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اســتعمل القــانون المــدني اليمنــي مبــطمم الف ــوي كمــرادي لمحيــازن والــذي اســتمدل مــن المــذ   الزيــدي ولقــد نظم ــا  (0)

الحيــازن  وقرن ــا  الوبــ  و ــو اختيــار نيــر مو ــق  ن الوبــ  القســم الســادس تحــي مســم  الف ــوي   المشــرع  ــي
ن إال حماية ل ا من الوبـ ، و التـالي تسـم  ، وما التنظيم القانوني لمحياز نًا عم  ممك الوير  دون س   شرعيعدوا

دعوى الممك عم  الواب   ي أي وقي  خالي الحيازن   ـي مانعـة مـن سـماع الـدعوى  ممـي المـدن كمـا ورد  ـي 
   .(1119المادن )

 

 مجلت العلىم التربىيت والدراساث اإلنسانيت
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 الممخص:
،   ــي واقعــة أو ســيطرن  ــي نبــوص مختمــي التشــريعاي المدنيــةالحيــازن ل ــا مكــان البــدارن      

الحـازز ال يسـتند  ؛ ذلك أني الممكية التي  ي سمطة قانونية،  خالمادية يترت  عمي ا آفارا قانونية
؛  جــل ذلــك كــان اال تمــام  مركــز واقعــي يحميــن القــانون لذاتــن، ومــ  ذلــك يتمتــ   ي ــا إلــ  أي حــق

ي  تشـــجي  الحـــازز عمـــ  نظيم ـــا والعمـــل عمـــ  حمايت ـــا حلاظـــًا عمـــ  مبـــمحة االقتبـــاد الـــوطن ت
، ولكـــي تكـــون الحيـــازن منتجـــة  فار ـــا لممالـــك الم مـــل عمـــ  إ مالـــناالســـتعمال وعقا ـــا االســـتوالل و 

، ال  ــد أن الــدعوى  ــي القــانون المــدني اليمنــيكســ   مــن أســ ا  كســ  الممكيــة أو مانعــة لســماع 
، و ــذلك ومــوض، وأن تكــون مســتمرن مــدن طويمــةمــن عيــ  اهكــرال والخلــا  والمــ س وال تكــون خاليــة

، كمــا أن مومــوع الدراســة يتبــل  ــالواق    ــي تعمــل عمــ  لقانونيــةيكــون الحــازز جــديرًا  الحمايــة ا
، حتـــ  ولـــو كـــان ن مـــن أي اعتـــدا  يتعـــرض ل ـــا الحـــاززاســـتقرار ا مـــن وحمايـــة ا ومـــاع الظـــا ر 

، كما تس م الدراسة  ي تقديم يمجا إل  القما  لمحبول عم  حقن عمين أنالمعتدي باح  حق و 
الحمول لممشكالي والمنازعاي المتعمقة  حيازن العقـار  اعت ار ـا ظـا رن تعـيش  ـي واقـ  المجتمعـاي 

اسـتخدام العنـي و ارتكـا   السيما  ي المجتم  اليمني والتي تبل  ـي كفيـر مـن ا حيـان إلـ  حـد
ذي يوج  عم  المشرع اليمني تطوير القواعد القانونية المتعمقة  الحيـازن ومراجعـة ، ا مر الالجرازم

النبــوص القازمــة واالســتلادن مــن القواعــد الناظمــة  حكــام الحيــازن،  ــي القــانون المــدني المبــري 
ـــدعاوي حمايـــة الحيـــازنوالقـــانون العراقـــي والكـــويتي الســـيما النبـــو  ـــة   ـــة مـــن ص المتعمق ؛  ن الواي

مة عن حمايـة الممكيـة أو أبـل لقانوني لمحيازن  و حماية الحيازن لذات ا حماية كاممة مستقالتنظيم ا
 ، وتمك ا  داي والواياي  ي محور دراستنا  ي  ذا ال حث المتوام .الحق
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Abstract 

Possessing things in life is an important concept in the different Civil 

Enactments. It is the materialistic possess which cause legal impacts. In 

another hand, there is another possessing as the Legal Authority, which 

means, "the owner does not depend on any rights, moreover, he/she has 

all the rights to live safely and to be protected by the Law."Therefore, 

Governments work hard to order and arrange the Legal Authority for 

keeping the National Economic by encouraging the owners who use what 

they own correctly and to punish the owners who use what they own in a 

wrong way. You can possess a thing and be protected by the Yemen Civil 

Law, but the Possessing must be a way from the Constraint, Violence, 

Disappearance, and Ambiguity and must be for a long period, only in this 

case the Law in Yemen can protect the owner.  

This study also, relates to the real situations during which the owner 

may receive an attack, due to the topic of Possessing is so important to 

keep the life of the owner in general, and the owner will be protected by 

the law against any attack he/she might receive, even if this attack is from 

someone who has a right, this one  cannot attack the owner, but he has to 

go to the judge to say his/her complaint in order to get his/her right. In 

addition, this study shares in giving the solutions for the complaints/civil 

problems and quarrels which relate to the Possessing and owning lands, 

due to it is a phenomenon in the life of the people especially in the 

Yemeni society. In the Yemeni society, these quarrels mostly cause 

committing a crime and violence. So, it is needed in Yemen to revise the 

Rules and the Laws, which relate to the Possessing and get use from the 

Rules in the Egyptian, Kuwaiti and Iraqi Laws that belong to the 

complaints to protect the Possessing, which can arrange the Possessing, to 

adapt the law in Yemen and arrange the rules. Because, the purpose from 

the arrangement of the Possessing Law is to protect the Possessing itself 

completely and independently from the owning and the source of the 

right. Those, aims and goals are our purposes in this humble research. 
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   المقدمـــــــــــــــــة:
الحمد هلل ر  العالمين والبالن والسالم عم  رسول هلل محمد وعم  الن الطي ين الطا رين    

 : م  إحسان إل  يوم الدين إما  عدوأبحا ن الور الميامين ومن ت ع
لكون ا أدان  عالن ، (1153ـــ  1103   ي المواد )المدني اليمني الحيازن  الف وي عالج القانون    

حلظ ا من واالستقرار  ي الستوالل ا شيا  والحقوق واالنتلاع   ا،   ي تؤدي وظيلتين ا ول  ل
لذلك كان اال تمام  تنظيم ا و ؛ حماية المبالم الخابة  ا  راد، والفانية وسيمة لتحقيق و المجتم 

،  الحازز يتمت   ي المجتم اية االستقرار وا من والعمل عم  حمايت ا مظ رًا من مظا ر حم
، ودليم ا   من الحيازن كقرينة عم  الممكية، ولذلك أتخذ القمان مركز واقعي يحمين القانون لذات

الظا ر. لكن المالحظ عم  القانون المدني اليمني أنن لم ينظم الحيازن ممن أس ا  كس  
نما ذكر ا  ي القسم السادس من ، وا  من القسم ا ول من الكتا  الرا  الممكية ممن ال ا  الفاني 
، ا مر الذي يجعم ا وفيقة البمة  أس ا  كس  (1118 -1103الكتا  الفالث  ي المواد )

، من عدم سماع الدعوى  ممي المدنالممكية ولما ل ا من دور  ي إف اي الممكية وما تؤدي إلين 
ي كاني من أ م البعو اي نير أن قمة الدراساي ا كاديمية المتبمة  الموموع  ي اللقن اليمن

؛ مما امطرني إل  االستعانة  مراج  اللقن القانوني العر ي ال حثالتي واج تني  ي طريق إنجاز 
 واخص  الذكر المبري.

،  ي القانون المدني اليمنيالحيازن  مل ومكما أن موموع ال حث يفير تساؤالي وكم ا تدور حول 
؟ وما  ي أوجن الحماية المدنية التي كلم ا المبريم  نبوص القانون نبوبن ومدى توا ق 

؟ و ذا ما سنحاول اهجا ة عنن  ي فنايا  ذا ال حث ــ قدر المستطاع ــ  عون اهلل ون لمحاززالقان
 تعال .
اليمني والقانون  ولقد اعتمدي  ي  حفي عم  من جين  ما المن ج المقارن  ين القانون المدني    

االعتماد عم  المن ج التحميمي الوبلي لعرض النبوص التشريعية  ، كما جرىالمدني المبري
، لك  الرجوع إل  المؤللاي اللق ية، وذحث وتحميم ا ومناقشت ا ومقارنت االمتعمقة  موموع ال 

، ـــــ  قدر المستطاع ــــــ لتكون الدراسة مستجمعة لموقي وتعميد ا   عض القراراي القمازية
: م حفين،  سمكي در ي مستعينًا  اهلل وقسمي الدراسة إل  عم  حد سوا مشرع واللقن والقما  ال

 ي الم حث الفاني شروط بحة الحيازن  ي. وتناولما ية الحيازنالم حث ا ول تناولي  ين 
ا  ي الحيازن : تكممنا  ي المطم  ا ول عن الشروط الواج  توا ر مطم ين ي  ووسازل حمايت ا

الدراسة  خاتمة  يوأن ي. الوسازل القانونية لحماية الحيازن طم  الفانيو ي الم وخمو ا من العيو ،
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مبادر  ي ا أ م ما توبمنا إلين من نتازج وتوبياي، مت وعة  قازمة تحوي أ م ال يأورد
   الل رس(.) والمرج ، يمي ا المحتوياي

 المبحث األول   
 الحيازةماهية   

 تمهيد وتقسيم:
القــانون الومــعي  ال يمكــن إدراك حقيقــة الحيــازن إال  عــد معر ــة ما يت ــا عنــد أ ــل الموــة و ق ــا    

 : اي التاليةوذلك  ي اللقر  وعنابر ا، ،والحكمة من حماية الحيازن، واللقن اهسالمي
 أواُل: التعريي  الحيازن ودليل مشروعيت ا.

واالحتياز  معن  واحد ول ا عدن معان من ا: الجم  والمم،  كل  حيازن لوة مأخوذن من الحوزال
  .(8)ل حوزًا وحازل إلين واحتازل الينمن مم شيزًا لنلسن من مال آو نيرل  قد حاز 

 .(3): حزي الشي  أحوزل حوزًا وحيازن  معن  مممتن وجمعتنوجا   ي المب اح المنير
م  من حاز دارًا  قد ا المم والجم  واهحكاويتمم مما س ق أن الحيازن  ي الموة معنا      

من مجمة  (1248المادن )و و نلس المعن  الوارد  ي  قية أموالن واست د   ا وتممك ا  مم ا إل 
 .(4)الخابة  أس ا  التممك ا حكام العدلية

واالستيال  وم  اليد عم  الشي  مة الك ير الدردير المالكي  أن ا:  ولقد ّعري الحيازن العال    
 نا   عمين والتبري يكون  واحد من ا مور سكن  أو إسكان أو زرع أو نرس أو  ي  أو  دم أو

ال عض  وعر  ا ،(6)اليد عم  الشي  واالستيال  عمين وم  وقيل  أن ا:   (5) أو قط  شجر ...

                                                 
(2)

ت  ابووا اضل ووا  اووونٌ اضووابن مكاوووا ابوون مىوووقي ابوون ملسوووال ربق لوول االوووق:  ضروونط اضبوووق   اا  ووا اضقا ووو    ال اض  وو  ب ووو   

 .267  ص 2005اض  بة اضثنضثة  
(3)

اضليوووامل  االووو نر اال ووو  لووو  لق ووول اضفوووقر اضى  ووو  ض قاب ووو  ض بفموووة اااوووا بووون وتووو  االوووق: اضليوووامل   ال اضل ووو   ب ووو  ت   (    

 ه و   لرو  بلووا)انعو2  ص 1ت(  ج 
ا
  .   ون  لو  ماحوونل اض:وانر  اااواع ااااوو    نبو  كونٌ  وووا مون نو   وود)ن

ا
 ااحونعو( يب وون

 موون ا سوو  ه وو  اضوواال موون مقابلوو   ماحوونل اض:ووانر  ض بفمووة مكاووا بوون ي وول بىووق و ووا اضلوون ل اضووقاع:     بووة  ال اضحلووا ق 
م
) ااَاّ وو 

 .162اضبق ل  ب   ت  با ط سلة نفق  ص 
(4)

 . 1931م  ة ألاايني اضباضية  م ن   كاعمن   مفم  سلة  
(5)

 4  ض بفموة  واا اضوابن مكاوا وتو  وقبوة (. اضاسواق )   ال اضلىوق ض   نووة  اض فوق  ج ان ية اضاساق  وتو  اضفوقر اضى  و 

 . 196  ص 
(6)

 ووون اض ووون : اضرووبيا اروول اضلةووون  ااروو  ضية اضلن وو)ة وووون  يوو  اضيووا لووو  اضللوو  رسووفمل  لسووونضة  هحووالاو كووامد ه ووو   
ا
 لووف

 .274  ص 1985و ية ااالاق  نمبة اضلنىقة  سلة 



 د/ هائل حسام مهيىب يحي العامري                         تحليليت مقارنتدراست  النظام القانىني للحيازة )الثبىث( في القانىن المدني اليمني

 
144 

 2018  يوليو ( 3)  العدد                         اإلنسانيت                   ثمجلت العلىم التربىيت والدارسا  

، سوا  كان الحازز ية  عمية عم  حق عيني أو حق شخبي:  سيطرن الشخص سيطرن ماد أن ا
 .(7) و باح   ذا الحق أو لم يكن  

( حيث جا   ي ا  أن ا: 1103(  ي المادن )ن المدني اليمني الحيازن )الف ويالقانو وعري 
استيال  الشخص عم  الشي  ووم  يدل عمين منقواًل كان أو عقارًا ...( و ي قري ًا من المادن  
يث عر ي الحيازن  أن ا: )وم  مادي  ن يسيطر ( من القانون المدني العراقي ح1ي 1145)

الشخص  نلسن أو  الواسطة سيطرن  عمية عم  شي  يجوز التعامل  ين أو يستعمل  اللعل حقًا 
من الحقوق( ويرى  عض اللق ا  أن تعريي الحيازن الذي ورد  ي القانون المدني العراقي تناول 

 .(8)الحيازن المادية دون الحيازن  نية التمميك
أن الحازز الذي يمارس السمطة اللعمية  و المالك لمشي   التعريلاي السا قةوالذي يل م من     

 ناك أن  نالحظ ، كماالمحوز سوا  كاني  ذل السمطة مستندن إل  حق أو ال تستند إل  أي حق
  ارق  ين الحيازن والممكية  قد يكون الحازز  اسطًا يدل عم  الشي  المحوز وم  ذلك ال يكون

، كما يبم أن يكون مالكًا ية كمستأجر  عد  يع ا من المشتريمالكن ك از  العين يست قي ا لد
مما تقدم أن أيمًا . ويل م (9)لذاي الشي  ولكنن ال يكون حاززل كالعين  ي يد المستخدم والعامل

نن باح  وجود الحق ليس الزمًا لوجود الحيازن،  السارق أو الواب  أو من يعتقد خال ًا لمواق  ا
ظا را عمين  مظ ر المالك أو باح  حق  الحق يعت ر حاززًا طالما لن سمطة  عمية عم  الشي ،

 .(01)عيني أخر
ي ورجل من كندن اختبما إل  روى وازل  ن حجر، أن رجل من حمرمو  و ي  ذا المعن 

ي، عم  أرض لي كاني    ، إن  ذا قد نم نييا رسول اهلل الن ي؟  ي أرض،  قال الحمرمي:
ألك : »لمحمرمي رسول اهلل ،  قال مي  ي يدي أزرع ا ليس لن  ي ا حق:  ي أر  قال الكندي

ل  اجر ال ي الي عم  ما حمي ، إن الرج، قال: يا رسول اهلل« مك يمينن»، قال: ال، قال: « ينة

                                                 
(7)

ة  اا ىيوووة اضبلنل وووة اافناوووة  بلووون عايوووني اضخفوووقو  اااناروووق:   ال ىاموووة ض  فوووق   اض  نووووة  اضحاعوووو   اااناروووق   / ضيتووو     ووو 

؛  /  بيووا هبووقاىي  سووبا  ااالوواق اضبي يووة ألااوو ية )ياينم وون   ملوون لىن(  م فوو ة اابوونل    60  ص 2010اض  بووة ألا  وو   

 .27  ص  2007ملق. 
(8)

  ص ١  ج 1953 / انمووا ملوو لل  اضلوون اط ااووانل اضبقاقوو   اا ىيووة  يسوو نارن   ووقهة اضح وونلة  اض  نوووة ااكووا  ة    وواا   

338 . 
(9)

 .1  ص1951 /مكاا و ا اض  يف  اااينعة  آرنلىن ل  اضحل يف ااانل االق:  اضلنىقة  سلة  
(١0)

ا ية  ااالاق اضبي ية اضح بية  مىح ة اضرهرال:    اا    مكاا    اضبف  ؛  / لنن اراط     ااالاق اضبي ية ألا  

 . 199  ص 1ي  ج 2009ااان  ألاٌ   
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 ،  قال رسول اهلل ،  انطمق ليحمي« ذلكليس لك منن إال»يتورع من شي ،  قال: ، وليس عمين
 .(00)«ا لزن حمي عم  مالن ليأكمن ظممًا، ليمقين اهلل و و عنن معرضأم»لما أد ر: 

و ي ا تراض مشروعية الحيازن يقول أستاذنا الدكتور محمد المطري تعميقًا عم  نص المادن     
؛ إذ  يان أبل مدخمن أي س   ممكيتن الحازز و قًا لمنص ال يطال   ( مدني يمني: )1111)

، وعم  من يدعي العكس أن يف ي أنن يحوز لحسا  نلسن  س   مشروع اززيلترض  ي الح
نما عدو يعني أن الحازز إذا كان موتب اً  ، و ذا(08)(ذلك نا عم  ،  إن الحيازن ال تكون قانونية وا 

، ويحق لباح  الحق أن ير   دعوى الممك عم  الحازز ممك الوير  دون س   مشروع
 . (03)الموتب   ي أي وقي

إل  أن ا و و الراجم  (04)،  ذ  ي نال يت م ق ا  القانون حول تكييي الحيازنولقد تلاوتي أرا      
، لعنبر المادي   ي ليسي  حق أبالً ا إل ؛ و النظر مادي يمفل قرينة ظا رن عم  الممكوم  

، و ذا ما أيدتن مادية  سيطة تحدث آفارًا قانونيةولكن ا س   لكس  الحق،  اعت ار ا واقعة 
يطرن الحيازن وم  مادي  ن يسيطر الشخص سالنقض المبرية، حيث قمي  ان :  محكمة

،  الحازز يحرز (05)،  ل  ي ليسي حقًا أباًل  عمية...  ي ليسي  حق عيني أو حق شخبي
قمي الشي   ي يدل إحرازًا ماديًا، وي اشر عمين أعمااًل عادن ما يختص   ا المالك، و ي  ذا 

، المتشا ك :  ولما كاني ا رض المتنازع عمي ا مميزة  ا شجار الًسالمنية  أننالمحكمة العميا اليم
دع  عمين عم  تمك الساحة  ين ،  إن تقرير ف وي يد المدون عنا  وج دوالتي تن ي عم  ا رض 

                                                 
(١١)

بووووون  ثكووووق   ن وووو  اارووووو     وضوووو   ااحلوووونلو   مووووو   وقيوووو   لكووووو   6١صووووايل مروووو    هحووووون  رباوووونط   ثكليووووم   لكووووو  اض وووون  

 ي وووونل هضاروووون اضبفمووووة/ اااووووا اضب هوووو ن لوووو  اضحوووونج ااوووووىل ي  2002ووووو ١423   ال ابوووون اووووني. ب وووو  ت    / ألا  وووو   ١39اااوووواب  

ي    ال 1993 -ىووووو 1414اضوووويان   -عايووووني ااوووووىل   ووووقر موووو ط ألاعىوووونل  لوووو  بلوووو  ألاراووووة ألا  وووونل   ال ااااووووة اضيان يووووة  اوووولبن 

قر ألاعىوووونل(  ؛  اضبفموووة / و ووووا ، ملحوووونر  اال ووو غ اااحوووونل مووون اض يوووو  ااووووالال ااروووال )  وووو3  ص ص4اااىاوووة اضيان يووووة  ج

 . 245ي  ص 2003اضيان  –  مىحل اض  اذ رسفمل  اباة 1 
(١2)

 / مكاووا اا ووق:  مكنيووقات لوو  يرووق ااايووونعة لوو  اضلوون اط ااووانل اضيانوون   لاسوووة ملنل ووة  م  اووونت ااب ووا اضبوون   ض ل ووون    

 .43ي   ص 2001اضيان  البن  
(١3)

 . 460 / ار ط مللال  ااالاق اضبي ية  اضىلنضة ل  اضلن اط اضيانن ) .ت(  ص  
(١4)

ي  1993 / ارووووني اضووووابن ألاىوووواانل  ااالوووواق اضبي يوووووة ألااوووو ية  يسوووو ن  اا ىيووووة   ال يبوووووا اا ووووا بوووونض قي  اضلوووونىقة   ملوووووق   

؛  267  ص 1996اضلىوق اابناوق  اولبن  ؛  / م ماط اضفنمل  ام اا ىية ل  اضلن اط ااوانل اضيانون   ال  220  ص 278 

 / و ا ، اضربيا: لو  بكثو   بلوااط ااانبوة ااايونعة   لاسوة ث اوي ية ملنل وة بنضللو  رسوفمل  اضلون اط  م فوال با  وة 

؛  / وتووووو   220ي  ص 22002ىوووووو با يوووووا 1423و يووووة اضالاسووووونت رسوووووفمية  اضبق يوووووة  اضبووووا  اضثنضووووو   اضبفوووووق ط  ل يووووو  اضثووووننل 

ضيلوون:   ااايوونعة لوو  اضلوون ا  ط اضيانوون  االووق: )آرنلىوون  اانباروون (  لاسووة ملنل ووة بنضللوو  رسووفمل  لسوونضة  هحووالاو   مكاووا ا

 .46ي  ص 1995ىو / 1416ملامة ضي ية ااالاق ط  نمبة اضلنىقة   
(١5)

نبة وتو  اضفو ىة اضبلى اثيوة كنواة اضخفقوبنت  الا ارن ات االق ة اضحن بة ضاعالة اضباٌ االق ة  كنواة اضى    ية م و 

 ي .2006لك  رااال 
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؛ حيث إن مقتم  الحيازن والف وي يعني أن تكون  ناك دالزل لن من واق  الحال يستشي نظر
 .(06) ا، و و ما لم يتحقق لممدع  عميناعت من ا حرفن أو زر 

 تكمي باح  ا )الحازز( أي من الوسازل الس مة التي الالقانونية لحقوق الحازز  عد الحمايةوتُ     
، وعم  من ينازعن االلتجا  إل  القما  ليف ي أنن باح  الحق وليس الحازز، واالعت اراي ج د

ين وي أن يسودل من  وما (07)تتعمق  أمن المجتم حماية الحازز التي د عي المشرع إل  تقرير 
، إذ لو أ يم لكل شخص ا وماع الواقعية القازمة  اللعل، وال يكون ذلك إال  احترام استقرار وأمن

 ،  دى ذلك إل  شيوع اللوم  واالمطرا   ي المجتم .ينتزع الشي  من يد حاززل  القون أن
ت ر وسيمة س مة ومختبرن، إذ ما عم  الحازز و و كما أن  ذل الحماية نير الم اشرن لمحق تع

نال ًا باح  الحق إال أن يقي موقلًا سم يًا، وعم  من ينازعن  ي  ذا الحق أن يمجأ إل  القما  
وعمين أن يف ي أنن  و باح  الحق وليس الحازز،  ي حين أن حماية حق الممكية ذاتن عن 

 .(08)اي ك يرنطريق إف اي الممكية نال ًا ما ينطوي عم  بعو 
 : عناصر الحيازة وانتقالها.ثانياً 
ال  د لقيام الحيازن  المعن  القانون من إجتماع العنبر المادي والعنبر المعنوي. ويتكون     

ما من زرع وحرث و نا  وسكن الدار، و ي تختمي  حس   ا عمال الماديةالعنبر المادي من 
 واسطة أو  نع  ن، سواً   اشر ا الحازز  نلسوطريقة االنتلا )الشي  المحوز(تقتمين ط يعة العقار

( 1106. و ذا ما نبي إلين المادن )(09)الوير كالولي والقابر أو التا   أو الوكيل أو المستأجر
:  يبم أن تكون حيازن الممك  واسطة شخص أخر خام  لمحازز يأتمر  أوامرل  يما مدني يمني

تكون ( حيث جا   ي ا:  1105جير والشريك  وأيمًا المادن )يتعمق   ا كالخادم والعامل وا 
حيازن الممك )الف وي( لوير المميز  واسطة من ينو  عنن نيا ة شرعية وليا كان أو وبيا  

قمي ( مدني سوداني؛ و  ذا 809، والمادن )( مدني مبري950،  951/1تقا م ما المادتان )

                                                 
(١6)

ه ووو   2003/ 14/7اضلااوووا اضلن ا يوووة  اضل ووونرية ااا يوووة اارحا لوووة مووون ألاايوووني اضلوون لة وووون ااكىاوووة اضب يووون ض ل ووو ة مووون  

ىووووووو 1426اوووووولق 30    روووووة 164ص6  م فووووووالات ااىحووووول اضلنوووووون اا  بوووووة اضل وووووونرية اضووووويان  اوووووولبن   ج2005/ 21/6لنبوووووة 

 ( مانل ها تن.944ي  لا   اان ة )2005/ 29/3اااابم 
(١7)

 .790/  9لا    / اضرهرال:  ج 
(١8)

  و وووا ااووولب  بوووقج اضلووواو  286  و وووا اضلحووونر و وووا اض وونق   ألاموووااٌ   2285   2لا وو  ل   ووو    وووام   يووو   مق ووو  سوونبم   وووو 

 .158  مللال مل لل مللال  ام اا ىية   340ااق   اضرنبم   
(١9)

؛ 193ي ص 2000 / وت  ىن : اضب يا:  اضا    ل   قر اضلون اط ااوانل ألال نول  ااالواق اضبي يوة    لاسوة ملنل وة  )  ن(  

   / اوفر اضوابن اضلون    اضوا     6   / مكاوا اا وق:   مق و  سونبم   ص403 / مكاا ار ط مللال  مق و  سونبم  ص 

 .319ي   ص 1961ألاى ية )  ش(  ل  ااالاق اضبي ية ألاا ية   قهة اض     اض فق 
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حكمة أول درجة ومحكمة االستزناي ف وي المدع  عمين ف ي لدى م  المحكمة العميا اليمنية  أنن:
 .(81)عم  الموموع المتنازع عمين  واسطة أجيرل 

و و نية التممك لمشي  المحوز، والنية ، ي يتممن  المرورن العنبر المعنويالعنبر المادو    
ن دون و نا  عمين  إذا تمي الحياز المعتري   ا قانونًا يج  أن تبدر من شخص يتمت   إدراك؛ 

الحيازن  المعن  البحيم ، و نا ال تقوم يحوز ما يمق   ي يدل أفنا  النومإرادن واعية كالنازم الذي 
،  إذا كان الورض من الحيازن  و كس  حق ممكية وج  تو ر نية التممك والتبري حس  قولن

ذا كان نوعًا آخر من الحقوق العينية، وج  كذلك أن يستعممن ويتبر  ي  ين تبري المالك، وا 
 ا.ونير  المساطحةتبري مالك ذلك الحق، مفل حق االرتلاق  المرور والشر  وحق االنتلاع و 

،  إذا تخمي العنبر المعنوي  توبي الحيازن  ان ا ناقبة كحيازن المستاجر لحسا  المؤجر   
كمعارمة المستأجر لحق المؤجر  وتتوير بلة الحيازن من ناقبة إل  كاممة  لعل الحازز نلسن

 حبولن عم  سند ممكية  حسن نية )أي أن يكون معتقدًا  أو  لعل الويرومنازعتن أمام القما  
ذا كان حق الممكية ينتقل إل  الخمي العامأنن مالك( من نير المؤجر  كذلك أيمًا  والخاص ، وا 

 االنتقالو . (80))كالمشتري لمشي ( خاصوالخمي ال ) الميراث مفاًل( الحيازن تنتقل إل  الخمي العام
 قد تكون حيازن ، ن بلاي الحيازن من حالة إل  أخرىوير متقد   مقتم  الخال ة الخابة

السمي بحيحة وحيازن الخمي مشو ة  عي  إكرال او خلا  والعكس،  خالي االنتقال  مقتم  
 ن حيازتن. الخال ة العامة؛ حيث يستطي  الحازز أن يظم مدن حيازن سملن إل  مد

وال يشترط  ي ا عمال المادية المكونة لمعنبر المادي لمحيازن أن ي اشر ا الحازز  نلسن،  ل      
، و و ما قمي  ن المادن (88)ر ا شخص آخر  اسم الحازز ولحسا نيبم أيمًا أن ي اش

يبم أن تكون حيازن الممك  واسطة شخص آخر خام  لمحازز يأتمر مدني يمني   1106))
كحيازن التا   لحسا  المت وع أو حيازن   لخادم والعامل وا جير والشريك.مرل  يما يتعمق   ا كا أوا

المستعير لحسا  المعير أو حيازن المستأجر لحسا  المؤجر. وتعت ر الحيازن  ي  ذل ا مفمة 
                                                 

(20)
ي 2007ضبووني  30115)ي ألال وولة الاضى    يووة  اض بوون لكوو  )2008/  24/6ىووو اااابووم 1429 اوون  اضثووننل  20  رووة اضثفروون   

 اضاارقة ااا ية.
(2١)

ن ي وتوو   ووف  ضوو ا عاووا يط  ىروول بنضحلوو -1مووانل يل نوول وتوو  ج ي وو  اوولة ااايوونعة  ايوو   وون  باروون ا 976ثوولا ااوووون ة ) )  

 ضىون یروح ی  يط -2سلاو بف یرح ی  ياا يط ی    بللر  ضللرو  سوبل اینعثو   م ألااوا اضوو: ثلواي و یو  ىووو ااایونعة.

 ىرول بنضحلوون ي هتا ج  و ت اوولة اینعثوو  همون بلبووا اض  وو  ي  مون بلبووا ملو  یبحلوو  مبنليووة ااوم اانضووً.  ضىوون لو  ىوووو ااانضووة 

 ( مانل سا انل .814( مبنمفت همنلاجل  اان ة )1321ثنلیخ ىوا اضح ی  . ا ثلنب  ن اان ة )م   اي سقینط اضحلن ي هم من 
(22)

موون اضلوون اط ااووانل االووق: ب  وو   )ث:وول ااايوونعة بنضااسوو ة متووه ووونط اضاسووي  ب ن ووقىن بنسوو  اااوونرن  1  951ثلضوو ن ااوون ة 

 م ب نموو  الارحاوونل بوو  امقو بياوون بحب ووم اروووو ااايوونعة (. يموون اضلوون اط ااووانل اضبقاقوو  ب وو  بووق  بيوو   وووا 
ا
 بوو  اثلوونم

ا
 ووونط محلووف

بلاضوووو   1  1145موووون ااايوووونعة ضوووواي جبق لوووو  ض ايوووونعة لوووو  ااوووون ة   وووونص بناايوووونعة بنضااسوووو ة  ضىلوووو  كووووا ي وووونل ه وووو  ىوووووا اضلوووواغ

   )اااينعة  ي  من : ب  يري ق اضشفا بللر  ي  بنضااس ة سي قة بب ية .....(.
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سطة عرمية لحسا  الحازز الحقيقي و و المت وع أو المعير أو المؤجر ويالحظ أن الحيازن  الوا
تقتبر عم  العنبر المادي إذ يمكن أن ت اشر ا عمال المادية التي يتكون من ا  ذا العنبر 

  . واسطة شخص آخر نير الحازز
. وكما  و معموم و عرميةأا كاني الحيازن قانونية والعنبر المعنوي  و الذي يحدد ما إذ    

ذا لم يكن أ ال  يشترط تو ر  ،و ر لدين العنبر المعنوي ا  ميةيشترط  ي الحازز الذي يت وا 
ر . و يما عدا ذلك ال يبم تو بي أو القيم وكذلك الشخص المعنويا  مية لدى الولي أو الو 

 .(83)العنبر المعنوي لدى نير الحازز
نن مالك  عاًل لمعين التي  ي اللقن اهسالمي يتحقق العنبر المعنوي  وجو  ادعا  الحازز او     

عم  أساس ممكية  ، إذ أن الحيازن تقومالقانوني نية التممك، و ذا الشرط يقا من  ي اللقن يحوز ا
، وان مجرد الحيازن تبمم أن تكون دلياًل عم  الممكية و ي  ذا برح جم ور الحازز لما يحوز

ا  ختم المبني  يازن  ي  ا  الش ادن و ا  الدعوى، حيث يقولون )المالكية عند تناول م الح
 .(84)اداي  الكالم عم  الحيازن،  ن ا كالشا د عم  الممك(الش 
طمق عمين عنبر ي، عنبر أخر مي إل  العنبرين المادي والمعنويويميي اللقن اهسال    

 شرا  أو  ،  الحيازن  ي اللقن المالكي ال تكون شرعية إال إذا كان الحازز قد دخل  ي االمشروعية
كوب  ونحول  إن حيازتن  كان أبل مدخل الحازز نير شرعي، أما إذا   ة أو ميراث ونحو ذلك

، و ذا الرأي يتلق م  القول  أن الحيازن قرينة عن الممك لكن  ذل القرينة سرعان ما ال تنلعن
  .(85)تتالش   الدليل المقدم من مدعي الممكية أو الوش وسو  النية

الحازز  تنتقل أموالن تو   السمي يكس  الحازز الحيازن عن طريق الخال ة العامة كما لو و      
 بلات ا  حيث تكون حيازن الخمي استمرارًا لحيازن السمي دون  (86)الخمي العام (إل  )مورفن

مدني يمني  1110حاجة إل  تسميم  عمي  قون القانون  عد سداد الديون و و ما تقررل المادن 
الخاص )المشتري ونحول(  بلات ا  حيث جا   ي ا:  تنتقل الحيازن لمخمي العام )الوارث( ولمخمي

                                                 
(23)

 / وتووو  ارووون اضو اط  وووقر اضلووون اط ااوووانل اضبقاقووو   ااالوووواق اضبي يوووة ألااووو ية   وووقهة اضقاب وووة ض   ووو   اض فوووق ااكووووا  ة   

 /مووو ماط اضفوووونمل  اوووم اا ىيوووة لوووو  اضلووون اط ااوووانل اضيانوووون  مىح وووة  نضوووا ابوووون اضاضيوووا   ال اضىحوووول  ؛183  ص 1954  ووواا   

 . 335ي  ص2010 -ىو 1431اضب اية  اض  بة ألا    
(24)

.  / مكاووووا و ووووا 8/573ي  ج1989 -ىووووو1409مكاووووا و وووودل  موووولل ااا يووووا  ووووقر ماحلووووق   يووووا   ال اضلىووووق  ب وووو  ت  ض لوووونط  

 .70ي  ص 1977ااااا   اااينعة  اضحلن ي ل  اضلل  رسفمل االنلط بنضلن اط اضاي    م فنة اابنل  بنإلسىلال ة  
(25)

  2ي ج2000ىوووو 1420   ال اضىحووول اضب ايوووة  ب ووو  ت  ض لووونط  1ميووونلة اضلنل،ووو ن  رثلووونط  رايوووني   لووو   وووقر ثكلوووة ااايوووني  

كووق:   مروونرا لوو  ملوون ووونت ااايوونعة م يبوول اضلناوو ن ب    وون ملوونٌ م فووال لوو  اا  ووة اضل وونرية    / هسوانويا ااكوون  276ص

 . 5ىو   ص1428 ااٌ  26ي اااابم 26/11/2007اضبا  
(26)

ااف ف اضبني ىا من با ف اضر ف ل  تمح  اانضية و  ن ونضاالذ اضاايا ي  ل   ن   نئ  مهرن وونضاالذ مو  ل و و ي  ااا و ه  

 . 877  ص 299/    9ئبة ي سق  / اضرهرال:  اضاسي   جض  بكلة  ن
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إاّل أنن يجوز لمخمي الذي يج ل أن سملن كان نير مالك )ناب ( لمشي  الذي يحوزل أن 
، ولمخمي أن يمم إل  مدن حيازتن مدن حيازن سملن  ي كل مسك  أنن مالك إل  أن يف ي العكسيت

 .(87)ت ن القانون عم  الحيازن من أفر ما ير 
دعي عمين ف وي الماليمنية الشع ة المدنية  أن:   و ي  ذا قمي محكمة استزناي محا ظة إ    

 .(88)  و استمرار لف وي والدل
لتقادم كما يستطي  الخمي العام أن يظم إل  مدن حيازتن مدن حيازن سملن إذا أراد التممك  ا     

، وانتقمي إل  سمي فالفة أش ركاني مدن حيازن ال،  مفاًل لو (89)المكس   ي القانون المبري
،  يكلين أن يستمر حاززًا لمعقار تسعة أش ر حت  العام كالموب  لن  جز  من التركةالخمي 

، أما القانون المدني اليمني  من حكم أخر يخالي النتلاع  دعاوي الحيازن العقاريةيتمكن من ا
يجوز   :ني عم  أنن( مدني يم1110المعمول  ن  ي القانون المبري حيث نبي المادن )

سك  أنن مالك لمخمي الذي يج ل أن سملن كان نير مالك )ناب ( لمشي  الذي يحوزل أن يتم
ف ي حسن نية الخمي  ال تظم المدن م من مخاللة مدلول النص انن لو او ل  إل  أن يف ي العكس 
ي مستقمة ،  ل تحس  مدن حيازن الخم ي حيازتن لمشي  إل  حيازن السميالتي قما ا السمي 
 .(31)عن مدن حيازن السمي

وتنتقل الحيازن من ال از  )السمي( إل  الخمي الخاص و و المشتري مفاًل  موج  اتلاق عم     
،  معن  أن يكون  استطاعتن أن ي اشر (30)ذلك شريطة أن يكون الشي  تحي سيطرتن اللعمية

 .عم  الشي  محل الحيازن دون عازق ا عمال المادية
أما القانون المدني المبري  قد اشترط لجواز انتقال الحيازن إل  الخمي الخاص أن يكون    

( مدني مبري كال از   952الخمي الخاص قادرًا عم  السيطرن عم  العقار المحوز و ق المادن )
                                                 

(27)
( مووانل يل نوول وتوو  موون بتوو   ا ث لوول ااایوونعة مكحلسووة بنضلوولة اضتوون بووايت اروون  كوود هروو رن  موون ضوو  971 لوو  ىوووا ثوولا ااوون ة ) 

 1149ضيةووووون  ي  959وووووووو  956موووووانل سوووووال:  ي  914وووووووو  911موووووانل ملوووووق:  ي  952/1 لوووو  اضووووواضیا وتووووو  وىوووووا تضوووووًا. لا ووووو  ي 

 ( مانل ها تن.917( مانل سا انل  اان ة )826وقاق ؛ اان ة )
(28)

ي ألال وولة الاضى    يووة عايووني ااكىاوووة 2006/ 21/6ىووو اااابووم 1427بحوونل خ  اووون ي ألاٌ   310اااىوو  اضلوون ل بكاووا لكوو   

 اضب ين اضيالية .
(29)

  48 / كال: اضف ن :  اااينعة هروبل مون يسو ن  هرول اا ىيوة   وقهة اااوفٌ ض   نووة  رسوىلال ة  ملوق  )  ت(    

 .101ص

(30)
 /  ايووا اضفووقكن : لوو  اضلسق ووة اضبنمووة ضفض وو اي لوو  كوون اط اااا ال ووة اضبق يووة اضياليووة  اضىحوون  اضثووننل يايووني الاض وو اي    ال  

 ( مانل ها تن.921.لا   اان ة ) 270ي  ص1986  اضهر ة اضبق ية  ملق اضلنىقة 
(3١)

مووووون اضلووووون اط ااوووووانل االوووووق: ب  ووووو  )ث حلوووووا ااايووووونعة مووووون اااووووونرن ه ووووو  ل ووووو و هتا اثللووووون وتووووو  تضوووووً  وووووونط لووووو   952ثلضووووو ن ااووووون ة  

 اسووووح نوة موووون ا حل وووود هضيوووو  ااايوووونعة يط يرووووي ق وتوووو  اااووووم اضوووواال ة و يوووو  ااايوووونعة  ضووووا ضوووو  بىوووون ىلوووونن جروووو   موووون : ض  وووو ن 

 ماياغ ىوا ااام(.
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  و ممزم  تسميم العقار ونقل حيازتن  عميًا إل  المشتري  ومعن تحي تبري المشتري  ال مان  
 .( مدني يمني532المادن) نص 
 إحدا ما دون ولمخمي الخاص الخيار  ين ظم مدن حيازتن إل  مدن حيازن سملن أو يتمسك      

،  ن السمي قد نقل إل  خملن الخاص الحيازن وما تبل   ا من حقوق ا خرى  حس  مبمحتن
دعوى  ممي فالفين سو ًا أراد التممك  التقادم  ي ظل القانون المبري أو الد    عدم سماع ال

لسمي حيازن ممك وخالية من ، شريطة أن تكون حيازن القانون اليمنيسنة من يوم حيازتن  ي ا
،  مو كاني حيازن السمي عرمية  ميس  مقدور الخمي الخاص أن يظم حيازن سملن إلين العيو 

مبمحة  من  ،ويتبور ذلك  ي حالة ما إذا كان السمي سي  النية والخمي الخاص حسن النية
 .(38)الخمي الخاص أن يلبل  ين حيازتن وحيازن سملن

كما أنن من المتبور أن تزول الحيازن  لقد عنبر ا المعنوي م   قا  السيطرن المادية    
، كما لو است ق  ال از  الم ي  أو و ين من انتقمي إلين و و المشتري مقتم  اتلاق  ين الحازز 

يمارس السيطرن اللعمية لحسا  المؤجر أو المعير ال الشي   ي يدل كمستأجر أو مستعير، و 
 .(33)لحسا  نلسن

ذا كان ا بل أن  قد عنابر الحيازن تؤدي إل  زوال الحيازن عن الحازز نير أن  ذا ا بل  وا 
، و حوا االستفنا  أن مدني مبري( 957/1يرد عمين استفنا   ي القانون المبري  ي المادن )

وجد  ين العقار، أو  حدوث  قا  الحيازن كالويا  عن المكان الذي ي المان  الوقتي ال يؤفر عم 
، و يمان أو حر  أو فورن ، والحال كذلك  ي البور والجنون ما لم يكن ل ما ناز  أو زالزل

ال تزول حيازن الممك  مان    :( مدني يمني  قول ا1107وكيل أو قيم و ي  ذا نبي المادن )
ذر لدين اللعمية عم  الشي  كويا  الحازز عن مكانن أو وجود ع وقتي يمن  الحازز من السيطرن
   ويخم  تقدير المان  الوقتي لتقدير قامي الموموع.من بور أو جنون ونحو ذلك

 

                                                 
(32)

لا وووووو   / من ووووووا وتوووووو  مل ووووووا بن وووووون  اااانبووووووة اضلن ا يووووووة ض ايوووووونعة    لاسووووووة ملنل ووووووة  لوووووو  اضلوووووون ا  ط اضيانوووووون  االووووووق:  اضللوووووو   

   ااقا وووو  لوووو  128ي   ص 2012ىووووو /1423رسووووفمل  لسوووونضة من رووووح    ملامووووة ضي يووووة اضفووووقوبة  اضلوووون اط   نمبووووة اوووولبن  

 ىنمل اضللكة.

(33)
ض لوونط   –  م فووالات ااا ةون ااالاكيووة  ب وو  ت  9 / و وا اضووقعاق اضرووهرال:   اضاسوي  لوو   ووقر اضلوون اط ااوانل اااابووا ج 

 . 903  902 ص311ي  يس ن  هرل اا ىية   2000ااااباة  3  
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  المبحث الثاني                                  
 شروط صحة الحيازة ووسائل حمايتها                        

 تمهيد وتقسيم:
، والظ ور معينة و ي ال دؤ ونقيم ا اهكرالين وي لكي توجد الحيازن أن تتو ر ل ا شروط 

وما  سنتكمم عن شروط تحقق الحيازنالوموح ونقيم ا الم س والوموض. و ونقيم ا الخلا  و 
حماية القانونية لوسازل ال، ونعرض  ي المطم  الفاني  إيجاز يشو  ا من عيو   ي مطم  أول

 وذلك عم  النحو التالي:، الحيازن
 المطمب األول

 .وبعض آثارها الشروط الواجب توافرها لصحة الحيازة
 

سنتناول ا حيث  ،(34)(1104شروط الحيازن  ي القانون المدني اليمني نبي عمي ا المادن لمــادن)
  ي اللقراي التالية:

:  أن مدني يمني حيث جا   ي ا 3/ 1104و ق المادن  أن تكون الحيازن  ادزة ال إكرال  ي ا أواًل:
وعي  اهكرال يشو  الركن المادي  .(35) ل المالك أو من يمفمن أو منازعتنال تقترن الحيازن  إكرا

الخوي مانعًا من ويعت ر الزيدية  لمحيازن إذ  و يتبل  ا عمال المادية التي يمارس ا الحازز.
 ال يحتج  اليد عمين والمعت ر  ي الخوي  ( خو اً لخارج )مدعي الممك،  مو سكي اترتي  آفار اليد

 .(36)ما يعت ر  اهكرال  ي العقود 
،  إذا أخل  عم  أحد أمر ا،  حيث ال يخلي أن تكون الحيازن ظا رن وعالنية نير خلية ثانيًا:

،  إن الحيازن ال تنتج آفار ا مالن عمن ل م مبمحة  ي العمم   االحازز حيازتن أو حاول إخلا  أع
 القانونية إال من وقي زوال الخلا ، وعي  الخلا  كعي  اهكرال يشو  الركن المادي لمحيازن.

حول ما إذا كان أي ال يحيط   ا أي شك  أن تكون الحيازن وامحة ال ل س  ي ا أو نموض ثالثًا:
الحازز يريد االستزفار  الحق لنلسن أو أنن يحوز لحسا  نيرل،  ال يظ ر  وموح ما إذا كان 

                                                 

   د ضليوني ااايوونعة (  اضتون ا و١١04( ي ل  ي. من وا اض ن ون ثااوية ض افوقغ اضيانون ملن ىون ااوو  اضللووقة ألا  و  مون ااون ة )3

ثوواابق اضللووا   اك وو ر اسووخ ااض ن  ب وونلة ) بووا اافلوون ( اضوواال  لوو  اضللووقة اضقا بووة موون  لووا ااوون ة    موون    ووة  سووقو يط اضللووا 

 ض ووون ا من وووا وتووو  مل وووا اض ن ووون لووو  لسووونضح   اااانبوووة اضلن ا يوووة ض ايووونعة   لسووونضة من روووح   ملاموووة 
ا
لهوون لووو  ااايووونعة  ضووودا  وووق ن

 و274ه   ص 20١2بة  اضلن اط  نمبة البن  ضي ية اضفقو
(35)

(  هتا اك   ود بورهقاو ي  الو د  ليوة ي  وونط بارون ضوبا م 2مانل ملوق: ايو   لود وتو  ي و   ا) 949/2لا   من بلنب  ن ي  

ىوووو بىواط ض ون يروق ك وا مون  كو  و يو  رهوقاو ي  ي ليود ولو  ااايونعة ي  اضحوبا و يو  يمقىون  هم مون اضاكود اضوو: ثون ٌ بيو  

 مانل ها تن. 911وقاق   ي  1146ضيةن  ي  2/ 953سال:  ي  907/2اضبيا   ي 
(36)

 .4/26ي  ج1947ىو/1366اض كق اضن نل اانم  اواىل و ان  ألاملنل    ال اااىاة اضيان ية   اضيان   البن   
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الحازز يم  يدل عم  الشي  كمالك لن مفاًل أو كمرت ن أو كوكيل أو كمستأجر ول ذا اشترطي 
أن يجا ر الحازز  ممكيتن لمشي  إذا ما نازعن  ين منازع وان   مدني يمني: 1104/2المادن 

الم س أو الوموض،  خالي العي ين السا قين يشو  العنبر  ، وعي يتمسك  حيازتن أمام القما 
  الفالفة المتقدمة نس ية والعيو . ي لمحيازن  نن ع ارن عن الشك الذي يفور حول نية الحاززالمعنو 
، ويزول الخلا  من الوقي الذي ي اشر  ين كرال  انت ا  ا عمال المكونة لن،  يزول اهومؤقتة

، ويزول الم س من الوقي الذي يتمم  ين  شكل ال يق ل لحازز ا عمال المادية  شكل عمنيا
 لشك أن الحازز إنما يحوز لحسا  نلسن.ا

ال كاني مشو ة  عي  عدم االستمرار ومن فم ال  دون إنقطاع استمرار الحيازن مدن معينة رابعًا: وا 
 . االستناد إلي ا لمتممك  التقادم تبمم سندًا لدعاوى الحيازن، وال يجوز

 العقار المحوز ي نين  بالأن يظل الحازز عم  اتر  ق ا  المالكية ومعن  االستمرار  ي نظ
من أقامي  يدل دار سنين ذواي عدد   اهكميل:من نير منازع حيث جا   ي التاج و ، وي دمن

 .(37)يحوز ا ويمنع ا ويكري ا وي ني ا وي دم ا
:  الحيازن التي تبمم أساسًا محكمة النقض المبرية حيث قمي  أنو و ما ذ  ي إلين     

 التقادم وان كاني تقتمي القيام  أعمال مادية ظا رن  ي معارمة حق لتممك المنقول أو العقار 
المالك عم  نحو ال يحمل سكونن  ين عم  محمل التسامم وال يحتمل الخلا  والم س  ي قبد 

، كما تقتمي من الحازز االستمرار  ي استعمال الشي   حس  ط يعتن و قدر ازنالتممك  الحي
نما يكلي أن تكون  الحاجة إل  استعمالن إال انن ال يشترط أن يعمم المالك  الحيازن عمم اليقين؛ وا 

من الظ ور  حيث يستطي  العمم   ا وال يج  عم  الحازز أن يستعمل الشي   ي كل وقي من 
نما يكلي أن يستعممن كما يستعممن المالك  ي الع ادن وعم   تراي متقار ة ا وقاي دون انقطاع وا 

 .(38)ومنتظمة 
، يازن موجودن إال إذا كاني مستمرن،  ال تكون الحستمرار يتعمق  العنبر المادياال وعي  عدم

، مدني يمني 1104ومما تجدر اهشارن إلين أن المشرع اليمني والمبري لم يتناوال  ي المادتين 
مدني مبري شرط استمرار الحيازن والس   يعود إل  أن  ذا الشرط نير مجم  عمين  949/2

 ي. ي اللقن القانون

                                                 
(37)

 . 210/ 6ىو   ج1398يبا و ا ، اضب ال:  اضحنج  رو يا  قر ماحلق   يا    ال اضلىق ب   ت ض لنط  
(38)

 ( مانل  نارق:.835ق ؛ لا   اان ة ) 37ضرلة  378  م ااوة يايني اضللض  اض بن لك   1973/ 8/2 لض مانل  
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حو ، إال إذا كان ل ا س   مشروع من نال تعد الحيازن دلياًل عم  الممكو ي اللقن اهسالمي     
واب  عم  يحكم القامي  ر   يد ال ،  إذا ف ي الوب  (39)شرا  أو   ة ممن يممك التبري

ركن المشروعية  ي اللقن  ن يد الواب  يد م طمة و ذا الركن يسم  الشي  وردل ال  باح ن ،
ق أو الواب  لتخمي ركن ، وقد اخذ  ن المقنن اليمني  ال يعتد  حيازن السار هسالميا

، وحكم ال ي   اطل وال ون، و التالي ال تنقم  اليد الظالمة إل  يد محقة يحمي ا القانالمشروعية
ال   و أحق  عين مالنيبم إال  مو ق  .(41)ة المالك وا 

ال سمعي  خامسًا: أن يق  الد    اهنكار  معن  أن ينكر الحازز دعوى الممكية أو الحق العيني وا 
الدعوى مدل وحكم عمين  رد الحق إل  باح ن. و ذا الحكم يتلق م  القاعدن المقررن  ي اللقن 
اهسالمي و ي أن عدم سماع القامي لمدعوى  عد مرور الزمان المحدد لسماع ا إنما  و عند 

لخبم، أما إذا اقر  تسم  الدعوى مدل أيًا كاني المدن التي ممي  اللق ا  المسممون ال إنكار ا
يمنعون ر   الدعوى  عد ممي المدن إذ يج  عم  القامي أن يسأل المدع  عمين ليرى إن كان 

ن قم   عدم سماع دعوال.  مقرًا أو منكرًا  إن اقر حكم القامي لممدعي وا 
ى  و حرمان باح  ا من المطال ة  حقوقن أمام القما  لممي المقبود من عدم سماع الدعو و 

إل  ا خذ  نظام التقادم  ، وتتلق وظيلت ا م  ا س ا  التي دعي(40)المدن عقا ًا عم  إ مالن
 ي تسوية ا وماع القازمة المستقرن مدن الزمن -السازد  ي معظم التشريعاي العر ية -المكس 

ن يمجا إل  القما  لممطال ة عتدي  و باح  الحق وعمين أوعدم االعتدا  عمي ا ولو كان الم
ستقرار ا من والنظام ، ويمكننا القول أن نظام التقادم المان  من سماع الدعوى يعمل عم  ا حقن

 . ي المجتم 
، الزيدي المذ   الحنلي والشا عي والحن ميوأش ر القازمين  التقادم المان  من سماع الدعوى 

ن ا  أقب  ما اليد والتبري دليل الممك ...  ل قال  أ  : دين القول  أنحيث ورد عن ا ن عا
اليد حق مقبود كالممك ال   :ل باح  كتا  ال داية شرح ال داية، ويقو (48)يستدل  ن عم  الممك 

                                                 
(39)

  ص 5ي  ج2003ىووو /1423ابووقاىي  بوون مل وول  اا وواغ  ووقر االلوو    ال ووونض  اضىحوول  اضق وونا  ااا ىووة اضبق يووة اضرووبا بة   

83 . 
(40)

  هاوووون يط اااوووونرن هتا بنووووه لوووو   493  344   343  ص 2ي  ج1947  اضحوووونج ااوووووىل  ال هايوووون  اضىحوووول اضبق يووووة اااووووا اضب هوووو ن 

ألالا اضتوون  يوو  بوواو و اروون    ووو  اووم ي  لووقي باروون ي وووانلا بوويكى  بوونعلا ضلوونا رن    كىووو  وتوو  اض ناوول بووللض اض لووون  

ي 1985  1بلوووووو  اضن ابوووووة  ال يسوووووونمة    مفووووووم     ك ووووو  ألا ووووووانل وتووووو   للحوووووو  . لا ووووو   اااووووووا اااروووووونن   وووووقر اضح ق ووووووا لووووو  

؛  / مكاوووا بووون ارووو ط اضفووونمل   لووو  هحنبووو  87.؛ لا ووو  يب ووون  / من وووا بن ووون لووو  لسووونضح    مق ووو   سووونبم   ص 223 ص 4 ج

 . 263 262ي   2014 -ىو 1435  مىح ة ااايا اااابا   البن    اضيان   10يايني الاض  اي    
(4١)

 موون تضوً لا وو   /  ايو 
ا
ا اضفووقكن : لو  اضلسق ووة اضبنموة ضفض وو اي لو  كوون اط اااا ال وة اضبق يووة اضياليوة  اضىحوون  اضثووننل كق  ون

 . 437   119ي  1986يايني الاض  اي   ال اضهر ة اضبق ية  ملق اضلنىقة  
 . 113،167، ص  8حاشية ا ن عا دين ،ج (48)
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، (44) اليد  ي الجممة دالة عم  الممك  :ويذ    ق ا  الشا عية إل  أن (43)  حجة ... يستحق اال
قمي محكمة استزناي محكمة  االيد دليل الممك و  ذالحن مي ذلك المعن   يقول:  لمم ويؤيد  ن م
، وقد ورد عن العنسي (45)أخل  ا مرين ويدعي خالي الظا ر  المدعي  و من معنلحج  أن:  

، ليس لوير م من أ ل القرى ..الحا رون ل ا وفا تو اليد عمي ا. والمواجل  ي التاج المذ  :
القول قول م  ي الممك لف وي ، و  ل القرية منع م ؛  ن ن ا  دون إذن ما خرى االنتراي م

 .(46)اليد 
، تمتزم ى وتم التمسك  ذلك من ق ل الحازز إذا تو ري الشروط الالزمة لمن  سماع الدعو      

المحكمة  عدم سماع الدعوى المقدمة من المدعي  ممكية الشي  محل الحيازن وال يجوز أن تقمي 
ال تمتن  المحكمة عن ( مدني يمني حيث جا   ي ا:  448و قًا لممادن ) قا  نلس ا، ن من تم

سماع الدعوى من تمقا  نلس ا إال إذا تمسك المدين  ذلك ويجوز لن التمسك  ي اية حالة تكون 
( مدني مبري، ويترت  عم  من  سماع الدعوى انقما  387) عمي ا الدعوى  وتقا م ا المادن

ني  ال يستطي  مدعي الممكية أن يج ر الحازز  رد الشي  محل الحيازن  حكم االلتزام القانو 
ذي اليد مدني يمني والتي تقمي  من  سماع دعوى الممك عم   1118القما   حكم المادن 

،  رد الشي  محل الحيازن إل  مالكن، ويتخمي  ي ذمتن التزامًا ط يعيًا الفا تة  ممي فالفين سنة
 ال قمازيًا. أي يكون الرد خمقياً 

 و التخليي من ع   اهف اي عم  الحازز  عد نظام عدم سماع الدعوى وال دي من تقرير     
ت م أو ، أو لتعذر حمور الش ود أو مو د تمي  ا دلة، أو يبي  ا التميمرور زمن طويل  ق

 ؛ ولموج ة كل ذلك جعلحرراي، م  احتمال تزوير الش اداي والمنسيان م الوقاز  المش ودن
   ي ا: ( مدني يمني حيث جا1111، ط قًا لممادن )يمني الحازز  ي مركز المدعي عمينالمقنن ال

تقا م ا المادن ما لم يقم الدليل عم  نير ذلك   ،ززًا لشي  أو حق أعت ر مالكًا لنمن كان حا 
حق ال يسقط عن باح ن  مرور الزمن، لا( مدني مبري و  ذا برح ا ن عا دين  أن 964)

  طالن   نن ليس حكماً  ؛ماع ا ليس م نيًا عم   طالن الحق....فم اعمم أن عدم سال:  حيث ق

                                                 
(43)

 . 177  ص 2الاسفمية  ب   ت  ض لنط )  ت( ج لا   ابا ااارن ااقليدلننل  اض اابة  قر اض اابة   ااىح ة 
(44)

  ص 2ي  ج2000ىووو 1422ط  ال اضىحوول اضب ايووة ب وو  ت ض لوونط   1عهق وون ألا لوونل:  اسوونه اا نضوول لوو   ووقر ل ا اض نضوول   

504. 
(45)

ي ؛ ابووقاىي  2006/ 20/11ىووو اااابووم 1427/ 4/11بحوونل خ  220ألال وولة الاضى    يووة  اىوو  مكىاووة اسووحجلن  ي/ ا وو  بووقك   

 .113  ص 10ي ج2003ىو /1423بن مل ل  اا اغ  قر االل    ال ونض  اضىحل  اضق نا  ااا ىة اضبق ية اضربا بة  
(46)

 . 208   207  ص 3اضحنج ااوىل   ال اااىاة  مق   سنبم  ج 
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نما  و امتناع من القما  عالحق ، وتأسيسًا عم  ذلك (47)ن سماع ا خو ًا من التزوير .... ، وا 
، وال تسم  دعوى المدعي طالما سكي عن المطال ة  حقن ل الحازز  الد    دون  ينةيبَدق قو 
، والقول  وير ذلك يؤدي ن مظ ر المالك مدن طويمة  ال عذر ي يد الحازز ظا رًا عمي الذي ظل

 . عزعة المراكز القانونية المستقرنإل  ز 
ن الشرعية توج  العمل القاعد  :جنو  نر  ا مانة اال تدازية  أنو  ذا قمي محكمة     

،  إذا اقترني (48)الدليل  الظا ر، ومن تمسك  الظا ر  القول قولن، وعم  من يدعي خال ن 
،  إن ا تعت ر قرينة عم  كذ  الدعوى وتعد قرينة قاطعة ازن  المدن المانعة لسماع الدعوىالحي

ع د اهلل الخياري عم  نقل ور/ويعمل استأذنا الدكت، مكية ال تق ل دحم ا  إف اي العكسعم  الم
االدعا   ، وقط  دا رققة  خالي الظا ر  المبمحة المتحاهف اي عم  من يدعي الممكية عم

ر الحيازن : ا ول تحقق عنابوذلك إذا توا ر  ي ا شرطان (49) الممكية أمام كل مشاكس
  ذلك ، ويترت  عمعذر ، واستمرار ا فالفين سنة من نير مطال ة و الوشروط ا السالي  يان ا

يد الفا تة قرينة  ال :قمي المحكمة العميا اليمنية  ان ، و  ذا(51)خسارن المدعي ويحكم  ر م ا
، وحيث يازن المدع  عمي ما وللترن طويمة، وحيث أن ا رض المشتجر عمي ا تق   ي حعم  الممك
،  ان الحكم المطعون  ين يكون قد ط ق القانون مدعي أي دليل يدحض قرينة الحيازنلم يقدم ال

 .(50)تط يقًا بحيحًا 
يتمسك  ا بل، وعم  من ينازعن ع   لك  الحازز عند ما يتمسك  حيازتن،  انن و نا  عم  ذ

 ان عجز ر مي دعوال دون أن يعني ذلك أن الحازز  ،اهف اي؛  نن يدعي خالي ا بل
ال تسم  دعوى الممك من حامر عم   : ( مدني يمني1118باح  حق  عاًل  نص المادن )

ال ظروي نير ذي اليد الفا تة الذي يتبري تبري المالك  ال مطال ة وال قرا ة وال مبا رن و 
عادية تسود  ي ا اللوم  او التوم  ويتعذر  ي ا الوبول إل  الحق وذلك  عد ممي فالفين سنة 
من يوم وم  اليد . والع رن  ي اعت ار الشخص ناز ا عن ال مد  ي  وجودل خارج ا طوال المدن 

                                                 
(47)

   / لم وونط يبووا اضرووبا   اضاسووي  لوو  ااالوواق اضبي يووة ألااوو ية  اااوون  294  ص 29ان ووية ابوون ونبووابن مق وو  سوونبم  ج 

؛  / مكاووا 416ي  ص1986ألاٌ   ملون ل ااالوواق اضبي يووة ألااوو ية لوو  اضلوون اط االووق:   اض  لووننل  اضوواال ااانمبيووة  ملووق 

 .218  ص 223   اضبف    لنن اراط  مق   سنبم    
(48)

  ية عايني ااكىاة اضب ين م فالات ااىحل اضلنن مقهن ااب امنت  رااال اضثننل ألال لة الاضى    ية  ألال لة الاضى   

 ي.21/5/2001ىو اااابم1422 28/2ىوو بحنل خ 1422/ 106ي  اااى  اضلن ل بقك  2008ضبني 
(49)

رسوووفمية   لاسوووة   / و وووا ، اافيووونل: وووول  رر ووونت بووو ط كااووووا اضلووون اط ااوووانل اضيانووون   اضلااووووا اضلل يوووة لووو  اضفوووقوبة 

 ي.2008   ال اضلىق اابناق البن   اضيان  1ملنل ة   
(50)

  ااقا   اضتن ي نل هضارن ل  ىنمل اضللكة. 188 / من ا مل ا اض ن ن ل  لسنضح   مق   سنبم  ص 
(5١)

 16لووو    روووة  363  ص2اضلااووووا اضل ووونرية اارحا لوووة مووون ألاايوووني اضلووون لة وووون ااكىاوووة اضب يووون  مق ووو  سووونبم  اضبوووا  

 ي مانل ىي)ة )ي( .2001ضرلة 4278ي  اض بن لك  2001/ 13/12ىو اااابم 1422 ااٌ 
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الشراكة  ال تحدد ويستفن  من ذلك الميراث والوقي و  ،إلي االمقررن ويعت ر حامرا اذا كان مترددا 
الدعوى  تسم  تأكيدا لحلظ  مدن ويمحق  ذلك إذا كان  ناك قرازن قوين دالن عم  بدق 

 .(58)الحقوق 
لكن النص السالي والذي يقمي  عدم سماع الدعوى  ي القانون المدني اليمني مر ون     

و ذا النص يعد  تط يقن  انعدام الدليل عم  الممك وف وي الحازز عم  ما  ي يدل فالفين سنة
مرور فالفين سنة من يوم ، والذي يقرر سماع الدعوى عم  ذي اليد ولو  عد استفنا  عن ا بل

،  ة بحيحة، أو ش ادن عدول وقرازن، إذا اف ي المدعي  ال ينة الشرعية ممكيتن من كتاوم  اليد
المادن  و ق  إذا اخلق  ان قرينة اليد م  يمين المدع  عمين تكلي لر ض دعوى المدعي 

 .( مدني يمني1114)
؛  ن د    عدم الق ول لتقدم ما يكذ  اويرى اللق ا  أن الد    عدم سماع الدعوى لمتقادم  و 

مًا لتعمق الد    المبمحة ، ولكنن ال يكذ  ا محلدعوىالمطال ة  الحق  عد ممي المدن يكذ  ا
 مرا عاي يمني و ي  ذا 186ادن ،  خالي الد وع المتعمقة  النظام العام الواردن  ي المالخابة

من شع ة ا مانة  –الطاعنان عم  الحكم المطعون  ين ما نعال  قمي المحكمة العميا اليمنية  أن:
ي  كفر من مازتين لم ت ين  ي حكم القانون  ي د ع ما الجو ري  انقما  الدعوى  التقادم الزمن

ن م فا تون عم  المدع  ع ارن عن وجازد علا عمي ا الزمن ، وان وفازق المدعيينوفالفين عاماً  ، وا 
، وأن ا حذي حذو المحكمة اال تدازية مي  دون مطال  أو منازع أو معارض ن خملًا  عد س

من  187 و نعي بحيم كون المادن  .( إف اي18، 15وخاللي  قماز ا أحكام المادتين )
دم الق ول ق ل اللبل  ي ي  الد    عقانون المرا عاي قد أوج ي عم  المحكمة أن تقم

 .(53)الموموع 
الحيازن أبمية توا ر و ي القانون المدني ال تسم  الدعوى  ي الحقوق العقارية إال إذا كاني     

، خامعة  حكام الوقي ستمرار الحيازن فالفين سنة  جرية، وات رنوشروط ا المع ل ا عنابر ا
محكمة م  إنكارل الحازز( أمام الة و و المدع  عمين )باح  المبمح واالنقطاع، وان يتمسك  ن

                                                 
(52)

   29ي   1978ا سق   يسوحنت ن اضواهحال / و وا اضلناوق ثابيوم اضب ونل  هر ونت اا ىيوة بناايونعة  اضااوية   م  بوة اضروبن ة 

 ىوووووا اضوووولا لوووو   سق وووون باثووووا سووووينج   601  600ص  موووون  بوووواىن ؛  / لم وووونط يبووووا اضرووووبا   اضووووا     مق وووو  سوووونبم  142ص

ااانبوووة اا ىيووونت مووون اض لووول  الاوحووواا  مسووويان لووو  نوووا اضسوووق   اضتووون يروووا  بارووون اضلااووو ه  اضح  ووول  جب يوووا اا سرووونت 

اضل نرية ون ي ا  هوانض ون   ىوا اسوحالان اىوي  مون اافوقغ اتوه م ثاوح   ااايونعة بنض لول  بوف مفوق وية ضيوا لناول 

اة   اض ووواط  نسووو  بووو ط اض لووول  ااايووونعة  م ب حابووونط   ضووودا بيووو  )ي: اضووولا( ثلووونكض  ي  ي  ووو  كنث وووة  ي   هط  نضووود ااووو

  ابوو  سينسووية .هاوون بووقي  . ببوو  اضفووبيةن  لوو  بكثوو   اااووا   اضلن ا يووة ااانبووة ااايوونعة   م فووال لوو  م  ووة اضحاااووا ثلووال 

 . 45   44  ص2013بلنبق –ا  اضثفراط اضب – نمبة واط  –ون  ينبة اضالاسنت اضب ين  اض ك  اضب ال
(53)

ي  اض بووووون لكوووووو  2008/ 1/6ىوووووو اااابووووووم 1429 اوووووون ي ألا  ووووو   28ألال ووووولة الاضى    يوووووة مق وووووو   سووووونبم    روووووة بوووووواي الارلووووو ط  

 و ن  اضاارقة ااا ية ىي)ة ) (.29054
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قمي المحكمة العميا  ، و  ذاأدلة قوية تؤكد بحة دعوى المدعي ، وعدم وجودلحق المدعي
  و ذل المدن يطمق عمي ا  ي القانون قادم ال يكون إال من المدع  عمينالد    الت  :اليمنية  أن
، عدا القانون العراقي والقانون الكويتي والقانون المدني دملمبري والقوانين ا خرى  التقاالمدني ا

. والمدن المانعة من لمانعة من سماع الدعوى )التقادم(اليمني حيث يطمق عمي ا مبطمم المدن ا
( من قانون اهف اي اليمني: 18سماع الدعوى  ي الحقوق العقارية منبوص عمي ا  ي المادن )

عقار مم  عمين فالفون سنة من يوم وم  اليد عمين  ال تسم  الدعوى من حامر  حق  ي 
 .(54)وال قرا ة وال ظروي عادية..... من شخص يتبري تبري المالك  ال مطال ة 

 

 نيالمطمب الثا
 الوسائل القانونية لحماية الحيازة

استــرداد ــــوى دع و ي، وع االعتدا  الواق  عم   ذا الحق؛ إل  فالفة أنواع تن الوسازلتتنوع    
دعوى وقي ا عمال الجديدن وسنحاول  يان مدلوالت ا  ،دعوى من  التعـرض لمحيازن ،الحيـــازن
 :(55) إيجاز

 النوع األول: دعوى استرداد الحيازة
، أكان مالكًا ل ا أو مستعيرًا ل ادعوى استرداد الحيازن  ي: الدعوى التي ير ع ا حازز العين سوا  

، ال (56).. ليسترد ا منن.من سم  ا منن  الوب  أو  الحيمة .. مد.نحو مل ا أو  أو مستأجراً 
، أو منقواًل لقول الن ي بم  اهلل ذل الدعوى م ما كان محم ا عقاراً يختمي اللق ا   ي مشروعية  

وال دي من  ذل الدعوى  و حماية النظام العام . (57))عم  اليد ما أخذي حت  تؤدين( عمين وسمم

                                                 
(54)

 ( مانل ها تن.936ي؛ لا   اان ة )1992ضرلة  21كن اط رر نت اضيانن لك   
(55)

كونٌ ابون اضلياوو لااو  ، ووووووو )بنعبوا: روفذ  ألا  و   بوا يب و  ي،رون م   وة نناوة   بوف ب حلود هضارون. اضثن يوة  بوا يب و  ي،رون مكلوة  

ون ضوة  بوف جروا  اضواواي و ارون.... ه وو  يط كونٌ اضثنضثوة  بوا بكحاوا يط ثىواط مكلووة   يط ثىواط م   وة ب ووو  و  اضتون جرووا  

  و ا اضبووووق   اااوا بىا ووو ن م  وو ة   م  روووال اضواواي و ارون    كىوو  ارون و
ا
لووا وواي موون ىوا يكوواي مهرونع  بنضفوونلغ م ي  و  بوواا

   ووووا اضبووووق  بىووووا،رن مكلوووووة   اضيوووا ااكحا وووة  بكىووو  بارووون بووو كق  ألا وووين  ه ووو  اضلووواا   ىوووا ألاكووواي بووونعكاي( )اض وووقق 
ا
بوووواا

 (.100اااىاية )
(56)

نعة لو   سوني ااقاببونت اضفوقوية اضروبا :   لاسوة ملنل وة بنضلون اط االوق:  مو   / سبا بن سبيا اضف قانل   ون : ااايو 

اضح  يوووم وتووو  ااكوووونه  اضفوووقوية  لسوووونضة من روووح   ملاموووة ضي يووووة اضالاسووونت اضب يوووون   نمبوووة  ووونبف اضبق يووووة ض ب ووواي ألامليووووة 

 .76ي  ص2005ىو /1426

(57)
(  سووووبط ي وووول  ا    اض يوووواغ  لوووو  19228لووووق  ط  لكوووو  ) موووون ل ابووووة اااروووون ووووون سوووواقة ؛ ا سووووق  مروووولا يااووووا  يٌ  مروووولا اض  

(   كووونٌ  ارووون صوووايل   1187(  سوووبط اض  موووو:  اض يووواغ  مووون  ووون  لووو  يط اضبنل وووة مووو  او  لكووو  )3091ث وووا ط اضبوووال  لكووو  ) 

 . 5/348(   يبل  ألاض ننل ل  رل ا   2391سبط ابن من ة  ألاايني  اضبنل ة  لك  )
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،  دعوى ين حت  لو كان  و المالك الحقيقيواب  أواًل أن يرد ما استول  عمحيث يج  عم  ال
 .(58)استرداد الحيازن ترمي إل  إعادن وم  يد الحازز عم  العقار الذي سم ي منن حيازن

ويجوز ر   دعوى استرداد الحيازن  إجرا اي القما  المستعجل وينظر ا القامي دون التعرض 
( 240المرا عاي والتنليذ اليمني سماع  ـذل الدعـوى  ـي المادن )، وقد أجاز نظام ق بل الح

خش  عمي ا من  واي الوقي ما يعت ر من المسازل المستعجمة  ي الحالة التي ي  :حيث جا   ي ا
 .. .: طم  استرداد الحيازنيأتي
نما الحيازن  ين نبوبن ومما تجدر اهشارن إلين أن المقنن اليمني لم ينظم دعوى استرداد     ، وا 

يذ اليمني ممن الدعاوي المستعجمة، والتي تر    عريمة نص عمي ا  ي قانون المرا عاي والتنل
ع  عمين ، وتعمن إل  المدمور المستعجمة ولو خارج المحكمة، يختص  نظر ا قامي ا وقتية

، ويكون نبو  عننو الم، ويبدر حكمن  ي مواج ة المدع  عمين أخالل أر عًا وعشرين ساعة
، ويجوز الطعن  ي ون إت اع إجرا اي التنليذ الج ري، دج  التنليذ  ورًا من واق  مسودتنالحكم وا

، وتلبل محكمة االستزناي أيام ت دأ من تاريخ النطق  الحكمالحكم أمام االستزناي خالل فمانية 
من ظا ر المستنداي أن  ي الطعن خالل فمانية أيام عم  ا كفر،  إذا ت ين لمقامي الوقتي 

، ويجوز الطعن ى متو رن  ماًل عن شرط االستعجال، قم   رد الحيازن إل  المدعيشروط الدعو 
يومًا سوا  بدر من القامي الوقتي  15 االستزناي  ي الحكم البادر  ي الدعوى الوقتية خالل 

 .أم بادر من قامي الموموع  طريق الت عية
 ضالنوع الثاني: دعوى منع التعر 

 أن ا من أ م دعاوى الحيازن،  ل  ي دعوى الحيازن الرزيسة، أو  دعوى من  التعرض يبي اللقن
، وذلك لكون ا ت دي إل  حماية الحيازن  ي ذات ا  شرط أن تتوا ر  ي ا (59)دعوى الحيازن المفم 

ير ع ا ، ويج  عم  المعتدى عمين أن االستعجال وعدم المساس  أبل الحقركنيين  ما 
، و ي  ذا البدد  ا  بيوة وامحة خالية من الج الة، وأن يكت  إجرا اي القما  المستعجل

 الج الة تقتمي عدم بحة الدعوى سوا   :استزناي محا ظة بعدن اليمنية  أنقمي محكمة 

                                                 
(58)

 . 216  ص 1 / مكاا    اضبف    اضاهحال لنن اراط     مق   سنبم  ج  
(59)

؛اضووووواهحال اوووووفر اضوووووابن 927  مق ووووو  سووووونبم  ص 9و وووووا اضوووووقعاق اضروووووهرال:  اضاسوووووي  لووووو   وووووقر اضلووووون اط ااوووووانل اااابوووووا ج 

؛ اضلناوووو ن 173ي  ص  1962   ووووقهة اض  وووو   اض فووووق ألاى يووووة    وووواا  1اضلوووون    اضووووا    لوووو  ااقاببوووونت ااا يووووة  اضح نل ووووة  ج 

ي   2011اووون ق ايوووال   نرووول لرووودا مكىاوووة اضحاي ووو    وووقر ااقاببووونت ااا يوووة   لاسوووة ملنل وووة  مىح وووة اضروووهرال:    ووواا   

 . 32ص 
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، وال  د  ي الدعوى مستعجمة أو نير مستعجمة؛  ن ذلك من النظام العامكاني الدعوى 
 .(61)  و ما أنلمتن المحكمة اال تدازيةالة االستعجال و المستعجمة من  يان ح

ولم يتعرض القانون المدني اليمني لدعوى من  التعرض  ي نبوبن نير أن قانون     
المرا عاي والتنليذ الج ري قد أعط  الحازز الحق  ي ر   دعوى من  التعرض  إجرا اي القما  

( مرا عاي يمني  ي 240ونيًا و ق المادن )المستعجل  شرط أن يكون التعرض ماديًا وليس قان
زالة العدوان  وقد (:  7اللقرن ) أيدي ذلك المحكمة العميا اليمنية، طم  من  التعرض المادي وا 

 طريق ر   اهدعا   عدم التعرض يمكن ر عن  طريق الدعوى المستعجمة أو حيث قمي  أن:  
حيازن الوير  االعتدا  عم  أنن:   ري ا حناي التعرض، وقد ع(60) الدعاوي نير المستعجمة

 .(68) لألذية  وير وجن حق
،  أعط  ا اي اهف اي  ي دعوى من  التعرضوقد حرص القانون المبري عم  تيسير إجر     

المدعي إف اي حيازتن  كا ة طرق اهف اي  ما  ي ا ال ينة والقرازن م ما كاني قيمة الدعوى، ولم 
 .(63)ي وق  عمين التعرضيمزمن  إف اي ممكيتن لمعقار الذ

 

 دعوى وقف األعمال الجديدة :النوع الثالث
جديدن دعوى وقي ا عمال الجديدن  ي: الدعوى التي ير ع ا الحازز مد من يحدث أعمااًل    

،   ا لو تمي لشكمي تعرمًا لحيازتن( قد يق  عم  المحوز مرر  س  ي ممكن )ممك المدع  عمين
 .(64)إتمام العملوت دي إل  من  الوير من 

االعتدا  عم  الحيازن ق ل  و ذل الدعوى تسم   دعوى الحيازن الوقازية حيث يقبد   ا من 
من حلر  زر  ي أرمن )أرض  ، ويمفل ل ا  إقامة حازز الدار دعوى عم  جارل لمنعنوقوعن
( وال يختمي العمما   ي مشروعية 1(  حيث لو تم لتس    ي تبدع  ي دار الحازز )الجار

، ن حق من الحقوق المقبودن لإلنسان؛  ن الحياز دعوى كسا قتي ا من دعاوى الحيازنسماع  ذل ال
 .(65)ا لم يت ين ارتكازل عم  س    اطليتعين حمايتن شرعًا م

                                                 
(60)

/ 22/4ىووووو اااابووووم 1427/ 3ي24ىووووو بحوووونل خ 1427ضروووولة  23ألال وووولة الاضى    يووووة  اىوووو  مكىاووووة اسووووحجلن  ي/ اووووباة بووووقك   

 ي.2006
(6١)

ضرووووولة  30874ي لووووو  اض بووووون لكووووو  2008/ 22/10ىوووووو اااابوووووم 1429ي  وووووااٌ / 23ألال ووووولة الاضى    يوووووة    روووووة بووووواي ألال بووووون   

 ىو اضاارقة ااا ية ىي)ة )ي(.1428
(62)

 .5  ص 2ثىا ة ان ية ل  ااكحنل عبن ونبابن  ج 
(63)

 .196مىقل  ص  38اسح ت ن اضاهحال/ و ا اضلناق ثابيم اضب نل  مق   سنبم    
(64)

؛  / مكاا وت  واقاط  ااالاق اضبي ية ألاا ية ل  اضلن اط ااانل 260 / مكاا اضيلن:   ل  لسنضح   مق   سنبم  ص 

 .233ي  ص2007 -2006االق:   يس ن  هر رن ) ت(  
(65)

 (. 271ي  ) 2005  ااقهن اضلامل ضإلااالات اضلن ا ية  2 . لم نط  انٌ ونما  اااانبة اضلن ا ية ض اينعة    



 د/ هائل حسام مهيىب يحي العامري                         تحليليت مقارنتدراست  النظام القانىني للحيازة )الثبىث( في القانىن المدني اليمني

 
160 

 2018  يوليو ( 3)  العدد                         اإلنسانيت                   ثمجلت العلىم التربىيت والدارسا  

ولم تتعرض نبوص القانون لمدني اليمني عند تنظيم الحيازن، وال قانون المرا عاي والتنليذ    
الج ري لدعوى وقي ا عمال الجديدن ممن حاالي االستعجال كما  ي الدعوتين السا قتين نير 

ما أن  ق ا  قانون المرا عاي اليمني يقولون  جواز ر ع ا ممن حاالي االستعجال ويسري عمي ا 
 .(66) يانن  ي دعوي من  التعرض جرى

 

 خاتمة البحث:
س ق تلبيمن  ، ومن خالل مانظم القانونيةنخمص من  ذل الدراسة أن الحيازن جز  ال يتجزأ من ال

 والتوبياي: ذا ال حث إل  مجموعة من االستنتاجاي  ةن نبل  ي ن ايأيمكن 
 االستنتاجات :أوالً 
ولقد  ،منن   ميت ا من الناحية العممية( تناول المشرع اليمني الحيازن وانتقال ا وحمايت ا إدراكًا 1

، فم  ين ما يترت  عمي ا من أحكام مفمن مفل نيرل واعد العامةأ رد ل ا مكانًا خابًا ووم  ل ا الق
ت ا  ي قانون ، وأكد  ي الوقي ذاتن عم  حماي(1118-1103من القوانين ا خرى  ي المواد )

 .يذ الج ري ممن الدعاوي المستعجمةالمرا عاي والتنل
ظمة  حكام الحيازن، رنم  ي القواعد النا ة الحيازنإل  وسازل حمايالمقنن اليمني لم يشر ( 2

، (240، واكتل   اهشارن إلي ا عرمًا  ي قانون المرا عاي والتنليذ الج ري  ي المادن )أ ميت ا
ن ا خرى يجم  شتاي أحكام الحيازن  ي  وتقة واحدن مفمن مفل  قية القوانيوكان ا جدر  ن أن 

؛  ن الواية من التنظيم القانوني لمحيازن  ي حماية الحيازن نلس ا حماية كالقانون المدني المبري
 .مة عن حماية الممكية أو أبل الحقكاممة مستق

الممكية، ويدرسون ا ممن ا س ا  يدخل  ق ا  القانون الومعي الحيازن ممن أس ا   (3
،  ينما الرأي  ي اللقن اهسالمي أن مكية  ذا الحق أو أي حق عيني أخرالمؤدية إل  كس  م

، وم ما يكن  إن الخالي  ي الرأي  ي وبي الحيازن  أن ا س   ل ظني عم  الممكيةالحيازن دلي
استحقاق الممك لمحازز وانقطاع لمممك أو دليل عمين، ال يترت  عنن خالي  ي النتيجة أال و ي 

 حجة المحوز عمين إذا تو ري شروط الممكية لمحازز.
( التط يقاي القمازية  ي المحاكم اليمنية خير شا د عم  أن نظام عدم سماع الدعوى محاط 5

 ي اللقن والقما  المدني اليمني،   شروط مشددن ال يمار منن باح  حق و و النظام المعتمد
 ، ولم تكن فمة أدلة أو قرازن دالة عم  بدق دعوى المدعي.ع  عمين اهنكارطالما لزم المد

                                                 
(66)

ضروولة  40 / سوبيا وتو    وونل:  ااوا ن لو  ياووٌا كون اط اضل ون  ااووانل   لاسوة لو  يسنسووينت كون اط ااقاببونت اضيانوون لكو   

 . 63ي  ص 2005  مىح ة مقهن اضلن ق   البن  اضيان  3ي  2002



 د/ هائل حسام مهيىب يحي العامري                         تحليليت مقارنتدراست  النظام القانىني للحيازة )الثبىث( في القانىن المدني اليمني

 
161 

 2018  يوليو ( 3)  العدد                         اإلنسانيت                   ثمجلت العلىم التربىيت والدارسا  

 

 التوصيات ثانيًا:
، قانون المرا عاي والتنليذ الج ريــ نوبي المقنن اليمني أن يمم شتاي أحكام الحيازن المتنافرن  ي 

 وقانون اهف اي اليمني كما  عل المقنن المبري والعراقي.
أن يأخذ  مذ   المشرع المدني المبري والعراقي و ما يتناس  م   ــ نوبي المقنن اليمني

خبوبية الظروي التي يعيش ا المجتم  اليمني السيما  ي ظل العدد الك ير من القمايا 
 المطروحة  ي ساحة القما ،  شأن المنازعاي العقارية.

اجر اي   يلمية المسوحاي والمخططاي العقارية، وتســ كما نوبي  مرورن اهسراع  ي عم
اي، و ق موا ط نظام الش ر التسجيل التعامالي العقارية وما يتبل   ا من حقوق والتزام

و ذا سيؤدي م  الزمن إل  تكريس الوظيلة االجتماعية  ،شرع اليمنيري العيني الذي ت نال المالعقا
 واالقتبادية لمممكية العقارية.
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 أهم مصادر البحث ومراجعه:
 والمراجع اإلسالمية: المصادر أوالً 

* أ و اللمل جمال الدين محمد ا ن مكرم ا ن منظور اه ريقي المبري، لسان العر ، المجمد 
 .م2005 الرا  : دار الط    يروي، الط عة الفالفة، 

الدين محمد عمي عر ة (. الدسوقي)، دار * حاشية الدسوقي عم  الشرح الك ير لمعالمة شمس 
 .4 ، جاللكر لمط اعة والنشر

 - ـ1409، ل نان ، دار اللكر،  يروي8،ج* محمد عميش، منم الجميل شرح مختبر خميل
 .م1989

، ، دار الكت  العممية،  يروي1،  ي شرح تحلة الحكام طهحكام، اهتقان وا* ميارن اللارسي
 م.2000 ـ 1420 /2ج،ل نان

، 4ج ،، بنعا اليمانية، اليمنر ط دار الحكمة * ال حر الزخار لجام  لمذا   عمما  ا مبا
 .م1947 ـ/1366 /5ج

 /6ج،، ط دار اللكر  يروي ل نانختبر خميل، أ و ع د اهلل الع دري* التاج واهكميل شرح م
 . ـ 1398
 ،دع شرح المقن ، ا را يم  ن ملمم، دار عالم الكت ، الرياض، المممكة العر ية السعودية* الم 
 .م 2003 ـ /1423 /10،ج5ج
، شرح متن ا ز ار  ي  قن ا زمة ا ط ار، لمعالمة /احمد التاج المذ  ،  حكام المذ  * 

 .م1947 /4ج، العنسي ط دار إحيا  الكت  العر ية
ن دار الكت  العممية  يروي  1اسن  المطال   ي شرح روض الطال  ط، * زكريا ا نباري

 .م2000 ـ 1422 /2ج ،ل نان
 عامةثانيًا: الكتب القانونية ال

منشوراي الحم ي  ،9* ع د الرزاق السن وري، الوسيط  ي شرح القانون المدني الجديد ج
 م.2000الجديدن  3ل نان، ط  –الحقوقية،  يروي

، الجز  تزاماي  ي القانون المدني اليمني* محمد  ن حسين الشامي  ي كتا ة النظرية العامة لالل
 م.2014 - ـ1435، بنعا  الط عة العاشرن الجديدم االلتزام(، مكت ة الجيل الفاني )أحكا

 م.1965* منبور مبطل  منبور، حق الممكية  ي القانون المدني المبري، القا رن، 
شرح القانون المدني العراقي، الحقوق العينية ا بمية، شركة الرا طة لمط    * عمي حسن الذنون:

 م.1954والنشر المحدودن،  وداد، 
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لممكية  ي القانون المدني اليمني، مكت ة خالد ا ن الوليد، دار الكت  ا : حق* مأمون الشامي
 م .2010 - ـ 1431، الط عة ا ول  العممية

، مبادر الحقوق ق العينية ا بمية، الجز  ا ول: الوسيط  ي الحقو * رممان ا و السعود
 م.1986، مبر ري، والم ناني، الدار الجامعيةالعينية ا بمية  ي القانون المب

؛ د/ نني حسون طن، الحقوق العينية ا بمية والحقوق العينية الت عية، * محمد طن ال شير
 م.2009الجز  ا ول،  لسن وري،  وداد،مكت ة ا

، مبر. ، منشأن المعاري(أحكام ا ومبادر ا)، الحقوق العينية ا بمية * ن يل إ را يم سعد
 م.2007

أس ا  كس  الممكية دار أ و المجد، ، العينية ا بمية  واني: الحقوق * حسام الدين كامل ا
 م.1993، مبر، القا رن

، دراسة  ي أساسياي قانون وجز  ي أبول قانون القما  المدني: المري* سعيد عمي ج ا
، ، مكت ة مركز البادق، بنعا  اليمن3م ط2002لسنة  40المرا عاي اليمني رقم 

 م.2005
 صةثالثًا: الكتب القانونية المتخص

، اهسكندرية، حيازن كس   من أس ا  كس  الممكية، شركة الجالل لمط اعة: ال( قدري الش اوي1
 مبر، )د ي(.

لشريعة ، والقواعد اللق ية  ي ا ين قواعد القانون المدني اليمني( ع د اهلل الخياري ع   اهف اي 2
 م.2008، ، دار اللكر المعابر بنعا ، اليمن1، طاهسالمية، دراسة مقارنة

، رسالة لقن اهسالمي، المسؤولية الناشزة عن وم  اليد  ي ال( ال ادي السعيد حس  الن ي3
 م. 1985، سنة ي إل  كمية الحقوق جامعة القا رندكتورال قدم

لحيازن  ي القانون المدني اليمني، دراسة مقارنة، : محامراي  ي أفر ا( محمد المطري4
 م.2001، بنعا  ليمنمط وعاي المع د العالي لمقما ، ا

( دراسة مقارنة آفار ا وحمايت اليمني والمبري ): الحيازن  ي القانونين ا( عمي محمد اليناعي5
 م.1995 ـ /1416، جامعة القا رن ، اللقن اهسالمي، رسالة دكتورال، مقدمة لكمية الحقوق
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