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ملخص

من املعلوم يف نظام التقادم املكسب أنه إذا استمرت احليازة مدة معينة برشائط حمددة؛ فإهنا تعترب سبًبا قائاًم 
بذاته من أسباب كسب امللكية. غري أنه من خالل استقراء نص املادتني 935 و966 من القانون املدين القطري 

يتضح أن املرشع القطري تبنى نظاًما للتقادم خمتلًفا عن النظام الالتيني يف أمرين:
1- املرشع القطري مل يعترب احليازة سبًبا لكسب امللكية، بل اعتربها دلياًل عىل امللك.

2- املرشع القطري اشــرط صدور إنكار من احلائز حلق املالــك قبل احلكم له بملكية املال املتنازع عليه، 
وهذا هو حمور هذا البحث؛ ذلك أن املرشع املرصي وكذلك الفرنيس مل يشرطا اإلنكار، فمن أين جاء 

به املرشع القطري؟ وما أمهيته؟ وما اإلشكاليات التي يثريها؟

وهنــا تبدو أمهية البحث من خالل بيان الطبيعة اخلاصة لنظام التقادم املكســب يف القانون املدين القطري املتأثر 
بأحكام الفقه اإلســالمي من جهة، وبالترشيعات الوضعية من جهة أخرى، وهو ما يثري بعض اإلشــكاليات؛ ألن 
التقادم كسبب من أســباب كسب امللكية ال يقره الفقه اإلســالمي باعتباره اعتداء عىل مال الغري، فال يصلح مرور 
الزمان ألن يكون ســبًبا لكســب امللك. لكن الفقه اإلســالمي يتبنى نظاًما آخر قريًبا من نظام التقادم املكسب أال 
وهو نظام عدم ســامع الدعوى، فتعترب احليازة مع ميض الزمن جمرد دليل عىل أن احلائز هو صاحب احلق. وهنا تثور 
اإلشــكالية يف القانون القطري، فإذا كان قد اشرط اإلنكار تأثًرا بالفقه اإلسالمي الذي يعترب احليازة املستمرة دلياًل 

عىل امللك وليس سبًبا، فلامذا أعفاه من بيان سبب حيازته، أو ملكيته؟ هذا هو املوضوع الذي يعاجله هذا البحث. 

الكلمات المفتاحية: التقادم املكسب، احلائز، الفقه اإلسالمي، قبول الدعوى، نية التملك، القرائن
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Abstract

It is well known that in the area of acquisitive possession, if possession lasts a certain period with 
specific conditions, it is a self-sustaining reason for acquiring ownership. However, in reading the 
text of Articles 935 and 966 of the Civil Code of Qatar, it is clear that the Qatari legislator adopted 
a system of prescription different from the Latin system in two things:

1. The Qatari legislator did not consider possession as a source of ownership, but rather as proof 
of it.

2. The Qatari legislator required the possessor to deny the owner’s right before ruling on the 
ownership of the disputed object, and this is what the research aims to discuss. Knowing that the 
Egyptian legislator as well as the French did not require denial of this right, the question raised 
is from where the Qatari legislator came-up with this system, what is its importance, and what 
are the problems it raises?

The importance of this research is reflected in the special nature of the acquisitive possession in 
Qatari civil law, which is influenced by Islamic jurisprudence on the one hand and positive legislation 
on the other, and this raises some problems, because the acquisitive possession as a source of 
ownership is not recognized by Islamic jurisprudence as an attack on the ownership of others.

The passage of time is not a reason to gain ownership. However, Islamic jurisprudence adopts 
another system close to the acquisitive possession, namely the non-hearing system, which over 
time considers possession merely evidence that the possessor is the owner. This is where the 
problem arises in Qatari law, and if it has stipulated denial influenced by Islamic jurisprudence, 
which considers continued possession as evidence of ownership and not as a source, then why is 
the possessor exempt from disclosing the reason for his possession? That is the main argument of 
this this research. 

Keywords: Acquisitive possession; Possessor; Islamic jurisprudence; Accepting the case; Ownership 
intentions; Presumption
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المقدمة

يقوم نظام التقادم املكسب يف الترشيعات الوضعية عىل واقعة احليازة، وهذه النظم مل ُتعّرف احليازة، مكتفيًة بذكر 
األحكام والرشائط الواجب توفرها كي تكون احليازة ســبًبا من أســباب كسب امللكية. ولقد كان املرشع القطري 
قبل صدور القانون املدين ال يعرف بالتقادم كســبب لكسب امللكية، غري أنه مع صدور القانون املدين اجلديد لسنة 
2004 تبنى فكرة التقادم، حيث عرفت املادة 935 احليازة بأهنا: )وضع مادي يســيطر به الشخص عىل حق جيوز 
التعامل فيه، بأن يبارش عليــه األعامل التي يقوم هبا عادة صاحب احلق.( ثم اعتربها دلياًل عىل امللك، فنصت املادة 
966 ممــن القانون املدين القطري عىل أنه: )من حاز عقاًرا، أو منقــواًل ظاهًرا عليه بمظهر املالك، أو صاحب حق 
عيني آخر، واستمرت حيازته مدة مخس عرشة سنة، اعتربت حيازته دلياًل عىل احلق، وحيكم له به إذا أنكر حق الغري 

فيه وادعاه لنفسه ولو مل يبني سبب كسبه(.

حدود البحث: لن نعرض يف هذا البحث من أحكام التقادم املكســب إال ما تتطلبه معاجلة إشــكاليات البحث 
التي سيأيت ذكرها يف هذه املقدمة، وبناًء عليه فلن نتناول يف بحثنا مسائل تتصل بفكرة احليازة ذاهتا أكثر من اتصاهلا 
بفكرة التقادم املكســب، مثل: محاية احليازة ذاهتا بدعاوى احليازة الثالث، وال ألثر احليازة يف كســب احلائز للثامر 
ويف اســرداد ما أنفقه من مرصوفات، وال ألحكام حتمل تبعة هــالك اليشء. وكذلك لن نتعرض ألحكام التقادم 
القصري باعتبار أن املرشع القطري مل يشــأ أن يتبنى هذا النظام. وســيتم الركيز عىل طبيعة نظام التقادم املكسب يف 
القانون املدين القطري املســتند جزئيًّا إىل النظام الالتيني يف التقادم املكسب، ومقارنته مع الفقه اإلسالمي باعتبار 
أن القانون املدين القطري قد مزج بني نظامني خمتلفني. وهذا يســتدعي أن نعالج يف هذا البحث مســالة التمييز بني 
نظام التقادم املكسب يف الترشيعات الوضعية وبني نظام عدم سامع الدعوى؛ ذلك أن اإلنكار الذي اشرطه املرشع 
القطري، يستند إىل نظام عدم سامع الدعوى، يف حني أن احلكم للحائز باحلق واعتبار احليازة سبًبا للملك يستند إىل 

نظام التقادم املكسب.

أمهية البحث: من املعلوم يف نظام التقادم املكســب أنه إذا استمرت احليازة مدة معينة برشائط حمددة فإهنا تعترب 
ســبًبا قائاًم بذاته من أسباب كسب امللكية، أو سبًبا لكسب حق عيني عليها. غري أنه من خالل استقراء نص املادتني 
935 و966 مــن القانون املدين القطري يتضح أن املرشع القطري تبنــى نظاًما للتقادم متمّيًزا عن النظام الالتيني، 
بحيث تظهر لنا ثالث مالحظات، األوىل: أن املرشع القطري آثر خمالفة أصله املرصي الذي مل يضع تعريًفا ترشيعًيا 
للحيازة املكســبة1، تارًكا تلك املهمة للفقه القانوين. فقد آثر املرشع القطري مسايرة جملة األحكام العدلية، وكذلك 

بعض الترشيعات العربية يف وضع تعريف ترشيعي2. 

 الثانية: أن املرشع القطري مل يعترب احليازة ســبًبا لكســب امللكية، بل اعتربها دلياًل عىل امللك، حيث أورد نص 
املادة 966 املذكورة آنًفا حتت عنوان اعتبار احليازة دلياًل عىل امللك.

1  يالحظ أن املرشع املرصي نفسه كان قد خالف أصله الفرنيس الذي وضع للحيازة املكسبة تعريًفا ترشيعيًّا، انظر املادة 2258 مدين فرنيس. 
2  انظر عىل سبيل املثال: املادة 1145 مدين عراقي، واملادة 917 مدين سوري، وكذلك املادة 1679 من جملة األحكام العدلية.
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الثالثة: أن املرشع القطري اشرط صدور إنكار من احلائز قبل احلكم له بملكية املال حمل احليازة، وهذا هو مناط 
هذا البحث؛ ذلك أن املرشع املرصي وكذلك أصله الفرنيس مل يشــرطا اإلنكار، فمن أين جاء به املرشع القطري؟ 

وما أمهيته؟ وما اإلشكاليات التي يثريها؟

وهنا تبدو أمهية البحث من خالل بيان الطبيعة اخلاصة لنظام التقادم املكســب يف القانون املدين القطري املتأثر 
بأحكام الفقه اإلسالمي من جهة، وبالترشيعات الوضعية من جهة أخرى، وهو ما يثري بعض اإلشكاليات.

إشــكالية البحــث: إن تعليق احلكم للحائز بملكية العني، بناًء عىل التقادم املكســب، عىل رشط اإلنكار هو ما 
يميــز نظام التقادم املكســب القطري عن أصله املرصي وكذلك الفرنيس. لكن اإلنــكار يعتمد بكليته عىل ضمري 
وذمة املنكر، فإذا مل ينكر احلائز احلق عىل املدعي فلن حيكم القايض له باحلق بموجب التقادم املكســب. أما إذا أنكر 
احلائز احلق عىل املدعي وادعاه لنفسه حكم له باحلق بعد التأكد من توافر عنارص التقادم املكسب، ولو مل يبني سبب 
كسبه. وهذه العبارة األخرية تشكل إحدى أبرز إشكاليات هذا البحث؛ ذلك أن التقادم كسبب من أسباب كسب 
امللكيــة ال يقره الفقه اإلســالمي؛ ألنه يعتربه من قبيل أكل مال الغري بالباطل، فال يصلح الزمان ألن يكون ســبًبا 
لكســب امللك. لكن الفقه اإلسالمي يتبنى نظاًما آخر قريًبا من نظام التقادم املكسب دون أن يعترب احليازة املستمرة 
لفرة زمنية معينة تكســب احلق بذاهتا، أال وهو نظام عدم سامع الدعوى، فتعترب احليازة مع ميض الزمن جمرد دليل 
عىل أن احلائز هو صاحب احلق. وهنا تثور اإلشــكالية يف القانون القطري، فإذا كان قد اشرط اإلنكار تأثًرا بالفقه 
اإلسالمي الذي يعترب احليازة املســتمرة دلياًل عىل امللك وليست سبًبا، فلامذا قال )... ولو مل يبني سبب ملكه( فهو 
هبذه العبارة قد اعتربه من الناحية الفعلية ســبًبا للملك حتى ولــو كان أورده حتت عنوان اعتبار احليازة دلياًل عىل 
امللك؛ ألنه جييز للقايض بموجبه احلكم للحائز متى أنكر حق املدعي، خالًفا للفقه اإلســالمي الذي يكتفي بعدم 

سامع الدعوى ممن ينازع احلائز. 

منهجية البحث: بناًء عىل ما ســبق، فإننا ســنتبع املنهج التحلييل يف بيان طبيعة نظام التقادم املكسب يف القانون 
املــدين القطري املعتمد عــىل رشط اإلنكار كمنهج أصيل، كام ســنتبع املنهج املقارن كمنهــج رديف؛ ألن املرشع 
القطري قد مزج بني نظامني خمتلفني، فال يمكننا فهم طبيعة هذا النظام مامل نقارنه مع املصدرين الذين استمد منهام 
أحكامه. وبام أن املقارنة الرئيسة ستكون مع الفقه اإلسالمي، فإنه من املفيد ضبط املصطلحات املستخدمة يف الفقه 

اإلسالمي، والتي هلا دالالت حمددة ينبغي توضيحها قبل الرشوع يف البحث3.

من أجل حتديد مضمون املصطلحات املستخدمة يف البحث اخلاصة بالفقه اإلسالمي تم الرجوع إىل: درر احلكام يف رشح جملة األحكام. تأليف عيل حيدر.   3
تعريب املحامي فهمي احلسيني. املجلد الرابع. دار عامل الكتب للطباعة والنرش والتوزيع. وهي اآلتية:

اليد  الدالة ظاهًرا عىل امللك، وليس  اليد  املعنى إىل  بالفعل، أو الذي يثبت ترصفه يف منافعها ترصف املالك. وينرصف  اليد عىل عني  اليد: هو واضع  ذو 
العارضة. املادة 1679، ص 331.

الداخل: هو ذو اليد عىل املال املدعى به، أثناء املحاكمة وقبلها.
اخلارج: هو الربيء عن وضع اليد والترصف. املادة 1680. وهو لفظ يطلق عىل من مل يضع يده عىل العني، وعىل من يضع يده عىل العني لكنه مل يترصف هبا 

ترصف املالك، أو مل يكن حيوزها حلساب نفسه. 
قضاء االستحقاق: هو احلكم للمدعي الذي أقام البّينة باحلق املدعى به. املادة 1786، ص 333.

قضاء الرتك: هو احلكم لذي اليد بالبقاء حائًزا دون احلكم له بامللك. املادة 1786، ص 333.
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ــا  ــا، فإنن ــا آنًف ــا إليه ــي نوهن ــث، والت ــا البح ــي يثريه ــكاليات الت ــار اإلش ــًذا باالعتب ــث: أخ ــيم البح تقس
ــن  ــكار م ــق باإلن ــا يتعل ــكل م ــام ل ــرض يف األول منه ــني، نع ــالل مبحث ــن خ ــكاليات م ــك اإلش ــنعالج تل س
حيــث كونــه رشًطــا للحكــم للحائــز باحلــق. ثــم نعــرض يف املبحــث الثــاين لآلثــار التــي ترتــب عــىل اإلنــكار 

ــري.  ــدين القط ــون امل ــالمي ويف القان ــه اإلس يف الفق

املبحث األول: اإلنكار كرشط لنظام التقادم يف القانون املدين القطري. 

املبحث الثاين: اآلثار املرتبة عىل اشراط اإلنكار.

المبحث األول: اإلنكار كشرط للحكم للحائز بالحق المدعى به في القانون المدني القطري

يعــود نظــام التقــادم املكســب إىل القانــون الرومــاين4، ولقــد حافظــت عــىل هــذا النظــام القوانــني األوروبيــة 
احلديثــة، وتبعتهــا يف ذلــك الــدول العربيــة، مــن حيــث املبــدأ، مــع بعــض التعديــالت يف التفاصيــل. كل ذلــك 
عــىل خــالف ملــا هــو عليــه احلــال يف الفقــه اإلســالمي الــذي يــرى يف احليــازة الطويلــة مانًعــا مــن ســامع دعــوى 
ــة عــىل هنــج الفقــه اإلســالمي، فعــىل  املالــك وليــس ســبًبا للملــك. وقــد ســارت بعــض الترشيعــات العربي
ســبيل املثــال: نصــت املــادة )1158 ف1( مــن القانــون املــدين العراقــي عــىل أن: "مــن حــاز منقــواًل، أو عقــاًرا 
غــري مســجل يف دائــرة الطابــو باعتبــاره ملــًكا لــه، أو حــاز حًقــا عينيًّــا عــىل منقــول، أو حًقــا عينيًّــا غــري مســجل 
عــىل عقــار واســتمرت حيازتــه دون انقطــاع مخــس عــرشة ســنة فــال تســمع عليــه عنــد اإلنــكار دعــوى املالــك، 
ــاع هنــج  ــر اتب أو دعــوى احلــق العينــي مــن أحــد ليــس بــذي عــذر رشعــي"5. أمــا املــرشع القطــري فقــد آث
خمتلــط مجــع بــني النظامــني، حيــث نصــت املــادة 966 مــن القانــون املــدين عــىل أن: مــن حــاز عقــاًرا، أو منقواًل 
ــنة،  ــرشة س ــس ع ــدة مخ ــه م ــتمرت حيازت ــر، واس ــي آخ ــق عين ــب ح ــك، أو صاح ــر املال ــه بمظه ــًرا علي ظاه
اعتــربت حيازتــه دليــاًل عــىل احلــق، وحيكــم لــه بــه إذا أنكــر حــق الغــري فيــه وادعــاه لنفســه ولــو مل يبــني ســبب 

كســبه.

وبذلــك اعتــرب القانــون املــدين القطــري احليــازة دليــاًل عــىل امللــك، غــري أنــه اشــرط اإلنــكار؛ بحيــث لــن 
ــز إنــكار. فــام هــو مفهــوم اإلنــكار، ومــا مربراتــه؟ ومــا عالقــة  ــا مــا مل يصــدر مــن احلائ ــازة نفًع جتــدي احلي
ــكار بنظــام عــدم ســامع الدعــوى املعــروف يف الفقــه اإلســالمي؟ هــذا مــا ســنبّينه يف هــذا املبحــث مــن  اإلن

خــالل املطلبــني اآلتيــني:

املطلب األول: مفهوم اإلنكار.

املطلب الثاين: مربرات اشراط اإلنكار. 

4  عبد الرازق السنهوري، الوسيط يف رشح القانون املدين، ج 3، مكتبة هنضة مرص، القاهرة، 1958، ص 999، وما بعدها.
5  حممد طه البشري، وغني حسون طه، احلقوق العينية األصلية، ج 1، الطبعة األوىل، املكتبة القانونية، 2017، ص 218، وما بعدها.
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المطلب األول: مفهوم اإلنكار

إن اإلنــكار يف الفقــه اإلســالمي ال يعــد بذاتــه قرينــة عــىل امللــك، وإنــام هــو مشــرط مــن أجــل تعزيــز قرينــة 
امللــك لــدى احلائــز، حيــث تســتند تلــك القرينــة عــىل الوضــع الظاهــر املتمثــل باحليــازة املســتوفية لرشائطهــا 
)الفــرع األول(. وبذلــك يمكــن النظــر إىل اإلنــكار عــىل أنــه شــكل مــن أشــكال التدليــل عــىل حســن النيــة 

املطلــوب توافرهــا لــدى احلائــز يف الترشيعــات الوضعيــة )الفــرع الثــاين(.

الفرع األول: اإلنكار تعزيز لقرينة امللك املستند إىل الوضع الظاهر 

إن الفقه اإلســالمي ال يعترب جمرد احليازة بذاهتا دلياًل عىل امللك؛ ذلك أنه يشرط أن يّدعي احلائز وقت املنازعة 
ملكيته لليشء. ينتج عــن ذلك أن احليازة املجردة عن ادعاء احلائز ملكية اليشء لنفســه واملجردة عن اإلنكار، ال 
تنشئ له قرينة امللك. فإذا تداعى شخصان شيًئا، وكان هذا اليشء يف يد أحدمها دون اآلخر، فالقول لصاحب اليد 

بيمينه؛ ذلك أن األصل أن ما كان بيد الشخص فهو ملك له إذا أنكره عىل املدعي وادعاه لنفسه. 

غري أنه جيب مالحظة أن معظم فقهاء املالكية مل يتعرضوا هلذا الرشط بشــكل رصيح، ولكنه مفهوم ضمنًا؛ ألن 
األصــل يف نظام احليازة املقرنة باإلنكار عند معظم فقهاء املذهــب املالكي أهنا دليل امللك، وأنه ليس بمقدور من 
يدعي حًقا عىل عني ليســت يف يده تصحيح دعواه إال أن يثبت أهنا بيد املدعى عليه )احلائز( عىل ســبيل العارية، أو 
الوديعة، أو أهنا بطريق الغصب6. وبذلك يظهر اإلنكار وكأنه تعزيز لقرينة امللك املستندة إىل الوضع الظاهر. وبذلك 
أيًضــا يكون رشط اإلنكار هو أحد أبرز الفوارق بني الفقه اإلســالمي من جهة وبــني نظام التقادم يف الترشيعات 
الوضعيــة من جهة أخرى، حيث إن القانون املدين الفرنيس مل يشــرط يف التقادم املكســب، ال هو وال ما تبعه من 
القوانني العربية، أن ينكر احلائُز احلَق عىل املدعي، خالًفا للفقه اإلســالمي الذي جعل من رشط اإلنكار سبًبا لعدم 
ســامع الدعوى. كام اشرط أن يدعيه لنفســه، وذلك عند من يرى يف احليازة أهنا دليل عىل امللك7، وهذه هي احلال 
يف القانون املدين القطري الذي اشــرط األمرين مًعا: اإلنكار واالدعاء. كام يبــدو ذلك من نص املادة 966 التي 
اســتوحت رشط االدعاء واإلنكار من الفقه اإلسالمي. إال أن القانون املدين القطري مل يستخدم يف املادة 966 منه 
مصطلح التقادم املكســب بشكل رصيح كام فعل املرشع املرصي، لكنه اعترب احليازة ملدة مخسة عرش عاًما دلياًل عىل 
احلق الذي يدعيه ســواء أكان حق ملكية، أو غريه من احلقوق العينية األخرى. حيث أراد املرشع القطري أن يوفق 
بني األخذ بالتقادم املكســب كسبب من أسباب كســب امللكية الذي تعرف به النظم القانونية الوضعية احلديثة، 
وبني رفض الغالبية من الفقه اإلسالمي له باعتباره أكاًل ألموال الناس بالباطل. فنص عىل اعتبار احليازة ملدة مخسة 
عــرش عاًما دلياًل عىل احلق، وجعلها دلياًل قاطًعا لصالح احلائــز، ال تقبل إثبات العكس8. وبتحليل موقف املرشع 

6  أبو عبد اهلل حممد بن عبد الرمحن املغريب املعروف باحلطاب، مواهب اجلليل لرح خمترص خليل، ج 6، الطبعة الثالثة، دار الفكر، بريوت، 1992، ص 125.
7  سنفصل ذلك يف الفرع الثاين من املطلب الثاين من هذا املبحث. 

8  حممد عامر تركامنية غزال، وفاروق األباصريي، احلقوق العينية األصلية يف القانون املدين القطري: أحكام - مصادر، الطبعة األوىل. مطابع الدوحة احلديثة 
املحدودة. ص 287.



189 املجلة الدولية للقانون، املجلد التاسع، العدد املنتظم األول، 2020، تصدر عن كلية القانون وتنرشها دار نرش جامعة قطر

القطري، فإنه قد يبدو للوهلة األوىل أن هنالك تناقًضا بني نظام التقادم املكسب الذى أخذ به املرشع املرصي ونظام 
التقادم املكسب الذى ســنّه املرشع القطري، ولكن هذا تناقض يف الظاهر فقط ال يعرب عن اختالف يف املضمون9. 
وما يؤكد ذلك أن حمكمة التمييز القطرية، تستخدم نفس املضمون املعرف به للتقادم املكسب املعروف يف القانون 
املرصي. حيث قضت حمكمة متييز قطر أنه ).... إذ خلت أحكام القانون املدين الســابق رقم )16( لسنه 1971 من 
تقرير أي تقادم لوضع اليد يعترب دليًا عىل امللك با كان ينهى إبان رسيانه إىل إعال أحكام احليازة، أو وضع اليد يف 
الريعة اإلســامية والتي مل تعرف بدورها حكًا يقرر أي تقادم للحيازة يدل وحده عىل امللك، ومل ترتب هلا من أثر 

يف هذا الصدد ...

- وحيث إن نص الفقرة األوىل من املادة اخلامســة من القانون املدين رقم )22( لســنة 2004 عىل أن "ترسي 
النصــوص اجلديدة املتعلقة بالتقادم من وقت العمل هبا عىل كل تقادم مل يكتمل..." مفاده أنه إذا اســتحدث 
القانون األخري تقادًما مل يكن مقرًرا يف نص قانوين سابق، فال يرسي هذا التقادم إال من وقت رسيان القانون 

اجلديد.

ــه "مــن حــاز  ــون املــدين رقــم )22( لســنة 2004 عــىل أن ــادة )966( مــن القان ــد نــص يف امل - وحيــث ق
عقــاًرا، أو منقــواًل ظاهــًرا عليــه بمظهــر املالــك، أو صاحــب حــق عينــي آخــر، واســتمرت حيازتــه مــدة 
مخــس عــر ســنة، اعتــربت حيازتــه دليــًا عــىل احلــق، وحيكــم لــه بــه إذا أنكــر حــق الغــر فيــه وادعــاه 
لنفســه ولــو مل يبــن ســبب كســبه، هــو تقــادم مســتحدث للحيــازة التــي تعتــرب دليــًا عــىل امللــك إذ مل يــرد 
ــازة الســابقة عــىل  ــه األمــر الــذي مــن شــأنه ال يكــون للحي ــع ســابق عــىل مــا ســلف بيان ــره تري بتقري
ــة عــىل امللــك إال مــن  ــدأ التقــادم املعتــرب يف الدالل ــر قانــوين يف هــذا الصــدد وال يب ــه أّي أث تاريــخ رسيان
تاريــخ بــدء رسيانــه يف 2004/9/8..." 10. وبالتــايل فــإن القضــاء يف قطــر فهــم مــن نــص املــادة 966 

أهنــا تقريــر للتقــادم املكســب، فأخــذ يســتخدم هــذا املصطلــح عنــد تطبيقــه للــامدة 966.

وهو نفس االجتاه الذي ســار عليه الفقه الشــارح للقانون املدين القطري الذي فهم من مضمون املادة 966 أنه 
تقرير للتقادم املكسب دون استخدام مصطلح التقادم رصاحًة11.

إن النظر إىل رشط اإلنكار عىل أنه تعزيز لقرينة امللك، املســتندة إىل الوضع الظاهر املتمثل بوضع اليد، يســمح 
بدوره بالنظر إليه عىل أنه تدليــٌل عىل توافر نية التملك لدى واضع اليد. وهو بذلك يقرب من رشط توافر الركن 

املعنوي لدى احلائز يف الترشيعات الوضعية التي تعترب احليازة سبًبا من أسباب كسب امللكية.

9  جابر حمجوب، دور احليازة يف كسب امللكية واحلقوق العينية األخرى يف القانون القطري وبعض القوانن العربية، بحث مقدم إىل املؤمتر الذي نظمته كلية 
القانون بجامعة قطر، بمناسبة مرور عرش سنوات عىل نفاذ القانون املدين، يف الفرة من 23ـ24 نوفمرب 2014، مطابع الدوحة احلديثة، 2015، ص 23.
10  متييز قطر رقم 32 لسنة 2007 بتاريخ 22 مايو 2007. انظر كامل نص االجتهاد يف: حممد عامر تركامنية غزال، وفاروق األباصريي، مرجع سابق، ص 289.

11  انظر يف الفقه عىل سبيل املثال: حممود السيد عبد املعطي خيال، احلقوق العينية األصلية يف القانون املدين القطري. الطبعة األوىل، دار النهضة العربية، القاهرة، 

2015، ص 248، وما بعدها.
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الفرع الثاين: مقاربة رشط اإلنكار يف الفقه اإلسامي من رشط الركن املعنوي للحيازة يف التريعات الوضعية

عىل الرغم من االختالف الواضح بني الفقه اإلسالمي والترشيعات الوضعية يف مسألة التقادم املكسب، إال أنه يمكن 
لنا مع ذلك إجراء مقاربة بني النظامني عىل اختالفهام، هبدف بيان مفهوم اإلنكار بشكل أوضح، وذلك من وجهني:

الوجه األول: أن نظام التقادم املكسب يف الترشيعات الوضعية يشرط يف احليازة املكسبة توافر الركن املعنوي، وهو 
ما يستلزم وجود نية التملك لدى احلائز، وأنه كان حيوز اليشء حلساب نفسه ال حلساب غريه. وكذلك اإلنكار يف الفقه 
اإلســالمي؛ فاحلائز عندما ينكر عىل املدعي دعواه يف امللك ويدعي احلق لنفســه إنام يربط بذلك احليازة املادية بركنها 
املعنوي املتمثل بنّية التملك. وتظهر فائدة ذلك عمليًّا يف احلالة التي يمتنع فيها احلائز عن اإلنكار، إذ لن حيكم له باحلق 
مــا مل ينكره عىل املدعي؛ ألن عدم اإلنكار يعني إقراًرا ضمنيًّا من احلائز بأحقية املدعي وصحة دعواه التي يطالب فيها 
باحلكم له بملكية اليشء. وهذا يؤدي إىل ذات النتيجة يف نظام التقادم املكسب يف الترشيعات الوضعية التي تأخذ بمبدأ 
اإلقرار الالحق عىل احليازة القاطع للتقادم، أو أي مســتند يســتدل منه عىل عدم توافر الركن املعنوي لدى احلائز عند 
بدء احليازة12. لذلك فإن الوقت الذي جيب فيه عىل احلائز أن ينكر حق الغري ويدعيه لنفســه هو وقت املنازعة واملطالبة 
القضائية؛ ألن اإلنكار يف هذا الوقت يشري إىل أنه متمسك باحلالة التي كان عليها عند بدء احليازة، وهي أنه حيوز اليشء 

ويترصف به ترصف املالك، فاإلنكار الصادر وقت املطالبة ينسحب أثره إىل وقت بدء احليازة.

أما الوجه الثاين: فهو يتعلق بحســن النية، فعندما ينكر احلائز عىل املدعي احلقَّ فإنه يشــري بذلك، واألمر متعلق 
بذمتــه وضمريه، إىل أنه وقت احليازة مل يكن يعلم أنه يعتــدي عىل حق الغري. وهذا ما نصت عليه املادة 945 مدين 
قطــري من أن احلائز يعترب حســن النية إذا كان جيهل أنه يعتدي عىل حق للغري. كام يســتدل عــىل هذا املعنى من 
نــص املادة 946 مدين قطري التي تنص فقرهتا األوىل عــىل أنه: يصبح احلائز يسء النية من وقت علمه بأن حيازته 
اعتداء عىل حق الغري. فحســن النية يتصل بدوره بالركن املعنوي الواجب توافره لدى احلائز، وهو نفس احلكم يف 

الترشيعات الوضعية التي ال تشرط اإلنكار. 

وبالتايل فإن هذه املقاربة من هذين الوجهني تشري إىل أن اإلنكار وثيق الصلة بالركن املعنوي. إال أن لإلنكار يف 
الفقه اإلسالمي - الذي نصت عليه املادة 966 مدين قطري - خصوصية أراد من خالهلا املرشع القطري تبني نظام 
للتقادم عىل نحو يربز الفكرة اإلسالمية ويستبعد إقرار القانون للغصب، مع األخذ يف االعتبار متطلبات الظروف 
الواقعية للمعامالت، وما تقتضيه من حاجة املالك الذي يســتند عىل الدليل املستمد من حيازته إىل دليل يمكنه من 
التعامل مع غريه يف شــأن العقار الذي حيوزه13. فام هي املتطلبات والظروف الواقعية التي جتعل من اإلنكار رشًطا 

يف التقادم؟

12  انظر عىل سبيل املثال: اجتهاد حمكمة النقض املرصية 1997/4/20. س18، ص850. حيث قضت بأنه: إذا أقر املشري يف ورقة الضد بأن ملكية األطيان 

التي وضع اليد عليها باقية للمترصف، فإن واضع اليد ال يكسب ملكية األرض؛ ألن ذلك يشري إىل أن احليازة مل تقرن بنية التملك. االجتهاد مشار إليه يف 
كتاب: نبيل إبراهيم سعد، احلقوق العينية األصلية، دار اجلامعة اجلديدة، القاهرة، 2006، ص 404. 

13  انظر: املذكرة اإليضاحية للقانون املدين الكويتي، ص 710، وما بعدها، وذلك عىل اعتبار أن القانون املدين الكويتي أسبق من القانون املدين القطري يف 

اشراطه ملسألة اإلنكار.
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المطلب الثاني: مبررات اشتراط اإلنكار 

قد يكون احلائز املتمســك بالتقادم هو فعاًل املالك احلقيقي لليشء، أو صاحب حق عيني عليه، ولكنه بســبب 
ما، كفقدان الدليل عىل ملكه، يفضل اللجوء يف إثبات حقه إىل التقادم املكســب. ولكن من املمكن أيًضا أن يكون 
احلائز ليس هو صاحب احلق، ومع ذلك فإذا اســتمرت حيازته املدة التي يتطلبها القانون وتوافرت سائر رشائطها 
فله أن يتمســك بتملكه بالتقادم، وحيكم له بامللكية دون أن يســأل عن سبب كسبه للامل. وهنا تظهر أمهية اشراط 
املرشع القطري لإلنكار قبل احلكم للحائز باحلق؛ وذلك منًعا من أن يتم اللجوء إىل التقادم املكسب كوسيلة قانونية 
لالســتيالء عىل ملك الغري، فيشــكل اإلنكار يف هذا النظام عامد نظام التقادم املكســب الذي تبناه املرشع القطري 

خالًفا ألصله املرصي والفرنيس، بحيث يبدو تأثري أحكام الفقه اإلسالمي عىل هذا النظام واضًحا. 

لكن الفقه اإلسالمي يف أغلبه، باستثناء الفقه املالكي، مل يعترب التقادم سبًبا للملك وال دلياًل عليه، بل جمرد قرينة 
ُتفيض إىل ترك املــال املدعى به بني يدي احلائز باعتباره صاحب اليد. فكثرت أقــوال الفقهاء يف بيان مربرات هذا 
الرك املستند إىل الوضع الظاهر، وتقديم األسس له بشكل أدى إىل نشوء بعض االختالفات يف املواقف الفقهية من 

هذه املسألة، وهو ما سنبحثه يف الفرعني اآلتيني:
الفرع األول: األسس التي يستند عليها التقادم ودور اإلنكار فيها.
الفرع الثاين: االختالفات الفقهية بشأن التقادم ودور اإلنكار فيها.

الفرع األول: األسس التي يستند عليها التقادم ودور اإلنكار فيها

الفقه اإلســالمي يف عمومه يعترب التقادم وسيلة لكســب مال الغري بطريقة غري عادلة وال أخالقية؛ ألنه جيعل 
املغتصــب مالًكا بعد حيازته لليشء مدة معينة، ومعلوم أن الغصب عمل غري مرشوع، فال ينبغي أن يؤدي إىل حق 

مرشوع. فام االعتبارات التي تربر األخذ به؟ 

يف البداية جيب التأكيد عىل أن بعض املربرات التي يمكن االســتناد إليها متثل يف الواقع حجًجا عقلية تستند إىل 
املنطــق واالفراض الواقعي، الذي قد يوافق الواقع وقد خيالفه، يف حــني أن بعضها اآلخر يمكن اعتباره ضوابط 

شبيهة بضوابط التمسك بالتقادم يف النظام الالتيني. 

أواًل: املربرات التي تســتند إىل احلجاج واالفرتاض باملنطق: أبرز ما قيل يف هذا السياقة أن التقادم يعد قرينة عىل 
النزول عن احلق، فاملالك الذي يرك ماله يف يد الغري مدة معينة يفرض فيه أنه نزل عن حقه. 

كام قيل يف تســويغ التقادم: أنه إقراٌر ممــن يفرض أنه مالك بأحقية احلائز. وقيــل أيًضا: أنه عقاب من املرشع 
للاملك املتقاعس عن ملكه، وتفضيل للحائز النشط عليه الذي تعامل مع الغري باملال حمل احليازة14.

الرابط: عىل  العراق  درر  موقع  يف  متاحة  مؤلف،  اسم  بدون   ،)2016( احليازة"،  يف  املكسب  التقادم  "خصائص  مقالة:  األقوال  خمتلف  يف  انظر   14 

shorturl.at/nFGWY، تاريخ الزيارة: 2019/6/10.
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لكن األهم مما ســبق هو أن احلائز الظاهر بمظهر املالك ربام تعامل مع الغري - َحَســن النية - عىل أســاس هذا 
الوضع الظاهر، والعدل يقتيض محاية هذا الغري عن طريق إقرار صحة ترصفه. فالصالح العام يقتيض إقرار احلاالت 
الواقعية التي استقرت فرة من الزمان، وتعامل الناس عىل أساسها، واطمأنوا إليها، بحيث يتحول الواقع إىل حق، 
إذ لو مل يتقرر هــذا ملا وضع حد للمنازعات عىل احلقوق، األمر الذي يــؤدي إىل الفوىض واالضطراب يف املراكز 

القانونية لألفراد. فاملصلحة العليا للمجتمع تفرض حتويل الواقع إىل حق.

أما عىل صعيد اإلثبات عند تنازع احلائز مع مدعي امللكية، فإن التقادم حيل إشــكالية فقدان احلائز للســندات 
كلها، أو بعضها، حيث يتوجب يف بعض احلاالت إثبات ســند ملكية الســلف وسلف السلف، وأن تتبع سندات 
امللكية عىل هذا النحو هو قد ال يكون دائاًم متاًحا، خصوًصا عندما تكون مخس عرشة ســنة فأكثر قد مضت. وهذا 

الواقع املفرض يمكن تالفيه عن طريق التقادم.

كام أن التقادم يصلح لتاليف حالة عدم صحة ســند امللكية، كصــدوره عن غري مالك يف الوقت الذي يكون فيه 
احلائز مشرًيا حســن النية؛ فلوال نظام التقادم لتعذر عىل املالك إثبات ملكيته، ذلك أن إثبات امللكية يقتيض إقامة 
الدليل عىل الســند الذي آل به اليشء إىل املالك، وهذا الســند ال يؤدي إىل كســب امللكية، ألنه كســند صادر عن 
غري مالك ال يمكن االحتجاج به يف مواجهة املالك احلقيقي، فال يكون أمام املشــري حســن النية من سبيل سوى 

التمسك بالتقادم، فيظهر التقادم كوسيلة مطهرة للملكية من العيوب التي شابتها والتي ال يد للحائز فيها. 

باإلضافة إىل ما تقدم، ثمة اعتبار اقتصادي يســوغ نظام التقادم املكســب، ذلك ألن مصلحة االقتصاد القومي 
تقتيض إيثار احلائز الذي حيرص عىل اســتعامل اليشء واســتغالله برشوط معينة عىل املالــك الذي يقعد عن هذا 

االستغالل.

والواقع أن رّد التقادم إىل االعتبارات الفردية الســابقة غري كاف لتســويغه؛ ألنه من املمكن الرد عىل املربرات 
املســتندة إىل قرينة اإلقرار الضمني وقرينة النزول املفرض أن تلك االفراضات لو صّحت لوجب السامح للاملك 
بدحضها بالدليل العكيس، وهو أمر مل يســمح به نظام التقادم املكسب. ولو عدنا إىل نص املادة 966 مدين قطري 
لوجدناها تنص عىل أنه عند توافر رشائط التقادم وحصول اإلنكار من احلائز وادعائه احلق لنفســه، فإنه ال يســأل 
عن ســبب كســبه، فينتج عن ذلك أنه ال تســمع يف مواجهته بّينة املدعي. وقد ذكرنا يف مقدمة البحث أن هذه هي 
إحدى إشكاليات البحث؛ ألن اإلنكار يف الواقع هيدف إىل رد مسألة إثبات امللكية - يف حالة تنازع احلائز مع مدعي 
امللك - إىل ضمري احلائز الذي توافرت لديه مجيع عنارص احليازة املكسبة. ومن الفروض املتصورة يف هذا السياق أن 
يكون احلائز املتمسك بالتقادم يف حقيقة األمر ليس هو املالك؛ لذلك فلن يشكل رشط اإلنكار ضامًنا عاداًل ملدعي 

امللكية الذي سيجد نفسه ممنوًعا من إثبات ملكه. 

وبذلك يظهر أن املربرات الســابقة التي تستند إىل احلجاج باملنطق وباالفراضات - التي قد تطابق الواقع وقد 
ختالفه - ال تكفي بمفردها لتربير هذا النظام، فال بد من ضوابط للتمســك بالتقــادم متنع من اعتباره نظاًما قانونيًّا 

يتوسل من خالله االستيالء عىل ملك الغري.
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ثانًيا: املربرات التي يمكن اعتبارها ضوابط التمسك بالتقادم: تتمثل هذه الضوابط:

- بــرورة صدور اإلنكار أمام املحكمة وقت املنازعة ال قبلها، وهــذه هي إحدى أبرز فوائد رشط اإلنكار 
حــني املنازعة القضائية؛ ذلك أن من مقتضيات اإلنكار أال تنتقل امللكية إىل احلائز من تلقاء نفســها بمجرد 
ميض املدة القانونية عىل احليازة التي استوفت كافة أركاهنا ورشائطها، إذ ال بد أن يتمسك احلائز بالتقادم أمام 

القضاء، وأن يكون متسكه هذا مقرًنا باإلنكار.

- وأال يتمســك بالتقادم ألول مرة أمام حمكمة التمييز، فاإلنكار جيب أن حيصل أمام حماكم املوضوع، ســواء 
أكانت حماكم الدرجة األوىل أم الثانية. 

- ومن مقتضيات اإلنكار أنه ال جيوز للمحكمة أن تقيض به من تلقاء ذاهتا، فال بد من أن يتمســك به احلائز، 
وبالتايل فالتقادم ليس من النظام العام، فال يمكن فرضه عىل احلائز. وليس فيه من النظام العام ســوى مدة 
التقادم التي حيددها املرشع للحائز كي يتمكن من التمسك بالتقادم، فهذه املدة ال جيوز االتفاق عىل خالفها، 

لكن جيوز التنازل عنها بعد ثبوت احلق فيها15.

- وأن يقرن اإلنكار بادعاء احلائز احلق لنفسه؛ ذلك أننا أرشنا فيام سبق إىل عالقة اإلنكار بضمري احلائز، حيث 
يمثــل رشط اإلنكار فرصة أخرية الحتــامل تأثري العامل األخالقي فيام لو كان احلائز يعلم من نفســه عدم 

أحقيته باملال املتنازع عليه.

- وأخرًيا أن يكون احلائز حســن النية، ال يعلم أنه يعتدي عىل حق الغري. فقد نصت الفقرة األوىل املادة 945 
مدين قطري أن احلائز يعترب حسن النية إذا كان جيهل أنه يعتدي عىل حق للغري، إال إذا كان هذا اجلهل ناشًئا 

عن خطأ جسيم.

إال أن مجيع األحكام الســابقة التي يمكن اعتبارها ضوابط حتد من اللجوء إىل التقادم كوســيلة لكسب احلق، 
ال تشــكل ضامنات حقيقية رادعة لكســب مال الغري؛ ذلك أن اإلنكار يف نظام التقــادم يف القانون القطري اقرن 
باشــراط ادعاء احلائز احلق لنفســه، ومل يقرن باشراط اليمني. ونرى أن اشــراط اليمني أوىل من اشراط ادعاء 
احلائز احلق لنفســه وأشد ردًعا له عن ادعاء ما ليس ملًكا له. كام أن حسن النية الذي أشارت إليه الفقرة األوىل من 
املادة 945 السابقة افرضت وجوده الفقرة الثالثة من نفس املادة، بمعنى أن احلائز هو حسن النية، ويقع عىل عاتق 

املدعي إثبات سوء نيته، بحيث يبدو حسن النية كقرينة، لكنها قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس.

نظًرا لعدم وجود ضوابط حاســمة يف نظام التقادم متنع من اســتخدامه كوسيلة لكسب مال الغري بالباطل، فإن 
املواقف الفقهية منه قد اختلفت، وهو ما سنبّينه يف الفرع اآليت.

ووقفها  املدة  بحساب  يتعلق  فيام  وذلك  احلق،  عىل  دلياًل  احليازة  العتبار  الالزمة  املدة  عىل  املسقط  التقادم  قواعد  "ترسي  قطري:  مدين   969 املادة  نص    15

وانقطاعها واالتفاق عىل تعديلها، وذلك بالقدر الذي ال تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة احليازة". وبالعودة إىل أحكام التقادم املسقط فقد نصت الفقرة 
األوىل من املادة 418 عىل أنه: "ال جيوز النزول عن التقادم قبل ثبوت احلق فيه. كام ال جيوز االتفاق عىل أن يتم التقادم يف مدة ختتلف عن املدة املعينة يف 

القانون".



املجلة الدولية للقانون، املجلد التاسع، العدد املنتظم األول، 2020، تصدر عن كلية القانون وتنرشها دار نرش جامعة قطر194

الفرع الثاين: االختافات الفقهية بشأن تربير نظام التقادم ودور اإلنكار فيها

املبدأ العام الذي ال خالف فيه هو أنه ال جيوز أكل مال الغري بالباطل، لكن اخلالف يف الفقه اإلسالمي ورد بشأن 
أمر احلاكم للقضاة بعدم ســامع الدعوى إذا تركها صاحبها مدة طويلة حيددها احلاكم دون مربر مرشوع، فاختلفوا 

يف ذلك بني جميز ومانع.

أواًل- املانعون: من قال بأن اإلنكار ال يصلح سنًدا لتربير كسب مال الغري بمرور الزمان وحده مهام طال، وأنه 
ال جيوز للحاكم منع القضاة من سامع دعوى املدعي طاملا أن لديه بّينة. فهؤالء استندوا إىل حديث مروّي عن النبي 
صىل اهلل عليه وسلم: "ال يبطل حق امرئ مسلم وإن قدم"16. كام استدلوا عىل عدم جواز التقادم بام روي أن رسول 
اهلل )صىل اهلل عليه ســلم( قال: "ال حيل مال امرئ مسلم إال بطيب نفس منه"17. واملدعي قد يكون صاحب حق يف 
الواقع فإذا مل تســمع دعواه، ولو طال الزمان، لكان املدعى عليه آكال ملال امرئ مسلم بغري طيب من نفسه؛ لذلك 
وجــب أن يقرن اإلنكار بيمني املنكر، إذ من القواعد الكلّية يف الفقه اإلســالمي أن البّينة عىل املدعي واليمني عىل 

من أنكر18. 

إن اليمني ليست حجة بذاهتا، فهي ال تعدو كوهنا احتكاًما لضمري املدعى عليه الذي أنكر دعوى املدعي، إذ قد 
حيلف كاذًبا فيحكم القايض له. هذا عىل خالف البّينة التي تعترب ســنًدا للملك قائاًم بذاته، لذلك حذر النبّي )صىل 
َم َعَلْيِه اْلَجنََّة  ُه َلُه النَّاَر، َوَحرَّ الله عليه وســلم( الحالف بقوله: "َمْن اْقَتَطَع َحقَّ اْمِرٍئ ُمْســِلٍم بَِيِمينِِه َفَقْد َأْوَجَب اللَّ
فقال َلُه رجٌل: َوإِْن كان َشــْيًئا َيِســيًرا َيا رســول اللَِّه؟ َقاَل: َوإِْن كان َقِضيًبا ِمْن َأَراك"19. ومن طريق آخر قال عليه 

َه َوُهَو َعَلْيِه غضبان"20. الصالة والسالم: "َمْن َحَلَف َعَلى َيِميٍن َيْقَتطُِع بَِها َماَل اْمِرٍئ مسلم ُهَو فِيَها َفاِجٌر َلِقَي اللَّ

ِعي أن جانَِب  أما البّينة فهي واجبة عىل املدعي؛ ألنه يدعي شيًئا بخالف الظاهر. واحلكمُة يف َكْوِن اْلَبيِّنَِة عىَل امْلدَّ
ِعــي خالف الظاِهر فكلَِّف احْلُجة اْلقِوية َوِهَي الَبينُة َفَيْقــَوى هِبَا َضْعُف املدعي؛ وجانُِب  املدِعي َضِعيف؛ ألَنُه َيدَّ

عى عليِه قِوّي؛ أِلَن اأْلَصل فراُغ ذاته فاكتفى منُه بِاليمني وِهي حجة ضِعيفة21.  امْلُدَّ

لكن إشــكااًل ممكن أن يثور فيام لو رغب احلائز املنكر لدعوى املدعي باليمني، ورغب املدعي بتقديم بّينته دون 
الســامح للمنكر باليمــني، فكيف يكون القضاء؟ يف احلقيقة أن املدعي هو اخلــارج؛ ألن املال ليس يف يده، فكلف 
بالبينة وهي احلجة القوية التي يبني هبا احلق. ومقتىض قول النبي )صىل اهلل عليه وســلم(: "البّينة عىل املدعي"، أن 

16  حممد بن عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي عىل الرح الكبر، ج 4، دار الفكر، بريوت، ص236.

17  أخرجه البيهقي يف شعب اإليامن عن حنيفة الرقايش برقم: 5492، 4/387، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع، حديث: 7662.

18  هي جزء من حديث صحيح ورد من طرق متعددة، منها ما أخرجه ابن امللقن يف البدر املنري والنووي يف األربعني النووية عن ابن عباس - ريض اهلل عنهام، 

وما أورده الدارقطني يف السنن والبيهقي يف السنن الكربى عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده - ريض اهلل عنهم - بزيادة: )إال يف القسامة(.
19  حديث صحيح، أخرجه اإلمام مسلم بسنده عن أيب أمامة الباهيل - ريض اهلل عنه، باب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمني فاجر، برقم: 218، 137/1. 

20  حديث صحيح، أخرجه الشيخان عن عبد اهلل بن عمر - ريض اهلل عنهام؛ مسلم، باب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمني فاجرة بالنار، 138/1؛ والبخاري، 

باب: اخلصومة يف البئر والقضاء عليها، برقم: 2356، 110/3.
21  حممد بن إسامعيل الصنعاين، سبل السام، رشح بلوغ املرام، ج 2، كتاب القضاء، باب الدعاوى والبّينات، دار احلديث، القاهرة، ص 891.
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بّينة املنكر ال تفيــده، فاملنكر هو الداخل ألنه صاحب اليد، فيكفي منه - عند عدم بّينة اخلارج )املدعي( - اإلنكار 
واليمــني، فيده مرِجَحة له إذا حلف. واحلقيقة أن هذا احلكم ليس حمل إمجاع يف الفقه اإلســالمي، فقد اختلفوا يف 
ترجيح الداخل أم اخلارج، فذكر بعضهم أنه يقسم بني الداخل واخلارج؛ ألن اليد مقوية لبّينة الداخل فساوت بّينة 

اخلارج22. 

ثانًيــا- املجيزون: إن الذين جييزون بقاء احلائز واضًعا يده عىل املال بعد مرور فرة زمنية معينة ال يعتربون مرور 
الزمن سبًبا لكسب املال حمل احليازة، بل مانًعا من سامع دعوى من يدعي امللكية. فذكروا أن الرجل إذا ترك املطالبة 
بحقه فرة معينة، ومل يكن هناك مانع يمنعه من الدعوى، ثم ادعى بعد ذلك باحلق فال تســمع دعواه. وقد استندوا 
يف ذلك إىل الظاهر الذي يشــهد للحائز، إذ ال ُيسأُل الناس عام يف أيدهيم. ثم ساقوا مربرات تدعم مرشوعية محاية 
احليازة، أكثرها يســتند إىل افراضــات قد تطابق الواقع وقد ختالفه23، منها: افــراض فقدان األدلة واندثارها بعد 
ميض مدة طويلة، أو فقدان الشهود لذاكرهتم بعد مرور الزمان الطويل، أو موت أكثر الشهود، أو كلهم...إلخ. مما 
يســتلزم بقاء يد احلائز عىل املال مسلطة استقراًرا للتعامالت، خصوًصا إذا كان احلائز قد تعامل باملال مع الغري عىل 

أنه مالك. لذلك قرروا عدم جواز سامع دعوى املدعي إال إذا أذن احلاكم للقايض بسامعها.

وعنــد أصحاب هذا الرأي أن اليد دليل امللك برشوط؛ فإن كان يف يد رجل داٌر يترصف فيهـــا ترصف املالك 
بالســكنى واإلعارة واإلجارة والعامرة، فإنه جيوز أن ُيشهد له بملكها24؛ ألن اليد دليل امللك، واستمرارها من غري 
منازع يقوهيا. وبالتايل فإن تســلط يد احلائز من غري غصب، أو ســند جيعل احليازة عارضة كاإلعارة، أو اإلجارة، 
ومــرور الزمان عليها وترصف احلائز بالعني ترصف املالك، هي رشائط للشــهادة له بامللك، وعدم ســامع دعوى 
املدعي. فضاًل عام ســبق، فقد اســتند أصحاب هذا االجتاه إىل بعض األحاديث، كقوله )صىل اهلل عليه وســلم(: 
"من حاز شــيًئا عرش سنني فهو له"25. وكذلك حديث جابر بن عبد اهلل أن رجلني تداعيا دابة فأقام كل واحد منهام 

البينة أهنا دابة نتجها، فقىض هبا رســول اهلل للذي هي يف يديه. غري أن هذه األحاديث هي أحاديث مرسلة ال جيوز 
تقرير حكم رشعي باالستناد إليها منفردة.

بغض النظر عن هذا اخلالف الفقهي، فإن للحيازة أثر يف حسم النزاع عىل امللكية، سواء يف الفقه اإلسالمي أم يف 
الترشيعات الوضعية كٌل عىل طريقته. والذي هيمنا هو أن اإلنكار الذي اشــرطه املرشع القطري يف احليازة املكسبة 
إنام يمثل مزًجا بني النظامني، وعليه يتوقف احلكم يف النزاع بني احلائز ومدعي امللك. فام هي اآلثار التي ترتب عىل 

اشراط اإلنكار؟

22  ذهب مالك إىل أن اليد مرجحة للشهادة املوافقة هلا، وذهب ابن حنبل إىل ترجيح بّينة اخلارج. انظر يف تفاصيل ذلك: سبل السالم للصنعاين، ص 593.

اآليت: املوقع  عىل  منشورة  واألسباب("،  )الغاية  املدين  القانون  يف  "التقادم  تاريخ(،  )بال  عارف  الشعال،  مقالة:  الدعوى  سامع  عدم  مربرات  يف  انظر    23 

 https://www.law-arab.com/2015/02/Statutory-limitations-civil-law.html. تاريخ الزيارة: 2019/6/2.
اآليت: املوقع  عىل  املرصي"،  املدين  والقانون  اإلسالمي  الفقه  يف  احليازة  محاية  عن  مفيدة  "دراسة  سادات،  حممد  مقالة:  الفقهاء  أقوال  تفاصيل  يف  انظر    24 

 www.mohamah.net، تاريخ الزيارة: 2019/06/13. 
25  أخرجه أبو داود عن زيد بن أسلم مرساًل، وأورده شعيب األرناؤوط يف: ختريج املراسيل أليب داود، 394.
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المبحث الثاني: اآلثار المترتبة على اشتراط اإلنكار

مــّر معنا أن املصــدر التارخيي الذي اســتمد منه املرشع القطــري رشط اإلنكار يف احليازة املكســبة هو الفقه 
اإلسالمي، غري أن املرشع القطري رتب عىل اإلنكار أثًرا خيتلف عن األصل الذي استمد منه هذا الرشط. وبالتايل 

فإننا سندرس األثر يف النظامني من خالل املبحثني اآلتيني:

املطلب األول: اآلثار املرتبة عىل اشراط اإلنكار يف الفقه اإلسالمي.

املطلب الثاين: اآلثار املرتبة عىل اشراط اإلنكار يف القانون املدين القطري.

المطلب األول: اآلثار المترتبة على اشتراط اإلنكار في الفقه اإلسالمي

إذا مّر الزمان عىل احليازة برشوط ال تعيب تلك احليازة، كعدم الغصب وزوال مانع املطالبة، ثم أنكر احلائز احلق 
عىل من يدعيه، ترتب عىل ذلك أثران رئيسيان، وآخران فرعيان.

أما األثران الرئيسيان فهام:
- امتناع القايض عن سامع دعوى مدعي احلق ولو زعم أن بيده بّينة. 

- ترك املال بيد احلائز.

وأما األثران الفرعيان اللذان يتبعان األثرين الرئيسيني فهام:
- عدم اعتبار الرك دلياًل عىل امللك.

- عدم ســقوط حق مدعي امللك، لكن املطالبة به متتنع، فيبقى احلائز مسؤواًل ديانة، وليس قضاًء إن كان يعلم 
أن للمدعي حًقا يف املال حمل احليازة.

وهذه اآلثار مبنية عىل نظام عدم ســامع الدعوى )الفرع األول( وهي ختتلــف عن اآلثار التي ترتب عىل نظام 
التقادم املكسب بحيث يبدو الفرق بني النظامني جليًّا )الفرع الثاين(.

الفرع األول: نظام عدم ساع الدعوى وأثره عىل احليازة

 ملا كان الفقه اإلســالمي بعمومه ال يقبل فكرة سقوط احلق بالتقادم، فإنه قد اشرط عىل احلائز إنكار احلق عىل 
املدعي، فإن فعل امتنع عىل املدعي إثبات دعواه بالبّينة؛ بسبب عدم جواز سامع الدعوى من قبل القايض، ما مل يأذن 
له احلاكم بســامعها26. غري أن عدم ســامع دعوى مدعي امللك يف مواجهة احلائز الذي مّر زمان طويل عىل حيازته 
ال جيعل احلائز املنكر مالًكا، وال يعترب الزمان الذي مّر عىل حيازته ســند ملك. كام أنه ال يسقط حق املدعي، إال أن 

احلق املدعى به يتعذر سامع الدعوى بشأنه ويتعذر بالتايل تنفيذه جرًبا27. 

26  انظر: املادة 1801 من جملة األحكام العدلية.

ا... فإذا رد القايض دعوى دائن بسبب وقوع مرور الزمان فيها، يبقى املدعى عليه  27  جاء يف كتاب درر احلكام تطبيًقا هلذا األثر: أن مرور الزمن ال يثبت حقًّ

مدينا للمدعي. انظر: عيل حيدر، درر احلكام يف رشح جملة األحكام، مرجع سابق، ص 295.
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لقد عالج مجهور الفقهاء من األحناف واملالكية والشــافعية واحلنابلة وغريهم من أئمة الفقه اإلسالمي مسألة 
التقادم املكســب حتت عنوان وضع اليد ومرور الزمان املانع من سامع الدعوى، وهو لفظ متفق عليه يستخدمونه 
دون لفظ احليازة الذي انفرد بعض فقهاء املالكية باستخدامه. وقد اعترب فقهاء الرشيعة أن وضع اليد برشائط حمددة 
يمنع القايض من ســامع دعوى الغري ممن يدعي حًقا عىل العني يف مواجهة واضع اليد. فاشــرطوا لذلك أال يكون 
وضع اليد بطريقة الغصب، وأال تكون هناك قرابة بني املدعي وواضع اليد، وأال يكون واضع اليد وكياًل للمدعي 
بشأن احلق املنازع فيه، وأن متيض عىل وضع اليد مدة من الزمان جرى العرف بمثلها28، وأال يكون ثمة مانع رشعي 
حــال بني من يدعي احلق وبني املطالبة به، وأن يعلم صاحب احلق بحيازة الغري ملاله. لكنهم اختلفوا بشــأن إثبات 
علــم مدعي احلق بحيازة الغــري ملاله، فمنهم من يرى أنه يفرض أن مدعي احلــق احلارض حممول عىل العلم حتى 
يتبــني خالفه. ومنهم من حيّمل احلائز تبعة إثبات علم مدعي احلق بحيازة ماله، وهذا الرأي يتفق مع ما ســار عليه 
فقهاء املذهب املالكي من اتباع رشوط مشــددة يف شأن احليازة مراعني مصلحة مدعي احلق. فإذا توافرت الرشائط 
السابقة، وجاء من يزعم أنه املالك ليواجه واضع اليد بالبّينة، فأنكر عليه واضع اليد احلق وادعاه لنفسه، امتنع عىل 
القايض سامع دعوى املدعي والنظر يف بّينته، إال أن يقّر له واضع اليد باحلق، لذلك كان ال بد المتناع سامع الدعوى 

من أن ينكر واضع اليد حق املدعي29. 

بناًء عىل ذلك، فإن عدم سامع الدعوى ملرور الزمان ال يكون إال عند إنكار اخلصم لدعوى املدعي، فإن مل ينكر 
ُحِكــم للمدعي حتى ولو مل يعرف له باحلق؛ ألن ختلفه عن اإلنكار إقرار ضمني بصحة دعوى املدعي. لكن عدم 
ســامع الدعوى يف الفقه اإلســالمي ال يعني إطالًقا تصحيًحا للترصفات الباطلة، لذلك تقرر عند توافر الرشائط 

السابقة عدم سامع الدعوى، ومل يتقرر احلكم للحائز باحلق.

 فالترصفات الباطلة ال تنقلب صحيحة بتقادم الزمان ولو حكم حاكم بنفاذها، فال حيل ألحد االنتفاع بحق غريه نتيجة 
ترصف باطل ما دام يعلم بذلك؛ ألن حكم احلاكم ال حيل حراًما وال حيرم حالاًل. وميض فرة من الزمن عىل أي ترصف مع 

عدم تقدم أحد إىل القضاء بدعوى بطالن هذا الترصف، ربام يعني صحة هذا الترصف، أو رضا صاحب احلق به.

إن اآلثار الســابقة التي ترتب عىل نظام عدم ســامع الدعوى ختتلف عن تلك التي ترتب بناًء عىل نظام التقادم 
املكسب يف الترشيعات الوضعية.

28  نصت املادة )518( من مرشوع تقنني الرشيعة اإلسالمية عىل مذهب اإلمام مالك الذي أعدته اللجنة التحضريية لتقنني الرشيعة اإلسالمية بإرشاف جممع 

البحوث اإلسالمية بالقاهرة عىل أنه: "من حاز عقاًرا، أو منقواًل مدة يقيض العرف بأن احليازة فيها حيازة ملك، فإنه يستحقه وال تسمع معها دعوى من 
ينازعه يف ملكيته له وال بنيته" وقد ورد يف املذكرة اإليضاحية للقانون املدين الكويتي أنه: يشرط أن تكون احليازة قد استمرت مخس عرشة سنة، ويف حتديد 
املدة التي جيب أن تستمر خالهلا احليازة حتى ال تسمع دعوى املنازع خالف يف فقه املالكية، فقد ُروي عن اإلمام مالك )ريض اهلل عنه( أن مدة احليازة يف 
العقار يرك تقديرها إىل اجتهاد اإلمام، وأخًذا هبذا نص املرّشع عىل أن املدة هي مخس عرشة سنة. انظر: املذكرة اإليضاحية للقانون املدين الكويتي. ج 4، 

ص 710، وما بعدها، وخصوًصا نص املادة 935 من مرشوع القانون.
29  وردت يف ذلك أقوال كثرية للفقهاء، منها ما قاله احلّطاب: "... وادعاه ملًكا لنفسه ببيع، أو هبة"، وما قاله الدسوقي: " أن يدعى احلائز وقت املنازعة اليشء 

الُمحاز ". وعموم مجهور الفقهاء يرون أنه يشرط يف احلائز أن يدعي ملكية املال امُلحاز ألن احليازة عندهم دليل عىل امللك، فذكر ابن تيمية أن األصل أن 
ما بيد املسلم ملًكا له إذا ادعى ذلك. كام ذكر الشافعي أنه: إذا تداعى الرجالن اليشء وهو يف يد أحدمها دون اآلخر فالقول لصاحب اليد بيمينه. انظر يف 

تفصيل ذلك مقالة: حممد سادات، مرجع سابق.
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الفرع الثاين: التمييز بن نظام التقادم املكسب ونظام عدم ساع الدعوى

التقادم املكســب يف الترشيعات الوضعية هو سبب من أسباب كسب احلقوق العينية، فهو متليك من وضع يده 
عىل مال، أو حق عيني بحسن نية بمرور مدة من الزمان، دون حدوث وقف، أو انقطاع. فال يسأل احلائز عن سبب 
كســبه، ألن التقادم الذي توافرت كافة أركانه ورشائطه هو نفسه سبب الكسب متى توافر لدى احلائز حسن النية. 
لكن جيب اإلشارة إىل أن حسن النية وفق هذا النظام مفرض قانوًنا لصالح احلائز، أي أن القانون يفرض أن احلائز 
ما كان يعلم وقت احليازة أن املدعي مالك للحق املتنازع عليه. لكن هذا االفراض ليس ســوى قرينة بسيطة جيوز 
إثبات عكســها، كام لو كان احلائز املتمسك بالتقادم املكسب قد وقع عىل سند ملكية املدعي باحلق املدعى به بصفته 
شــاهًدا، أو وكياًل عنه. وهذا االفراض القانوين ينقل عبء اإلثبات من احلائز املتمسك بالتقادم إىل املدعي باحلق، 
وال خيفى أن مســألة إثبات ســوء نّية احلائز أمٌر بالغ الصعوبة. لكن متى ُحِكم للحائز باحلق اعترب احلكم مصحًحا 
لألوضــاع القانونية التي رافقتــه، وكل الترصفات التي كان احلائز قد أجراها مع الغري ســوف تعترب - وفًقا لألثر 
الرجعــي للحكم بالتقــادم - كام لو أهنا كانت قد صدرت ابتداًء من مالك وليس من حائز، وعىل ذلك اســتقرت 
األحــكام القضائية30. والغاية الترشيعية من وراء هذا االفراض القانوين هي تصحيح أوضاع من تعامل مع احلائز 

ا أنه مالك، فتستقر بذلك أوضاع هؤالء. بحسن نية ظانًّ

لكن الفقه اإلسالمي مل يأخذ بنظام التقادم املكسب كسبب لكسب احلقوق، وإنام أخذ بنظام مرور الزمان املانع 
من سامع الدعوى، وهذا النظام - كام رأيناه يف الفرع السابق - خيتلف يف اآللية واآلثار عن نظام التقادم املكسب:

أواًل- من حيث اآللية: وفًقا لنظام التقادم املكسب يف القوانني الوضعية، فإن احليازة التي استوفت ركنها املادي 
)وضع اليد الفعيل والظاهر( وركنها املعنوي )نية التملك واحليازة حلساب نفسه(، والتي كانت بريئة من العيوب، 
والتي انقضت بشــأهنا املدة املحددة قانوًنا، فإهنا بذلك تصبح سبًبا للملك، بحيث حُيكم للحائز باعتباره مالًكا بأثر 

رجعي يرتد إىل تاريخ بدء احليازة. 

ا بامٍل حيوزه شخص آخر يدعيه  أما عدم سامع الدعوى، فهو نظام تبنّاه الفقه اإلسالمي يف مواجهة من يدعى حقًّ
لنفسه. وهو نظام يقوم أساًسا عىل فوات الزمن، فتنشأ بذلك قرينة عىل عدم وجود احلق بدليل أن املدعي مل يطالب 
به، يف وقت مل يكن هناك مانع يمنعه من املطالبة به. أما بشــأن املدة املانعة من ســامع الدعوى ففيها أقوال متعددة 
للفقهاء تبدأ من عرش ســنني وتصل إىل ثالثني سنة31. وسبب اختالفهم بشأن املدة مرده إىل أهنم رّدوها إىل العرف، 
حيث اشــرطوا لعدم ســامع الدعوى أن يمّر عىل عدم إقامة الدعوى مدة طويلة يقيض العرف بكذهبا إذا مل يذكر 
املدعي مانًعا يمنعه من املطالبة، سواء أكان مانًعا ماديا كاخلفاء، أو اخلوف من اجلور والبطش، أم مانًعا أدبيا كالقرابة 

انظر: اجتهاد حمكمة النقض املرصية الصادر بتاريخ 1996/6/4. س 20.ص 858؛ ومن قبله احلكم الصادر بتاريخ 1981/5/12 س32 ص 1440؛   30

وكذلك الطعن رقم 337 سنة 56 ق الصادر بتاريخ 1988/12/18.
 ،https://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php التايل:  الرابط  129103 عىل   ،49395 الفقهية، الفتويني رقم:  املوسوعة  انظر يف تفاصيل ذلك:   31

تاريخ الزيارة: 2019/6/13.
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القريبة، أو التســامح. فإذا كانت احليازة بريئة من مجيع ذلك ثم جاء بعد طــول املدة هذه يدعي أن املال الذي بيد 
احلائز هو ماله، ويريد أن يقيم عىل ذلك بّينة، فدعواه غري مســموعة ولو كان معه بّينة. فوضع اليد وفق هذا النظام 
يقوم يف جوهره عىل عدم ســامع بّينة املدعي بعد أن يسأل القايض احلائَز عن صحة دعوى املدعي فإن أنكرها امتنع 

عىل القايض النظر يف دعوى املدعي.

وبــرأي بعض الفقــه32 أن مرور الزمان يؤدي فقط إىل تقييد حق منازع احلائز يف اإلثبات، بحيث ال يســمح له 
بإثبــات دعواه إال باعراف خصمه. لذلــك يرى هذا اجلانب من الفقه أن الرشيعة اإلســالمية ال متنع مطلًقا رفع 
الدعوى بعد ميض املدة؛ ألن القايض جيب أن يســأل املدعى عليه لــريى إن كان ينكر الدعوى أم يعرف هبا، فإن 
اعرف حكم للمدعي، وإن أنكر امتنع القايض عن سامع بّينة املدعي. وبالنتيجة، فاملسألة تتعلق بمدى قبول إثبات 

احلق من املدعي، حيث يكون ملرور الزمان املقرن باإلنكار أثر يف عدم جواز اإلثبات.

ومن املفيد اإلشارة إىل أن جملة األحكام العدلية املبنّية بشكل رئييس عىل الفقه احلنفي نصت عىل نوعني من مرور 
الزمان املانع من سامع الدعوى:

l األول: مرور الزمن الذي حكمه اجتهادي ومدته ســت وثالثون سنة، فالدعوى التي ترك ستًّا وثالثني سنة 
بال عذر ال تسمع مطلًقا؛ ألن هذا دليل عىل عدم احلق إن تركها مع االقتدار عليها33.

l االنــوع الثاين: مرور الزمن املعني من قبل الســلطان34، فإذا حتقق يف دعوى مــرور الزمن من هذا النوع وأمر 
الســلطان بسامعها فتســمع. فللحاكم أن يمنع قاضًيا من سامع دعوى بســبب مرور الزمان، كام له أن يأذن 

لقاٍض آخر بسامع مثل هذه الدعوى.

والفرق بني نوعي مرور الزمن يكمن يف األثر عىل الدعوى، إذ إنه يف النوع األول ال تسمع فيه الدعوى مطلًقا، 
ويف النوع الثاين يمكن سامعها بأمر سلطاين.

ثانًيا- من حيث اآلثار: وفًقا لنظام التقادم املكســب، فإن احليازة التي تستمر مدة حمددة يف الترشيعات الوضعية 
تعترب ســبًبا قائاًم بذاته من أسباب كســب امللكية، بحيث حيكم القايض للحائز بامللكية وترتب امللكية للحائز بأثر 
ا أنه  رجعي ينســحب إىل الوقت الذي بدأت فيه احليازة. ويستفيد من ذلك كل من تعامل مع احلائز بحسن نية ظانًّ

مالك.

أما وفق نظام عدم سامع الدعوى اإلسالمي، والذي اعتمدته بوضوح جملة األحكام العدلية أواخر العهد العثامين 
أخًذا عن املذهب احلنفي وتقنينًا ألحكامه، فإن احليازة ال تعترب سبًبا للملك وال دلياًل عليه، بل جمرد قرينة ُتفيض إىل 
ا بني النظامني؛  ترك املال املدعى به بني يدي احلائز باعتباره صاحب اليد. لذلك فمن الناحية العملية ال فرق جوهريًّ

32  انظر: جابر حمجوب، دور احليازة يف كسب امللكية واحلقوق العينية األخرى يف القانون القطري وبعض القوانن العربية، مرجع سابق. ص55. هامش رقم3.

33  انظر: املادة 661 من جملة األحكام العدلية.

34  انظر: املادة 1801 من جملة األحكام العدلية.
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ألن احلق العيني املتنازع عليه بني احلائز املنكر ومدعي امللك سيبقى يف يد احلائز يف احلالتني. لكن بحسب نظام عدم 
سامع الدعوى، فإن احلائز إذا مل ينكر حق املدعي باملال ومل يدعه لنفسه فسوف حيكم القايض للمدعي بحسب بّينته، 
وتســمع بذلك دعواه وينظر يف بّينته. أما إذا أنكر احلائز فال تســمع دعوى املدعي، ويرك املال بيد احلائز دون أن 
يشــكل هذا الرك سنًدا للملكية. فمرور الزمن بمفرده دون أن يكون معه بّينة ال ينشئ حًقا للحائز35؛ لذلك يرك 

املال يف يده باعتباره ذا اليد، وال حيكم باملال للمدعي باعتباره خارًجا مل تثبت له عىل املال يٌد وال ترصف36.

وبالتايل، فإن املســألة وفق نظام عدم سامع الدعوى ملرور الزمان هي مسألة قبول بّينة املدعي، أو عدم قبوهلا يف 
أحوال خمصوصة. أما احلق ذاته فال يكتســب بحكم قضائي؛ ألن ترك الدعوى زماًنا مع التمكن من إقامتها، يدل 
عىل عدم احلق ظاهًرا. كام أن ميض املدة التي متنع ســامع الدعوى ال أثر له يف صحة الترصف إن كان باطاًل، فزوال 

احلقوق وسقوطه بناًء عىل مرور الزمان فقط دون بّينة يعترب من القضاء الباطل37. 

وبنــاًء عىل هذا التمييز - من حيث اآلثار - بني النظامني يتضح أّن املعول عليه يف نظام عدم ســامع الدعوى يف 
الفقه اإلســالمي هو املرشوعية؛ لذلك يرك املال بيد احلائز بقضاء الرك، وال حيكم له بامللك بقضاء االستحقاق، 
حتى ال يكون القضاء وســيلة لتقرير أكل مال الغري بالباطل. أما املعّول عليه يف نظام التقادم فهو اســتقرار التعامل 
ومحاية حقوق الغري حســني النّية ممــن تعاملوا مع احلائز باملال املتنازع عليه؛ لذلــك كان البد وفق هذا النظام من 

احلكم للحائز باحلق.

بالعودة إىل أحكام القانون املدين القطري، فإنه قد زاوج بني هذين النظامني من خالل اجلمع بني اإلنكار واحلكم 
للحائز باحلق. فإذا أنكر احلائز احلق عىل املدعي وادعاه لنفسه حكم القايض له باحلق، فامذا يرتب عىل ذلك من آثار 

يف القانون القطري؟ هذا ما سنبّينه يف املطلب الثاين.

المطلب الثاني: اآلثار المترتبة على اشتراط اإلنكار في القانون المدني القطري

نصــت املادة 966 من القانون املدين القطري عىل أنه: )من حــاز عقاًرا، أو منقواًل، ظاهًرا عليه بمظهر املالك، 
أو صاحب حق عيني آخر، واســتمرت حيازته مدة مخس عرشة ســنة، اعتربت حيازته دلياًل عىل احلق، وحيكم له 
به إذا أنكر حق الغري فيه وادعاه لنفســه ولو مل يبني ســبب كســبه(. فاحليازة املجردة عن إنكار احلق عىل املدعي، 
وادعاؤه إياه لنفســه ال يصلحان ال دلياًل وال ســبًبا للملك38. واملفهوم أن إنكار احلائز وادعاءه احلق لنفسه يكون 

وقت املنازعة؛ وذلك لتعلق احلكم له باحلق بوقوع إنكار منه.

35  عيل حيدر، درر احلكام يف رشح جملة األحكام، مرجع سابق، ص 295.

36  انظر: املادة 1680 من جملة األحكام العدلية.

ا للعبد... ويف التكملة البن عابدين: من القضاء الباطل: القضاء بسقوط  37  يقول ابن نجيم: احلق ال يسقط بتقادم الزمان، قذًفا، أو قصاًصا، أو لعاًنا، أو حقًّ

احلق بميض سنني. ثم يقول: عدم سامع الدعوى بعد ميض ثالثني سنة، أو بعد االطالع عىل الترصف، ليس مبنيًّا عىل بطالن احلق يف ذلك، وإنام هو جمرد منع 
للقضاء عن سامع الدعوى مع بقاء احلق لصاحبه. انظر يف أقوال الفقهاء املوقع اآليت:https://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php ، تاريخ 

الزيارة: 2019/6/13.
38  يقول ابن تيمية: "األصل فيام بيد املسلم أن يكون ملًكا له إذا ادعى ذلك". انظر يف أقوال الفقهاء: "دراسة مفيدة عن محاية احليازة يف الفقه اإلسالمي والقانون 

املدين املرصي"، مرجع سابق.
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وهذا الرشط هو الذي يربز يف احلقيقة الفارق اجلوهري بني النظام اإلسالمي والنظم الوضعية. إذ ال خالف يف 
الفقه اإلســالمي يف رضورة ادعاء احلائز أنه هو املالك، إنام اخلالف يف مطالبته ببيان سبب متلكه، وقد حسم املرشع 
القطري موقفه بقوله: ...ولو مل يبني ســبب امللكيــة، إذ إن ذلك هو القول املعتمد يف الفقه املالكي. فمن املعلوم أن 
اشراط اإلنكار ليس موجوًدا يف الترشيعات الوضعية املستندة إىل النظام الالتيني القائم عىل نظام التقادم املكسب، 
وأن املرشع القطري أتى هبذا الرشط من الفقه اإلســالمي. لكن الفارق أن الفقه اإلسالمي الذي اشرط اإلنكار مل 
يعترب ذلك ســبًبا للملك وال دلياًل عليه. وينتج من ذلك أن القايض لن حيكم للحائز املنكر بامللك، بل يرك احلال 
عىل ظاهره للحائز وفق قاعدة قضاء الرك وليس قضاء احلكم. وهذا هو األساس الذي يقوم عليه مبدأ عدم سامع 
الدعوى بســبب مرور الزمان يف الفقه اإلســالمي. لكن اإلنكار يف القانون املدين القطري ليس رشًطا لعدم سامع 
دعوى املدعي، بل رشًطا العتبار احليازة دليــاًل عىل امللك. وبذلك يظهر أن لرشط اإلنكار أثر عىل طبيعة احليازة؛ 
فإذا متسك احلائز بحيازته وأنكر حق املدعي ُحِكم له به، بناًء عىل أن حيازته اعتربت قانونية بعد أن صدر منه إنكار 
دعوى املدعي )الفرع الثاين(. أما إذا متســك احلائز بحيازته ولكن مل ينكر حق املدعي اعتربت حيازته قرينة بسيطة 

وُحِكم باحلق للمدعي إن كان لديه بّينة، ونزعت احليازة من احلائز املمتنع عن اإلنكار )الفرع األول(. 

الفرع األول: األثر املرتتب عىل احليازة قبل صدور اإلنكار

لإلنــكار أثر مبارش عىل طبيعة احليازة، فاحليازة املجردة عن اإلنكار لن تعدو كوهنا قرينة بســيطة عىل احلق قبل 
إقامة الدعوى من مدعي احلق.

إن أول ما ترتبه احليازة املســتكملة لعنارصها من اآلثار هو اعتبارها قرينة بسيطة عىل وجود حق للحائز الذي 
كان قبل دعوى املدعي ظاهًرا عىل اليشء بمظهر املالك، حيث نصت املادة 943 من القانون املدين القطري عىل أنه: 
من كان حائًزا للحق اعترب هو املالك له، ما مل يثبت العكس. وبذلك يســتفيد من بعض اآلثار التي تنتج عن واقعة 
احليازة القانونية باعتبار حســن نية احلائز مفرضة حلني ثبوت العكس39، فيثبت له احلق يف ثامر اليشء ما دام حسن 
النيــة40، كام يثبت له احلق بحامية حيازته تلك بجميع دعاوى احليــازة التي يقررها القانون41. وهذه احلقوق مبناها 
قرينة امللك، وهذه القرينة تستند عىل الظاهر، حيث نصت املادة 966 مدين قطري أنه: )من حاز عقاًرا، أو منقواًل، 
ظاهًرا عليه بمظهر املالك، أو صاحب حق عيني آخر، واســتمرت حيازته مدة مخس عرشة ســنة، اعتربت حيازته 
دليــاًل عىل احلق...( فالظاهر هنا هو حمل االعتبار، إذ ينزل منزلة الشــاهد عىل احلق طاملا مل ينازعه أحد، فإن نازعه 
مدعي اســتحقاق، كان من يشــهد له الظاهر - وهو احلائز - هو األوىل باحلامية القانونية، حيث تتجىل هذه احلامية 
بإعفائــه من تقديم الدليل عىل حقه وعىل حســن نيته، هذا ما مل تكن املدة القانونيــة قد انقضت. أما إذا كانت مدة 
اخلمس عرشة سنة قد انقضت عىل حيازته اكُتِفَي بصدور إنكار من احلائز كي يمتنع عىل القايض سامع بّينة املدعي. 

39  انظر: الفقرة الثالثة من املادة 945 من القانون املدين القطري.

40  انظر: املادة 960 من القانون املدين القطري.

41  انظر يف حق احلائز بحامية حيازته: املواد 955-959 من القانون املدين القطري.
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الفرع الثاين: األثر املرتتب عىل احليازة بعد صدور اإلنكار

يرتب عىل اشــراط صدور إنكار من احلائز نوعني من اآلثار: النوع األول يتعلق بأطراف الدعوى أنفســهم 
احلائز واملدعي. والنوع الثاين من اآلثار يتعلق بنظام التقادم عموًما يف القانون القطري. 

- النوع األول: اآلثار املتعلقة بأطراف الدعوى

إن اإلنــكار الــذي قصدته املادة 966 مــدين قطري ال ُيتصور صــدوره من احلائز إال عنــد منازعة مدعي 
االستحقاق له، كام جيب أن تكون تلك املنازعة قد أتت بعد ميض مدة اخلمس عرشة سنة بال مانع قانوين قبل 
مضيهــا يمنعه عن املطالبة باحلق الذي يدعيه. أما قبل ذلك فال يطلب مــن احلائز إنكار، بل بّينة يف مواجهة 
بّينة املدعي؛ ذلك أاّل جمال للقول بسقوط حق املدعي قبل ميض املدة، فالتقادم املكسب مبني عىل قرينة نزول 

صاحب احلق عن حقه بعد امتناعه عن املطالبة دون وجود مانع كل هذه املدة الطويلة.

فــإذا مضت تلك املدة، وأنكر احلائز احلق عىل من ينازعه وادعاه لنفســه، ترتب عىل ذلك امتناع القايض عن 
ســامع بّينة املدعي؛ وذلك لعدم اجلدوى، إذ أن القايض ملزم باحلكــم للحائز املنكر باحلق املدعى به بناًء عىل 
الظاهر املادي املتمثل باحليــازة القانونية التي أكملت ركنها املعنوي باإلنــكار. وهذا الظاهر يقوم عىل قرينة 
امللك جلهة احلائز وقرينة النزول عن احلق جلهة مدعي االستحقاق. لكن جيب مراعاة أن عدم سامع بّينة املدعي 
يف هذه الرشوط ال يعني عدم ســامع دعواه؛ ذلك أن ســامع الدعوى دون سامع البّينة الزم الشراط اإلنكار، 
فاحلائز جيب أن ينكر احلق عىل املدعي ويدعيه لنفسه، وهذا يستلزم وجود مدٍع ودعوى. ويكون اخليار للحائز 
إما أن ينكر، فيرتب عىل ذلك عدم ســامع بّينة املدعي، وال ُيســأل احلائز عن سبب ملكه. وإما أن يمتنع عن 
اإلنكار، فيعترب ذلك إقراًرا منه بعدم أحقيته، فتسمع عندها بّينة املدعي. وبذلك تكون احليازة املقرنة باإلنكار 

دلياًل عىل احلق - وفق تعبري املادة 966 مدين قطري - مما يسمح للقايض بأن حيكم للحائز هبذا احلق. 

ويالحظ أن القانون املدين القطري مل يســتخدم مصطلح عدم ســامع الدعوى املعمول به يف الفقه اإلسالمي؛ 
ألن اآلثار التي ترتب عىل عدم ســامع الدعوى ال تنسجم مع اشراط اإلنكار، ألن املقصود احلقيقي ليس هو 
عدم سامع الدعوى بل عدم سامع بّينة املدعي بعد صدور اإلنكار. فالدعوى جيب أن تسمع ليتمكن احلائز من 
إنكارها، وكنا قد بّينا سابًقا، أن اإلنكار يكون وقت املنازعة القضائية. والفائدة العملية من ذلك هو احتامل أن 
يقر احلائز ملن ينازعه باحلق فال ينكره عليه.، أو عىل األقل أال يدعيه لنفسه، فعندها يسمع القايض بّينة املدعي.

إن األثــر املبارش لإلنكار هو احلكم للحائز باحلق. والذي يبدو لنا أن احلكم للحائز بعد اإلنكار دون تكليفه 
بحلف اليمني إنام يستند إىل أن املرشع القطري يرى أن للحيازة أثًرا ناقاًل للملك ومثبًتا له. وهو بذلك يقرب 
من النظام الالتيني، وخيتلف عن الراجح يف الفقه اإلسالمي من اعتبار احليازة جمرد قرينة تنزل منزلة الشاهد 

العريف42 املبني عىل الظاهر، والذي ال يقوى عىل نقل امللكية ما مل يتأّيد بيمني من احلائز املنكر.

42  يوجد رأيان يف الفقه اإلسالمي بشأن اعتبار احليازة بمنزلة الشاهد العريف: القول األول ُينزل احليازة منزلة الشاهد العريف فال تصح دلياًل عىل امللك ما مل يتأيد 

هذا الشاهد بيمني. والقول الثاين ُينزله منزلة شاهدين فال حيتاج إىل يمني. انظر: يف تفصيل ذلك: مصطفى بو زغيبة، "آثار احليازة يف الفقه املالكي والقانون 
املغريب"، )بال تاريخ(، مقالة منشورة عىل: https://www.bibliotdroit.com/2017/11/blog-post_73.html، تاريخ الزيارة: 2019/6/13.
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 إن احلكم للحائز باحلق وفق قضاء احلكم، هو أوىل برأينا - من حيث االعتبارات العملية - من ترك املال بني 
يدي احلائز وفق قضاء الرك43 املعمول به يف الفقه اإلســالمي القائم عىل االعتبار الرشعي، حيث ال جيوز أن 
حيكم له بامللك ومل تســمع منه بّينة عىل ذلك. لكن قضاء الرك من الناحية العملية يرك املال بيد احلائز دون 

سند قانوين يفيده يف التعامل باملال مستقباًل. 

- النوع الثاين: أثر اشــرتاط اإلنكار عىل نظام التقادم املكسب يف القانون املدين القطري: إن تعليق احلكم للحائز 
عىل صدور إنكار منه، واعتبار احليازة املقرنة باإلنكار دلياًل عىل احلق وليســت ســبًبا لكسب احلق، اقتىض 
عــدم األخذ بنظام التقادم القصري، املعروف بالتقادم اخلميس يف القوانني الوضعية. وهذا األثر نتيجة طبيعية 
الشراط اإلنكار؛ ذلك أن احلائز يف التقادم اخلميس يستند يف حيازته إىل سبب صحيح وحسن نية. والسبب 
الصحيــح هو ترصف قانوين صــادر من غري مالك الــيشء، أو احلق العيني إىل احلائز بصفتــه خلًفا خاًصا 
للمترصف بملك الغري، فيكون الترصف بمفرده عاجًزا عن نقل امللكية للحائز )املترصف إليه(، لكنه يصلح 
سببا صحيًحا لتملكه بالتقادم القصري بميض مخس سنوات إذا كان احلائز حسن النية ال يعلم أن املترصف غري 
مالك44. فاألخذ هبذا النظام يفرض بالرورة اإلقرار بأن احلائز ليس مالًكا، ألنه يســتند إىل السند الصادر 
من غري مالك باعتباره سبًبا صحيًحا يف التقادم القصري. األمر الذي يتناقض مع اشراط إنكار احلائز احلق عىل 

املدعي وادعائه احلق لنفسه. إذ كيف ينكره عليه وهو يريد تصحيح السند املعيب بواسطة واقعة احليازة45. 

الخاتمة

توصلنا من خالل هذا البحث إىل أن احليازة - وفق الفقه اإلسالمي - تنزل منزلة الشاهد العريف املانع من سامع 
الدعوى. يف حني أن احليازة املكسبة يف الترشيعات الوضعية تعترب سبًبا قائاًم بذاته من أسباب كسب امللكية، بحيث 
إنه إذا متســك باحليازة املستكملة لرشائطها القانونية ُحكم للحائز بامللك، ولو كان املدعي هو املالك حقيقًة، األمر 
الذي يعتربه الكثريون اســتيالًء عىل ملك الغري بأدوات قانونية، رغم أن لنظام التقادم املكســب مربرات منطقية. 
وتوصلنا أيًضا إىل أن الفارق بني النظامني يتجىّل يف حالة ما إذا أقر احلائز بأنه مل يكن له سبٌب للملك وقت حيازته، 
ففي نظام التقادم املكسب إذا أقر احلائز بأنه مل يكن مالًكا، لكنه متسك باحليازة للحكم له بملكية احلق املتنازع عليه، 
ُحِكم له باحلق إذا توافرت رشائط احليازة املكســبة. أما وفق نظام عدم سامع الدعوى، فإن عدم إنكار احلائز وعدم 
ادعائه احلق لنفسه يؤدي إىل أن ُتســمع دعوى من ينازعه، فإذا أقام املدعي البّينة ُحكم له وُنِزع املال من يد احلائز. 

43  انظر: ما جاء يف املذكرة اإليضاحية للقانون املدين الكويتي، ج 4، حتت عنوان التقادم: )...آثر املرشوع النص عىل أن حيكم للحائز باحلق، ويمتاز هذا احلكم، 

عىل القول بعدم سامع الدعوى... بأنه يؤدي إىل استقرار التعامل يف شأن العقار حمل احليازة، وبيان ذلك أن االكتفاء بالقول بعدم سامع دعوى املنازع، يثري 
التساؤل: وماذا بعد عدم سامع دعوى املنازع؟ هل يظل احلائز هكذا دون احلصول عىل دليل واضح عىل حقه يمكنه من التعامل يف العقار... وهلذا نص 

املرشوع عىل أن حيكم للحائز باحلق... وفًقا ملذهب اإلمام مالك(.
44  يشار إىل أن القانون املدين القطري افرض حسن النية، حتى ثبوت العكس بشأن املنقول، حيث نصت املادة 971: احليازة يف ذاهتا قرينة عىل وجود السبب 

الصحيح وحسن النية، ما مل يقم دليل عىل عكس ذلك.
45  يشار إىل أن املرشع القطري - رغم عدم تبنيه لنظام التقادم القصري - قد أتى عىل ذكر السبب الصحيح فيام يتعلق بتملك املنقول باحليازة، حيث نصت الفقرة 

ا عينيًّا عىل منقول، أو سنًدا حلامله، فإنه يصبح مالًكا له إذا كان حسن النية وقت حيازته(. األوىل من املادة 970 أنه: )من حاز بسبب صحيح منقواًل، أو حقًّ
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وبذلك فإنه ال يمكن أن ُينسب إىل الفقه اإلسالمي أنه يقر للحائز بكسب مال الغري ملجرد مرور الزمان عىل حيازته. 
لذلك ال حُيكم للحائز باحلق حتى ولو أنكر حق املدعي، ومل يكن له من دليل سوى حيازته، إنام ُيرك املال بيده وفق 
قضاء الرك، وال حيكم له بامللك وفق قضاء االســتحقاق. واحلقيقة أن الفرق بني النظامني هو أن الفقه اإلسالمي 
قبل مضمون قاعدة التقادم، ال عىل أنه ســبب مكسب للملكية، بل عىل أنه مانع من سامع الدعوى باحلق الذي مّر 
عليه الزمن املعني، تدبرًيا تنظيميًّا للقضاء، واجتناًبا لعراقيل اإلثبات ومشكالته بعد التقادم، وللشك يف احلق الذي 
تقادم عليه الزمن دون مطالبة له. أما أصل احلق - إن كان - فباق يف ذمة اإلنســان لصاحبه، وجيب وفاؤه يف حكم 
الديانة. لذلك لو أقر اخلصم باحلق اهندم مرور الزمن لزوال الشك وظهور احلق بإقراره، فتسمع الدعوى46. وهذا 

أثر التفريق يف الرشع اإلسالمي بني حكم القضاء وحكم الديانة47. 

أما النظام الذي أنشــأه القانون املدين القطري يف هذه املســألة فهو نظام هجني، ال هو مستمد بكليته من النظام 
القانوين للتقادم، وال هو مســتمد بكليته من األحكام الفقهية يف الرشيعة اإلســالمية. ألنه فعًا مزج بن النظامن 
فهو - وإن كان قد اســتمد رشط اإلنكار من الفقه اإلســامي - إال أنه مل ينته إىل ما انتهى إليه الفقه اإلســامي من 

اعتاد قضاء الرتك، بل اعتمد قضاء احلكم الوارد يف التريعات الوضعية باعتبار احليازة دليًا عىل احلق. 

وقد جاءت صياغة املادة 966 جامعة بني املرشوعية وبني املتطلبات العملية؛ فهي من جهة اشــرطت اإلنكار 
عىل نحو يربز هدف الفقه اإلســالمي من عدم اإلقرار للحائز بكســب مال الغري ملجــرد مرور الزمان. ومن جهة 
أخرى أخذت يف االعتبار متطلبات الظروف الواقعية للمعامالت وما تقتضيه من حاجة املالك الذي يســتند عىل 

الدليل املستمد من حيازته إىل دليل يمكنه من التعامل مع غريه يف شأن احلق الذي حيوزه. 

وبناًء عىل هذا التمييز بني النظامني يتضح أّن املعول عليه يف نظام عدم ســامع الدعوى يف الفقه اإلســالمي هو 
املرشوعية؛ لذلك يرك املال بيد احلائز بقضاء الرك وال حيكم له بامللك بقضاء االستحقاق. أما املعّول عليه يف نظام 
التقادم املكســب فهو استقرار التعامل ومحاية حقوق الغري حســني النّية ممن تعاملوا مع احلائز باملال املتنازع عليه؛ 

لذلك كان البد وفق هذا النظام من احلكم للحائز باحلق.

وبالتايل، فإن القانون املدين القطري قد زاوج بني النظامني من خالل اجلمع بني اإلنكار، وبني اعتبار احليازة مع 
اإلنكار دلياًل عىل احلق، وبالتايل احلكم للحائز به. فإذا أنكر احلائز احلق عىل املدعي وادعاه لنفسه حكم القايض له 

باحلق، دون أن يطلب إليه حلف اليمني عىل احلق الذي يدعيه لنفسه وينكره عىل املدعي.

التوصية: إذا كان احلكم بامللك للحائز املنكر حق املدعي أوىل من جمرد ترك املال بيده دون سند يربر وجود املال 
ا باملرشع القطري أن يكلف احلائز املنكر حلف اليمني لتأكيد إنكاره واالســتيثاق منه.  بيده، فإننا نعتقد أنه كان حريًّ
ونرى أن اشراط اليمني أوىل من اشراط ادعاء احلائز احلق لنفسه وأشد ردًعا له عن ادعاء ما ليس ملًكا له. لذلك 

نويص بتعديل املادة 966 عىل نحو يتضمن إلزام احلائز املنكر عىل املدعي بحلف اليمني.

46  مصطفى أمحد الزرقاء، املدخل الفقهي العام، اجلزء األول، الطبعة التاسعة، دار الفكر، بريوت،1967، ص 243.

47  مبنى التمييز بني حكم القضاء وحكم الديانة يف الفقه اإلسالمي هو احلالل واحلرام، فالقضاء جيري عىل الظاهر. فلو قيض إلنسان ببقاء احلق يف يده بناء عىل 

الظاهر كمرور الزمان عىل احلق املدعى به، فإن هذا القضاء- وإن كان نافذا عملًيا، ال جيعل منه حالال إن مل يكن املدعى عليه مالكا رشًعا.
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