثالث  
 ١٦٨  احلماية املدنية املوضوعية للحيازة يف القانون املصري: املطلب الثاين 
 ١٦٨   قواعد احلماية املدنية املوضوعية: الفرع األول  
 ١٧٢   وسائل احلماية املدنية املوضوعية: ع الثاينالفر  

 ١٩١   املقارنة بني النظام السعودي والقانون املصري: املبحث الثالث
 أوجه االتفاق بني أحكام احلماية املدنية للحيازة يف النظام السعودي 

 ١٩٢       والقانون املصري
 النظام السعوديأوجه االختالف بني أحكام احلماية املدنية للحيازة يف 

 ١٩٣       والقانون املصري
 ١٩٥       الفصل التطبيقي:  الفصل الرابع -
 ٢٢١           اخلامتـــة -
 ٢٢١          نتائج الدراســـة -



 
 

-٢٤٤-

 ٢٢٢           التوصـيات -
 ٢٢٤         قائمة الفهـــارس  -
 ٢٢٥         فهرس اآليات القرآنية -
 ٢٢٦         فهرس األحاديث واآلثار -
 ٢٢٧          املصادر واملراجع -
 ٢٤٠          فهر املوضوعات -
 

 
 


