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 جامعة االسراء 

 نموذج التفويض 
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 عند طمبيا .
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 شكر وتقدير

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى اشرف الخمق والمرسمين حبيبنا وقدوتنا وشفيعنا      
 يوم القيامة محمد خاتم النبيين وعمى آلو الطيبين والطاىرين ومن اتبع ىداه الى يوم الدين وبعد ،،،

بعد ان من اهلل عمي بإتمام ىذه الرسالة ال يسعني اال ان امتثل لقولو تعالى ) وىل جزاء االحسان 
 .06حسان ( سورة الرحمن ، اآلية ال االإ

اتقدم بشكري وعرفاني وتقديري لكل من ساىم في اعداد ىذه الرسالة واخص بالذكر استاذي 
الرسالة حيث كان لي خير معين ومرشد  الفاضل الدكتور سالم مشعل لقبولو االشراف عمى ىذه
 فأدعو اهلل ان يوفقو بمسيرتو العممية انو سميع مجيب .

توجو بشكري وتقديري وعرفاني وامتناني الى اساتذتي في كمية الحقوق بجامعة االسراء وادعو أكما 
 ة العممية.اهلل ان يرحم الماضيين منيم وان يحفظ الحاضرين ويوفقيم لمزيد من العطاء خدمة لممسير 

وكذلك ال يفوتني ان اقدم ايضًا الشكر والعرفان الى عائمتي الكريمة والدتي وزوجتي واخوتي 
واخواتي وكذلك ابنتي لما بذلوه من جيد وتضحية إلتمام ىذه الرسالة وادعوا اهلل ان يوفقني لرد 

 جميميم .

عمى جيودىم المضاعفو وايضا ال يفوتني اال ان اشكر كذلك طاقم مكتبي من محامين وموظفين 
 العمل جزاىم اهلل عنا خير جزاء . ليةلتحمل اعباء مسؤ 

واتوجو بالشكر والعرفان والتقدير الى األساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة فردًا فردًا واخص بالذكر 
 زمار التي قبمت ان تكون عضوًا في لجنة المناقشة والتي كانت لنا عنوان الطموحالدكتورة ناديو ق

 والعطاء ، ولمجنة المناقشة جزيل الشكر وعظيم االمتنان.
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 االىداء 
 الى ....

الى التي استمد منيا قوتي من أنفاسيا التعبة فكانت النور الذي انار لي درب الحياة فيي من 
 الى والدتي الغالية .... ...عممتني ابجدية الحروف والصمود في كل الظروف

الجيد المضاعف والمسؤولية والمعاناة في ادارة شؤون العائمة والى والى زوجتي من تحممت 
 ثروتي في الحياة ابتني العزيزة المى حفضيا اهلل ورعاىا.

ال و ن الحياة تستمر أمن آوالى أصدقائي واحبتي الذين استمد منيم الحب والعطاء ... الى من 
 تتوقف فكان عنوانًا لمعطاء والنجاح ....

الدراسات العميا المذين لم يبخموا ولم يتوانوا في تقديم  –عزاء في كمية القانون والى اساتذتي اال
النصح واإلرشاد والتوجيو عالوة عمى التعميم وكانوا لنا سندًا وعونًا لمعبور نحو المستقبل فميم 

وجزيل الشكر وعظيم  المحبةوالى مشرفي الدكتور سالم مشعل كل  جزيل الشكر وعظيم االمتنان
ىذه  إلتماماالثر الكبير  القيمةنان الذي لم يبخل جيدا اال بذلو وكانت لتوجيياتو ومالحظاتو االمت

 ..... الرسالة
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 قائمة المحتويات

 الصفحة  الموضوع 
 ب اآلية القرآنية 

 ت قرار لجنة المناقشة 
 ث التفويض 

 ج شكر وتقدير
 ح االىداء 

 خ قائمة المحتويات 
 ذ ممخص
 1 المقدمة 

 9 الفصل األول : ماىية التقادم المكسب 
 11 التقادم المكسب وتطوره في التاريخيالمبحث األول : مفيوم 

 11 المطمب األول : تعريف التقادم المكسب واساسو في الفقو اإلسالمي 
 11 الفرع األول :تعريف التقادم المكسب في الفقو اإلسالمي 
 11 الفرع الثاني : أساس التقادم المكسب في الفقو اإلسالمي 

 11 المطمب الثاني : تعريف التقادم المكسب والحكمة منو في القوانين المدنية 
 11 الفرع األول : تعريف التقادم المكسب 

 16 المكسب في القوانين المدنية  التقادمالفرع الثاني : الحكمة من 
 12 المطمب الثالث : التطور التاريخي لمتقادم المكسب 

 11 في القوانين القديمة  المكسب الفرع األول : التطور التاريخي لمتقادم
 19 في القوانين المدنية  المكسب الفرع الثاني :  التطور التاريخي لمتقادم

 33 عة التقادم المكسب يالمبحث الثاني : طب
 33 المطمب األول : طبيعة التقادم المكسب في الفقو اإلسالمي والقوانين المدنية 

 32 الفرع األول : الطبيعة الشرعية لمتقادم المكسب في الفقو اإلسالمي
 30 الفرع الثاني: الطبيعة القانونية لمتقادم المكسب في القوانين المدنية 

 26 المطمب الثاني : أوجو التشابو واالختالف بين التقادم المكسب والتقادم المسقط 
 21 الفرع األول :أوجو التشابو بين التقادم المكسب والتقادم المسقط) القواعد المشتركة (

  



 د
 

 

 الصفحة الموضوع
 21 الفرع الثاني : أوجو االختالف بين التقادم المكسب والتقادم المسقط 

 24 المبحث الثالث : أنواع التقادم المكسب 
 21 المطمب األول : أنواع التقادم المكسب في الفقو اإلسالمي 
 11 المطمب الثاني : أنواع التقادم المكسب في القوانين المدنية 

 11 الفرع األول : التقادم المكسب الطويل 
 11 الفرع الثاني: التقادم المكسب القصير 

 14 الفصل الثاني: احكام التقادم المكسب في الفقو اإلسالمي والقوانين المدنية 
 19 المبحث األول : شروط التقادم المكسب 

 06 المطمب األول : شروط التقادم المكسب في الفقو اإلسالمي 
 04 المطمب الثاني : الشروط العامة لمتقادم المكسب في القوانين المدنية 

 04 الفرع األول : الحيازة 
 49 الفرع الثاني : المدة 

 161 المبحث الثاني : الشروط الخاصة بالتقادم المكسب القصير 
 162 المطمب األول : حسن النية 

 161 المطمب الثاني : السبب الصحيح 
 113 المبحث الثالث : آثار التقادم المكسب 

 112 المطمب األول : آثار التقادم المكسب في الفقو اإلسالمي 
 112 الفرع األول : عدم سماع الدعوى والبينة 

 110 الفرع الثاني : سقوط حق الممكية 
 119 المطمب الثاني : إعمال التقادم المكسب وآثاره في القوانين المدنية 

 119 التقادم المكسب وجوب التمسك ب الفرع األول :
 110 الفرع الثاني: النزول عن التقادم المكسب 

 136 الفرع الثالث : آثار التمسك بالتقادم المكسب 
 133 الخاتمة 

 131 المصادر والمراجع 
 121 الممخص بالمغة اإلنجميزية 
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 التقادم المكسب في القانون المدني االردني
 دراسة مقارنة

 اعداد الطالب 

 مصطفى احمد الفريحات 

 اشراف 

 سالم مشعل الدكتور

 ممخص

التقادم المكسب في القانون المدني األردني بالمقارنة مع القانون المدني احكام  تناولت ىذه الرسالة
والفقو اإلسالمي استعان بيا اإلسالمية  المصري وقوانين أخرى وكذلك ايضًا مع احكام الشريعة

نظام التقادم وأخذت بو عمى غرار الفقو الباحث حيث ان الشرائع المدنية الوضعية قد قررت 
المدة  افة شروطيا وخالية من العيوب ومضتاإلسالمي ، وانو متى تحققت الحيازة مستوفية لك

 فإنو يمتنع سماع الدعوى بمواجية الحائز . قانوناً  الزمنية المقررة

دم المكسب وايضًا ك في ىذه الرسالة تم مناقشة تعريف الحيازة وكذلك التطور التاريخي لمتقالوكذ
نظرًا ألىمية وحاجة المجتمع اليو لتعمقو بالمصمحة  كيفية االستفادة من احكام التقادم المكسب

العامة فيو يؤدي الى حفظ االمن االجتماعي واالقتصادي واستقرار المراكز القانونية ، عالوًة عمى 
عمم ان احكام االستفادة منو ان النصوص المنظمة لمتقادم المكسب آمره ال يجوز مخالفتيا مع ال

 . ليست من النظام العام 

خمص الباحث ان تعريف المشرع االردني لمحيازة جاء قاصرًا عمى العنصر المادي دون التطرق 
الى العنصر المعنوي وكذلك توصمنا الى ان اصولو وجذوره التاريخية عراقية وليست رومانية وانو 

من قانون أصول المحاكمات  169مان الوارد في المادة ال بد من حذف او تعديل دفع مرور الز 
من القانون المدني األردني او ان يحق لمن شرع  202المدنية او من خالل تطبيق المادة 

لمصمحتو التقادم المكسب ان يقدمو حتى ختام المحاكمة وفي ان يتم إثارتو أمام االستئناف ولو 
 ألول مرة .


