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  الممخص:

جاء ىذا البحث بعنكاف التقادـ كأثره في كسب الحيازة، كتكمف أىميتو في  بياف التقادـ كأثره 
لجة المشرع السكداني لمتقادـ كسبب مف أسباب كسب الممكية، مع إيضاح معا ،في كسب الحيازة

كذلؾ بعد تكافر شركطو كضكابطو، كقد اتبع الباحث المنيج االستقرائي كالكصفي التحميمي كالمقارف، 
كتكصؿ الباحث إلى عدة نتائج منيا: إف المشرع السكداني لـ يفرىؽ في مدة كسب الحيازة بالتقادـ بيف 

كاشترط حسف النية مطمقان في كسب الحيازة بالتقادـ دكف التفريؽ بيف المنقكؿ المنقكؿ كالعقار، 
( مف قانكف المعامالت المدنية 649كالعقار، أما التكصيات فيكصي الباحث بتعديؿ نص المادة )

 ـ.1984السكداني لسنة 
 ـ(.1984لسنة  قانكف المعامالت المدنية السكداني ،المكسب ،الحيازة ،) التقادـ:الكممات المفتاحية

Abstract: 

This research,entitled Prescription and its Impact on Acquisition of 

Possession, its importance lies in demonstrating the statute of limitation and its 
effect on acquiring tenure, with clarification of the Sudanese legislator's 

treatment of statute of limitations as one of the causes of acquiring ownership, 
after the availability of its conditions and controls. The researcher adopted the 

inductive, descriptive, analytical and comparative method. The researcher 

concluded to many results, including: That the Sudanese legislator did not 
differentiate in the period of gaining possession by prescription between 

movable and real estate, and it is absolutely necessary to gain possession by 
prescription without differentiating between movable and real estate. The 

condition of good faith in acquiring possession by prescription without 
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differentiating between movable and real estate, The most important 

recommendations: The researcher recommends amending the text of Article 

(649) of the Sudanese Civil Transactions  Law of 1984AD. 

Keywords: (Prescription- Possession- gaining- the Sudanese Civil Transactions  

Law of 1984AD. 

 

  :مقدمة
الحمد هلل ربِّ العالميف كالصالة كالسالـ عمى أشرؼ المرسميف سيدنا محمد كعمى آلو 

 كصحبو كسمـ .

إٌف كسب الممكية بالتقادـ يقـك عمى اعتبارات متصمة بالمصمحة العامة لممجتمع؛ ذلؾ أف     
ف الطكاؿ ا السنك الضركرات االجتماعية ال تسمح ألفراد المجتمع بالمطالبة بحقكقيـ إذا مضت عميي

دكف أف يككف ليـ عذر مقبكؿ ؛ ألف ىذه المطالبات مف شأنيا أف تؤدم إلى اضطراب في 
المعامالت ال نياية لو ، كزعزعة في المراكز القانكنية ال حد ليا، كفكضى في النظاـ االجتماعي، إذا 

مـ أف ىذه الحقكؽ انتقمت آلخريف كحازكىا حيازة قانكنية ىادئة كعمنية ك  مستمرة كبحسف نية كبسبب عي
صحيح كلفترة زمنية معٌينة حددىا القانكف، كال شؾ أف الصالح االجتماعي يقتضي إقرار حاالت ىذه 

 الحيازة  الكاقعة ، حيث تقتضي المصمحة العميا لممجتمع تحكيؿ ىذا الكاقع إلى حؽ.

 : تبرز أىمية ىذا البحث في أنو: أىمية البحث

 ـ. 1984كسب لمممكية في قانكف المعامالت المدنية السكداني لسنة يتناكؿ مفيـك التقادـ الم -1
يكضح الشركط الكاجب تكافرىا في التقادـ المكسب لمممكية في قانكف المعامالت المدنية  -2

 ـ.1984السكداني لسنة 
ـ لمسبب الصحيح 1984يبرز مدل معالجة قانكف المعامالت المدنية السكداني لسنة  -3

 المكسب لمممكية.
ـ لمدة التقادـ المكسب 1984مدل معالجة قانكف المعامالت المدنية السكداني لسنة يبيف  -4

 لمممكية في العقار كالمنقكؿ. 
: ىؿ كفؽ المشرع شكمة ىذا البحث في السؤاؿ الرئيسحث(: تبرز مبفرضية ال) :مشكمة البحث

 السكداني في معالجة الحيازة كسبب مف أسباب كسب الممكية؟
لباحث المنيج االستقرائي كالمنيج الكصفي التحميمي كالمنيج المقارف ، حيث : اتبع امنيج البحث

عمد الباحث إلى تتبع المادة العممية في مظانيا األصمية، ككصفيا ك تحميميا، كمقارنتيا بالنصكص 
القانكنية األخرل في بعض التشريعات العربية المنظمة لكسب الحيازة بالتقادـ، مع ترجيح آراء شراح 

 نكف في مادة البحث إف اقتضى األمر.القا
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 الدراسات السابقة:
دراسة الطالبة: امتثاؿ خمؼ اهلل سالمة، بعنكاف السبب الصحيح كأثره في كسب الحيازة، 
/ السكداف، بتاريخ  مقدمة كبحث تكميمي لنيؿ درجة الماجستير مف جامعة القرآف الكريـ كتأصيؿ العمـك

 ـ:2016ق،1437
يما تناكؿ السبب الصحيح كتعريفو الدراسة كالبحث المقدـ أف كمي ىذه" كجو الشبو بيف 

 كحاالتو كأثره في كسب الممكية بالتقادـ.
دراسة الباحثة تكسعت في أسباب كسب الحيازة بصكرة  فيي" أما أكجو االختالؼ بينيما 

 عامة مع التركيز عمى السبب الصحيح كسبب مف أسباب كسب الحيازة بالتقادـ، حيث تناكلت
الدراسة: مفيـك السبب الصحيح، كأنكاع الحيازة، كأسباب كسبيا في القانكف، كشركط كأثر السبب 

 الصحيح لكسب الحيازة، أما البحث المقدـ فتناكؿ التقادـ كأثره في كسب الحيازة.
 قيٌسـ البحث إلى مقدمة كمبحثيف كخاتمة عمى النحك التالي :ىيكل البحث : 
 مقدمة البحث 
 :مفيـك التقادـ المكسب لمحيازة كأساسو كطبيعتو. لالمبحث األو

 : شركط التقادـ المكسب لمحيازة. المبحث الثاني
 كتشتمؿ عمى أىـ النتائج كالتكصيات  خاتمة البحث:

 .قائمة المصادر والمراجع
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 المبحث األول
 وأساسو وطبيعتو مفيوم التقادم المكسب لمحيازة

 تمييد:
ان مف أسباب كسب الممكية كالحقكؽ العينية األخرل، كليس مجرد التقادـ المكسب سبب يعد

لشيء قرينة عمى كجكدىا أك كسيمة إلثباتيا، كالتقادـ المكسب لمممكية قد يختمؼ باختالؼ مدتو كنكع ا
عقاران، كيقتضي الحديث عف مفيـك التقادـ المكسب لمحيازة: تعريؼ  المحاز سكاء أكاف منقكالن أـ

 أساسو، كطبيعتو، كمجالو، كمدل اإلفادة منو، كذلؾ عمى النحك التالي:التقادـ المكسب ك 
 

 تعريؼ التقادم المكسب :المطمب األول
 

 في ىذا المطمب يتـ تناكؿ تعريؼ التقادـ المكسب لغةن كاصطالحان، كذلؾ عمى النحك التالي:تمييد: 
 :ة  الفرع األول: تعريؼ التقادم المكسب لغ

، كًكٍسبان  كىٍسبىان  يىٍكًسبيوي  كىسىبىوي ،كالمكسب مف الكسب: (1)عميو األمدتقادـ الشيء: قدـ كطاؿ  
مىعىوي : ككىسىبىوي ، كاٍجتىيىدى  تىصىرَّؼى  :كاٍكتىسىبى ، أصابى : كىسىبى ، ك الٌرٍزؽى  طىمىبى : كاٍكتىسىبى  كتىكىسَّبى   كرىجيؿه ،  جى
 .(2)كىٍسبان  يىٍكًسبي  كىسىبى مف  الجمع كأىصميو، ككىسَّابه  كىسيكبه 

يتبٌيف أف التقادـ ىك: قدـ كطكؿ يد الحائز عمى الشيء مدة مف مف خالؿ ىذه التعريفات ك 
 الزمف مما يجعؿ لو حؽ التصرؼ فيو. 

الفقياء التقادـ المكسب لمحيازة مف : عٌرؼ الفرع الثاني: تعريؼ التقادم المكسب في الفقو اإلسالمي
حيازة الحائز لمشيء مدة طكيمة بحضكر المحكز خالؿ تعريفيـ لمحيازة، فعرفو البعض بأنو:" استمرار 

 .(3)"عميو كعدـ اعتراضو عمى تصرؼ الحائز بال عذر شرعي حتى انقضاء مدة الحيازة
كعرفو البعض اآلخر بأنو: " كضع اليد عمى العقار غير المباح كالمتعمؽ بو حؽ الغير مع مركر  

 .(1)الزمف"

                                                           

ـ، 1995مصػػر،  دار الػدعكة، ،العربيػة المغػة مجمػػع تحقيػؽ، 2ط،  الوسػيط المعجػػم، إبػراىيـ كآخػركف، مصػطفى (1)
 .720ص
، ـ1992، بيػػػػركت، صػػػػادر دار ،1،ج1ط ،لسػػػػان العػػػػرب، محمػػػػد بػػػػف مكػػػػـر بػػػػف منظػػػػكر األفريقػػػػي ،المصػػػػرم (2)

 .716ص
ق، 1405، مكتبػػة االرشػػاد، جػػدة، ، 13ج ،3ط ،شػػرك كتػػاب النيػػل وشػػفا  العميػػلبػػف يكسػػؼ ، محمػػد ، أطفػػيش (3)

 .503، صـ1985
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ىك: ة أف التقادـ المكسب في الفقو اإلسالمي كيرل الباحث مف خالؿ ىذه التعريفات الفقيي 
عمى الشيء المحاز مع حضكر المحكز عميو كعدـ  هيدالحائز فييا كضع مركر فترة مف الزمف 

 اعتراضو بال عذر شرعي.
 

 الفرع الثالث: تعريؼ التقادم المكسب في القانون: 
ممكية قائـ عمى حيازة عٌرؼ الفقو القانكني التقادـ المكسب بأنو : "سبب مف أسباب كسب ال

، كيؤيد  ممتدة فترة مف الزماف يحددىا القانكف ، يقـك عمى أساس فعؿ إيجابي مف جانب المستفيد
، كيعتبر التقادـ المكسب سببان مف أسباب كسب الحيازة في قانكف (2)الحالة الكاقعة كيحكليا إلى حؽ"

مف حاز بحسف نية عمى أف : "منو  649/1ـ حيث نصت المادة 1984المعامالت المدنية لسنة 
منقكالن أك عقاران أك حقان عينيان عمى منقكؿ أك عقار باعتباره ممكان لو دكف انقطاع لمدة  كبسبب صحيح 

 ممف شخص ليس بذ ينكار دعكل الممؾ أك دعكل الحؽ العينعشر سنكات فال يسمع عميو عند اإل
أك المنقكؿ إذا مضت فترة زمنية معينة ي "، فيذا النص يبٌيف بكضكح كسب حيازة العقار عذر شرع

كىي عشر سنكات تمثؿ فترة التقادـ المكسب لمحيازة سكاء أكانت لممنقكؿ أـ لمعقار بشرط أف تككف 
ىذه الحيازة خالؿ ىذه المدة بحسف نية كبسبب صحيح ، حيث تسقط كفقان لتكافر ىذه الشركط دعكل 

 االستحقاؽ السترداد الحيازة.
 المطمب الثاني

 اس التقادم المكسبأس
إٌف التقادـ المكسب لمحيازة  يبدك ألكؿ كىمة أنو نظاـ يؤيد الغصب كيثبتو ، ألف مف شأنو  

أف يؤدم إلى اكتساب مغتصب ماؿ الغير بعد مدة مف الزمف طالت أـ قصرت لمجرد بقائو حائزان لو 
بمعظـ التشريعات  طكاؿ ىذه المدة ، فكيؼ ييبرر إذف ىذا النظاـ ؟كماىي األسباب التي حدت

كالقكانيف إلى األخذ بو ؟ ذىب بعض مف الفقو القانكني إلى القكؿ بأف : التقادـ يقـك عمى أساس 
قرينة النزكؿ عف الحؽ ، فالمالؾ الذم يترؾ مالو في يد الغير يعدُّ متنازالن عف ممكيتو إذا مضت عمى 

                                                                                                                                        

مطبعػة مصػطفى البػابي  ،5ج ،2 ط ، رد المحتار عمى الدر المختار شػرك تنػوير األبصػارحاشية ، ابف عابديف (1)
 .419ص، ـ1966ىػ ػػ 1386 ،الحمبى كأكالده

 ، مصػر،المنيػاكم حممػي محمد عةمطبدار الكتاب العربي ،  ،2ط ، شرك القانون المدني، عبد المنعـ ، البدراكم (2)
، دار الجامعػػػػػػػػة الجديػػػػػػػػدة، 1، طالحقػػػػػػػػوؽ العينيػػػػػػػػة األصػػػػػػػػيمةمحمػػػػػػػػد حسػػػػػػػػيف ،  ،منصػػػػػػػػكر ،485ص، ـ1956

 .288ـ،ص2006األسكندرية،
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القكؿ بأف: التقادـ ىك جزاء يكقعو ، كذىب البعض اآلخر إلى (1)ىذه الحيازة مدة حددىا القانكف
القانكف عمى المالؾ الميمؿ الذم قعد عف استعماؿ ممكو كسكت عمى بقائو في حيازة الغير طكاؿ مدة 
التقادـ ، فالمالؾ الذم ال يستعمؿ ممكو خالؿ ىذه المدة ال يقـك بما يجب أف تقـك بو الممكية مف 

اية لحقو ، بؿ يككف الجدير بتمؾ الحماية ىك حائز كظيفة اجتماعية ، كيجب أاٌل يسأؿ المجتمع حم
 .(2)الماؿ

كيرل الفقو الحديث ػػػػ بحؽ ػػػ أف ىذه التبريرات التي تنظر إلى التقادـ مف الناحية الفردية ،  
فتقيمو عمى أساس قرينة النزكؿ ، أك جزاء اإلىماؿ ، غير كافية لتبرير ىذا النظاـ ، فقرينة النزكؿ ال 

لمتقادـ المكسب ، ألف النزكؿ كما ىك معركؼ ال ييفترض ، ثـ إنو إذا افترض فعمى  تصمح أساسان 
األقؿ يجب السماح بنفيو ، ثـٌ إٌف القكؿ بقياـ التقادـ عمى أساس قرينة النزكؿ مف شأنو أف يؤدم إلى 

كأف القكؿ بسقكط الممكية بعدـ االستعماؿ، مع أف الثابت أف الممكية ال تسقط بعدـ االستعماؿ ، 
نما عمى أساس حيازة استقرت كاستمرت مدة  التقادـ المكسب ال يقـك عمى أساس عدـ االستعماؿ ، كا 
مف الزماف ، لذا فإٌف التقادـ يقـك عؿ أساس اعتبارات ذات طابع عاـ متصمة بالمصمحة العامة 

 .(3)لممجتمع كمو
التي أدت إلى إقرار ىذه  كيرل الباحث كجاىة ىذا الرأم األخير كذلؾ لمضركرات االجتماعية   

 الحاالت ، كحفاظان عمى المراكز القانكنية.

                                                           

 القػػػاىرة ،شػػارع ضػػريح سػػعد،  16المطبعػػة العالميػػػة،  ، 1ط ،الممكيػػػة والحقػػوؽ العينيػػة، حمػػد كامػػؿم، مرسػػي( 1)
األسػػػػكندرية،  ،كشػػػػركاؤه حزنػػػي جػػػػالؿ منشػػػػأة دار المعػػػارؼ،، 1ط، الحيػػػازة ،محمػػػػد  ،المنجػػػي ،243ـ، ص 1953
 .234ص، ـ1999

القػػػاىرة ،  ،لمطباعػػػة كالنشػػػردار النيضػػػة العربيػػػة  ،1ط ،الحقػػػوؽ العينيػػػة األصػػػيمةعبػػػد المػػػنعـ فػػػرج ، ،  الصػػدة( 2)
رة، مصػػػػػػر، ، دار الكتػػػػػػب القانكنيػػػػػػة، القػػػػػػاى2، طدعػػػػػػو  ثبػػػػػػوت الممكيػػػػػػةمحمػػػػػػد ، ، المنجػػػػػػي، 376مصػػػػػػر، ص 

 .198ـ،ص2009
 

دار إحيػػاء التػػراث العربػػي، بيػػركت ،  ،1ج ،الوسػػيط فػػي شػػرك القػػانون المػػدني، عبػػد الػػرزاؽ أحمػػد،  السػػنيكرم (3)
 .563، ص لبناف
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 المطمب الثالث
 طبيعة التقادم المكسب ومجالو واإلفادة منو وآثاره

 : طبيعة التقادم المكسب: الفرع األول
في قانكف المعامالت المدنية لسنة  (1)يعتبر التقادـ المكسب سببان مف أسباب كسب الممكية

( منو ، فنصت  654ػػػػػ 649قد ٌنظـ ذات القانكف التقادـ المكسب في المكاد )ـ ، ك 1984
منقكالن أك عقاران أك حقان عينيان  مف حاز بحسف نية كبسبب صحيح منو عمى أف : "  649/1المادة

عمى منقكؿ أك عقار باعتباره ممكان لو دكف انقطاع لمدة عشر سنكات فال يسمع عميو عند االنكار 
 ي".عذر شرع ممف شخص ليس بذ يمؾ أك دعكل الحؽ العيندعكل الم

 :  الفرع الثاني: مجال التقادم المكسب
يتحدد مجاؿ التقادـ المكسب لمحيازة بالنظر إلى الحقكؽ الجائز كسبيا بالتقادـ، كىي 
الحقكؽ العينية األصمية مف ممكية ، كحقكؽ متفرعة عنيا، ككذلؾ األشياء الجائز كسب ممكيتيا ، 

حقكؽ العينية الكاردة عمييا، كىي جميع األشياء المادية القابمة لمحيازة سكاء أكانت منقكالت أـ كال
ـ مجاؿ التقادـ المكسب لمحيازة 1984، كقد حدد قانكف المعامالت المدنية السكداني لسنة (2)عقارات

عقارات مف حيث مدة في المنقكالت كالعقارات كالحقكؽ المتفرعة عنيا دكف تفريؽ بيف المنقكالت أك ال
التقادـ ، بخالؼ بعض القكانيف العربية المقارنة التي حددت مجاؿ التقادـ لممنقكالت كالعقارات بمدد 

( منو عمى:" مف حاز منقكالن أك 968زمنية مختمفة، مثؿ القانكف المدني المصرم حيث نصت المادة )
قكؿ أك عقار دكف أف يككف ىذا الحؽ خاصان عقاران دكف أف يككف مالكان لو، أك حاز حقان عينيان عمى من

بو، كاف لو أف يكسب ممكية الشيء أك الحؽ العيني إذا استمرت حيازتو دكف انقطاع خمس عشرة 
( مف ذات القانكف عمى أنو: " إذا كقعت الحيازة عمى عقار أك حؽ 969/1سنة"، كما نصت المادة )

كقت ذاتو إلى سبب صحيح فإف مدة التقادـ عيني عقارم ككانت مقترنة بحسف نية كمستندة في ال
 المكسب تككف خمس سنكات".

 

                                                           

( حيػػػث يعتبػػػر القػػػانكف المػػػدني المصػػػرم أف التقػػػادـ يعتبػػػر سػػػببان مػػػف أسػػػباب كسػػػب الممكيػػػة ، حيػػػث نصػػػت المػػػادة 1)
نقكالن أك عقاران دكف أف يككف مالكان لو ، أك حاز حقان عينيان عمى منقػكؿ أك عقػار دكف أف ( منو عمى:" مف حاز م968)

يككف ىذا الحؽ خاصػان بػو ،كػاف لػو أف يكسػب ممكيػة الشػيء أك الحػؽ العينػي إذا اسػتمرت حيازتػو دكف انقطػاع خمػس 
 عشرة سنة ".  

، الممكيػة ثبػوت دعػو ، المنجػي، 422ـ ، ص1951، القػاىرة ، شػرك القػانون المػدني الجديػد، شػفيؽ  ،شحاتو (2)
 .201ص 
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 :  الفرع الثالث : من يستطيع اإلفادة بالتقادم المكسب
لكؿ شخص أف يستفيد مف التقادـ المكسب ليتممؾ ما يحكزه بمضي المدة ، كال يشترط في 

ة دكف سكاىا ، كالحيازة ليست الحائز أىمية معٌينة ، ألف األىمية شرط لمباشرة التصرفات القانكني
، كقد نصت (1)تصرفان قانكنيان، كبالتالي فإف حيازة غير المميز إنما تككف بكاسطة مف يمثمو قانكنان 

يجكز لعديـ األىمية أك ناقصيا أف ـ بأنو : " 1984مف قانكف المعامالت المدنية لسنة  633 المادة
كقد تقع الحيازة مف الشخص المعنكم بكاسطة مف " ، ينكب عنو قانكنان  يكسب الحيازة عف طريؽ مف 

ذا كاف الحائز شخصان اعتباريان مف ذات القانكف بأنو :"إ 2/ 637يمثمو ، كفي ذلؾ نصت المادة 
" ، كيستفيد أيضان مف التقادـ المكسب الدكلة أك األشخاص األخرل كالمؤسسات فالعبرة بنية مف يمثمو

 ذه الحالة بكاسطة مف يمثميا.العامة ، كتككف مباشرة الحيازة في ى
 الفرع الرابع: األثر المترتب عمى التقادم المكسب: 

ـ عمى تكافر شركط 1984رٌتب المشرع السكداني في قانكف المعامالت المدنية لسنة 
( منو عمى 649/1التقادـ كسب الحائز لمممكية، كمنع التعرض لو في حيازتو، حيث نصت المادة )

ة كبسبب صحيح منقكالن أك عقاران أك حقان عينيان عمى منقكؿ أك عقار باعتباره أنو:" مف حاز بحسف ني
نكار دعكل الممؾ أك دعكل الحؽ عشر سنكات فال يسمع عميو عند اإل ممكان لو دكف انقطاع لمدة

 العيني مف شخص ليس بذم عذر شرعي".
 المطمب الرابع

 تعريؼ الحيازة لغة واصطالحا  
 تمييد:

ران لمحؽ، فمعظـ الحائزيف ىـ أصحاب حؽ عمى الشيء الذم حازكه، الحيازة مظي تعد 
كلكف ىذا المظير قد يطابؽ في الغالب الحقيقة، كقد ال يطابقيا في بعض األحياف، كحتى في ىذه 

الحالة األخيرة نجد لمحيازة آثارىا الخاصة كأىميتيا القانكنية، كىذا األمر يقتضي أف نتعرض لتعريؼ 
 طالحان، كذلؾ عمى النحك التالي:الحيازة لغةن كاص

الحيازة كاالحتياز كالحكز معناىا كاحد، كىي مصدر مف الفعؿ : الفرع األول: تعريؼ الحيازة لغة  
إلى نفسو، أك احتاز الشيء احتيازان جمعو  حاز، كمنو حاز الشيء يحكزه حكزان أك حيازة، أم ضمو

                                                           

مطػابع دار النشػر لمجامعػات المصػرية ، مصػر، القػاىرة،  ،1ط ، التقادم المسقط والمكسب، محمدالمطيؼ،  عبد (1)
، نقابػػة المحػػاميف األردنيػػيف ، عمػػاف، إصػػدار  لمقػػانون المػػدني األردنػػيالمػػركرات اضيحػػاحية ، 236ـ، ص 2003

 .548األردف، ص
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 حكزتو في ما الرجؿ حيازة، كمنو كامتمكو وضم: احتازه، ك (1)أحكمو: األمركضمو إلى نفسو، كحاز 
، كالحكز مف األرض: أف يتخذىا رجؿ كيبيف حدكدىا فيستحقيا فال يككف ألحد  (2)عقار أك ماؿ مف

 .(3)حؽ معو ، فذلؾ الحكز
يرل الباحث أف التعريؼ المغكم لمحيازة كالذم يناسب مكضكع البحث ىك أف الحيازة: ك  

و ، أك امتالكو لو، حيث ال يككف ألم أحد حؽ معو ، أك منعو استحقاؽ شخص لماؿ ، كضمو إلي
 منو.

كضع اليد  عٌرؼ الفقو اإلسالمي الحيازة بأنيا:" الفرع الثاني: تعريؼ الحيازة في الفقو اإلسالمي:
، كأيضان ىي: " كضع الحائز يده عمى الشيء مدة طكيمة بحيث (4)ستيالء عميو"عمى الشيء كاال

 .(5)لؾ في ممكو بال معارضةيتصرؼ فيو تصرؼ الما
كيرل الباحث مف خالؿ ىذيف التعريفيف أف الحيازة ىي كضع الحائز يده عمى ماؿ مدة    

 حيث يتصرؼ فيو تصرؼ المالؾ بال منازعة أك معارضة مف شخص آخر. مف الزمف ،
 الفرع الثالث : تعريؼ الحيازة في القانون:

( منو بقكلو: " 631/1الحيازة في المادة )ـ 1984عٌرؼ قانكف المعامالت المدنية لسنة 
عمى شيء مادم بحيث تككف في  الحيازة سمطة فعمية يباشرىا الحائز بنفسو أك بكساطة غيره 

قصد الحائز مزاكلة لمممكية أك لحؽ عيني آخر" ، كعرفيا الفقو القانكني  مظيرىا الخارجي كفي 
ميا بصفتو مالكان لو أك صاحب حؽ عيني يستعم بأنيا: "سمطة فعمية لشخص عمى شيء مف األشياء

 .(6)عميو، سكاء استندت ىذه السمطة إلى حؽ مف ىذه الحقكؽ أـ لـ تستند"
ٌف الحيازة ىي تسمط فعمي، كسمطاف كاقعي يباشره ل الباحث مف خالؿ ىذه التعريفات أكير 

كقد ال يسنده أم ، ية أك انتفاع أك ارتفاؽ مثالن الشخص عمى الشيء ، كقد يسنده حؽ في ذلؾ، كممك
حؽ مف الحقكؽ فيككف مستعممو عندئذو مجرد حائز حيث يبدك كما لك كاف صاحب حؽ بالفعؿ عمى 

                                                           

 .339ص، لسان العرب، ابف منظكر (1)
 .211، 206ص،  المعجم الوسيط، إبراىيـ كآخركف ،مصطفى (2)
 .339ص ،لسان العرب، ابف منظكر (3)
ىػ ػػػػ 1406، دار الكتب العممية ، بيركت ، لبناف ، 6ج، 2ط،  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني( 4)

 .319ص ـ ،1986
 .505، ص النيل وشفا  العميل شرك كتاب، أطفيش (5)
الممكيػػة ونيريػػػة العقػػد فػػػي الشػػػريعة محمػػد أحمػػػد فػػرح ،، سػػػنيف، 489ص ، شػػرك القػػػانون المػػدني، البػػدراكم( 6)

 .238صـ،2002، مصر، دار الجامعة الجديدة، األزاريطة ،1ط ،اإلسالمية
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الشيء ، فالحيازة إذف ىي مظير الحؽ ، كىذا المظير قد يطابؽ في الغالب الحقيقة حيث يككف 
كحتى في معظـ الحائزيف أصحاب حؽ عمى الشيء ، كقد ال يطابؽ الحقيقة في بعض األحياف ، 

 ىذه الحالة األخيرة  تككف لمحيازة آثارىا الخاصة كأىميتيا القانكنية.
 المبحث الثاني 
 لمحيازةشروط التقادم المكسب 

إف التقادـ المكسب لمحيازة يقـك عمى أساس الحيازة ، إذ إٌف أكؿ شرط لكسب الحيازة بالتقادـ 
رنة بنية التممؾ ، فالحيازة كحدىا ال يمكف أف ىك كجكب تكافر الحيازة القانكنية ، كىي الحيازة المقت

تؤدم إلى كسب المنقكؿ أك العقار أك الحقكؽ المترتبة عمييما إاٌل إذا صاحبتيا نية التممؾ ، لذلؾ ال 
يستطيع الحائز العرضي أف يكسب الحيازة بالتقادـ إاٌل إذا تغٌيرت صفة حيازتو ، كقد نصت المادة 

الحائز  الحيازة سمطة فعمية يباشرىا ـ بأف : " 1984لمدنية لسنة مف قانكف المعامالت ا 1/ 631
قصد الحائز مزاكلة  كفى  يمظيرىا الخارج يمادل بحيث تككف ف يءعمى ش بنفسو أك بكساطة غيره
" ، أيضان مف شركط التقادـ المكسب لمحيازة أف تككف الحيازة صالحة آخر يلمممكية أك لحؽ عين

لؾ بأف تككف خالية مف العيكب التي قد تعيبيا كىي : اإلكراه كالخفاء لكسب الماؿ بالتقادـ ، كذ
ـ عمى ذلؾ بقكليا:     " 1984مف قانكف المعامالت المدنية لسنة  635 كالمبس ، كقد نصت المادة 

كقع عميو  ليا أثر قبؿ مف كراه أك حصمت خفية أك كاف فييا لبس فال يككفإذا اقترنت الحيازة بإ
"،  مف الكقت الذل تزكؿ فيو ىذه العيكب الٌ إيت عنو الحيازة أك التبس عميو أمرىا أك أخف االكراه

كذلؾ مف شركط التقادـ المكسب أف تككف الحيازة منصبة عمى ذات الحؽ المادم المراد كسبو 
ذا حيز عمى  بالتقادـ، فإذا حيز الشيء المادم عمى سبيؿ الممؾ كسب الحائز الممكية بالتقادـ ، كا 

نتفاع كسبو باالنتفاع ، كأخيران يجب أف تككف ىنالؾ فترة زمنية معينة يتـ خالليا كسب ىذه سبيؿ اال
 الحيازة مع تكافر حسف النية كالسبب الصحيح لمحائز، كتفصيؿ ىذه الشركط عمى النحك التالي: 

 المطمب األول
 ادعا  الحائز ممكية الشي  المحاز

ـ لصحة الحيازة أف يدعي الحائز ممكية الشيء 1984اشترط قانكف المعامالت المدنية لسنة 
منقكالن  مف حاز بحسف نية كبسبب صحيح  مف ذات القانكف: " 649/1المحاز ، فقد نصت المادة 

..."، فالحائز عند حيازتو لمشيء يعتقد أك عقاران أك حقان عينيان عمى منقكؿ أك عقار باعتباره ممكان لو
الغير ، كلو سبب صحيح كحسف نية في حيازتو ، كال يعمـ أف أنو المالؾ لو ، غير معتدو عمى حؽ 

الشيء المحكز ممؾ لشخص آخر، كينكر دعكل المدعي ممكية ىذا الشيء المحاز كيدعيو ممكان 
لنفسو ، أما إذا اعتمد عمى مجرد الحيازة دكف ادعاء الممكية فال تنفعو الحيازة ميما طاؿ 
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:" يجكز لمحائز الذم يدعى اكتساب ممكية (2)كدانية بأنو،كقد قررت المحكمة العميا الس(1)زمانيا
مف قانكف تسكية األراضي كتسجيميا لسنة  85أرض بالتقادـ رفع دعكل لتعديؿ السجؿ كفقان لممادة 

( مف قانكف المعامالت 649ـ إذا تكافرت لو شركط الحيازة المنصكص عنيا في المادة )1925
م يتكافر بيده الركف المادم كالمعنكم لمحيازة المكسب لمممكية :" الحائز الذ(3)المدنية"، كجاء أيضا

يككف مف حقو المطالبة بتعديؿ السجؿ حتى في مكاجية المشترم حسف النية كفي ىذه الحالة يجكز 
لممشترم أف يرجع عمى البائع بما دفعو لو مف ثمف، كعمى سبيؿ المقارنة فإف القانكف المدني األردني 

( منو 1181ـ في ىذا الشرط حيث نصت المادة)1984امالت المدنية لسنة يتفؽ مع قانكف المع
عمى:" مف حاز منقكالن أك عقاران غير مسجؿ في دائرة التسجيؿ باعتباره مالكان لو ...الخ" ، بخالؼ 

( منو عمى:" مف حاز 968القانكف المدني المصرم الذم ال يعتد بيذا الشرط ، حيث نصت المادة )
ان دكف أف يككف مالكان لو ، أك حاز حقان عينيان عمى منقكؿ أك عقار دكف أف يككف ىذا منقكالن أك عقار 

الحؽ خاصان بو، كاف لو أف يكسب ممكية الشيء أك الحؽ العيني إذا استمرت حيازتو دكف انقطاع 
حاز الحائز ممكية الشيء الم، أما الفقو اإلسالمي ال يعتد بالحيازة إاٌل إذا ادعى (4)خمس عشرة سنة"

 .لنفسو

                                                           

 ـ،2001دار الجيػؿ ، لبنػاف ، ،1ط،حيػازة العقػار فػي الفقػو اإلسػالمي )دارسػة مقارنػة(الطيػب الفكػي ، ، مكسى(1) 
دار الجامعػػة  ،2ط ،الػػوجيز فػػي الحقػػوؽ العينيػػة األصػػمية ) أحكاميػػا ومصػػادرىا(،  رمضػػاف، أبػك السػػعكد، 196ص

 .321ـ، مصر، ص2007 الجديدة، األزاريطة، األسكندرية،
ـ القضػػائية السػػكدانية سػػميماف محمػػد كآخػػر، مجمػػة األحكػػا /ضػػد/  قحػػية ادارة مشػػاريع النيػػل األبػػيي الزراعيػػة (2)

، حيػػث نقػػض ىػػذا الحكػػـ ، الحكػػـ الصػػادر مػػف المحكمػػة العميػػا السػػكدانية فػػي قضػػية كرثػػػة 123ص ـ،1992لسػػنة 
عثمػػاف عمػػكؼ كآخػػركف ضػػد كرثػػة الحسػػف محمػػد جػػاد اهلل كآخػػركف الػػذم قػػرر : "إف قػػانكف المعػػامالت المدنيػػة لسػػنة 

ان كانػت مػدتيا أك طبيعتيػا كلكنػو يعتػرؼ بسػقكط حػؽ المالػؾ فػػي ـ ال يعتػرؼ باكتسػاب الممكيػة بسػبب الحيػازة أيػ1984
اسػػترداد الحيػػازة مػػف الحػػائز متػػى دامػػت حيازتػػو لمػػدة عشػػر سػػنكات ككانػػت بحسػػف نيػػة كتسػػتند عمػػى سػػبب صػػحيح" ، 

 .114ـ ، ص1989مجمة األحكاـ الفضائية السكدانية لسنة 
لقػػادر أحمػػد البشػػير، مجمػػة األحكػػاـ القضػػائية / ضػػد/ محمػػد أحمػػد طػػو كعبػػد اقحػػية أحمػػد محمػػد عمػػي األمػػام (3)

 .342ـ، ص1977السكدانية لسنة 

( كفي ذلؾ يرل الفقو المصرم : أف الحيازة  تعتبر حالة كاقعية تتمثؿ في سيطرة الحائز عمى الماؿ مما يظيره 4)
تبرر حماية  بمظير المالؾ كذلؾ بصرؼ النظر عما إذا كانت حيازتو قائمة عمى حؽ أـ  ليست عمى حؽ ، كذلؾ

الحائز بالمصمحة الجماعية التي تقتضي التعمير كاالستثمار ال الترؾ كاإلىماؿ :" شرح القانكف المدني الجديد ، 
 ".422شفيؽ شحاتو ، مرجع سابؽ ، ص
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كاعتباره حتى ال ييفتح المجاؿ لممعتديف  -نية التممؾ  –كيرل الباحث االعتداد بيذا الشرط
كالمغتصبيف لالعتداء عمى أمكاؿ الناس ككضع أيدييـ عمييا مع عمميـ بأنيا مممككة لغيرىـ كالتمسؾ 

 بتقادـ الحيازة لكسبيا.
 المطمب الثاني
 الحيازة و التقادم

سب لمحيازة يفترض كجكد حيازة قانكنية استمرت لمدة زمنية معينة في يد إف التقادـ المك
مف قانكف  649/1 الحائز عمى الماؿ مكضكع الحيازة سكاء كاف منقكالن أـ عقاران ، كقد نصت المادة

منقكالن  مف حاز بحسف نية كبسبب صحيح ـ عمى ىذه المدة بقكليا : "1984المعامالت المدنية لسنة 
عشر سنكات فال يسمع  ك حقان عينيان عمى منقكؿ أك عقار باعتباره ممكان لو دكف انقطاع لمدةأك عقاران أ

ي" ، كبقراءة عذر شرع ممف شخص ليس بذ ينكار دعكل الممؾ أك دعكل الحؽ العينعميو عند اإل
ؿ ىذا النص نجد أف القانكف اشترط لكسب الحيازة بالتقادـ ، أف يككف الحائز كاضعان يده عمى الما

سكاء أكاف منقكالن أـ عقاران مدة ال تقؿ عف عشر سنكات ، كأف تصحب خالؿ ىذه المدة حيازة قانكنية 
صحيحة خالية مف العيكب ، كأف يككف الحائز طكاؿ ىذه المدة حسف النية ، كذلؾ بأف يعمـ أف 

مقارنة فيما العقار أك المنقكؿ أك الحؽ الكارد عمييما ىك ممكو ، كليس لشخص آخر ، كعمى سبيؿ ال
يتعمؽ بمدة التقادـ المكسب لمحيازة ، فقد عًرؼ القانكف المدني المصرم نكعيف مف التقادـ: األكؿ : 
التقادـ الطكيؿ أك العادم، كمدتو خمس عشرة سنة ، حيث رتب المشرع المصرم عميو كسب الحيازة 

ة ، أك ليس لديو سبب صحيح، بالتقادـ ، كلك كانت ىذه الحيازة معيبة ، أك لـ يكف الحائز حسف الني
مف القانكف  968كيسرم ىذا التقادـ عمى المنقكالت كالعقارات عمى حدو سكاء ، حيث نصت المادة 

حقان عينيان عمى دكف أف يككف مالكان لو ، أك حاز منقكالن أك عقاران  مف حاز المدني المصرم عمى أنو:"
لو أف يكسب ممكية الشيء أك الحؽ العيني  دكف أف يككف ىذا الحؽ خاصان بو كافمنقكؿ أك عقار 

الثاني ىك: التقادـ القصير، كمدتو خمس "، وإذا استمرت حيازتو دكف انقطاع خمس عشرة سنة
سنكات، كىك تقادـ خاص بالعقارات كالحقكؽ العينية العقارية دكف المنقكالت أك الحقكؽ العينية التي 

كد حيازة تستمر بدكف انقطاع لمدة خمس سنكات فقط  ترد عمييا ، كىذا التقادـ ال يكفي لتمامو كج
نما يمـز أيضان تكافر شرطيف خاصيف ىما : حسف النية ، كالسبب الصحيح ، حيث نصت المادة  كا 

مف القانكف المدني المصرم عمى أنو : " إذا كقعت الحيازة عمى عقار أك حؽ عيني عقارم 969/1
اتو إلى سبب صحيح فإف مدة التقادـ المكسب تككف ككانت مقترنة بحسف نية كمستندة في الكقت ذ

منو عمى : " إذا كقعت الحيازة  1182أما القانكف المدني األردني فقد نصت المادة ، خمس سنكات"
عمى عقار أك حؽ عيني عقارم ككاف غير مسجؿ في دائرة التسجيالت كاقترنت الحيازة بحسف نية 

 المدة التي تمنع مف سماع الدعكل تككف سبع سنكات"كاستندت في الكقت ذاتو إلى سبب صحيح فإف 
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كيرل الباحث مف خالؿ ىذه المقارنة أف القانكف المدني المصرم فٌصؿ بشأف نكعي التقادـ 
كمدتو ، حيث فٌرؽ مف حيث المدة بيف الحيازة التي ترد عمى المنقكؿ كالحيازة التي ترد عمى العقار ، 

ترد عمى المنقكؿ كالعقار كالحقكؽ العينية الكاردة عمييما عمى حد  كأكرد في التقادـ الطكيؿ أف الحيازة
سكاء ، أما في التقادـ القصير فقد قصره عمى العقارات دكف المنقكالت ، أما المشرع األردني فقد 

سنكات مع تكافر  قصر كسب الممكية بالتقادـ عمى العقار أك أم حؽ عيني عقارم بمركر سبع
( مف 649/1السبب الصحيح كحسف النية، كيرم الباحث مف خالؿ ىذه المقارنة تعديؿ نص المادة )

 ـ فيما يتعمؽ بأنكاع التقادـ كمدتو.1984قانكف المعامالت المدنية السكداني لسنة 
 

 المطمب الثالث
 السبب الصحيح

منو حيث  649/3يح في المادةـ السبب الصح1984عٌرؼ قانكف المعامالت المدنية لسنة 
 :( يعنى السبب الصحيح1ألغراض البند )نص: "

رث أك الكصية)ج ( اليبة بيف المكات)ب( انتقاؿ الممؾ باإل ياالستيالء عمى األراض ()أ
 ك بغير عكض)د ( البيع الرسمي أك العرفي. أاألحياء بعكض 

 ف المعامالت المدنية السكدانييرل بعض الفقو السكداني أف ىذه الحاالت التي ذكرىا قانك ك  
 (1)كانت عقاران أك منقكالن ألمسبب الصحيح ىي نفسيا حاالت كسب ممكية األمكاؿ بصفة عامة، سكاء 

حياؤىا ييكسب المحي الممكية عمى الفكر إذا كانت األرض بعيدة  فاالستيالء عمى األرض المكات كا 
سقي، فيك أكؿ بيا مف غيره، أما انتقاؿ الممؾ عف العمراف كأحياىا الحائز بالزراعة أك البناء أك ال

باإلرث ك الكصية، فيما ينقالف الممؾ لمكارث ك المكصي لو بمجرد مكت المكرث ك المكصي، أما 
اليبة بيف األحياء بعكض أك بغير عكض، فيي تنقؿ المكىكب إلى المكىكب لو بعد تماميا كقبض 

لعرفي، فغني عف البياف أنو ينقؿ المبيع لممشترم ، أما البيع الرسمي أك ا(2)المكىكب لو لممكىكب
 كاف رسميان أـ عرفيان.أبمجرد تماـ عقد البيع سكاء 

أٌف الذم جعؿ المشرع السكداني يكرد تعريؼ السبب  –بحؽ  –يرم بعض الفقو السكداني ك 
الصحيح بيذه الطريقة ىك حرصو عمى أف يككف ىناؾ سبب مشركع لمحيازة، كأف الحائز يجب أف 

دعي الممؾ بسبب مشركع ليتفؽ ذلؾ مع الفقو اإلسالمي الذم ال يعتٌد بالحيازة التي تتـ عف طريؽ ي

                                                           

حيازة العقار في الفقو  ، مكسى،146ـ، ص 2000مطبعة اآلفاؽ الجديدة،  ،1ط ،الممكيةمحمد الشيخ ،  ،عمر(1)
 .189 ص ،اإلسالمي

 .148ص  ،الممكيةعمر، (2)
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الغصب كالتعدم، كليخالؼ بذلؾ القكانيف المقارنة التي ال تيعنى بمشركعية سبب الحيازة في التقادـ 
 .(1)الطكيؿ، كتيعنى بيا في التقادـ القصير فقط، مثؿ القانكف المدني المصرم

ى سبيؿ المقارنة في بعض القكانيف العربية لتعريؼ السبب الصحيح، أف القانكف المدني كعم
( بأنو: " سند يصدر مف شخص ال يككف مالكان 969/3المصرم عٌرؼ السبب الصحيح في المادة )

لمشيء أك صاحبان لمحؽ العيني الذم يراد كسبو بالتقادـ، كيجب أف يككف مسجالن طبقان لمقانكف"، 
ليذا النص فإف السبب الصحيح في ىذا القانكف ىك تصرؼ قانكني ناقؿ لمممكية أك الحؽ  كطبقان 

العيني كالبيع أك الكصية صادر مف شخص غير مالؾ لمشيء المحاز أك صاحب حؽ عميو، كيجب 
أف يككف ىذا السبب سندان حقيقيان مسجالن، كأيضا عرفت محكمة النقض المصرية السبب الصحيح 

نكني صادر لصالح الحائز مف شخص ال يككف مالكان لمشيء أك صاحبان لمحؽ العيني بأنو:" عمؿ قا
الذم يراد كسبو بالتقادـ، كيككف مف شأنو أف ينقؿ الممكية أك الحؽ العيني لك كاف صادران مف المالؾ 

 1182/2، أما القانكف المدني األردني فقد عٌرؼ السبب الصحيح في المادة (2)أك صاحب الحؽ"
 ياالستيالء عمى األراض )أ( " سند أك حادث يثبت حيازة العقار بإحدل الكسائؿ اآلتية : بأنو:

 (3)الفراغبغير عكض)د( ك  الكصية)ج ( اليبة بيف األحياء بعكض ك رثالمكات)ب( انتقاؿ الممؾ باإل
عت ( مف ىذا القانكف كذلؾ عمى أنو:" إذا كق1182/1ادم"، كنصت المادة )أك الع يالبيع الرسمأك 

الحيازة عمى عقار أك حؽ عيني عقارم ككاف غير مسجؿ في دائرة التسجيؿ كاقترنت الحيازة بحسف 
نية كاستندت في الكقت ذاتو إلى سبب صحيح، فإف المدة التي تمنع مف سماع الدعكل تككف سبع 

 سنكات".
دني كييالحظ بمقارنة ىذه النصكص المعٌرفة لمسبب الصحيح ، أف القانكف المدني األر   

ـ اتفقا في تعريفو، مع مالحظة أف القانكف المدني  قصر 1984كقانكف المعامالت المدنية لسنة 
الحيازة عمى العقار دكف المنقكؿ في كسب الممكية بالتقادـ بمركر سبع سنكات مع تكافر حسف النية 

سب الممكية كالسبب الصحيح، بخالؼ القانكف السكداني الذم لـ يفرؽ ببيف العقار كالمنقكؿ في ك
بالتقادـ مع مركر عشر سنكات كتكافر حسف النية كالسبب الصحيح لمحيازة، أما القانكف المدني 
 المصرم فقد اختمؼ مع ىذيف القانكنيف في تعريؼ السبب الصحيح كمدة التقادـ كنكعو كما بٌينا آنفان.  

                                                           

 .190ص ،حيازة العقار في الفقو اإلسالميمكسى، (1)
، مجمكعػة محكمػة الػنقض السػنة الثالثػػة 131،ص58 ، رقػػـ1مجمكعػة محمػكد عمػر، ج 1932و يكنيػ 16( نقػض 2)

 .1129، ص 175رقـ 
اتب التسجيؿ كال يػتـ إجػراؤه بػيف إلى شخص ، كيتـ ذلؾ في مك الفراغ ىو نقل حؽ التصرؼ في األري األميرية (3)

 .365العاقديف ) الممكية العقارية في العراؽ ، حامد مصطفي ، ص
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المدنية  ( مف قانكف المعامالت649كخالصة األمر يرم الباحث تعديؿ نص المادة )
ـ فيما يتعمؽ بنكع التقادـ المكسب لمممكية كمدتو، كالتفريؽ بيف المنقكؿ كالعقار 1984السكداني لسنة 

 في كسب ىذه الممكية.
 المطمب الرابع

ثباتيا  حسن النية وا 
 الفرع األول: حسن النية: 

ككف ـ لصحة الحيازة بالتقادـ المكسب أف ي1984اشترط قانكف المعامالت المدنية لسنة 
نو أذا كاف يجيؿ إحسف النية يعتبر الحائز منو:" أف  637/1الحائز حسف النية ، كاعتبرت المادة 

( مف 2" ، كقد نصت الفقرة )ذا كاف ىذا الجيؿ ناشئان عف خطأ جسيـإ الٌ إعمى حؽ الغير  ميعتد
( مف ذات 3) ذات المادة عمى أنو : " يجب تكافر حسف النية طكاؿ مدة الحيازة" ، كقد نصت الفقرة

القانكف عمى خالؼ  أك ينص ، يفترض ما لـ يقـ الدليؿ عمى العكس  حسف النية المادة عمى أف: "
منو عمى أف :" يعد حسف النية  965" ، كبالمقارنة فإف القانكف المدني المصرم نص في المادة  ذلؾ

اشئان مف خطأ جسيـ " ، مف يحكز الحؽ كىك يجيؿ أنو يعتدم عمى حؽ الغير ، إاٌل إذا كاف الخطأ ن
( مف القانكف المدني األردني فنصت عمى أف : " يعد حسف النية مف يحكز  1176أما المادة) 

، كقد سف النية مالـ الدليؿ عمى غيره "الشيء كىك يجيؿ أنو يتعدل عمى حؽ الغير ، كيفترض ح
قادان تامان حيف التصرؼ عرفت محكمة النقض المصرية حسف النية بأنو :" اعتقاد المتصرؼ إليو اعت

، (1)أف المتصرؼ مالؾ لما يتصرؼ فيو ، فإذا كاف ىذا االعتقاد يشكبو أدنى شؾ امتنع حسف النية"
كمف ىذه النصكص يتضح أف معنى حسف النية ىك جيؿ الحائز أنو يعتدم عمى حؽ الغير ، أم 

يعتقد أنو ممكو إاٌل إذا بنى أنو حيف استيالئو عمى الشيء المحاز لـ يكف يعمـ أنو ممؾ ألحد ، بؿ 
اعتقاده عمى خطأ جسيـ ، كالخطأ الجسيـ ىك الخطأ الذم ال يرتكبو إال الشخص الميمؿ ، أك الذم 

رل العقار ال يقع مف الشخص المعتاد ، فمثالن يمكف اعتبار الحائز مرتكبان خطأن جسيمان إذا ىك اشت
ة لممكيتو لمعقار؛ ألف مسمكو ىذا ينافي مسمؾ طالعو عمى المستندات المؤيددكف أف يطالب البائع بإ

الشخص المعتاد ؛ كألف الحرص الكاجب في التعامؿ عمى العقارات يفرض عميو االطالع عمى 
، فالجيؿ الفعمي عمى فرض ثبكتو ال قيمة لو ألنو مبني عمى خطأ جسيـ ،  (2)سندات ممكية البائع

ؼ الذم تمقى عنو الحؽ، أك كاف المتصرؼ غير كمف ذلؾ أيضان إذا عمـ الحائز بعيكب سند المتصر 

                                                           

 .529ص 5مجمكعة محمكد عمر ج  1948يناير  29( نقض 1) 
منشػػػأة دار ، 1ط، نيػػػام الممكيػػػة، ، مصػػػطفى محمػػػدالجمػػػاؿ، 397، ص  الحقػػػوؽ العينيػػػة األصػػػمية( الصػػػدة، 2) 

 .386ـ، ص 1989المعارؼ، األسكندرية، ، 
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مالؾ كعمـ المتصرؼ إليو بذلؾ، ففي كؿ ىذه الحاالت يعتبر الحائز سيء النية ال يستطيع تممؾ ىذا 
ـ ، كمسألة حسف 1984العقار بالحيازة ميما طاؿ عميو الزمف في قانكف المعامالت المدنية لسنة 

المكضكع ، كفي ىذا تقكؿ محكمة النقض المصرية :"إف  النية مسألة كاقعية يستقؿ بتقديرىا قاضي
مسألة حسف النية مسألة كاقعية يستقؿ بتقديرىا قاضي المكضكع ، فإذا كاف الحكـ نفى حسف النية 
عف المشترم ، كقد اتخذ مف إىمالو تحرم ممكية بائعو قرينة أضافيا إلى القرائف األخرل التي أكردىا 

 .(1)يكف حسف النية ، فال سبيؿ عميو لمحكمة النقض"كاستخمص مف مجمكعيا أنو لـ 
ـ، كالقانكف المدني المصرم 1984كخالصة األمر نجد أف قانكف المعامالت المدنية لسنة 

قررا أف جيؿ الحائز ال يجعمو حسف النية إذا كاف ىذا الجيؿ ناشئان عف خطأ جسيـ مف جانبو ، أما 
الجسيـ ، حيث اكتفى بجيؿ الحائز بأنو يعتدم عمى حؽ القانكف المدني األردني فمـ يعتد بالخطأ 

الغير سكاء ارتكب خطأ جسيمان في ىذا الجيؿ أـ لـ يرتكب ، كيرل بعض الفقو السكداني أف ما 
ذىب إليو القانكف المدني األردني أصكب ؛ كذلؾ ألنو أتاح لممدعي إثبات أف الحائز كاف سيء النية 

ف كاف حسف النية أ ك سيئيا مف الصعكبة إثباتو باألدلة كالبينات ، ألف ذلؾ مف خفايا في حيازتو ، كا 
النفكس كنكاياىا التي ال يعمميا إاٌل المكلى سبحانو كتعالى ، كلذلؾ لـ يتعرض فقياء المسمميف لحسف 

 .(2)النية أك سيئيا في شركط الحيازة كال في غيرىا مف األدلة كالبينات الشرعية
نية فال يتممؾ بالتقادـ المكسب ميما طاؿ الزمف، فقد نصت المادة أما إذا كاف الحائز سيء ال

النية مف كقت  يءس يعتبر الحائزـ بأنو : " 1984مف قانكف المعامالت المدنية لسنة   638/2
ذا إالنية  يءكما يعتبر س، صحيفة الدعكل بما يفيد أف حيازتو اعتداء عمى حؽ الغير  يعالنو فإ

يصبح مف ذات القانكف عمى أنو: " 638/1 " ، ككذلؾ نص المادةمف غيرهكراه اغتصب الحيازة باإل
ر" ، فمك اعتقد شخص اعتداء عمى حؽ الغي الذل يعمـ فيو أف حيازتو  النية مف الكقت  يءالحائز س

بحسف نية أنو مالؾ لعقار يحكزه الغير فاغتصبو منو ، فإنو يعتبر رغـ اعتقاده ىذا سيء النية ، فإذا 
لمالؾ الحقيقي باسترداد العقار لـ يكف لو أف يتمسؾ بحسف النية ليتممكو بالتقادـ كلك عمى رجع عميو ا

فرض كجكد السبب الصحيح ، كفي ىذه الجزئية يختمؼ القانكف المدني المصرم عف قانكف 
ـ حيث لـ يشترط األكؿ حسف النية في التقادـ الطكيؿ عمى اعتبار أف 1984المعامالت المدنية لسنة 

راه ال أثر لو في التقادـ الطكيؿ ؛ بؿ المعيار عنده في ىذا التقادـ ىك حساب المدة فقط ، اإلك
(  969بخالؼ التقادـ القصير الذم اشترط فيو حسف النية كقت تمقي الحؽ ، حيث نصت المادة )

                                                           

مجمكعػة محكمػة  1954ديسػمبر  2، ك529ص 262رقػـ  5مجمكعػة محمػكد عمػر ج  1948يناير  29( نقض 1)
 .226ص 29النقض السنة السادسة رقـ 

 .188، صحيازة العقار في الفقو اإلسالمي( مكسى، 2)
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كف : " ال يشترط تكافر حسف النية إاٌل كقت تمقي الحؽ" ، أما قانمف القانكف المدني المصرم بأنو
ـ فاشترط تكافر حسف النية طكاؿ مدة الحيازة ، كلـ يفرؽ 1984المعامالت المدنية السكداني لسنة 

بيف تقادـ طكيؿ أك تقادـ قصير، كىذا يعني أف الحائز إذا عمـ في أم كقت أثناء مدة الحيازة أنو 
دىا،، كيرل بعض يحكز ماؿ غيره ، فإنو يعتبر سيء النية كال تنفعو الحيازة بعد ذلؾ ميما طاؿ أم

الفقو أف اشتراط المشرع المصرم تكافر حسف النية كقت تمقي الحؽ فقط فيو تحامؿ عمى المالؾ 
الحقيقي ككقكؼ بجانب الحائز ال مبرر لو ، إذ كيؼ يحكز الحؽ قبؿ تسممو مع عممو ببطالف سنده؟ 

 .(1)هكيعتبر ىذا الفقو أف الحائز ىنا يعتبر سيء النية لكتمانو الحؽ بعد ظيكر 
ـ فيما ذىب إليو مف تكافر حسف النية 1984يؤيد الباحث قانكف المعامالت المدنية لسنة ك 

طكاؿ مدة الحيازة ، كذلؾ ألف الحائز يجب أف يدعي الممؾ بسبب مشركع ، كأف الشريعة اإلسالمية 
 ال تعتٌد بالحيازة التي تتـ عف طريؽ الغصب كالتعدم كسكء النية.

 
 ت حسن النيةالفرع الثاني : اثبا

حسف النية يفترض دائمان مالـ يقـ الدليؿ عمى عكس ذلؾ ، كىذا ما أكرده نص المادة 
يفترض ما لـ يقـ الدليؿ  حسف النية ـ بقكلو:" 1984(  مف قانكف المعامالت المدنية لسنة637/3)

فان بإثبات " ، ، فكفقان ليذا النص فإف الحائز ليس مكمذلؾؼ القانكف عمى خال عمى العكس أك ينص 
حسف نيتو ، بؿ عمى خصمو إقامة الدليؿ عمى سكء النية ، كيككف لو ىذا بجميع طرؽ اإلثبات ، 
ثبات سكء النية يككف بأحد أمكر ثالثة : إما أف الحائز كاف يعمـ أف حيازتو اعتداء عمى حؽ الغير  كا 

ما بإثبات أف جيؿ الحائ ز كاف مبنيان عمى خطأ ، أم كاف يعمـ بالعيب الذم لحؽ سند الناقؿ ، كا 
، كالقاعدة أف الحيازة تبقى محتفظة (2)جسيـ ، أك أف الحائز قد اغتصب الحيازة باإلكراه مف غيره

بالصفة التي بدأت بيا كقت كسبيا مالـ يقـ الدليؿ عمى عكس ذلؾ ، كفي ذلؾ نصت المادة 
لمحؽ أعتبر صاحبو  زان مف كاف حائـ عمى أف:" 1984( مف قانكف المعامالت المدنية لسنة 641/1)

" ، فمتى بدأت الحيازة بحسف نية افترض أنيا استمرت دائمان بحسف نية العكس حتى يقـك الدليؿ عمى
، كذلؾ إذا بدأت بسكء نية استمرت كذلؾ مالـ يثبت الحائز ما طرأ مف أسباب جعمتو حسف النية ، 

نو ىك المالؾ الحقيقي لمعقار ، كأف يثبت أنو في أثناء حيازتو اشترل العقار مف شخص يعتقد أ
كالخمؼ العاـ يخمؼ سمفو في صفة الحيازة، إاٌل أنو إذا كاف السمؼ سيء النية كأراد الخمؼ أف 

                                                           

 .189، صحيازة العقار في الفقو اإلسالمي( مكسى، 1)
 .492، ص دني شرك القانون الم( البدراكم، 2)
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( مف قانكف 639/1يتمسؾ بحسف نيتو فعميو ىك إثبات حسف النية ، كفي ذلؾ تنص المادة )
ذا كاف إنو أبصفاتيا عمى  ـ لى الخمؼ العاإالحيازة  تنتقؿ  ـ "1984المعامالت المدنية لسنة 

" ، حيازتو حسف النية جاز لو أف يتمسؾ بحسف نيتو ينو كاف فأالنية كأثبت الخمؼ  يءس السمؼ  
كيزكؿ حسف النية مف كقت إعالف الحائز بعيكب حيازتو في صحيفة الدعكل كما نصت المادة 

النية مف كقت  يءس الحائزيعتبر ـ بأنو : " 1984مف قانكف المعامالت المدنية لسنة   (638/2)
..." ، فمف اليـك الذم يرفع فيو صحيفة الدعكل بما يفيد أف حيازتو اعتداء عمى حؽ الغير يعالنو فإ

 المالؾ الحقيقي دعكل االستحقاؽ عمى الحائز فإف ىذا األخير يصبح سيء النية.
 

 خاتمة البحث
كسب الحيازة "دراسة تحميمية في  في خاتمة ىذا البحث كالذم جاء بعنكاف " التقادـ كأثره في 

 : اآلتيةـ ، تكصؿ الباحث إلى أىـ النتائج كالتكصيات 1984قانكف المعامالت المدنية لسنة 
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