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نصل  (بالفقو اإلسالمي دراسة مقارنة – الجحود باليبة)بعد أن فرغنا من دراسة وبحث   

 مقترحات نرى ضرورتيا :ا أىم  ما توصمنا لو من نتائج و لخاتمة الرسالة ونضمني
  أوال : النتائج 

الذي يقول بالرجوع كطريق لحل عقد  الفقو االسالمي ال سيما االمامي والحنفي ،اتجاه إن  – 1
في الفقو االسالمي ، وكذلك غير الزم  اعقديستند إلى طبيعة عقد اليبة ذاتو ، إذ يعد اليبة ، 

ىو موقف القانون المدني الذي يعد عقد اليبة من العقود غير الالزمة باألصل ، إال في حال 
 تزامن مع االنعقاد ، أو مانع الحق عميو.حصول مانع م

معناه ، الخاص المعنى ، ونقصد با، وآخر خاصىو نكران الجميل  المجحود معنى عامإن  - 2
سبب  يجيز  عميومما يترتب ، الفعل القانوني وىو جحود الموىوب لو لفضل الواىب بالقول أو 

قاضي الموضوع لمواقعة التي تعد جحودا، و قبول ، عند ارتفاع المانع ، لرجوع باليبة المواىب 
 وصدور حكم بذلك.

، لكن ىذا الفقو الجحود أو غيره باليبة سواء  وجود سبب لمرجوع الفقو االسالمي ال يشترط  - 3
 أمرا مخالفا لما تقتضيو األخالق اإلسالمية.باليبة بالطبع يعد الجحود 

أسبغ عميو المشرع القوة الممزمة ، تحقيقا لمجانب إن الجحود باليبة في حقيقتو التزام أخالقي  – 4
يستند إلى إخالل  الحمائي لمواىب ، دون اخالل بالمركز القانوني لمموىوب لو ، ومن ثم أصبح

 .يشكل جحودا غميظا لمواىب، مضمونو قول أو فعل ، صادر عن الموىوب لو بالتزام عقدي 
أسباب الرجوع عمى نحو ، لم يحدد كل من القانون المدني العراقي والقانون المدني المصري  – 5

التشريعات ، أنيا  ىذه بل وردت عمى نحو المثال ، باعتبارىا األسباب التي ارتأت، الحصر 
ي الحاالت الت، األكثر وقوعا في الحياة العممية ، كما لم يحدد القانون المدني العراقي والمصري 

وسبب اتساع السمطة التقديرية السمطة التقديرية لقاضي الموضوع ،  جحودا ، مما وسع منتعد 
القانون الفرنسي وباعتبار عقد اليبة فيو أما فيما يتعمق بموقف ىو مرونة النصوص القانونية ، 

من  الحاالت التي تعد جحوداال المثال ، األصل أنو عقد الزم ، لذا نراه عدد عمى نحو الحصر 
؛ ، وما قرره المشرع الفرنسي ىو األكثر رجحانا عند الفقو القانوني  قبل الموىوب لو تجاه الواىب
 .ية الخاطئةئألنو يمنع االجتيادات القضا



 الخاتمة
 

- 871 - 

 

، والقانون المدني المصري حول الجحود دني العراقي والفرنسي من جانباختمف القانون الم – 6
، ولكن القانون المدني العراقي والفرنسيبو كل من إذ لم يقل ، أقارب الواىب تجاه الصادر 

لذا  ،كالصادر تجاه الواىب نفسو، القانون المدني المصري عد الجحود الصادر تجاه األقارب 
، إذ سمح  دعوى الرجوع لمجحودنرى أن المشرع المصري توسع في تحديد مركز المدعي في 

  لمطالبة باليبة بسبب الجحود .لمواىب وأقاربو با
أشار إلى مسألتين ىما المطالبة بالتنفيذ ، أو الفسخ ، ( 611العراقي في المادة ) المشرع   - 7

ال ، وكالىما من مستمزمات العقود الممزمة لمجانبين ، والتي بدورىا تقع ضمن نطاق الفسخ 
ن كان قد نص عمى جواز اليبة  الرجوع ، وال مقابل ليذا النص في القانون المدني المصري ، وا 

المسألة لمقواعد العامة المقررة لفسخ العقود ىذه قد ترك  ، ويبدو أن المشرع المصري  المشروطة
، الخمط بين طمب فسخ عقد اليبة  يصح مطمقا بد من التنويو إلى أنو الفال،  الممزمة لمجانبين

باعتباره كسائر العقود ، المؤسس عمى إخالل المتعاقد اآلخر بالتزاماتو الناشئة عن عقد اليبة 
، طمب الرجوع في  يالمقررة في القانون المدن، يخضع ألحكام الفسخ القضائي، الممزمة لمجانبين 

والذى ، في الرجوع ، أن يطمب من القضاء الترخيص لو أي ، لقيام عذر يسوغ لمواىب ، اليبة 
 عقد اليبة.في التنظيم القانوني لالمنصوص عمييا ، والضوابط ، تحكمو القواعد 

إن القرار القضائي بوجو عام يعد منشئا لمحق ، وفيما يخص القرار الصادر بإقرار الجحود   - 8
لذا فإن لمجحود ال حكما كاشفا عن الحق ، ، حكما منشئا  الصادر بويعد حكم القضاء باليبة ، 

كأحد أسباب الرجوع القضائي التي تعد مقبولة ، وقد منح المشرع فييا سمطة ، دعوى خاصة بو 
تقديرية لمقاضي ، في تحديد مدى عد التصرف الصادر من الموىوب لو جحودا ىذا أوال ، كما 

سمطة تقديرية في تحديد من ىم األقارب الذين يعد ، أن لمقاضي في القانون المدني المصري 
فقد توسع المشرع المصري في مركز المدعي ألنو سمح جحودا  تصرف الموىوب لو تجاىيم

 ثانيا.لمواىب وأقاربو باالدعاء بواقعة الجحود 
آلثار  إبطاالمن أسباب الرجوع أو غيره ، لقد عد القانون المدني العراقي الرجوع لمجحود  – 9

، مما يوفر الجانب الحمائي الالزم لمغير الذي ال رفعا لمعقد من األصل ، العقد من حين الرجوع 
، كأن لم تكن ، رتب الموىوب لو حقا عمى اليبة ، خالفا لمقانون المدني المصري الذي عد اليبة 

المشابو لألثر  فيترتب عمى ذلك أن يخضع لألثر الرجعي ،مما يؤدي لرفع عقد اليبة من األساس
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، كما أنو خمط المكتسبة لمغير دون حماية قانونية  مما يجعل الحقوق ،طالن بوال الرجعي لمفسخ
إذ أن األول مقرر لمعقود الممزمة ، بين مفيومي الرجوع والفسخ كطريقين لحل الرابطة العقدية 

 .لجانب واحد ، والثاني لمعقود الممزمة لمجانبين
دم الطويل ، دعوى تتقادم في القانون المدني العراقي والمصري بالتقا دعوى الرجوع لمجحود -11

أي تسري عمييا القواعد العامة ، بينما حدد القانون المدني الفرنسي مدة سنة من تاريخ عمم 
 الواىب لمفعل الذي يشكل جحودا تجاىو.

 ثانيا :المقترحات 
( لتقرأ : ) أن يخل الموىوب لو إخالال خطيرا 621الفقرة )أ( من مادة )نقترح تعديل نص  – 1

الواىب بحيث يكون ىذا  زوجبما يجب عميو نحو الواىب أو أحد أقاربو من الدرجة األولى أو 
اإلخالل من جانبو جحودا غميظا(، فنكون بذلك قد أخذ طريقا وسطا بين التقييد الذي ينص عميو 

لمواىب فقط ، واالطالق الذي يقرره القانون المدني المصري لألقارب  اباقتصار الجحود مقرر 
 جميعا.

( تستثني األبوين من مانع الرحم المحرمية 623نقترح إضافة شطر لفقرة )ه( من المادة ) – 2
لمنع عقوق  ؛وتجيز ليما الرجوع في ىبتيما ألبنائيما الذين يمارسون ضدىم أفعال العقوق 

، وىذا األمر سارت عميو بعض القوانين المدنية  والحفظ عمى أموال الوالديناألبناء لوالدييم ، 
أن تكون اليبة لذي رحم محرم ، ويستثنى  –العربية ونقترح أن يكون نص الفقرة كما يمي : ) ه 

 . من ىذا المانع  رجوع األبوين ، بيبتيما ألبنائيما بسبب الجحود الغميظ(
ن عمى بطالن اليبة لتخمف الشكل ، يتمثل بنشوء التزام طبيعي إن األثر الذي يرتبو القانو  - 3

يفيد لعقد اليبة ، لذا نقترح إضافة نص صريح في التنظيم القانوني في ذمة الواىب ، أو ورثتو 
، ذا قام الواىب إ) اطمة شكال حفظا لحقوق الموىوب لو ، فنقترح أن يقرأ : بجواز تنفيذ اليبة الب

 ن يستردوا ما سمموه (أفال يجوز ، بتنفيذ ىبة باطمة لعيب في الشكل ، و ورثتو مختارين أ
 دعوى الرجوع لمجحودإضافة نص خاص يقمص مدة التقادم الخاصة بالجحود وعدم ترك  - 4

، والعمة في ذلك أن مدة  ، طبقا لمقواعد العامة المقررة لمحقوق الشخصية تتقادم بالتقادم الطويل
واقعة الجحود وأدلتيا ، وعمى وجو الخصوص إذا كونت واقعة الجحود التقادم تضيع فييا معالم 

يسقط حق الواىب  )ونقترح أن يكون النص كما يمي :  في قانون العقوبات ،عمييا  اجريمة معاقب
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في الرجوع بسبب الجحود الغميظ خالل سنة من تاريخ الواقعة التي يسندىا الواىب لمموىوب لو 
 غميظا بحقو(. اوالتي تشكل جحود

ال ، من وقت صدور الحكم ، العراقي ، اعتبار الموىوب لو سيء النية  ح عمى المشرعنقتر  - 5
( من القانون المدني 624( من المادة )2) ونقترح تعديل نص الفقرة من وقت رفع الدعوى ،

أو صدور ، إال من وقت االتفاق عمى الرجوع ، العراقي لتقرأ : ) وال يرد الموىوب لو الثمرات 
 الحكم في الرجوع القضائي ،....(

في حال ، ممدعى عمييم عمى الخالفة االجرائية لالنص بالرغم من شخصية الجحود نقترح  – 6 
المشرع الفرنسي ب أسوةبإمكان الواىب أن يختصم الورثة، فيكون ىم ورثتو ، و وفاة الموىوب لو 

جعل باإلمكان نقل الحق في الرجوع بعذر الجحود لورثة الواىب ، كما أجاز لمواىب أن الذي 
حالة ب قوط يمنع بعدىا رفع ىذه الدعوى ،مدة س خالل، يخاصم ورثة الموىوب لو في حال وفاتو 

ل نفس العام الذي وقع فيو أن تكون وفاة الواىب خال، أو تمرار في الدعوى المقامة بالفعل االس
من قبل الواىب بوجو ورثة ، ال يمكن تقديمو عن اليبة إن طمب الرجوع ، ليقرأ النص : ) دالجحو 

الموىوب لو ، وال من قبل ورثة الواىب بوجو الموىوب لو ، ما لم يكن الواىب في الحالة األخيرة 
 السموك الذي يعده جحودا غميظا(.ىذه قد أقام الدعوى، أو توفي خالل السنة التي حصل فييا 

دعوى لغرض توفير جانب حمائي لمواىب ولمموىوب لو ولمغير نقترح النص عمى : ) لقبول  – 7
يجب أن يكون تاريخ واقعة الجحود سابقا لتصرف الموىوب لو تصرفا ناقال  الرجوع لمجحود

لمممكية( ، وىكذا نص يمنع الموىوب لو الجاحد من أن يتصرف بالموىوب تصرف ناقل لمممكية 
 حود.بعد واقعة الج


