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 الثانيالفصل 

 احكام الجحود بالهبة 

 تمييد وتقسيم 
قاـ بو الموىوب لو ما ا إذوؿ سموؾ مخالؼ لمقانوف، فصؿ األف الجحود كما بيناه في الإ

، وىذا الخطأ و بوبما أنو سموؾ يخالؼ القانوف ، فيو يرتب مسؤولية عمى مرتك ؛ تجاه الواىب
الصادر مف بسبب الجحود ،  حؽ الواىب في الرجوع بيبتو ضاهمقت ،يؤسس لنشوء حؽ لمواىب

، نتيجة ثبوت واقعة الجحود، سرت اليبةبالرجوع في  إذا ما تقرر حؽ الواىبف، الموىوب لو 
رجاع الحاؿ إلى ما كانت عميو قبؿ التعاقدآثار الحكـ بيف المتعاق  ديف، الواىب والموىوب لو، وا 

وبحسب ، ومف حيف الرجوع بحسب القانوف المدني العراقي، بحسب القانوف المدني المصري 
 اؿ بحسب القانوف المدني الفرنسي .األحو 

مف  ولكف األمر قد ال يكوف بيذه السيولة، فقد تمحؽ بو أحواؿ متعددة، فبلبد لنا 
ايضاحيا بشكؿ دقيؽ، فقد يكوف الموىوب لو قد تصرؼ بالموىوب، فتنشأ عبلقات أخرى ليا 
أحكاميا بيف المتعاقديف والغير، يقتضي منا البحث دراستيا أيضا، وبياف أحكاميا ، مضافا إلى 

 أنو قد تواجينا أحكاـ مختمفة، ومتغايرة بيف القوانيف قيد المقارنة .
 تحميو ، وىي في حقيقتيا دعوى الرجوع في اليبةؿ حؽ دعوى ىو معموـ فإف لكوكما 

، أي ما يتـ بالتقاضينا  ، و لرجوع ىنا ال يعد رجوعا بالتراضي بالطبع ، فابسبب جحود الموىوب لو
ف أل ؛أف ال يكوف ىناؾ مانع مف الرجوع ، وال بد مفرفع دعوى أماـ القضاء بيذا الشأفالبد مف 

، والسبب ىنا ىو بد مف توافر السبب المقبوؿ قضاء، كما العاـ كأصؿ  انع مقدـ عمى السببالم
يستطيع  و ،س، عمى أساس جحود الموىوب لو، تجاه الواىبىذه الدعوى تؤس .باليبة الجحود

، كما أنيا تحتاج ولمدعوى أطراؼ .ذو صفة كما سنرى أو ىو، أف يقيميا مف وقع عميو الجحود، 
، كما أف ليا أحكاميا  تتفؽ فييا مع غيرىا مف الدعاوى ةتوفر بعض الشروط ، وليا أحكاـ عام

واسعة  منحو القانوف سمطة تقديرية فالقاضي في ىذه الدعوى ،أيضا ولمقضاء كممتو .الخاصة بيا
عمى صدور الحكـ مف عدمو  سنمقي الضوء عمى نطاقيا أيضا، ومدى تأثيرىا ،بيذا الخصوص 

مف جانب آخر ال يمكف أف يؤبد االلتزاـ  . المحكمة، عمى المتخاصميف ودعواىـ المنظورة أماـ 
 .فمكؿ التزاـ نياية
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وؿ ، نخصص المبحث األبناء عمى ما قدمناه فإننا سنقسـ ىذا الفصؿ عمى مبحثيف 
وكذلؾ آثار الرجوع ، الحكـ بالرجوع لمجحود عمى العقد لبياف أثر آلثار الجحود باليبة،منيما 
في حاؿ تصرؼ الموىوب لو بمحؿ ،  أو بيف المتعاقديف والغيرنفسيـ، بيف المتعاقديف أ لمجحود
و أطرافيا ،  الدعوى أركاف فمبيني ،باليبة دعوى الرجوع لمجحود ونعقد المبحث الثاني ل، اليبة 

 ،القاضي التقديرية فييا، ومف ثـ تقادميا سمطةكذلؾ و  ،مع بياف أسباب الدعوى وعبء اإلثبات 
 بقرارات القضاء العراقي والقضاء المقارف .اإلسبلمي ، و بالفقو مسترشديف في كؿ ذلؾ 

 المبحث األول
 اليبةب الجحودآثار 

وأوؿ اآلثار  ،ترتبت آثاره، في ىبتوالرجوع لمواىب بالقضاء  ، وحكـالجحود إذا ما تقرر       
يرتد ىؿ يكوف لو أثر رجعي وىو الرجوع في اليبة ، ولكف األثر المباشر لمحكـ عمى عقد اليبة ، 

إف كما ، بيف القوانيف المدنية مختمؼ فيو وىذا أـ يقرر مف حيف صدور الحكـ؟ ؟لوقت اإلبراـ
، ومف المعمـو أف ما في ذمة طرفي العقد ، بصورة التزاماتلموجود تظير  آثار الرجوع لمجحود

، إذا فيما بيف المتعاقديف أنفسيـاألوؿ  ، وىي عمى نطاقيفاف التزاما عمى طرؼ فيو حؽ لآلخرك
، إذا تصرؼ الموىوب لو بينيـ وبيف الغيرفيما الثاني ، و اف الموىوب لو لـ يتصرؼ بالموىوبك

د نعق ثبلثة مطالبالمبحث عمى  نا سنقسـ ىذاوعميو فإن،  نيائيا أو غير نيائيتصرفا بالموىوب 
بيف ي لآلثار الناشئة ، ونخصص المطمب الثانالجحود عمى العقدتقرير  ثرألالمطمب األوؿ 

 .فيما بيف المتعاقديف والغير مجحودالرجوع لآثار  المتعاقديف، ونتناوؿ في المطمب الثالث
 ولاأل  المطمب

 عمى العقد لجحودا تقريرأثر 
ىو ترتب آثار الرجوع ،  اليبة  عقدلجحود عمى االرجوع  بسبب لحكـ  المباشراألثر  إف

، ىؿ ىو مف وقت الجحود عمى عقد اليبةب يسري أثر الحكـوقت مف أي  ولكف، بسبب الجحود 
ذات إبطاؿ أنو أـ  ؟ العقد أثرإبطاؿ  أو ما يسمى قانونا و فقيا إقرار الجحود والحكـ بالرجوع

وعميو فإننا ، في ذلؾ قد اختمفت القوانيف المدنية ل  واعتباره كأف لـ يكف؟، مف األصؿ العقد 
، مسترشديف برأي مف تاريخ الجحود  العقد ربطاؿ أثإاألوؿ وىو  لبلتجاهسنخصص الفرع األوؿ 

الثاني  لبلتجاهالثاني الفرع ، ونتناوؿ في ، مع بياف موقؼ المشرع العراقي أوال  الفقو اإلسبلمي
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مع بياف موقؼ المشرع ، ، أي رفع العقد مف األصؿ  هنعقادمف تاريخ اإبطاؿ العقد وىو 
 ، والمشرع الفرنسي. المصري

 الفرع األول
 الجحود تاريخمن  العقد إبطال أثر

الفقو ، ونتناوؿ أوال موقؼ مف تاريخ الجحود  ض في ىذا الفرع إلبطاؿ أثر العقدعر تن
، ومف ثـ نتناوؿ موقؼ القانوف المدني مح الذي يطمؽ عميو ط، وما ىو المصفي ذلؾ اإلسبلمي 

 وعمى التفصيؿ اآلتي :، العراقي الذي أخذ بيذا الحكـ 
   العقد في الفقو اإلسالميأوال : إبطال أثر 

ليست مختصة بالقانوف  ،فقط وليس إبطاؿ العقد ذاتو  ، (ٔ)إف فكرة إبطاؿ أثر العقد       
يطمقوف عمييا مصطمحات  ا، وكانو  كتاباتيـ كثيرا، فقد تناوليا الفقياء المسمموف في المدني فقط

كما األثر المقتصر، أو  المصطمحاتومف ىذه ، المضموف و  ىالمعن، لكنيا تحمؿ نفس متعددة 
أو ىو أف يقتصر  (ٕ) في الحاؿالشرعي ثبوت الحكـ ىو اصطبلحا ومعناه ،االقتصاريسمى ب

 .(ٖ)وىو بيذا المعنى ، يقترب مف معناه المغوي الحكـ عمى زماف ثبوتو ،بدوف أثر رجعي ،

 (٘)األثر الرجعيبمناسبة كبلميـ عف ذلؾ ، و  (ٗ)ىذا المفيوـ اإلماميةفقياء بحث وقد 
، ثبوت الحكـ في الحاؿ  تحت عنواف ،أو الرجوع،  أو الفسخ ،سواء بالبطبلف بوجو عاـ ، 

                                                 

( إذ نص عمى ٕٗٙ( مف المادة )ٔأخذنا تسمية الفرع بيذا المصطمح مف قوؿ المشرع العراقي في الفقرة ) (ٔ)
 ... كاف رجوعو إبطاال ألثر العقد مف حيف الرجوع واعادة لممكو(.)   :أنو 
،  ٕٜٜٔ، دار الفكر ، بيروت ،  ٖمحمد األميف بف عابديف ، حاشية رد المحتار عمى الدر المختار ، ج  ((ٕ

 .ٜٕٙص 
إبراىيـ أنيس منصور ، المعجـ الوسيط ،  يقصد باالقتصار لغة االكتفاء بالشيء فقط، وعدـ تجاوز الحد فيو( (ٖ
 . ٖٛٚ، دوف سنة طبع، ص  ٔ، دوف دار نشر ، ج ٕ، ط
، ص  ٕٔٗٔ، مطبعة خاتـ األنبياء ، قـ المقدسة ،  ٖ، ط  ٕكاظـ الحسيني الحائري ، فقو العقود ، ج  (ٗ)
، األميرة لمطباعة  ٔ، ط  ٙوجداني فخر ، الجواىر الفخرية  في شرح الروضة البيية ، ج ، وما بعدىا  ٜٕٛ

  وما بعدىا. ٜٚ، ص  ٕٓٔٓوالنشر ، بيروت ، 
الحكـ في الحاؿ لتحقؽ عمتو ، ثـ يعود الحكـ القيقرى ليثبت في الماضي تبعا األثر الرجعي ىو ثبوت  ((٘

ص ٜٗٛٔالكويت ، ، ،   ٗ، ج  الفقييةالموسوعة  وزارة األوقاؼ الكويتية ، لثبوتو في الحاضر . ينظر :
ٔٓٚ. 
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عنواف آخر ىو ب ،عف ىذا المبدأ ر بعضيـ مف جانب آخر عب .باالستناد إلى وقت وجود السبب
مف حيف ، ففي بحوثيـ لـ يتطرقوا لمسألة الرجوع منذ إبراـ العقد بؿ  الكاشفية، أو الكشؼ
 .الرجوع

كما في إجازة سمى في اصطبلح القانوف المدني األثر الكاشؼ ، الكاشفية ىي ما يإف  

ال مف وقت ، منذ وقت اإلبراـ  ،الكشؼ عف ترتب آثار العقدبحيث يكوف ، (ٔ)العقد الموقوؼ

 .بوجو عاـة يالرجعي لمتصرفات واألحكاـ الشرع، ىذا فيما يتعمؽ باألثر (ٕ)اإلجازة
، و ما يخص األثر الرجعي جعي لمرجوع ضمف نطاؽ نظرية العقدما يخص األثر الر أما 

أي مف وقت  مف حينو، رفع العقد ة بحثوه تحت عنواف ، فإف اإلمامياتحديدجوع في اليبة لمر 
وىو ما ،  ال مف أصمو ، فقالوا برفع العقد مف حينوأي مف وقت اإلبراـ  أو مف أصمو ،الحكـ 

، فيجعموف مف أصموالعقد  عرفوليس ،  المقرر في الفقو الحنفي ،االقتصاريقترب مف مفيوـ 
بمعنى أف الرجوع في ، ، يرتكز لوقت الرجوع ال وقت االبراـ  مقتصرا لمرجوع في اليبة أثرا رجعيا

أي ،  إبراـ العقدلوقت أثر الحكـ وال يرتد  ، التي تبدأ مف وقت الرجوع،  ةالمدعمى  اليبة يقتصر
، ، ونستطيع التعبير عنو باألثر الفوري  وال يرتد لمماضيفقط ، نحو المستقبؿ يجعؿ لو أثرا 

  .(ٖ)لرجوع في اليبة بسبب الجحودلمحكـ با الرجعياألثر وليس 
االستناد و  ، تحت عنواف االستنادبوجو عاـ األثر الّرجعي فقد بحثوا  فقياء األحناؼ أما       

، أي بأثر رجعي،  ثـ يستند إلى زماف سابؽ ، ومفبداية  الحاؿ فييقصد بو ثبوت الحكـ 
، فأما الحسي فيو ميؿ اإلنساف عمى شيء معتمدا عميو ، واالستناد يفيد معنييف حسي ومعنوي 

                                                 

ي والقانوف ، بحث مقارف بيف الفقو اإلسبلم، رجعية العقد عند فسخو قضاء  د. عباس عمي محمد الحسيني( (ٔ
 .ٓٔ، ص  ٕٕٔٓ،  ٔ، ع  ٗالمدني ، بحث منشور ، مجمة رسالة الحقوؽ ، جامعة كرببلء ، س 

( مف القانوف المدني العراقي : ) إجازة العقد الموقوؼ تكوف صراحة ، أو داللة ، وتستند الى ٖٙٔالمادة )( (ٕ
 الوقت الذي تـ فيو العقد .....(.

 ٔ، ط  ٓٔرياض المسائؿ في تحقيؽ األحكاـ بالدالئؿ ، ج ، عمي محمد عمي الطباطبائي ينظر كؿ مف : ( (ٖ
وجداني فخر ، الجواىر الفخرية  في شرح ،  بعدىاوما  ٕٕٛص ،  ٕٓٗٔ، مؤسسة آؿ البيت إلحياء التراث ، 

 ، وما بعدىا ٜٚ، ص ، مصدر سابؽ  ٙالروضة البيية ، ج 
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، لتحقؽ عمتو ، وذلؾ ما المعنوي فيو ثبوت الحكـ بأثر رجعي ، أي ثبوت الحكـ في الحاؿ وأ
 .(ٔ)تبعا لثبوتو في الحاضرثـ يعود الحكـ القيقرى ليثبت في الماضي ومف 

 دوقد ع ،الذي نحف بصدده اآلف مفيوـ االقتصار عمى خبلؼ مفيوـ االستنادإف  
 .(ٖ)عندىم أحد طرؽ ثبوت األحكاـ ،(ٕ)األحناؼ االستناد

الفقو الحنفي ال يقوؿ باألثر الرجعي فإف  ،جوع في اليبةا بخصوص األثر الّرجعي لمر أم 
في الفقو وىو ما يسمى  ثر العقد،أبؿ يقوؿ بإبطاؿ ، رتد لوقت اإلبراـ، والذي يلمرجوع في اليبة 

ال مف  ،رفع العقد مف حينوبأيضا  وىو ما يعبر عنو أو األثر المقتصر،قتصار، باالالحنفي 
 .(ٗ)أصمو

عمماء عند كؿ مف ، الفقيي البناءفي  اتوافق ؾىناإلى أف ، نخمص مما سبؽ 
فو  ،(ٙ)واألحناؼ، (٘)ماميةاإل ، بحسب ما نراه يشكبلف اتجاىا واحدا ،  ىذيف المذىبيف ا 

                                                 

محمد  ، وأيضا:  ٜٜٜٔ، دار الكتب العممية، بيروت ، ٔشباه والنظائر، طابف نجيـ الحنفي ، األ( ينظر : (ٔ
 .ٜٕٙص ، مصدر سابؽ ، ،  ٖبف عابديف ، حاشية رد المحتار عمى الدر المختار ، ج األميف 

 . ٕٓٚابف نجيـ الحنفي ، األشباه والنظائر، مصدر سابؽ ، ص  (ٕ)
، واالستناد ، والتبييف ، أي أنو مبحوث  االقتصار، واالنقبلب:  طرؽ ثبوت األحكاـ عند األحناؼ أربعة ىي( (ٖ

بخصوص األثر الرجعي فيما يتعمؽ ىذا و عندىـ في نطاؽ التصرفات، واألحكاـ الشرعية، في أكثر مف موضع ، 
ص ، المصدر نفسو ينظر كؿ مف : ،  عند عمماء المذىب الحنفي،  في الّتصرفات واألحكاـ الشرعية بوجو عاـ

( ،  محمد األميف بف عابديف ، حاشية رد المحتار عمى الدر المختار ، مصدر سابؽ، ص ٕٔٚ – ٕٓٚ) 
، دار الفكر ، بيروت ، دوف سنة  ٙ، محمد بف عبدالواحد بف اليماـ ، شرح فتح القدير عمى اليداية ، ج ٜٕٙ

 .ٕٕ٘طبع، ص 
، دار الكتب  ٙفي الفقو النعماني ، ج محمود بف أحمد بف عبدالعزيز بف مازة الحنفي ، المحيط البرىاني ( (ٗ

. كما ينظر : محمد عبلء الديف ، حاشية رد المحتار عمى الدر المختار شرح ٜٕٗ، ص العممية ، بيروت ، 
 .ٛٗٙ، ص  ٖٕٓٓ، ، طبعة خاصة ، دار عالـ الكتب ، الرياض ،  ٕٔتنوير األبصار ، ج

 ص ،مصدر سابؽ ،  ٓٔؽ األحكاـ بالدالئؿ ، ج ( عمي محمد عمي الطباطبائي ، رياض المسائؿ في تحقي(٘
، مصدر سابؽ وجداني فخر ، الجواىر الفخرية  في شرح الروضة البيية ، وما بعدىا ، وكذلؾ ينظر :  ٖٕٓ
 وما بعدىا. ٕٜص 
وما بعدىا ، وينظر  ٚٗ، ص  ٕٔ،  دار المعرفة ، بيروت ،  ٕٔشمس الديف السرخسي ، المبسوط ، ج ( (ٙ

محمود بف أحمد بف عبد العزيز الحنفي ، المحيط البرىاني في الفقو النعماني ، مصدر ، ص  ٕٗٓٓأيضا : 
 وما بعدىا.  ٕٙٗ،  سابؽ
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خذ أ ماوعنيوخصوصا أحكاـ الرجوع فييا وموانعو ،  ،بخصوص التنظيـ الشرعي لعقد اليبة
 عف المذىب الحنفي. اوتحديد،  المشرع العراقي ىذا الحكـ

 والمصري العراقي القانون المدنيموقف : ثانيا
لقد تباينت مواقؼ القوانيف المدنية مف أثر الرجوع في اليبة بسبب الجحود ، عمى 

،  (ٔ)اتجاىيف رئيسيف ىما االتجاه الذي تبناه المشرع العراقي ، والذي أخذه عف مجمة األحكاـ
واالتجاه الثاني ىو ما عميو ،  إليوكما سبؽ وأف أشرنا ، وىو في الحقيقة موقؼ الفقو الحنفي 
ىو ، فيو أوؿ أثر لمرجوع ف،  العراقي موقؼ القانوف المدنيالقانوف المدني المصري ففيما يتعمؽ ب

وىو  ،(ٕ)ال مف األصؿ ،أي مف تأريخ اصدار الحكـ وذلؾ مف حيف الرجوع، إبطاؿ أثر العقد
، ويوافقو فيو الفقو اإلمامي ، الذي يقوؿ بو المذىب الحنفي  المعنى المرادؼ لمفيوـ االقتصار

 وىذا ما نص عميو القانوف المدني العراقي بالقوؿ ،ولكف بتسمية أخرى تحمؿ نفس المضموف 
، ثر العقدطاال ألبإ، كاف رجوعو بالتقاضيأو ، إذا رجع الواىب في ىبتو بالتراضي  ):عمى أنو

 .(ٖ)واعادة لممكو( ،مف حيف الرجوع 
مر سيوفر ىذا األومف ثـ فإف  ،أي إبطاؿ آثار العقد مف حيف تقرير الرجوع لمجحود 

في ،  لمغير، أو البحث عف أحكاـ حمائية أخرىدوف إجراءات ، الحماية البلزمة لحقوؽ الغير
التي رتبيا لحقوؽ فا ،، كما ىي الحاؿ في القانوف المدني المصري  القواعد العامة لمقانوف المدني

مف آثار  مأمفتكوف في ، قرار الرجوع بسبب الجحودلحيف إ، ىوب لو مف وقت ابراـ العقد المو 
 .(ٗ)الرجوع السمبية عمييـ

                                                 

 .ٖٚٚ، ص  ٕٓٔٓ، دار الثقافة لمنشر والتوزيع ، عماف ، األردف ، ٔسميـ رستـ باز ، شرح المجمة ، ط( (ٔ
 .ٓٙالعقود المسماة ، مصدر سابؽ ، ص د. حسف عمي الذنوف ، شرح القانوف المدني العراقي،  (ٕ)
( مف القانوف المدني العراقي : وقد كاف أصؿ النص في مشروع القانوف ٕٗٙ) ( مف المادةٔ( تأصيؿ الفقرة )(ٖ

( وكانت تنص عمى عبارة: )في المستقبؿ( ، ومف ثـ تـ ابداليا بعبارة : ).. ٓٓٙالمدني العراقي ، تحمؿ الرقـ )
وعبدالعزيز  ضياء شيت خطاب و إبراىيـ المشاىدي ، و عبدالمجيد الجنابيمف حيف الرجوع..( حوؿ ىذا ينظر: 
، القانوف المدني مع مجموعة األعماؿ التحضيرية ، مصدر سابؽ ، ص  الحساني و غازي إبراىيـ الجنابي

ٖٔٙ. 
( مف القانوف المدني ٔٗ٘( وقد أخذت بعض القوانيف المدنية بموقؼ المشرع العراقي، ينظر : المادة )(ٗ

الواىب مف حيف تمامو ، وذلؾ دوف إخبلؿ بالقواعد الكويتي:) يترتب عمى الرجوع إعادة الموىوب إلى ممؾ 
 المتعمقة بالتسجيؿ( .
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ف اىب ألمو  ........)أنو: إذ قضىموقؼ القانوف المدني أعبله اقي وقد أيد القضاء العر 
كاف لمواىب حؽ الرجوع عند تحقؽ  ،ىف لـ يكف يرضفإ لو ، يرجع في اليبة برضاء الموىوب

بنوع خاص  يعد ونلـ يوجد مانع مف الرجوع ، وحيث أ ما ،لمرجوع في اليبة، السبب المقبوؿ 
 ،بما يجب عميو نحو الواىب ،ب لو اخبلال خطيراو ىمو ف يخؿ ال، أفي اليبةسببا مقبوال لمرجوع 

رجع الواىب في ىبتو  إذا ون، وحيث أبحيث يكوف ىذا االخبلؿ مف جانبو جحودا غميظا
 .(ٔ)......(ابطاال ألثر العقد مف حيف الرجوع واعادة لممكوكاف رجوعو  ،بالتراضي أو بالتقاضي

الجحود بسبب ، بالرجوع يتطابؽ في أثر الحكـ ، نخمص إلى أف موقؼ المشرع العراقي 
اإلمامي ، والمذىب الحنفي ، وىو الرأي  يفكؿ مف المذىبموقؼ مع أو غيره مف األسباب ، ، 

الذي ترتب لو حؽ عمى الموىوب ، في ، الراجح بحسب ما نراه ؛ ألنو يوفر جانب حمائي لمغير 
 .والرجوع فيو بسبب الجحود، المدة بيف إبراـ عقد اليبة 

 الفرع الثاني
 العقد من تاريخ انعقادهأثر إبطال 

أي ابطاؿ العقد مف تاريخ ،  عقد اليبة كأف لـ يكفاعتبار مفيوـ نتناوؿ في ىذا الفرع 
ومف ،  القانوف المدني المصريو ، تبنتو بعض المذاىب اإلسبلمية وىو االتجاه الذي انعقاده ، 

كأف لـ ، بعد تقرير الرجوع لمجحود عد عقد اليبة أنو  إذ ،سار عمى نيجو مف القوانيف المدنية 
ا يعبر عنيا في وىو م ،(قاعدة االنعطاؼ) ،الفقو االسبلمي، وىو تطبيؽ يطمؽ عميو في (ٕ)كفي
 ( ، االستناد الحنفي)محي طوالمرادؼ لمص، القانوني لمحكـ  ثر الرجعيو القانوني األقالف

 ،(ٗ)العقد فسخ الحاؿ في ؾوكذل، (ٖ)بطبلف العقدفيكوف أثره كما في ،  (ماميواالنكشاؼ اإل)
 :  يتاآل ؿعمى التفصيوالقانوف المدني المصري و ، مفقو اإلسبلمي رأي آخر لفي ونرى ذلؾ 

                                                 

 (، )قرار غير منشور(.ٜٕٔٓ/ٚ/ٔ( ، في )ٜٕٔٓ/ ب/ٛٗٗٔمحكمة بداءة الديوانية ، رقـ )قرار  ( (ٔ
) يترتب عمى الرجوع  ( عمى أنو:ٖٓ٘( مف المادة )ٔفقد نص القانوف المدني المصري في الفقرة )( (ٕ

 أو بالتقاضي أف تعد اليبة كأف لـ تكف...(بالتراضي، 
( مف القانوف المدني ٗٗٔ – ٔٗٔ( مف القانوف المدني العراقي ، المواد )ٓٛٔ – ٚٚٔ( ينظر : المواد )(ٖ

 المصري.
( مف القانوف المدني ٔٙٔ – ٚ٘ٔ( مف القانوف المدني العراقي، المواد )ٓٛٔ – ٚٚٔينظر: المواد ) ((ٗ

 المصري.
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 في الفقو االسالمي من تاريخ االنعقاد أوال : اعتبار العقد كأن لم يكن 
إف ىذا االتجاه في الفقو اإلسبلمي عمى خبلؼ االتجاه في الفقو الحنفي ، فقد أخذ باألثر 

، وىو المعنى  االسبلمي عندىـ باالنعطاؼوىو ما يسمى في اصطبلح الفقو ، الرجعي لمرجوع 
لقد تداوؿ الفقياء المسمموف مصطمح االنعطاؼ ، ، و  لبلقتصار الذي سبؽ وأف تناولناه المخالؼ

السرياف مف : واصطبلحا ىو، (ٕ)، وعطفت أي ممتوأصميا عطؼ،  (ٔ)لغة الميؿ والتحوؿ وىو
الوارد في أصوؿ  االستصحابيكوف عكس معنى ، المعنى  وىو بيذا، الماضي  إلىالحاضر 

، وىو  (ٖ)(عمى أساس عدـ ثبوت مزيمو، استدامة حكـ سابؽ في زماف الحؽ ، الذي ىو:)الفقو 

: ) أف يثبت الحكـ في الحاؿ ثـ ىواالستناد  وـ االستناد عند األحناؼ ويتطابؽ مع مفي
 . (ٗ)يستند(

 ،الرجعيثر بحثوا األ، (ٚ)، والحنابمة(ٙ)، والشافعية(٘)المالكيةوىـ كؿ مف  الجميورفقياء إف      
 ، ىذه القاعدةتحت عنواف ،  بحثوهالمالكي المذىب ، فعمماء (نعطاؼاال)تحت عنواف  ،الرجعي

لذلؾ البيع  وضربوا مثاال ،التي تتخرج منياو  ، قوىا عمى العديد مف الفروع الفقييةطبقد  و
فعمى  أـ مف حيف اإلمضاء ؟ ؟مف حيف العقد يعدفيؿ ، إذا أمضاه مف لو الخيار ، بالخيار 

وىو نفس مضموف  ،فيذا ىو االنعطاؼ ، القوؿ الذي يذىب إلى أف البيع نافذ مف حيف العقد
 ة .المدني فيانو المقرر في الق ، (ٛ)األثر الرجعي

 
                                                 

 .ٜٕٗ، مصدر سابؽ ، ص  منظورابف ( (ٔ
 .ٙٔٚإسماعيؿ بف حماد الجوىري ، معجـ الصحاح ، مصدر سابؽ ، ص ( (ٕ
دوف عدد طبعة دار السنيوري ، بغداد  ( د. مصطفى إبراىيـ الزلمي ، أصوؿ الفقو في نسيجو الجديد ،(ٖ
 .ٖٛٚ، مصدر سابؽ ، ص  ٔإبراىيـ أنيس منصور ، المعجـ الوسيط ، ج،  ٙٛٔ، ص   ٕ٘ٔٓ،

 ٕٓٚابف نجيـ الحنفي ، األشباه والنظائر، مصدر سابؽ ، ص ( (ٗ
أحمد بف عمي المنجور ، شرح المنيج المنتخب إلى قواعد المذىب ، دوف عدد طبعة ، دار الشنقيطي ، ج ( (٘
 .ٕٔٛ، دوف سنة طبع ،  ص  ٔ
 ٜٜٗٔ، مؤسسة الكتب الثقافية ،  ٔجبلؿ الديف السيوطي ، األشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية ، ط ((ٙ

 .ٔٗ، ص  ٜٜٗٔ
 .  ٕ٘ٙ( ، ص ٙٔٔعبدالرحمف بف رجب الحنبمي ، القواعد في الفقو االسبلمي ، دار الفكر ، القاعدة )  ((ٚ
 .ٓٛٔد المذىب ، مصدر سابؽ ، ص أحمد بف عمي المنجور ، شرح المنيج المنتخب إلى قواع( (ٛ
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  القانون المدني المصريموقف : ثانيا
 ، بخصوص أثر الحكـ بالرجوع لعذر الجحود  ،موقؼ المشرع المصريفيما يتعمؽ ب أما

عف المشرع المصري فقد عبر ،  الذي سبؽ وأف بيناه موقؼ المشرع العراقي عمى خبلؼنو فإ

) يترتب عمى  :أنو عمى، فقد نص (ٔ)(كأف لـ تكف)عف الرجوع باليبة لمجحود ذلؾ بالقوؿ 
فإذا رجع الواىب في اليبة سواء كاف   (اليبة كأف لـ تكف أو بالتقاضي أف تعد، الرجوع بالتراضي
ذا كاف لمفسخ أثر رجعي فيما بيف  ،فإف اليبة تنفسخ، أو بالتقاضي  ،رجوعو بالتراضي وا 

 .(ٕ) المتعاقديف فإف اليبة تعتبر كأف لـ تكف
مف حيث ، والبطبلف  الفسخ  مقتضىفالمبلحظ أف المشرع المصري أعطي الرجوع  
وقد نيجت بعض القوانيف المدنية ، في الحقيقة الرجوع يختمؼ عنيما طبيعة وآثارا  ولكفاآلثار ، 

سواء  ف الرجوع في اليبةأ ذىب إلىاء عمى ما سبؽ وبن ، (ٖ)العربية نيج المشرع المصري
بالنسبة  ، أـسواء بالنسبة لممتعاقديف ،يكوف بأثر رجعي أو غيره مف أعذار الرجوع ، ،لمجحود
عند مف يذىب إلى  ىو أف أساس الرجوعب في استناد الرجوع لمماضي، ولعؿ السب،  (ٗ)لمغير

ف بوجو عاـ فبل يكو ، أما الرجوع والفسخ كما ىو معموـ ذو أثر رجعي،  (٘)الفسخ ىذا الرأي ىو
، كأصؿ عاـ   مف العقود غير البلزمة وبوصفواليبة عقد في مف آثاره األثر الرجعي أبدا ، 

 في العقد ليس فيو أثر رجعي أصبل؛ ألف الرجوع ؛ (ٙ)باألثر الرجعي لمرجوع تأثرفيفترض أنو ال ي
 .ألنو عقد نافذ غير الـز فيطبؽ عميو نظاـ الرجوع ال الفسخ أصبل؛

                                                 

 .ٕٛٓ، مصدر سابؽ ، ص  ٘د. عبدالرزاؽ السنيوري ، الوسيط في شرح القانوف المدني ، مجمد  (ٔ)
 ( مف القانوف المدني المصري.ٖٓ٘المادة )( مف ٔالفقرة )( (ٕ
المدني الميبي ، ( مف القانوف ٕٜٗ( مف القانوف المدني السوري ، المادة )ٔٚٗينظر كؿ مف : المادة )( (ٖ

 ٓ ( مف القانوف المدني األردنيٓٛ٘المادة )
 وما بعدىا.ٔٚٔد. محمود جماؿ الديف زكي ، مبادئ القانوف في العقود المسماة ، مصدر سابؽ ، ص ( (ٗ
حسف عمي الذنوف الذي يقوؿ : ) ليس  الدكتوريذىب اتجاه فقيي إلى عد الرجوع باليبة فسخا ليا ، ومنيـ ( (٘

نما يرجع  الرجوع في حقيقة األمر والواقع إال فسخا لمعقد ، ولكنو فسخ ال يرجع إلى اخبلؿ بتنفيذ االلتزامات ، وا 
إلى طبيعة العقد ، وليذا نقوؿ أنو فسخ مستمد مف العقد نفسو ال مف أمر خارجي عنو ( ينظر : د. حسف عمي 

 .ٓٙف المدني العراقي ، العقود المسماة ، مصدر سابؽ ، ص الذنوف ، شرح القانو 
 وما بعدىا. ٘ٛٗ( د. اسماعيؿ عبدالنبي شاىيف ، إنقضاء العقد باإللغاء والرجوع ، مصدر سابؽ ، ص (ٙ
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يحكـ ، نص في القانوف المدني  عدـ وجود، ىنا ىي عمميا ولكف المشكمة التي تبرز  
 األثرعماؿ إلى أف إ (ٔ)القانوني الفقورأي في  يذىبولذلؾ  ،سبة لمغيرثار الرجوع في اليبة بالنآ

عمى ، لى سقوط الحقوؽ التي اكتسبيا الغير مف الموىوب لو يؤدي إال بد أف  ،الرجعي لمرجوع
 . عمييا آثار فسخ العقد، باعتبار أنيا سيجري   بحسف نية قبؿ الرجوع ، الماؿ الموىوب

ة ، فضبل عف أنو حسني النيعمى حقوؽ الغير ، وال يخفى ما في ذلؾ مف خطورة  
عف التعامؿ مع ، وقد يؤدي أيضا إلى إحجاـ الغير، مبلتاسيؤدي حتما إلى تيديد استقرار المع
، جوع الواىب في ىبتو مف ر وقمقا ، خوفا التي تحت يديو الموىوب لو ، بخصوص أمواؿ اليبة 

لى أف يصبح الماؿ مما يؤدي بدوره إ،  قد تدفعو الظروؼ فييا إلى الرجوع  في أية لحظة
 .عمى أقؿ التقديرات  مف الناحية العممية، الموىوب خارج دائرة التعامؿ 

ويبقى في حاؿ مف يممؾ وال يممؾ في الوقت  مموىوب لولضرر بالغ ب كما أنو يتسبب  

ولذا فقد انقسـ الفقو القانوني  ،(ٕ)في أحياف أخرى المصمحة العامة عمىقد يؤثر  و، نفسو 
  ىذه المسألة عمى اتجاىيف :المصري حوؿ 

 عمال األثر الرجعيإل المؤيد: االتجاه األول  - 1
إعماؿ األثر  بضرورة -كأف لـ تكف  –قوؿ المشرع  (ٖ)ىذا االتجاهأصحاب يفسر       

 ،التي اكتسبيا الغير عمى الماؿ الموىوب، ا يؤدي بدوره إلى سقوط الحقوؽ الرجعي لمرجوع ، مم
 .فالحكـ واحد  ،أـ بالتقاضي ،لتراضية ، وسواء تـ الرجوع باحتى لو كاف ىذا الغير حسف الني

وأصحاب ىذا الرأي ، وال يخفى ما في ذلؾ مف خطورة عمى حقوؽ الغير حسف النية 
، ( مف المشروع التمييدي ٚٛٙمف المادة ) ايوجيوف النقد لممشرع المصري الذي ألغى شطر 

( مف القانوف المدني المصري النافذ ، والتي تشير إلى عدـ اإلخبلؿ بما ٖٓ٘)والمقابمة لممادة 

 ف نصايتضمإذ كاف المشروع التمييدي لمقانوف المدني المصري  (ٗ) اكتسبو الغير بحسف نية

                                                 

 .ٓٗٙ، ص  السابؽالمصدر ( (ٔ
 .ٛٚٔد. مصطفى أحمد عبدالجواد حجازي ، أحكاـ الرجوع القضائي في اليبة ، مصدر سابؽ ، ص ( (ٕ
 ٖٕٔ، مصدر سابؽ ، ص  ٘وىـ كؿ مف د. عبد الرزاؽ السنيوري ، الوسيط في شرح القانوف المدني ، ج( (ٖ

 . ٖٙٔوما بعدىا ، د. محمد كامؿ مرسي ، العقود المسماة ، مصدر سابؽ ، ص 
، وكذلؾ د. جماؿ الديف طو العاقؿ ، مصدر سابؽ ،  ٕٕٙد. ياسر الصيرفي ، مصدر سابؽ ، ص  نقبل عف :  (ٗ)

 .ٕٔ٘، ص 
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( مف ٚٛٙالمادة )( مف ٔالفقرة )والتي تقابؿ ، ( ٖٓ٘مف المادة ) (ٔ)ضمف الفقرة  اصريح
:) يترتب عمى الرجوع في اليبة بالتراضي أو بالتقاضي أف تعّد أنو  عمىالمشروع التمييدي تنص 

ولكف العبارة ،  (ٔ)اليبة كأف لـ تكف ، وذلؾ دوف إخبلؿ بما كسبو الغير حسف النية مف حقوؽ(
 حذفت وال يظير بحسب األعماؿ التحضيرية أيف وكيؼ ولماذا حذفت؟ كانت قد األخيرة 

لمقواعد المقررة بيذا الشأف ، فيمكف إعماليا رغـ  ليست إال تقريرا ،العبارة المحذوفة كف ول
أنو مف : قائبل ؾ ويستدر  ، حذفيا ، مع مراعاة القواعد التي تسري عمى اليبة بوجو خاص

فيما ذىب أصحاب  (ٕ)ىو الذي أدى إلى حذؼ العبارة، المحتمؿ أف وجوب مراعاة ىذه القواعد 
نا ٖٓ٘حماية لمغير نقترح تعديؿ المادة ) : (ىذا االتجاه إلى القوؿ  ( بإضافة العبارة المذكورة ، وا 

يذىب جانب  وبيذا الشأف ، (ٖ)نرجح مع بعض الفقياء أف عدـ ذكرىا كاف نتيجة خطأ مادي(
أف الرجوع في اليبة سواء تـ ، ) يمكف القوؿ بوجو عاـ  :مف الفقو المصري ، إلى القوؿ 

، تجب حماية الغير حسف النية  ليس لو أثر رجعي بالنسبة لمغير، بؿ، أو بالتقاضي ، بالتراضي 

 . ٗ))لمقواعد المقّررة في ىذا الشأف( وفقا
 : الحد من األثر الرجعي بتطبيق القواعد العامةاالتجاه الثاني  - 2

التي تقضي بضرورة  ،إلى ضرورة إعماؿ القواعد العامةيذىب  (٘)الثاني االتجاه     
بيف ، ز أصحاب ىذا االتجاه وعميو فقد مي، حسف النية مغير ل الحقوؽ المكتسبةعمى  المحافظة

ىو عمـ المتعاقد ، النية أو سوء أف معيار حسف  ، عمما ئياأو سي، ما إذا كاف الغير حسف النية 
يكوف ، تعد اليبة كأف لـ تكفإف القوؿ ،  فنشأ عف ذلؾ التمييز، بقياـ عذر الرجوع مف عدمو 

 .(ٙ)ثار البطبلفآأثره نفس ، لمجحودلرجوع ا

                                                 

 .ٜٕ٘، مصدر سابؽ ، ص  ٗمجموعة األعماؿ التحضيرية لمقانوف المدني المصري ، ج  (ٔ)
 .ٕٔٔ، مصدر سابؽ ، ص  ٘د. عبد الرزاؽ السنيوري ،شرح القانوف المدني ، الوسيط ، مجمد   (ٕ)
 .ٕٛٙد. جماؿ الديف طو العاقؿ ، مصدر سابؽ ، ص  نقبل عف :  (ٖ)
 .ٕٔٔ، مصدر سابؽ ، ص  ٘د. عبد الرزاؽ السنيوري ، شرح القانوف المدني ، الوسيط ، مجمد   (ٗ)
د. قريب منو :  و، ٕٙٙياسر الصيرفي ، الغاء التصرؼ القانوني ، مصدر سابؽ ، ص  ( وىـ كؿ مف : د.(٘

 وما بعدىا. ٖٗعبدالجواد حجازي ، أحكاـ الرجوع القضائي في اليبة ، مصدر سابؽ ، ص مصطفى أحمد 
في زواؿ التصرؼ  يتفقافرغـ أف كؿ مف البطبلف والرجوع  ،  ممكفالتمييز بيف البطبلف والرجوع إف ( (ٙ

: فمف حيث السبب فسبب البطبلف اختبلؿ فيما يمي ا مبإالمكاف أف نوجز الفروؽ الجوىرية بيني أف، إال القانوني 
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، مف حيث انحبلؿ عقد  (ٔ) ضامف حيث ىذا األثر أي والفسخالبطبلف مف جانب آخر فيو يشبو 
ر ال يعني مطمقا اثىذه النظـ في بعض اآلإف تشابو ، ، مع ضرورة أف ننبو بأثر رجعي اليبة

 .(ٕ)وحدة ىذه النظـ القانونية
، ف حقوؽ الغير ال تتأثر مع ذلؾ في حالة الرجوع بالتراضي ، فإذا لـ يؤخذ بيذا الرأي وا  

، عرضف الضامف ال يتوذلؾ تطبيقا لقاعدة أ، رغـ عموـ النص عمى اعتبار اليبة كأف لـ تكف

ع باتفاقو فالموىوب لو ال يستطي ، (ٖ)تـ مف جيتو فسعيو مردود عميو ف مف سعى في نقض ماوأ
ألف ىذا األمر تأباه قواعد  ؛ف يقضي عمى الحقوؽ التي رتبيا الغيرأ، مع الواىب عمى الرجوع 

  .القانوف المدني
ذا أراد الواىب نو إ)أ: مصري ، فقد قررت محكمة النقضوىذا ما يذىب لو القضاء ال

، ف ىذا يكوف إقالة مف اليبة فإ، معو الموىوب لو عف ىذا الرجوع  وتراضى، الرجوع باليبة 
كأف لـ اليبة  فتعد ، ثر رجعي، غير أف اإلقالة بنص القانوف ليا أتمت بإيجاب وقبوؿ جديديف

قاـ دعواه بطمب الرجوع في اليبة الصادرة منو أف الطاعف قد ، وكاف الثابت ألما كاف ذلؾ . تكف
                                                                                                                                            

أركاف العقد ، أما في الرجوع فالسبب عدـ لزـو العقد ، إما لوجود الخيار ، أو طبيعة العقد تقتضي ذلؾ ،  وأما =
مف حيث الوقت فالبطبلف يتزامف مع االنعقاد، أما الرجوع فبعد نشوء العقد صحيحا ، وأما مف حيث السمطة 

إذ ال يممؾ القاضي سمطة تقديرية في تقرير البطبلف ، ولممحكمة أف تقضي بالبطبلف مف التقديرية لمقاضي ، 
القاضي التقديرية : ينظر : د. محمد حسيف منصور ،  لسمطةتمقاء نفسيا ، أما في الرجوع ففيو مجاؿ واسع =

أحمد الصيرفي ، وما بعدىا، د. ياسر  ٛٛٔالنظرية العامة لبللتزاـ ، مصادر االلتزاـ ، مصدر سابؽ ، ص 
 وما بعدىا . ٜٕ٘إلغاء التصرؼ القانوني ، مصدر سابؽ ، ص 

 ا ،رغـ تشابو كؿ مف الفسخ والرجوع أنيما يقعاف بعد إبراـ العقد صحيح ممكفالفسخ والرجوع ( التمييز بيف (ٔ
خيار ، أو إرادة إال أف الفسخ يدور مدار االخبلؿ بااللتزامات التعاقدية ، بينما الرجوع قد ينشأ عف وجود ال

بالعقود الممزمة المتعاقد المنفردة ، إذا كاف مف العقود غير البلزمة ، مف جانب آخر فإف نظاـ الفسخ يتعمؽ 
، بينما الرجوع حكـ خاص يتعمؽ بعقد اليبة ، ينظر : د. عبد المنعـ فرج الصدة ، نظرية العقد في  لمجانبيف

 وما بعدىا. ٗٚ٘، ص ٜٗٚٔضة العربية ، الببلد العربية ، دوف عدد طبعة ، دار الني
 .ٗٛٔد. أكثـ أميف الخولي ، العقود المدنية ، مصدر سابؽ ، ص ( (ٕ
أف مف يفعؿ مضمونو نى معل وىي تشير( مف مجمة األحكاـ العدلية ٓٓٔ)المادة ىذه القاعدة وردت في ( (ٖ

فعبل ، أو يتصرؼ تصرفا ،  عميو أف يتحمؿ ما يتولد عنو مف نتائج ومسؤوليات ، فمف يعقد عقدا يجب عميو 
الوفاء بو ، وال يحؽ لو االمتناع عف الوفاء بو ، حوؿ تفسير ىذه القاعدة ، ينظر : سميـ رستـ باز ، شرح المجمة 

، نظرية العقد، دوف عدد طبعة ، دار المطبوعات ، وأيضا : د. محمد أحمد سراج ٕ٘، ص  مصدر سابؽ
 . ٕٕٗ، ص  ٜٛٛٔالجامعية ، اإلسكندرية ، 
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ماـ محكمة االستئناؼ بطمبات ، أاألوؿ ومثؿ المطعوف ضده الثالث ،لممطعوف ضدىـ الثبلثة
ذا وا  اليبة كأف لـ تكف بالنسبة لو،  فتعد ، فقد تـ التراضي بينيما عمى الرجوع في اليبة، الطاعف 

لى مما جره إ باألوراؽ لـ يعمؿ الحكـ المطعوف فيو أثر ذلؾ التراضي، فأنو يكوف خالؼ الثابت
 . (ٔ)(الخطأ في تطبيؽ القانوف

المبلحظ عمى القرار السابؽ أف القضاء المصري قد عد الرجوع الرضائي إقالة ، وىو 
بصورة منفردة في  رغـ أف المشرع المصري لـ ينظميابالصحيح بيذا المقدار ، إال أف االقالة 

عقدا جديدا بحؽ الغير ، فبل يتأثر حينيا الغير بيذا الرجوع ، تعد  القانوف المدني المصري
ما أنيا تعد فسخا بيف المتعاقديف ، فيطبؽ عميو األثر الرجعي ، ومف الواضح أف ك االتفاقي ،

اإلقالة بيف الطاعف والمطعوف ضده ، ال يتأثر بيا المطعوف ضدىـ اآلخروف ، فيي عقد بيف 
فتعد الطاعف والمطعوف ضده األوؿ فقط ، فتكوف اليبة كأف لـ تكف ضده فقط لقوؿ المحكمة )...

 تكف بالنسبة لو ...(.اليبة كأف لـ 
و ، مف القوانيف المدنية ومف سار عمى نيج ، إف موقؼ المشرع العراقينخمص إلى 

مف موقؼ المشرع المصري ، فقد كاف مف األفضؿ عدـ ، ووضوحا لعمو أكثر رجحانا  العربية
نما باألثر الفوري لو وقت  جوع مفأي يرتب آثار الر ،  (ٕ)االعتداد باألثر الرجعي لمرجوع ، وا 

براـ ، مثمما فعؿ الفقو الحنفي والقوانيف العربية التي تأثرت بو، حرصا تمامو،  ال مف وقت اإل
، إال مف وقت صدور حكـ  النية لو ، والذي ال يمكف القوؿ بأنو سيءعمى مصمحة الموىوب 

واىب لعدـ استناد ال، بالرجوع في اليبة، إذ يمكف أف يعتقد بأف القاضي سوؼ ال يحكـ بالرجوع 
، فيمتنع حينيا الرجوع  مف الرجوع اإلى عذر مقبوؿ يبرره ، أو العتقاد الواىب أف ىناؾ مانع

 .(ٖ)امطمق
 ثالثا : موقف القانون المدني الفرنسي 

عف موقؼ كؿ مف المشرع العراقي والمصري ، إذ ، إف المشرع الفرنسي موقفو يختمؼ 
فعقد اليبة في ، فييما يختمؼ عما ىو موجود أف المشرع الفرنسي ، نظـ عقد اليبة تنظيما 

                                                 

د. أنور طمبة ، العقود مشار لو عند ، (ٕٜٛٔ/ٕ/ٕٙؽ ، في )  ٚ٘س  ٜٕٙٔ  رقـ مصري: نقض( (ٔ
 .ٖٔٔالصغيرة ، مصدر سابؽ ، ص 

 .ٛٙٔاليبة ، مصدر سابؽ ، ص د. مصطفى أحمد عبدالجواد حجازي ، أحكاـ الرجوع القضائي في  (ٕ)
 .ٛٙٔ، ص  نفسومصدر ال ((ٖ
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لـ يتأثر كثيرا ، بتشريعات  و، كما أن -كما سبؽ القوؿ  –القانوف المدني الفرنسي عقد الـز 
، فقد مزج بيف أحكاـ الفقو العراقي مثبل بالمقدار الذي تأثر بو القانوف المدني ، أخرى غيره 

، في كثير مف بالقانوف المدني الفرنسي  تأثر وكبلىما، المصري  االسبلمي والقانوف المدني
 . ، وعمى وجو الخصوص اشتراط سبب لمرجوع في اليبة أحكاـ عقد اليبة

 مف الإ ثاراآ ينتج ال، في القانوف المدني الفرنسي  الجحود بسبب ةاليب في الرجوع فإ
ويصدر حكـ  الدعوى تجاب يوـ مف الإ، الغير حؽ في نافذا ليس ثراأل وىذا ، الدعوى رفع يوـ

القانوف  في،  عميو المنصوص المبدأ في مكرس ىو وكما،  عميو المتعارؼ مف نوا  و ،  (ٔ)بالرجوع
 وكأف فيو، استمميا التي الحالة إلى يءالش ارجاع ىو أف أثر فسخ العقد ،المدني الفرنسي 

 غفاؿإ المشرع يستطع لـ ، اليبة في الرجوع حالة في ولكف،  (ٕ) بداأ موجودا يكف لـ االلتزاـ
 الرجوع حاالت كؿ عمى شامؿ حكـ طبلؽإب بدورىا تسمح ال التي،  نصاؼواإل العدالة قواعد
 تيف ىما :حال بيف المشرع ميز إذ ،باليبة 

 العقدالتي يفرضيا  شروطال في داخل لسبب الرجوعالحالة األولى :  - 1
 يكوف عندما الغير عمى نافذ اليبة في الرجوع فأ ، لقد نص القانوف المدني الفرنسي

في حالة قانوف المدني الفرنسي أنو ال ذىب، فقد التي يفرضيا العقد  االلتزامات تنفيذ عدـ لسبب
لى عمى الموىوب لو ، تعود األمواؿ إ الرجوع عف اليبة بسبب عدـ تنفيذ الشروط المفروضة

شخاص واىب تجاه األموىوب لو ، ويكوف لمأو رىف مف فعؿ ال، الواىب خالية مف أي عبء 
التي يحؽ لو بيا تجاه  لعقارات كؿ الحقوؽ اآلخريف الذيف تعامؿ معيـ الموىوب لو و الحائزيف 

موىوب لو في مواجية الطرؼ الثالث ، ال بمعنى أف الواىب يحؿ محؿ،  (ٖ)الموىوب لو نفسو
يفرضيا العقد  ويبلحظ عمى الحكـ السابؽ أف المشرع أعطى حكما لسبب عدـ تنفيذ الشروط التي

 وىو حكـ يعطي الرجوع أثرا رجعيا ، وىذا الحكـ يستمد قوتو مف الشرط.

                                                 

(1) MM.DALLOZ,  jurisprudence general, supplement au repertoire de legislation  et 
de jurisprudence, TOME CONQIEME, paris 1980, p152. 

 .( مف القانوف المدني الفرنسئٜٕٕ( المادة )(ٕ

) فً حانة انزجُع عه انٍثة تسثة عذو تىفٍذ انشزَط  :( مف القانوف المدني الفرنسي ٜٗ٘( المادة )(ٖ

انمفزَضة عهى انمٌُُب نً  تعُد األمُال إنى انُاٌة خانٍة مه أي عةء أَ رٌه مه فعم انمٌُُب نً ، 

 ً تٍا تجاي انمٌُُب نً وفسً(.ٌَكُن نهُاٌة تجاي األشخاص انثانثٍه انحائزٌه انعقارات كم انحقُق انتً ٌحك ن
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 األسبقية في التصرفالحالة الثانية :  - 2
 يجرييا التي التصرفات عمى ثرأ يأ لمرجوع ميسمف الحالة السابقة ، ف العكس عمى 
، وىذا ما أف تكوف سابقة لتاريخ نشر طمب الرجوع عف اليبة  لسبب ىو،  (ٔ)روالغي المستفيد

عمى أنو : )  ، فقد نص،  نص عميو القانوف المدني الفرنسي صراحة ، ورتب جزاء عمى مخالفتو
و ال بالرىوف ، بالتصرفات التي يقوـ بيا الموىوب لو ، ال يمس الرجوع عف اليبة بسبب العقوؽ 

ف تكوف سابقة ، شرط أثقؿ بيا موضوع اليبة ، التي قد يكوف قد أة العقارية وسائر األعباء العيني
مواؿ ، وفي حاؿ ي مكتب الرىونات في مكاف وجود األف، لتاريخ نشر طمب الرجوع عف اليبة 

بعد ، اء التي قد يكوف تصرؼ بيا شيمـز الموىوب لو برد قيمة األي، حصوؿ الرجوع عف اليبة 

 . (ٕ)اعتبارا مف تاريخ تقديـ طمب الرجوع(، ، كما يمـز بالثمار خذ بعيف االعتبار وقت الطمب األ
 التصرفات عمى يؤثر ال، في ىذه الحالة  الجحود بسبب اليبة في الرجوع فإف وعميو،

 اليبة عيف مف تثقؿ فأ يمكف التي خرىاأل عباءواأل،  الرىوف عمى وال،  لو الموىوب بيا قاـ التي
 ىامش عمى تسجؿ التي،  دعوى الرجوع لمجحود ل سابقة التصرفات ىذه كؿ تكوف فأ شريطة، 
 ، حينيا اليبة متمقي ضد خيرةاأل ىذه رفع وتـ،  الدعوى تسجيؿ قبؿ ذلؾ تـ فإذا،  ةاليب سند
العيف كذلؾ  تصرؼ فيو في وقت رفع الدعوى ، وثمار الذي يءالش قيمة يعيد فأ،  عميو يجب

 ف يكوف محؿ انييارأوال يمكف ،  امطمق االغير قد اكتسب حقف أ إذ،  (ٖ)مف تاريخ رفع الدعوى
 ، لكي يفقدوا حقا قد اكتسبوه اس سببلي ، ف الرجوع في اليبةإبسبب جحود الموىوب لو ، وعميو ف

ف أايذاء المتصرؼ ليـ، و  مف، ف يتمكف الموىوب لو بفعمو ، أوال انصافا ، لف يكوف عدال  و

 .(ٗ)ال عميوإقع يف أال يجب ا الجزاء وىذ عمى الموىوب لو ،، فقط  جزاءيكوف  ةالرجوع في اليب
 
 

                                                 

(1) M.DALLOZ & M.Armand DALLOZ avec collaboration de Édouard DALLOZ fils, 
Charles VERGÉ , jurisprudence,  de legislation et doctrine 1865 PARIS, p51 

 مف القانوف المدني الفرنسي . (ٜٛ٘(  المادة )(ٕ
 (3) M.le baron GRENIER, Traité des donations, des testaments et toutes autre 
dispositions gratuites, Quatrieme édition, Tome premier, Bruxelle. P198. 
(4)M.Pothier , oeuvres posthumes, Tome second , M.DCC LXXVIII, p507 
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 المطمب الثاني
 بين المتعاقدين اليبةب الجحودآثار 

 إف الرجوع لمجحود يترتب عنو آثار بيف المتعاقديف ، وىي تبرز لموجود عمى شكؿ 
ثار الجحود بيف نخصص ىذا المطمب آلوحقوؽ في ذمة المتعاقديف ، وعميو فإننا ، لتزامات ا

، الواىبوالتزامات حقوؽ مف ىذا المطمب لفرع األوؿ نتناوؿ في ال فإنناـ ، لذا يالمتعاقديف أنفس
وذلؾ في كؿ مف الفقو االسبلمي والقانوف ،  الموىوب لووالتزامات حقوؽ ونعقد الفرع الثاني ل

 .المدني

 الفرع األول
 مواىبل آثار الجحود بالنسبة

الناشئة عف الرجوع بسبب الجحود ، وىذا  والتزاماتو الفرع حقوؽ الواىبنتناوؿ في ىذا 
وترتب  ،قامت مسؤوليتو عنو ،خؿ بواحد منياالتي إف أ، نفسيا التزامات الموىوب لو الحقوؽ ىي 

 : وكما يأتيحقوؽ الواىب ونرى  ، بحسب األحواؿ،عميو جزاء مف نوع ما
 استرداد الموىوبحق الواىب في أوال :  

نبحث تحت ىذه النقطة مسألة حؽ الواىب في استرداد الموىوب ، سواء في الفقو 
 أو القانوف المدني وعمى التفصيؿ اآلتي : ، اإلسبلمي 

 في الفقو اإلسالمي استرداد الموىوبحق الواىب في  - 1
تتمثؿ في حقو في  ، لمواىبشرعا  ينشأ عف الرجوع ، مجموعة مف الحقوؽ المقررة

ألي سبب ، ؛ ذا فسخت سبلمي يقرر أف اليبة إالفقو االف ، (ٔ)مف الموىوب لواسترداد الموىوب 
لى قبض جديد ، ومف حاجة إى قديـ ممؾ الواىب ، دوف لعاد الموىوب إ، ورجع الواىب بيبتو 

 .حكما ال حقيقة، فينتقؿ   ولو لـ يقبضو، لى الواىب إ قؿ الموىوبثـ ينت
 وذلؾ  ال بحكـ القاضي الشرعيإ، فإذا ما تـ الرجوع بالتقاضي ، فبل يتـ الرد واالسترداد  

                                                 

 .ٖٗٔص ، مصدر سابؽ ،  ٓٔمحمد حسف النجفي ، جواىر الكبلـ في شرح شرائع االسبلـ ، ج ( (ٔ
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، فمو منع الموىوب لو الواىب كاف ضامنا  (ٔ) ، وىـ األحناؼ يشترط التقاضيعند مف 

ذا لـ يرد لموىوب لو ضامنا قبؿ قضاء القاضيوبناء عمى ما سبؽ ال يكوف ا (ٕ)لمموىوب ، وا 
الموىوب لو اليبة مف الواىب استوىب ، حتى ولـ يحكـ بو الحاكـ، ة بعد الرجوع اليبالموىوب لو 

 .(ٖ)أو رد الحاكـ، وقبضيا فيو بمنزلة رده 
نما يعتمد في انتقاؿ الممؾ أف القبض إ ، مفعمى وجوب الرد المسمميففقياء الوقد استدؿ 
ي العقد ، لو ف اثابت ايستوفي حقنما ىو ف رجع في ىبتو ، إديـ ، فالواىب إ، ال في عود ممؾ ق
نما بناء عمى عقد غير جديد ، حتى يشترط عميو القبض ، وا  ليو نتيجة عقد فمـ يتـ انتقاؿ الممؾ إ

 .(ٗ)الـز
فيي ، وقبؿ االسترداد ، وأما بخصوص يد الموىوب لو عمى الموىوب فيي بعد الفسخ 

، فإذا  (٘)بما تضمف بو األمانات ،، فيضمف الموىوب لو الموىوب  ، وليست يد ضماف يد أمانة
طمبو الواىب ولـ يمنعو الموىوب لو عنو ، وىمؾ فييمؾ بغير ضماف؛ ألف أصؿ قبضو لـ يكف 

معتبرة بأصمو، أما إذا طمبو الواىب فمنعو الموىوب لو  الشيءيوجب عميو الضماف ، واستدامة 
منو ،  حتى ىمؾ في يده صار ضامنا بالمنع ، ألف المنع مف أنواع التعدي واألمانات تضمف 

 .(ٙ)بالتعدي

                                                 

محمود بف أحمد  ،ٕٛبيروت ، ص  ، دار المعرفة ، ٔ، ط ٕٔشمس الديف السرخسي ، المبسوط ، ج ( (ٔ
، أحمد بف عمي الساعاتي  ٕٖٕ، ص  ٜٜٓٔ، دار الفكر ، بيروت ،  ٜالعيني ، البناية في شرح اليداية ، ج 

، ص  ٕٙٓٓ، دار الكتب العممية ، بيروت ،  ٔالحنفي ، مجمع البحريف وممتقى النيريف  في الفقو الحنفي ، ط 
ٖٗٙ. 
، المكتب اإلسبلمي ، دوف سنة طبع ٔ، ط  ٘ دة المفتيف ، ج( يحيى بف شرؼ النووي، روضة الطالبيف وعم(ٕ

 . ٕٛ،  ص  مصدر سابؽ،  ٕٔ، ج  ٔط، المبسوط ، شمس الديف السرخسي ،  ٖٗٛدوف مكاف طبع،  ص 
، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ،  ٗ( الشيخ نظاـ وجماعة مف عمماء المسمميف ، الفتاوى اليندية ، ج (ٖ

 .ٜٖٔلبناف ، ص 
، دار الطباعة العامرة ، ص  ٕ( عبداهلل بف محمد بف سميماف الداماد ، مجمع األنير شرح ممتقى األبحر ، ج (ٗ

 .ٕٓٚ، مطبعة البابي ، ص  ٕ، محمد الشربيني الخطيب ، مغني المحتاج عمى متف المنياج  ، ج  ٖٗٙ
 .٘ٛٗ، ص  ٕزكريا األنصاري ، شرح روض الطالب أسنى المطالب ، مطبعة البابي ، ج( (٘
 .ٕٛ،  ٗالفتاوى اليندية ، مصدر سابؽ ، ج ( (ٙ
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فيػو ، وال قيػد عميػو إال وجػود المػانع ، ىػب ابمحػض إرادة الو الرجػوع يكػوف  اإلماميةعند و     
فػػي ، شػػرط التقاضػػي  اإلماميػػةفمػػيس عنػػد   - بحسػػب التعبيػػر القػػانوني -رجػػوع بػػاإلرادة المنفػػردة 

، بػػؿ ال يشػػترط عنػػد الػػبعض عمػػـ الموىػػوب لػػو ) فػػبل يشػػترط عمػػـ  (ٔ)اليبػػات الجػػائزة غيػػر البلزمػػة

 بػاإلرادة األحػواؿالرجوع يقػع فػي جميػع ، فػ(ٕ)الموىوب لو ، فمو أنشأ الرجوع مف غير عممػو صػح(
إف لـ يكف ىناؾ مانع ، وال يحتاج في ذلؾ لحكـ الحػاكـ ، فػإف كػاف ىنػاؾ مػانع لمواىب ،المنفردة 

أي كػػوف اليبػػة الزمػػة فػػبل يصػػح الرجػػوع إال بالتراضػػي مػػع الموىػػوب لػػو ، فػػإف اسػػتولى الواىػػب ، 
، وال يحتػاج ىػػذا  الموىػػوب لػو فػي اليبػػة البلزمػة عػد غاصػػبا وضػامنا دوف رضػا ، عمػى الموىػوب

 . (ٖ)يكوف الرجوع بالقوؿ ) رجعت( ، وبالفعؿ كالبيع وغيره، و  ـ الحاكـ أيضالحك
أيضػا  يتفؽ مػع رأي األحنػاؼ ، وال مػع رأي القػانوف المػدنيال  رأي و عمى أي حاؿ ىذا 

ات البلزمػة وغيػر فػي اليبػ، سػواء بكػؿ حػاالت الرجػوع ، أو القضػاء ، يشترطاف الرضػاء  المذيف، 
دوف ، المنفردة  باإلرادة يسترد ىبتو يأخذ و أفنو يجوز لمواىب إف ، ةالبلزمة ، فطبقا لرأي اإلمامي

  .(ٗ)المنفردة لمواىب باإلرادةبجواز الرجوع  بالقوؿ ،فى ىذا التضميف توال ين، تضميف 
أو القضاء ، ، ال يتـ إال بالرضاء بوجو عاـ ، الرجوع  أف ،فقياء األحناؼ عند  فالثابت     

، فكػػاف الرجػػوع صػػحيفيصػػح عنػػدىـ الرجػػوع ؛ ألف  أيضػػا كمػػا ىػػي حا ثبػػوت الممػػؾ فييػػا غيػػر الـز

الواىػػب  يعػػدوبخػػبلؼ ذلػػؾ ،  (٘)و التقاضػػيال بالتراضػػي أال يػػتـ إإال أنػػو الحػػاؿ لػػدى اإلماميػػة ، 
 إذاالواىػػب  أفىػػذا ، يترتػػب عمػػى  .بب أيػػا كػػاف السػػ، اصػػب ، ويكػػوف ضػػامنا لمموىػػوب بحكػػـ الغ

أ ، خطػيكػوف مرتكبػا ل، و التقاضػي أ، قسػرا بغيػر التراضػي ، عيف الموىوبػة قاـ باالستيبلء عمى ال
 يءىمػػػؾ الشػػػ فػػػإذا،  نػػػو عوقػػػب بحرمانػػػو منػػػواو أطبقػػػا لقاعػػػدة مػػػف اسػػػتعجؿ شػػػيئا قبػػػؿ ؿ عنػػػو أيسػػػ

                                                 

، مؤسسة المنار ، قـ  ٗ، ط  ٕٔعبد األعمى السبزواري ، ميذب األحكاـ في بياف الحبلؿ والحراـ ، ج  (ٔ)
 .ٚٚٔ.، ص ٕٓٙ، ص  ٙٔٗٔالمقدسة ، إيراف ، 

ياج الصالحيف ، المعامبلت ، القسـ عمي الحسيني السيستاني ، مناية اهلل العظمى السيد المرجع الديني ( (ٕ
 . ٖٙ٘، ص  ٕٛٓٓ، دار المؤرخ العربي ، بيروت ،  ٗٔ، ط  ٕاألوؿ ، ج 

 .ٖٙ٘، ص  نفسوالمصدر ( (ٖ
 .ٔٛمحمد حسيف كاشؼ الغطاء ، تحرير المجمة ، مصدر سابؽ ،  (ٗ)
، دار الكتب العممية ،  ٔ، ط ٖ( عبدالرحمف بف محمد بف سميماف ، مجمع األنير في شرح ممتقى األبحر ، ج(٘

 وما بعدىا. ٜٜٗ، ص  ٜٜٛٔ، بيروت ، 
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التػزاـ الواىػب بػدفع قيمػة الموىػوب ، ويترتػب عمػى ذلػؾ ، ضػمنو الواىػب  الحاؿ ىذهالموىوب في 
  .(ٔ)في ىكذا حاؿ الغاصب بمركزيكوف  ألنو؛  استولى عميو قسراً ماداـ قد ، ىبلكو وقت 

 القانون المدنيفي  استرداد الموىوبحق الواىب في  – 2 
 سواء عند التراضي عمى الرجوع، تجاه الواىب بتسميـ الموىوب يمتـز  الموىوب لو  اف 

يكوف حينيا ، بالتسميـ  اعذارهب لو بعد أو بعد الحكـ قضاء بو ، فإف ىمؾ الموىوب عند الموىو  ،
ىو الذي يجعؿ  (ٖ)إذ أف اإلعذار،  (ٕ)ولو لسبب أجنبي ال يد لو فيو ،وال عف اليبلؾؤ مس

 . (ٗ)الموىوب إلى الواىب برد الشيء، الموىوب لو مقصرا بالتزامو 
الواىب استرداد  طمب أنو في حاؿ ي إذ يشير إلىالقانوف المدني العراق ىو موقؼوىذا  
 بيف، ( ٘)فيمؾ في يده ضمنو، بالتسميـ  عذاراالومنعو الموىوب لو بعد ، بعد القضاء  الموىوب 

  يءإذا حاز صاحب اليد الش، د يد ضماف تكوف اليإذ  القانوف المدني العراقي نوعي اليد بيف
،  نائبا عف المالؾمكو بؿ باعتباره ال بقصد تم،  يءأمانة إذا حاز الشيد  كو ، وتكوفبقصد تمم

، إذا كاف صاحب اليد ، مانة إلى يد ضماف أيد مف تنقمب أوضح القانوف العراقي أف اليد كما 

، مف  (ٙ)أو أخذه بغير إذنو، ولو بغير قصد التممؾ قد حبس الشيء عف صاحبو دوف حؽ 
أحد بإذف  لذي وصؿ إلى يدالماؿ ا ىياألمانة  أيضا أف القانوف المدني العراقي جانب آخر بيف

حقيقة أو حكما ، ال عمى وجو التمميؾ ، وىي إما أف تكوف بعقد استحفاظ كالوديعة ،  ومف صاحب
كما لو ألقت الريح ، وال قصد ، بدوف عقد قد يكوف وصؿ ، أو  أو عارية إيجارأو ضمف عقد 

                                                 

محمود بف أحمد بف عبدالعزيز بف مازة الحنفي ، المحيط البرىاني في الفقو النعماني ، مصدر سابؽ ، ص ( (ٔ
ٕٜٗ. 
وأيضا ، ٕٚٔد. محمود جماؿ الديف زكي ، مبادئ القانوف المدني ، في العقود المسماة ، مصدر سابؽ ، ص  (ٕ)
 .ٕٓ٘د. جماؿ الديف طو العاقؿ ، مصدر سابؽ ، ص : 
ويجوز أف يتـ اإلعذار بأي طمب كتابي آخر ، كما يجوز أف يكوف مترتبا ، المديف  بإنذاريكوف  اإلعذار( (ٖ

( ٕٚ٘بمجرد حموؿ األجؿ دوف حاجة إلى إنذار( ينظر: المادة )، عمى اتفاؽ يقضي ، بأف يكوف المديف معذرا 
ينظر: د. عبدالمجيد الحكيـ ،  و( مف القانوف المدني المصري ، ٜٕٔمف القانوف المدني العراقي وكذلؾ المادة )

 ا.وما بعدى ٛٗ، مصدر سابؽ ص ٕد.عبدالباقي البكري ، د. زىير البشير ، القانوف المدني وأحكاـ اإللتزاـ ، ج
 .ٓٚٔد. مصطفى أحمد عبد الجواد حجازي ، أحكاـ الرجوع القضائي في اليبة ، مصدر سابؽ ، ص ( (ٗ

 عراقي.  المدني مف القانوف ال( ٕ٘ٙالمادة )  (٘)
 . ( مف القانوف المدني العراقيٕٚٗ( المادة )(ٙ
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غير مضمونة عمى األميف باليبلؾ ، بأنيا ، األمانة ، وقد أوضح حكـ إلى دار شخص ماؿ أحد
نما يضمنيا  أو ، أو بتعد ، ىمكت بصنعو  ، إفسواء كاف بسبب يمكف التحرز منو أـ ال ، وا 

يشير إلى أنو في حاؿ الذي  في القانوف المدني المصريوالحكـ نفسو   ،( ٔ) تقصير منوبسبب 
،  فيكوف في يد الموىوب لو بعد اعذراه بالتسميـ الشيءوىمؾ  ،صدر حكـ بالرجوع في اليبة

 . (ٕ) وال عف ىذا اليبلؾ ، ولو كاف اليبلؾ بسبب أجنبيؤ الموىوب لو مس
ثار المترتبة عمى الجحود ىي الغاء فإف اآل، ؼ موقؼ القانوف المدني الفرنسي وال يختم

 ، إذلى يوـ التبرع ، إ كامبل ارجعي اثر لئللغاء أف أ ، إذبار الموىوب لو عمى اعادتيا واج، اليبة 
ؿ دوف تمييز بيف منقو  ،ذا كاف ال يزاؿ موجودا بيف يديو، إ وىوب لو إعادة الشيءيطمب مف الم

 . (ٖ)و عقارأ
يمكف الرجوع ال في القانوف المدني الفرنسي ، اليبات بيف الزوجيف  إفومف جانب آخر ف

ال يمكف الرجوع عف اليبات  عمى أنو قانوف المدني الفرنسيال ذىبفقد  ،فييا بسبب الجحود 

ال يمكف الرجوع  ، ف اليبات لصالح الزواجأ صريح وىذا حكـ ،بسبب العقوؽ ، بمناسبة الزواج 

 .(ٗ)فييا بسبب الجحود
ف ترفع في السنة التي تمي الفعؿ أيجب ، ف دعوى الرجوع في اليبة إمف جانب آخر ف  

حكاـ األفإف في الرجوع في اليبة ف ، الواىب بيذا الفعؿو مف تاريخ معرفة ، أالمكوف لمجحود 
وىذا ، ( ٜٜ٘)في المادة  الوارد واالستثناء( ، ٜ٘٘ – ٖٜ٘)والمبادئ في المواد ، العامة 

ىبات بيف  تعديف بموجب عقد، جف الرجوع في اليبة بيف الزو أل؛ ال يعمـ أاالستثناء يجب 
مف الواحد ، ف المشرع لـ يكف يقصد اليبات التي تقع بيف الزوجيف أفمف الواضح  ، األحياء
 .(٘)مزوجيفلبؿ اليبات التي تقع مف الغير ، لمثاني 

                                                 

 ( مف القانوف المدني العراقي.ٜٓ٘( المادة )(ٔ
 مصري .المدني مف القانوف ال( ٗٓ٘المادة )( مف ٕالفقرة ) (ٕ)

  (ٖ) Renvoyé à Ibrahim Najjar, opcit, pages: 304                                              
 ( مف القانوف المدني الفرنسي .ٜٜ٘( المادة )(ٗ

  (5)  Pasicrisie ou recueil général de la jurisprudence de France et de Belgique, en 
en matière civile, commercial, criminelle de droit public et administratif. Troisième 
série, cours de France 1856, p130                                                                          
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مـز مف مما يست، وتتوقؼ آثاره وسريانو يبة قضاء فإف العقد ينحؿ فإذا تـ الرجوع في ال
ف كاف مازاؿ في حيازة الواىب فمو  ، إف كاف في حيازة الموىوب لوذلؾ إعادة الموىوب لمواىب وا 

 .(ٔ)أف يمتنع عف تسميمو 
، ويد الغاصب يد غاصبا عف تسميـ الموىوب بعد الرجوع ُعدفإف امتنع الموىوب لو  
إف كاف الواىب قد أعذره  ،(ٕ)ولو كاف بسبب أجنبي ال يد لو فيو ،ضمف ىبلؾ الموىوبفي ضماف

عذار المديف يتـ بإنذاره  سميـ ، ووجب عميو حينيا في مركز الممتنع عف الرد والت يعدلكي ، ، وا 

 .(ٖ)تعويض الواىب

عويض ىنا يكوف عمى أساس المسؤولية التقصيرية إلى أف الت (ٗ)جانب مف الفقوويذىب  
انحؿ العقد ، والتعويض بعد انحبلؿ ، الّرجوع إف تـ  قدية ؛ ألفمف القانوف  ٜٗ٘المادة ال الع، 

وغير ، العقدية فيقدر بالضرر المتوقع المسؤولية ال ، العقد يستند إلى المسؤولية التقصيرية 
 .المتوقع
، بما كسبو الغير حسف النية مف حقوؽ  ر فإف الموىوب يعود لمواىب مثقبلمف جانب آخ 

كما يجب األخذ بعيف االعتبار أف ، ( ٘)لمغير ب عميو حقارتلو ؿ ما كاف الموىوب في حا
مف تاريخ إْبطاؿ اليبة في التسجيؿ  إال ، الموىوب إف كاف عقارًا ال تعود ممكيتو بشكؿ قانوني

قرارىما أماـ موظؼ التسجيؿ  ، العقاري أو صدور حكـ قضائي في ، سواء بتراضي المتعاقديف وا 
 . الرجوع القضائي يقوـ مقاـ ىذا االتفاؽ

تسجؿ معامبلت الرجوع  : ) العراقي بالقوؿوىذا ما نص عميو قانوف التسجيؿ العقاري 
،  (ٙ)عف اليبة استنادا إلى اتفاؽ الموىوب لو والواىب أو إلى حكـ قضائي حائز درجة البتات(

                                                 

 .ٖٗٙد. إسماعيؿ عبدالنبي شاىيف ، مصدر سابؽ ، ص  (ٔ)
 .ٕٕٓد. عبدالوىاب البنداري ، العقود المدنية ، اليبة ، مصدر سابؽ ، ص ( (ٕ

 .ٜٕٓ، مصدر سابؽ، ص  ٘د. عبدالرزاؽ السنيوري ، الوسيط في شرح القانوف المدني ، مجمد  (ٖ)
 .ٗٔٔسابؽ ، ص أنور طمبة ، العقود الصغيرة ، مصدر  د. (ٗ)
 .ٕٕ٘د.  محمد كامؿ مرسي ، شرح القانوف المدني ، العقود المسماة ، مصدر سابؽ ،  (٘)

 . ( ٜٔٚٔلسنة  ٖٗرقـ ) ( مف قانوف التسجيؿ العقاري العراقي ٕٙٔ) المادة(ٙ) 
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الحاجة إلى إقرار  دوف، إلى قرار الحكـ الحائز درجة البتات  ،فيستند تسجيؿ الرجوع عف اليبة
 .(ٕ)، أما في غير العقار فإف الموىوب يعود لمواىب مف حيف الرجوع(ٔ)قديفالمتعا
 بالزياداتحق الواىب  - ثانيا
بالثمرة تسمى  ابالزيادات ، أو كمبالرجوع  حؽ الواىب فيالفقو االسبلمي موقؼ  حوؿ     

 ( ٖ)الثمرة المنفصمة، دوف لى الواىب إذا تـ الرجوع عاد الموىوب إالقوؿ أنو  باإلمكاف، المنفصمة
ـ غير متولدة ، كإرش الجناية بعد انفصاليما ، أكالولد والمبف  ،األصؿكانت متولدة مف سواء أ

اإلمامية ووافقيـ لى ذلؾ ذىب جميور الفقياء إ،  (ٗ)ف كؿ ذلؾ ممؾ الموىوب لوفإ والكسب ،
: ) لو رجع الواىب في ىبتو فيما جاز لو الرجوع وكاف لمموىوب نماء  فقد ورد عندىـأيضا 

كالولد كاف مف ماؿ الموىوب لو ، وال يرجع إلى ، منفصؿ حدث بعد العقد والقبض 

 : عمى رأييـ بما يميواستدؿ أصحاب ىذا االتجاه ،  (٘)الواىب....(
نو لـ يرد ؛ألوالثمرة المنفصمة ليست بموىوبة ، ف حؽ الرجوع مقصور عمى عيف الموىوب إ - ٔ

ف  باألرشفقد جاء عف اإلمامية : ) إذا رجع في اليبة وقد عابت لـ يرجع ، عمييا العقد  ، وا 
ف كانت منفصمة  كانت ، فإف كانت متجددة ، كالثمرة والولد ، زادت زيادة متصمة فممواىب ، وا 
ف كانت حاصمة وقت العقد فممواىب  .(ٙ)(لمموىوب لو وا 

                                                 

ؼ ، ، مطبعة المعار ٔ، ط  ٖ( ، ج  ٜٔٚٔلسنة  ٖٗمصطفى مجيد ، شرح قانوف التسجيؿ العقاري رقـ )  (ٔ)
 .ٔٙ، ص ٜٜٚٔبغداد ، 

 ،ٔٙٗد. بدر جاسـ اليعقوب ، عقد اليبة ، مصدر سابؽ ، ص   (ٕ)
الزيادة  -قسميف ىما : أ  إلىفي الشيء الموىوب بعد القبض وتنقسـ ، يقصد بالثمار ىنا الزيادة الحاصمة( (ٖ

الزيادة المتصمة :  –ب  –المنفصمة : وىي الزيادة التي يمكف فصميا عف الشيء الموىوب دوف ضرر يمحؽ بو 
وىي الزيادة الحادثة التي ال يمكف فصميا عف الشيء الموىوب . وكبلىما ينقسـ إلى متولدة وغير متولدة. مع 

( مف ٖٕٙالمادة )الفقرة )أ( مف مف الرجوع في اليبة . ينظر كؿ مف : مبلحظة إف الثمرات المتصمة تعد مانعا 
( مف القانوف المدني المصري ، د. حسف محمد محمد بودي ، ٕٓ٘المادة )الفقرة)أ( مف القانوف المدني العراقي ، 

 .ٕٔٔموانع الرجوع في اليبة ، مصدر سابؽ ، ص 
، دار  ٙ، ج  ٕ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ط ( عبلء الديف أبي بكر بف مسعود الكاساني الحنفي(ٗ

 .ٜٕٔ، ص ٖٕٓٓبيضوف ، بيروت  
 .ٖ٘٘( عمي الحسيني السيستاني ، منياج الصالحيف ، مصدر سابؽ ، ص (٘
 .ٗٗٔص ، مصدر سابؽ ،  ٓٔ( محمد حسف النجفي ، جواىر الكبلـ في شرح شرائع االسبلـ ، ج (ٙ
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  .(ٔ)ألنيا خارجة عف العيف ، كما أنيا نماء ممؾ الموىوب لو - ٕ

 .(ٕ)وما حدث عمى الممؾ يممؾ ،ف ىذه الزيادة حدثت عمى ممؾ الموىوب لو إ - ٖ
إلى ، الموىوب تبقى ممكًا لمموىوب لو يءبالنسبة لثمرات الشأما موقؼ القانوف المدني 

نما ىو يجني ثمار ممكو، ، فإلى ىذا الوقت ىي ممكو  (ٖ)وقت الرجوع  ، فبل يكوف مسؤوال (ٗ)وا 
وبشكؿ أدؽ يجب أف  ، حسف النية دأيضا يع، مرات لمواىب ، وىو إلى ىذا الوقت عف رد الث

 اممك تعد الثمار في الرجوع القضائيوعميو ،  (٘)ة الرجوع رضاء أو قضاءبيف حال ىنا نميز
مرات فيتوجب عميو رد الث، الموىوب لو  سيء النية  الدعوى ، بعدىا يعدب مف يوـ رفع لمواى

مار تمحؽ فإف الث ،ة في ذلؾ أنو في حالة الرجوع القضائي؛ والعم (ٙ)لمواىب مف ىذا الوقت
، جوع الحكـ لصالح الواىب وقضى لو بالر فإذا صدر ،  شيء الموىوب مف تاريخ رفع الدعوىبال

 وىو ما  ، (ٚ)ومف ثـ يستحؽ ثماره ؛ ألّنيا أصبحت ممحقة بو، فإف الواىب يستحؽ الموىوب لو 
إال مف وقت االتفاؽ عمى ، لو الثمرات ال يرد الموىوب  أنو القانوف المدني العراقي بو حكـ

  .(ٜ)القانوف المدني المصري نفسو في حكـال و، (ٛ)أو مف وقت رفع الدعوى،الرجوع 

                                                 

 .ٗٗٔ، ص  السابؽ( المصدر (ٔ
، عالـ الكتب ، بيروت ، ٗكشاؼ القناع عف متف اإلقناع ، ج ( منصور بف يونس بف إدريس البيوتي ، (ٕ

 وما بعدىا. ٕٔٔ، ص ٖٜٛٔ
 .ٓٙد. حسف عمي الذنوف ، شرح القانوف المدني العراقي ، العقود المسماة ، ص   (ٖ)
 .ٕٕٓ د. عبدالوىاب البنداري ، العقود المدنية ، اليبة ، مصدر سابؽ ، ص( (ٗ

، مف وقت التراضي عمى الرجوع ، يكوف الموىوب لو ممتزما برد الثمار  رد الثمار في الرجوع الرضائيإف  (٘) 
مع الواىب؛ ألف ممكيتو لثمار الموىوب تزوؿ مف ىذا الوقت ، فوجب عميو ردىا لمواىب أي مف وقت االتفاؽ ،  

 .ٕٓ٘د. جماؿ الديف طو العاقؿ ، مصدر سابؽ ، ص 
 .ٜٕٓ، مصدر سابؽ ،  ٘. عبدالرزاؽ السنيوري ، الوسيط، مجمد د  (ٙ)
 .ٕٓ٘ماؿ الديف طو العاقؿ ، مصدر سابؽ ، ص جد.   (ٚ)
 ( مف القانوف المدني العراقي.ٕٗٙ) المادة( مف ٕالفقرة )( (ٛ

مف جانب آخر فقد  أشارت بعض القوانيف  ( مف القانوف المدني المصري .ٖٓ٘) المادة( مف ٕالفقرة )(ٜ) 
ىو ما تبلفاه المشرع األردني بالنص عمى  المدنية العربية إلى أف وقت الرد ىو وقت صدور الحكـ ، مثاؿ ذلؾ

( مف القانوف المدني األردني: )...وال يرد الموىوب ٓٛ٘) المادة( مف ٕالفقرة ) أف وقت الرد ىو مف تاريخ الحكـ
 أو تاريخ الحكـ ....(.، تاريخ الرجوع رضاء  لو الثمار إال مف
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 مفادىا، اشكالية ، وىو ثمة المصري و العراقي  يفالنص عمى كؿ مفتثار مبلحظة  وثمة
لمرجوع  واىبالنية مف وقت رفع الدعوى( ، فقد ال يثبت حؽ لم ىو:) اعتبار الموىوب لو سيء

، فقد يكوف ىناؾ مانع مف الرجوع ، أو قد ال يقبؿ قاضي الموضوع سبب الرجوع الذي يتذرع بو 
 .(ٔ)ويريد الحكـ لصالح عمى أساسو 

إذا أخذ أنو  نص القانوف المدني العراقي عمىفقد ، أما فيما يتعمؽ بالتزامات الواىب       
أو استيمؾ ضمف ، ىمؾ الموىوب  فإذاأو القضاء كاف غاصبا ، الواىب الموىوب لو قبؿ الرضاء

فيمؾ ، بعد اعذاره بالتسميـ ، ومنعو الموىوب لو ، أما إذا طمبو بعد القضاء ، قيمتو لمموىوب لو

إذا استولى الواىب عمى ، ف والحكـ نفسو يقرره القانوف المدني المصري،  (ٕ)في يده ضمنو
قبؿ الموىوب لو عف ىبلؾ  مسؤوالكاف ، أو التقاضي ، بغير التراضي ، الموىوب  الشيء
أو بسبب ، ال يد لو فيو ، أو بسبب أجنبي ، سواء كاف اليبلؾ بفعؿ الواىب ،  الشيء

 . ( ٖ)االستعماؿ
ال يمكف ، فمعناه أنيا الزمة  ،إف لـ يكف ىناؾ رجوع في اليبة، ة في ذلؾ أنو والعم 

إف كاف في ، فيمتنع الرجوع عمى الواىب ، فعميو أف يسمـ الموىوب لمموىوب لو  ،الرجوع فييا
أو  ،ب عمييا الضماف في حاؿ اليبلؾيترت، يد ضمافوبخبلفو تعّد يده عمى الموىوب ، حوزتو 

 .االستيبلؾ
،  غاصبا الموىوب لو ، فإف فعؿ عدو ال يستطيع أف يسترده إف كاف في حيازة كما أن

، و غاصب أو بسبب أجنبي؛ ألن، ومف ثـ يكوف ضامنًا لمموىوب سواء كاف اليبلؾ بفعمو 
 ،سواء في القانوف المدني العراقي، ، والحكـ في ذلؾ واحد ةال يد أمان ،والغاصب يده يد ضماف

  . أو المصري

                                                 

وما  ٔٚٔد. مصطفى أحمد عبدالجواد حجازي ، أحكاـ الرجوع القضائي في اليبة ، مصدر سابؽ ، ص ( (ٔ
 ( مف القانوف المدني األردني.ٓٛ٘) المادة( مف ٕالفقرة )بعدىا ، 

 عراقي.المدني مف القانوف ال( ٕ٘ٙ) المادة  (ٕ)
 مصري .المدني مف القانوف ال( ٗٓ٘) المادة ( مفٔالفقرة)(ٖ) 
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الموىوب ذاتو ، دوف توقؼ عمى حكـ أوليا استرداد  انخمص مما سبؽ أف لمواىب حقوق
القضاء عند اإلمامية ، أما عند األحناؼ فبل يصح لو إال بحكـ الحاكـ ، كما يحؽ لو استرداد 

ال عد غاصبا ضامنا لمموىوب .الزوائد مف الموىوب لو ،   وعمى الموىوب لو أف يمتـز بالتسميـ وا 
 الفرع الثاني
 لومموىوب ل آثار الجحود بالنسبة

 ،التي تنشأ عف صدور الحكـ بالجحود،  حقوؽ الموىوب لوكؿ مف نتناوؿ في ىذا الفرع 
 وعمى التفصيؿ اآلتي : في كؿ مف الفقو اإلسبلمي، والقانوف المدني ، ، وتقرير حؽ الرجوع 

 في الفقو اإلسالمي المصروفات حق الموىوب لو في استرداد -أوال 
 ،أنفقيا عمى الموىوبكاف قد التي ، بالمصروفات  إف مف حقوؽ الموىوب لو أف يرجع

ينشأ مف وقت رفع الدعوى في  وىو حؽ، وىو ىنا الواىب  ، فيو التزاـ يقع عمى عاتؽ المديف بو
 وعمى التفصيؿ اآلتي :، في الفقو االسبلمي ، ونتناوليا تباعا الرجوع القضائي 

 المصروفات الضرورية – 1
فيمـز مف وجودىا وجود ، عمى الموىوب وتمنعو مف اليبلؾ تحافظالنفقات التي  وىي      

لى النفقة مف مأكؿ وممبس إما لو كاف عبدا فاحتاج ك ، الموىوب ومف عدميا ىبلؾ الموىوب
لحفظ الشي  اف كؿ ذلؾ الزمإف، وايواء ورعاية  ؼعم ىلإفاحتاجت  ةيمو كانت بيأ ، ودواء

 .(ٔ)، كاف مف النفقات الضروريةوقائو و 
قائموف بالرجوع في ، والؽ اتف، إلى االراء الفقياء في المصروفات الضرورية وقد ذىبت آ 

لييا الموىوب تمـز الموىوب إف النفقات الضرورية التي يحتاج أعمى ، موضوع يصح فيو الرجوع 
نساف رد ما نو يجب عمى اإلىنا أوجو الداللة ، و نفقو عند الرجوع أوال يعود عمى الواىب بما ، لو 

غير نما يكوف في إوالرد  ، و غير ذلؾ، أ ةو ىبأ ةجار إو أ ،بإعارة، ماؿ غيره  يده مف أخذتو
، وقد استدلوا عقبل عمى أف  نفقوبما أفبل يعود عمى الواىب  ةو النفقات الضرورية تالف، التالؼ 

الغنـ فعميو  أف المالؾ كما أف لو اليبة قبؿ الفسخ ممؾ الموىوب لو ونفقة الموىوب عمى المالؾ ،
 .(ٕ)الغـر

                                                 

 .ٗٚٔد. مصطفى أحمد حجازي ، أحكاـ الرجوع القضائي باليبة ، مصدر سابؽ ، ص ( (ٔ
 .ٜٜ، مصدر سابؽ ، ص  مس الديف السرخسي ، المبسوطش ( (ٕ
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 المصروفات النافعة  – 2
ف يمـز مف وجودىا نفع الموىوب بشرط أ، لمموىوب نفع ىي المصروفات التي فييا      
اف الموىوب قد و ك، أالزكاة عف الماؿ الموىوب إخراجكوذلؾ ، مف عدميا عدـ ىبلؾ الموىوب و 

، أو ففداه الموىوب لو باختياره،  ، أو جنى جناية خطأفدفعيا الموىوب لو جرةتقابؿ بأ تعمـ صنعة
 . (ٔ)فكؿ مف ىذا المصروفات فييا نفع الموىوب ،ةلى مؤنالموىوب في النقؿ إاحتاج 
  المصروفات حق الموىوب لو في استرداد - ثانيا

نبحث تحت ىذه النقطة آثار الرجوع لمجحود عمى الموىوب لو ، ونبيف ىنا حقو في 
استرداد المصروفات التي أنفقيا عمى الموىوب ، وىي المصروفات االضطرارية والنافعة 

 والكمالية وعمى التفصيؿ اآلتي : 
 المصروفات الضرورية – 1

الشيء ومنع ىبلكو ، أو تمفو المصروفات التي تنفؽ لحفظ : ىي  لضروريةالمصروفات ا
ىذه  مالؾ أف يرد لمحائز كؿ ما أنفقو مفال ـزونظرا لضرورة ىذه المصروفات فقد أل

القانوف المدني  ىو الحكـ في، وىذا (ٖ)يرجع بيا كميا عمى الواىب، وحكميا (ٕ)المصروفات
أو مف ، إال مف وقت االتفاؽ عمى الرجوع ، ال يرد الموىوب لو الثمرات إذ أشار إلى أنو العراقي 

أما المصروفات ،وقت رفع الدعوى، ولو أف يرجع بجميع ما أنفقو مف المصروفات االضطرارية 

والحكـ نفسو في القانوف ،  (ٗ)النافعة فبل يجاوز في الرجوع بيا القدر الذي زاد في قيمة الموىوب
إال مف وقت االتفاؽ عمى ، لو الثمرات  ال يرد الموىوبالذي يشير إلى أف  المدني المصري

 . (٘)الرجوع ، أو مف وقت رفع الدعوى ، ولو أف يرجع بجميع ما أنفقو مف مصروفات ضرورية 
 المصروفات النافعة – 2

بالزيادة  لتي يترتب عمى انفاقيا تحسيف الشيءالمصروفات ا :ىيالمصروفات النافعة 
إال أنيا ليست ضرورية لو ألنيا غير الزمة  لمشيء في نفعو ، فيي مصروفات مفيدةفي قيمتو ، 

                                                 

 .ٜٜ، ص  المصدر نفسو( (ٔ
 .ٗٚٔاليبة ، ص ( د. مصطفى أحمد عبد الجواد حجازي ، أحكاـ الرجوع القضائي في (ٕ
 .ٔٙ( د. حسف عمي الذنوف ، شرح القانوف المدني العراقي،  العقود المسماة ، مصدر سابؽ ، ص (ٖ

 ( مف القانوف المدني العراقي.ٕٗٙ) المادة( مف ٕالفقرة ) (ٗ)
 ( مف القانوف المدني المصري.ٖٓ٘( مف المادة  )ٕالفقرة )(٘) 
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،  يرجع عمى الواىب بجميع ما أنفقو مف المصروفات النافعةوحكميا ىو أف ،  (ٔ)لممحافظة عميو

قيمة ، وبعبارة أخرى بأقؿ القيمتيف،  (ٕ)ولكف ال يجاوز فييا القدر الذي زاد في قيمة الموىوب

، غير أنو  (ٖ)بسبب ىذه المصروفات ،الموىوب يءقيمة الشأو زيادة ، التي أنفقيا المصروفات 
ذا كانت المصروفات النافعة عمى شكؿ زيادة متصمة إحظة أف ىذا الحكـ ال ينطبؽ إال يجب مبل

  . (ٗ)؛ ألنو إذا كاف إنفاقيا إلحداث زيادة متصمة امتنع الرجوع
أو ، بأقؿ القيمتيف المصروفات ، فالقانوف جعؿ لمموىوب لو حؽ الرجوع عمى الواىب 

،  (٘)؛ ألنو يخضعيا ألحكاـ اإلثراء ببل سببقيمة الزيادة التي حدثت بسبب ىذه المصروفات 
دوف الرجوع ، ب لو عكس الفقو االسبلمي الذي نجد أف الغالبية  مف الفقياء أوجبوىا عمى الموىو 

مسمكو في ىذا أسمـ وأدؽ ، و إف كاف ىناؾ اختبلؼ في بعض أنواعيا ،  عمى الواىب بشيء
، فيي ف الثابت إف ىذه الزيادة التي حدثت بسبب ىذه المصروفات إف كانت متصمة ؛ أليضاأ

ف كانت منفصم، مف الرجوع أصبل  مانعة  . (ٙ)فيي ممؾ الموىوب لوة وا 
 المصروفات الكمالية – 3

ف كاف بمعنى أ، قصى درجات الحفظ التي فييا أالكمالية ىي: المصروفات المصروفات 
بأرفع ما  فأتى لو ، لى ما يحفظ عميو بدنو وحياتو عادة، إالموىوب يحتاج في طعامو وممبسو

بما ال زيادة في  ،ومثمو لو كاف الموىوب دارا فطبلىا وزينيا أو يمبس عد ىذا كماال،، يأكؿ 

                                                 

 .ٗٚٔأحكاـ الرجوع القضائي في اليبة ، ص ( د. مصطفى أحمد عبد الجواد حجازي ، (ٔ
 .ٔٙد. حسف عمي الذنوف ، شرح القانوف المدني العراقي،  العقود المسماة ، مصدر سابؽ ، ص  (ٕ)
( مف القانوف المدني العراقي : ) كؿ شخص ولوغير مميز يحصؿ عمى كسب دوف سبب ٖٕٗالمادة )( (ٖ

بو بتعويض مف لحقو ضرر بسبب ىذا الكسب ويبقى ىذا مشروع عمى حساب شخص آخر يمتـز في حدود ما كس
 ( مف القانوف المدني المصري.ٜٚٔااللتزاـ قائما ولو زاؿ كسبو فيما بعد(  ، وتقابميا المادة )

، وأيضا د. جماؿ الديف طو العاقؿ  ٕٓٔ، مصدر سابؽ، ص  ٘د. عبدالرزاؽ السنيوري ، الوسيط ، مجمد  (ٗ)
 .ٕٔ٘، مصدر سابؽ ، ص 

( مف القانوف المدني المصري ، ٜٚٔ( مف القانوف المدني العراقي ، والمادة )ٖٕٗينظر : كؿ مف المادة ) ((٘
 .ٖ٘ٙد. إسماعيؿ عبدالنبي شاىيف ، إنقضاء العقد باإللغاء والرجوع ، مصدر سابؽ ، ص 

 .ٕٖٓ( د. عمي بف محمد الرشيدي ، اآلثار الناشئة عف الرجوع  في اليبة ، مصدر سابؽ ، ص (ٙ
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والحفظ  في النفع، ف كؿ ذلؾ فيو نفع زائد وحفظ زائد فوؽ ما يحتاجو الموىوب فإ، العيف
  .(ٔ)عادة

نيا تقاس ، إال أي صريح فييارألـ يكف لمفقياء  فوا  ،  ي في المصروفات الكماليةالرأإف 
ومنعو مف ، ف الواجب عمى الموىوب لو حفظ الموىوب ، وىو أعمى المصروفات الضرورية 

فيكوف ذلؾ القدر وىو المصروفات الضرورية ، وذلؾ يتحقؽ بالمصروفات الضرورية ، اليبلؾ 
الموىوب قد انفقو ، ف يةالكمالبالمصروفات وىو المسمى ، وما زاد عمى الضرورية ، واجبا عميو 

 .(ٕ)فبل يعود بو عمى الواىب، عميو باختياره لو 
يي المصروفات ف، المصروفات الكماليةفي ما يتعمؽ  القانوني الفقوي ما بالنسبة لرأأ

بل يرجع بيا ف،  (ٖ)منيا وتجميمو وليس لمحائز أف يطالب بشيءفقط ،  الشيءالتي تنفؽ لتزييف 

الى حالتو األولى ،  يءشريطة أف يعيد الش،  (ٗ)زع ما استحدثوما لو أف ينعمى الموىوب لو ، إن
أو إف اختار الواىب استبقاء المستحدثات التي أقاميا الموىوب لو ، وعمى الواىب أف يدفع 

 . (٘)لمموىوب لو قيمتيا مستحقة القمع
فنرجع لممصروفات الكمالية ،  اتطرقلـ يالمصري  والعراقي  يفالمشرع كؿ مف عمما أف  

القانوف المدني العراقي ) عمى المالؾ الذي رد اليو ممكو اف  وىي ما أورده، مقواعد العامة فييا ل
يؤدب الى الحائز جميع ما نفقو مف المصروفات االضطرارية والمصروفات االضطراريو ىي 

 و ٙالمصروفات غير االعتيادية التي يضطر الشخص الى انفاقيا لحفظ العيف مف اليبلؾ (
ف أفميس لمحائز ، ت المصروفات كمالية إذا كان) ف: القانوف المدني المصري إذ نص عمى أنو 

 الشيءف يعيد أعمى ، مف منشآت منيا ، ومع ذلؾ يجوز لو أف ينزع ما استحدثو  يءيطالب بش

 . (ٚ)ف يستبقييا مقابؿ دفع قيمتيا مستحقة اإلزالة(أاألولى ، إال إذا اختار المالؾ  إلى حالتو
                                                 

 .ٜٖٔد. عمي بف محمد الرشيدي ، اآلثار الناشئة عف الرجوع  في اليبة ، مصدر سابؽ ، ص (ٔ) 
 .ٜٖٔ( المصدر نفسو ، ص (ٕ
 .٘ٚٔ( د. مصطفى أحمد عبد الجواد حجازي ، أحكاـ الرجوع القضائي في اليبة ، ص (ٖ
 .ٖٙٙ مصدر سابؽ ، صد. إسماعيؿ عبدالنبي شاىيف ، إنقضاء العقد باإللغاء والرجوع ، ( (ٗ

 .ٕٓٔ، مصدر سابؽ، ص  ٘. عبدالرزاؽ السنيوري ، الوسيط في شرح القانوف المدني ، مجمد د (٘)
 ( مف القانوف المدني العراقيٚٙٔٔ( مف المادة ) ٔ( الفقرة  )ٙ)

 ( مف القانوف المدني المصري.ٜٓٛ) ( مف المادةٖالفقرة )(ٚ)  



 الفصل الثاني                                                            أحكام الجحود باليبة

 

- 991 - 

 

نجد أف القانوف الوضعي وافؽ الفقو االسبلمي في عدـ الرجوع عمى الواىب ، وأف   
لمموىوب لو حؽ نزع الزيادة التي حدثت بسبب المصروفات،  إال إذا اختار الواىب استبقاء ىذه 

يدفع قيمتيا لمموىوب لو ، وىو بذلؾ وافؽ فقياء الشافعية في الرجوع الموىوب لو عمى فالزيادة 
 . (ٔ)يمة الثمرة المتصمةالواىب بق

فاء ما أنفقو مف يحؽ لمموىوب لو أف يحبس الموىوب لحيف استيمف جانب آخر 
، أو مصروفات نافعة إال إذا قاـ الواىب بتقديـ ضمانات كافية لموفاء بيذه مصرفات اضطرارية

لمموىوب لو الحؽ في االحتفاظ بثمرات الموىوب لحيف تماـ الرجوع ، أو  ، وأيضا (ٕ)المصروفات

، ولو الحؽ في االمتناع عف ردىا لمواىب ، لحيف (ٖ)وقت رفع الدعوى في الرجوع القضائي

  . (ٗ)ما أنفقو في انتاجيا مف مصروفات تطبيقا لمقواعد العامة في الحبس استيفاء
فيو قد الـز ، قد خالؼ ما ورد في الفقو االسبلمي  المدنينجد أف ما جاء في القانوف 

موىوب لو حؽ الرجوع عمى الواىب عكس الفقو االسبلمي وجعؿ لمبالنفقات الضرورية ، الواىب 
ف ، ومسمؾ الفقو االسبلمي في ىذا أسمـ وأدؽ طالما أالذي ألـز الموىوب لو بيذه المصروفات 

وؼ أف اليبة قبؿ الفسخ توجب ممكا ثابت لمموىوب المعر  . والنفقة الضرورية  مف لواـز الممؾ
 لو.

 المطمب الثالث
 مغيرالنسبة لاليبة بب الجحودآثار 

مسألة اآلثار الناشئة عف الرجوع بيف المتعاقديف ، ـ القانوف المدني العراقي والمصري لـ ينظ     
، أما ، المقررة بيذا الخصوص  عمى ضوء القواعد العامة، وني لذلؾ فتصدى الفقو القان، والغير

ا إموىذه اآلثار تتحقؽ ، المشرع الفرنسي فقد وضع ليا معيارا منضبطا كما سنرى في قادـ البحث

                                                 

 .ٖٓٔد. عمي بف محمد الرشيدي ، اآلثار الناشئة عف الرجوع  في اليبة ، مصدر سابؽ ، ص ( (ٔ
 .ٖٚٔ( د. مصطفى أحمد عبد الجواد حجازي ، أحكاـ الرجوع القضائي في اليبة ، ص (ٕ

أي مف وقت االتفاؽ النيائي في الرجوع الرضائي ، د. حسف عمي الذنوف ، شرح القانوف المدني ، العقود  (ٖ)
 .ٔٙالمسماة ، مصدر سابؽ ، ص 

 .ٗٚٔ ( د. مصطفى أحمد عبد الجواد حجازي ، أحكاـ الرجوع القضائي في اليبة ، ص(ٗ
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 فو بالموىوب تصرفا نيائياغير نيائي ، أو تصر  الموىوب تصّرفنتيجة تصّرؼ الموىوب لو با
 .وعميو فإننا سنخصص لكؿ منيما فرعا

 الفرع األول
 غير نيائي افتصر  لو في الموىوب ف الموىوبتصر 

ع أو يكالب،  التصرؼ الناقؿ لمممكية وىو، في الموىوب تصرفا نيائيا ، تصرؼ الموىوب لو ي
أو رىف ، أو ارتفاؽ ، كأف يرتب عميو حقا لمغير كحؽ انتفاع  اليبة تارة ، أو تصرفا غير نيائي

نتناوؿ في ىذا الفرع بياف تصرؼ الموىوب لو في الموىوب تصرفا غير نيائي ، ، و تارة أخرى ، 
مقانوف المدني وعمى التفصيؿ والفقرة الثانية للفقو اإلسبلمي ، افي فقرتيف األولى نخصصيا لرأي 

 اآلتي :
 في الفقو اإلسالمي  غير نيائي اتصّرف الموىوب لو في الموىوب تصّرف أوال:
 احقػػ أف يرتػػب ، مثػػاؿ ذلػػؾ،فػػي الموىػػوب تصػػرؼ غيػػر نيػػائي بإذا قػػاـ الموىػػوب لػػو        

وىػػو مػػػف ترتػػب لػػو الحػػػؽ ، ف الغيػػر إالقػػوؿ  إلػػػىفػػإف رأي الفقػػػو اإلسػػبلمي يػػذىب يػػر ، لمغ اعينيػػ
 .ال يضار مف الرجوع ، العيني عمى الموىوب 

، وال  فػػالحكـ واحػػدال يختمػػؼ عػػف التصػػرؼ النيػػائي ، والسػػبب فػػي ذلػػؾ أف الرجػػوع ىنػػا  
، وسػػواء وقػػع الرجػػوع  أـ منقػػوالً  يسػػتطيع الواىػػب المسػػاس بحػػؽ الغيػػر سػػواء كػػاف الموىػػوب عقػػاراً 

، وسواء كاف الحؽ الذي كسبو الغير عمى الموىػوب حػؽ ارتفػاؽ  قضاء أـ رضاء ال فرؽ في ذلؾ
ؿ والخػروج عػػف أف التفصػيؿ يقػع  بػيف التصػػرؼ الموجػب لمنقػالماميػػة: ) عنػد ا، فقػد جػاء  أـ رىػف
( ، أي  ، وأمػا اسػتيفاء المنفعػة فػػبل أو المغيػر لمصػورة كنجػػارة الخشػب فإنػو يوجػب المػػزوـ ، الممػؾ

، وبقاء العيف يقصد بو بأوصافيا أي أف تبقى لدى الموىػوب لػو  لزوـ اليبة ومف ثـ ينتفي الرجوع
 .( ٔ)ولكف مع نقميا فبل

قة في بمغوا مف الد دق، و أثر الرجوع في اليبة بالنسبة لمغير  الفقياء المسمميفتناوؿ  لقد  
، فيـ ال يبحثوف في أثر الرجوع في اليبة عمى حقوؽ الغير  كبيرا ، تناوليـ ليذه اآلثار مبمغا

 .ولكنيـ يبحثوف أثر حقوؽ الغير عمى الرجوع 

                                                 

 ٕ٘ٙص ، مصدر سابؽ ،  ٗة ، ج ( محمد حسف العاممي ، الزبدة الفقيية في شرح الروضة البيي(ٔ
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في حؽ اكتسب الغير منو  أقوى مف أف تتأثر بالرجوع ، ف حقوؽ الغير عندىـ وذلؾ أل 
لكونو استثناء مف القاعدة العامة ، ف حؽ الرجوع في اليبة حؽ ضعيؼ وأل؛ حقا شرعيا صحيحا 

خاصة  سباب ودواعأل الفقو اإلسبلمي؛وجوب الوفاء بو وقد قرر ، و  التي تقضي بمزوـ العقد
، مف ذلؾ ما ذىب  العبادفي المعامبلت المالية بيف لتحقيؽ التوازف المطموب ، ارتآىا ضرورية 

ال فبل ، ومع ، والضابط أنو إف بقاء الماؿ بعينو جاز الرد  ..لو بعض االمامية مف القوؿ : )  وا 
ال يكوف لو ، ف الرجوع في اليبة إوترتيبا عمى ما سبؽ ف ،  (ٔ)يشؾ في جواز الرجوع (، الشؾ 

ـ ، أـ بالتراضي ، أالمنفردة لمواىب  باإلرادةسواء تـ ، ثر رجعي كقاعدة عامة بالنسبة لمغير أ
بادئ العامة في الفقو وفقا لمم، ف الغير حسف النية تجب حماية حقوقو وذلؾ أل؛ بالتقاضي

  .(ٕ)خصيا قاعدة ال ضرر وال ضرارأاإلسبلمي و 
و مف الموىوب ل، الموىوب  يءير قد تممؾ الشغذا كاف الإوعميو يجب التمييز بيف ما 
الموىوب  يءـ كاف تعمؽ لو حؽ عيني عمى الشأ ،و اليبةأ، بتصرؼ شرعي ناقؿ لمممؾ كالبيع 

مثؿ ترتيب حؽ ، ؼ غير نيائي في الموىوب ر إذا قاـ الموىوب لو بتص، فمف قبؿ الموىوب لو 
أـ رضاء ال فرؽ في ذلؾ ، وسواء كاف الحؽ الذي كسبو ، وسواء وقع الرجوع قضاء  ،عيني 

 (.ٖ)، فبل يتأثر الغير بالرجوع  أـ رىف، الغير عمى الموىوب حؽ ارتفاؽ 
 غير نيائي في القانون المدني اتصرف تصرف الموىوب لو في الموىوبا : ثاني 

،  الموىوب تصرفًا نيائيا يءلـ يتصرؼ الموىوب لو في الش ايذه الحالة إذب ما يتعمؽفي    
أو منقواًل وسواء كاف الحؽ ، الموىوب عقارًا  يءسواء كاف الشو ،  بؿ رتب عميو لمغير حقا عينيا

وىؿ  ؟أو غيرىما مف الحقوؽ العينية ، فما الحؿ  ،أو انتفاع، الموىوب حؽ ارتفاؽب عمى المترت
وجد طالما أنو ال ت تطبيؽ القواعد العامة عمى ىذه الحالة عميو فبل مفر مفيوجد نص عمى ذلؾ؟ 

 وعمى التفصيؿ اآلتي: ،(ٗ)قاعدة خاصة
 

                                                 

، ٕٛٓٓ،  الغدير لمطباعة والنشر ،  ٔ، ط  ٖٓ( محمد صادؽ الحسيني الروحاني ، فقو الصادؽ ، ج (ٔ
ٕٕٜ. 
 .ٚٚٔد. مصطفى أحمد عبد الجواد حجازي ، أحكاـ الرجوع القضائي في اليبة ، ص  (ٕ)
 . ٖٛٙد. إسماعيؿ عبدالنبي شاىيف ، مصدر سابؽ ، ص  (ٖ)
 .ٖٕٗ، عقد اليبة ، مصدر سابؽ ، ص ٔٔد. إلياس ناصيؼ ، موسوعة العقود المدنية والتجارية ، ج( (ٗ
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 ترتيب حق عيني عمى عقار - 1
ليبة ىنا لمجحود باالّرجوع  ، وتـمى العقار الموىوب حقا عينياإذا ما رتب الموىوب لو ع     

دعوى الرجوع ، ومعيار التمييز ىنا ىو وقت تسجيؿ عريضة  مختمفتيف يجب التمييز بيف حالتيف
 ووقت ترتيب حؽ الغير عمى العقار وعمى التفصيؿ التالي : لمجحود 

 الحالة األولى  -أ
ـّ ترتيبو بعد تسجيؿ عريضة       دعوى الرجوع إذا كاف حؽ الغير عمى العقار الموىوب قد ت

، ففي ىذه الحالة ال يسري حؽ الغير في مواجية الواىب ويسترد الواىب (ٔ)في اليبة لمجحود 

، وليس أماـ الغير إال الرجوع عمى (ٕ)مف األعباء ومف كؿ حؽ لمغير عميوالعقار الموىوب خاليا 

 .(ٖ)الموىوب لو بالتعويض طبقا لمقواعد العامة
 الحالة الثانية  -ب

دعوى الرجوع أما إذا كاف حؽ الغير قد ترتب عمى العقار الموىوب قبؿ تسجيؿ عريضة       

و نية ، ففي ىذا الفرض يجب التمييز بيف حالتيف أيضا ، ومعيار التفرقة بينيما ى (ٗ)لمجحود 
 : يأتيوكما ، أو سيئيا، المتعاقد إف كاف حسف النية

 سيئ النية الغير   -
وىو ،  يعمـ بقياـ العذر المقبوؿ لمرجوع، عندما ويكوف سيء النية  ،إذا كاف الغير سيئ النية     

و ال يسري في قالحؽ العيني عمى العقار، فإف ح في الوقت الذي ترتب لو، (٘)في اليبة الجحود 

                                                 

 ( وكذلؾ الحكـ بعد تسجيؿ التراضي عمى الرجوع في اليبة في حالة الرجوع الرضائي.(ٔ
 .ٙ٘د. محي الديف اسماعيؿ عمـ الديف ، العقود المدنية الصغيرة ، مصدر سابؽ ، ص ( (ٕ

د. : ينظر  ا، كم ٖٕٔو  ٕٕٔ، مصدر سابؽ ، ص  ٘لرزاؽ السنيوري ، الوسيط ، مجمد د. عبدا (ٖ)
د. إلياس ناصيؼ ، موسوعة العقود المدنية والتجارية ،  ،ٓٛٔمصطفى أحمد حجازي ، مصدر سابؽ ، ص 

 .ٖٕٗ، عقد اليبة ، مصدر سابؽ ، ص ٔٔج
 ( وكذلؾ الحكـ إذا كاف قبؿ تسجيؿ التراضي عمى الرجوع.(ٗ
 .ٕٗٗ، ص ، عقد اليبة ، مصدر سابؽ ٔٔد. إلياس ناصيؼ ، موسوعة العقود المدنية والتجارية ، ج( (٘
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العقار خاليا مف حقوؽ الغير، وليذا الغير أف يرجع عمى  الواىب فيسترد ، مواجية الواىب
 .(ٔ)المقررة بيذا الشأف لمقواعد العامة طبقاالموىوب لو بالتعويض 

 حسن النية الغير  -
في الوقت ، اليبةب عذر الجحودأي أنو ال يعمـ بقياـ  ،أما إذا كاف الغير حسف النية      

ويسترد الواىب  ،و  يسري في مواجية الواىبفإّف حقالحؽ العيني عمى العقار، الذي ترتب لو 
، (ٕ)بحقوؽ الغير حسف النية، وليس لمواىب أف يرجع عمى الموىوب لو بالتعويض العقار مثقبل

، ليعود لو خالصا  مف الحؽ الذي أثقمو طبقا لمقواعد العامة (ٖ)العقارولكف لو الحؽ في تطيير 

  . (ٗ)مف كؿ حؽ
 ترتيب حق عيني عمى منقول  - 2

فإف ىذا الرجوع يمتاز باألثر ، (٘)عف منقوؿ وتـ الرجوع بالتقاضي إذا كاف الموىوب عبارة       
قوؽ الغير باألثر الرجعي في مواجية الغير الحائز لممنقوؿ، فيسترّد الواىب الموىوب خاليًا مف ح

 .(ٙ)وىذا ىو الحكـ األصمي

                                                 

، كما ينظر د. مصطفى أحمد عبد الجواد  ٕٗٙد. إسماعيؿ عبد النبي شاىيف ، مصدر سابؽ ، ص (ٔ)
 .ٔٛٔحجازي ، مصدر سابؽ ، ص 

 .ٖٕٔؽ،  ص ، ، مصدر ساب ٘د. عبدالرزاؽ السنيوري ، الوسيط ، مجمد  (ٕ)
تطيير العقار إجراء بمقتضاه ، يعرض الحائز أو المالؾ ، عمى الدائنيف المسجمة حقوقيـ قبؿ تسجيؿ سند ( (ٖ

ممكيتو قيمة العقار ، فإذا قبموا ىذا العرض ، دفع ليـ الحائز ىذه القيمة حسب ترتيب استحقاقيـ وترتب عمى 
ذا لـ يقبؿ الدائنوف ذلؾ تخميص العقار مف جميع الرىوف حتى التي لـ  يصب أصحابيا شيئا مف قيمة العقار ، وا 

كميـ أو بعضيـ ىذا العرض طمعا في الحصوؿ عمى ثمف أزيد وجب عمييـ أف يطمبوا بيع العقار في الحاؿ ولو 
كانت ديونيـ غير حالة وترتب عمى ذلؾ أيضا تحرير العقار فيترتب عمى اتباع اجراءات التحرير تطيير العقار 

يثقمو مف الرىوف( ينظر : د. محمد طو البشير و د. غني حسوف طو الحقوؽ العينية ، مصدر سابؽ ، مما =
 وما بعدىا. ٙ٘ٗص 
 ،ٕٙٗد. بدر جاسـ اليعقوب ، مصدر سابؽ ، ص  (ٗ)

ال أثر لو في مواجية ، فإف ىذا الرجوع  ، وتـ الرجوع بالتراضي، أما إذا كاف الموىوب عبارة عف منقوؿ  (٘) 
ومف ثـ يسترد الواىب المنقوؿ محمبل باألعباء التي رتبيا ، الحائز لممنقوؿ، فتظؿ نافذة في مواجية الواىب الغير

د. بدر جاسـ ، ينظر : ، وىو تطبيؽ لقاعدة الحيازة في المنقوؿ سند الممكية  الموىوب لو لمغير عمى ىذا المنقوؿ
 .ٖٕٔاليعقوب ، مصدر سابؽ ، ص 

 .ٚ٘ؿ عمـ الديف ، العقود المدنية الصغيرة ، مصدر سابؽ ، ص د. محي الديف اسماعي( (ٙ
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، فإذا كاف الغير قد  إال أف ىذا الحكـ تعترضو قاعدة الحيازة في المنقوؿ سند الممكية 
، (ٔ)ففي ىذه الحالة يسترد الواىب الموىوب مثقبّل بحقوؽ الغير ،حاز حقو وىو حسف النية

 اف حؽوبإمكاف الغير أف يحبس المنقوؿ لحيف استيفاء حقو الذي في ذمة الموىوب لو، إف ك
 ر.فاذ ىذا الرىف في مواجية األغيا؛ ألّف الحيازة شرط لنعف رىف حيازي الغير عبارة

 في الرجوع أما فيما يتعمؽ بموقؼ القانوف المدني الفرنسي فإنو يقرر بيذا الخصوص أف
 عمى، كما أنو ال يؤثر  لو الموىوب بيا قاـ التي التصرفات عمى يؤثر ال الجحود بسبب اليبة

 ىذه كؿ تكوف، كؿ ذلؾ بشرط أف  اليبة عيف تثقؿ فأ يمكف التي خرىاأل عباءواأل الرىوف
 ذلؾ تـ فإذا ة ، اليب سند ىامش عمى تسجؿ التي،  دعوى الرجوع لمجحود ل سابقة التصرفات

 قيمة يعيد ف، أ عميو يجب ساعتيا اليبة متمقي ضد خيرةاأل ىذه رفع وتـ الدعوى تسجيؿ قبؿ
 .(ٕ)الدعوى رفع تاريخ مف كذلؾ العيف وثمار ، الدعوى رفع وقت في فيو تصرؼ الذي الشيء

رىف الغير لمموىوب حتى عف الكافة ، بما  مف الفقو القانوني جوازآخر جانب  وفي 
مرتينَا حيازيا ، فحؽ الحبس  ذي يكفمو لو القانوف بوصفو دائنالحقو ال فييـ الواىب ، استعماال

، وفي حاؿ ما أراد الواىب  حتى يستوفي دينو حيازياي كفميا القانوف لممرتيف ىنا مف الحقوؽ الت
مف ديف مع ، عميو أف يوفي لمدائف المرتيف مالو في ذمة الموىوب لو ، استرداد المنقوؿ 

 .(ٖ)بما أوفى لمدائف المرتيف حيازيالو الممحقات ، ولمواىب بعدىا الرجوع عمى الموىوب 

 الفرع الثاني
  نيائيا تصرفافي الموىوب تصرف الموىوب لو 

وىو التصرؼ ، نتناوؿ في ىذا الفرع تصرؼ الموىوب لو في الموىوب تصرفا نيائيا 
 والثانية، االسبلمي  لمفقو نخصصيا ىولاأل فقرتيفونقسمو عمى الناقؿ لمممؾ بيعا أو ىبة ، 

 اآلتي:التفصيؿ المدني وعمى مقانوف ل

                                                 

د. محي الديف اسماعيؿ عمـ الديف ، العقود المدنية ،  ٕٙٗد. بدر جاسـ اليعقوب ، مصدر سابؽ ، ص  ((ٔ
 .ٚ٘الصغيرة ، مصدر سابؽ ، ص 

(2) M.le baron GRENIER, Traité des donations, des testaments et toutes autre 
dispositions gratuites, Quatrieme édition, Tome premier, Bruxelle. P198 

 .ٕٛٔمصدر سابؽ ، ص الرجوع القضائي في اليبة ، د. مصطفى أحمد عبدالجواد حجازي ،  (ٖ)
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 الفقو االسالميفي نيائيا  صرف الموىوب لو في الموىوب تصرفات –وال أ
 عديعمى أف التصرؼ النيائي بالموىوب التي تقوؿ بالرجوع ، تتفؽ المذاىب اإلسبلمية 

بأي سبب مف األسباب الناقمة ، و فخروج الموىوب عف ممؾ الموىوب لو  مانعا مف الرجوع ،
 يضار الغير بيذا الرجوع أفعندىا ال يجوز وعميو ،  تصرفا شرعيا يعد بةالي أو، كالبيع  يةلمممك

وعميو يمتنع شرعا عمى الواىب الرجوع في اليبة في فبل يمكف لمواىب أف ينقض عقد غيره ،  ،
سواء كاف الموىوب ،  مف الموىوب لو ثابتاً  إليوويكوف حؽ الغير عمى ما انتقؿ  ، ىذه الحاؿ

 .(ٔ)عقارا أو منقوال
، إنما مف  ليس مستمدا مف الواىبف ممؾ الغير لمموىوب أىو ، في ذلؾ  إف السبب 

الموىوب لو ، وىذا األخير إنما تصرؼ في ممكو ، وجواز الرجوع لمواىب ىو إف كانت اليبة 
مف  ـنقض ما تأف يفبل يستطيع الواىب عميو ، د الغير قائمة بعينيا عند الموىوب لو ، ال عن

موانع وقيود الرجوع في اليبة خروج الموىوب مف  فإل،  (ٕ) الرجوع ممتنع أصبلف ، غير جيتو
ف خرجت العيف إف، واليبة ، الممؾ كالبيع نقؿ سباب أبأي سبب مف ، عف ممؾ الموىوب لو 

ير بأي سبب مف أسباب كسب الممؾ وممكيا الغ، الموىوبة عف ممؾ الموىوب لو بتصرؼ شرعي 
الرجوع ، وظؿ حؽ الغير عمى  ال يضار ىذا الغير ، ومف ثـ امتنع عمى الواىبأنو يجب إف، 

 .أـ منقوال، الموىوب عقارا  يءالموىوب حقا ثابتا سواء كاف الش ءالشي
ألف  ؛  وىو غير جائز، الموىوب لو  لممؾ غير وذلؾ ألف الرجوع ىنا يكوف ابطاال 

ىذه  يف  يقاؿ ما تـ مف غير جيتو ، وال ضفبل يمكف نق، ممؾ الغير مستمد مف غير الواىب 
  .(ٖ)ثرأواذا وقع فيو غير ذي ، ممتنع أصبل  يثر رجعأالحالة أف الرجوع ليس لو 

 
 
 

                                                 

، مصدر  ٘لتحرير الفتاوى ، ج ينظر كؿ مف :  محمد بف أحمد بف إدريس الحمي كتاب السرائر الحاوي  (ٔ)
،  ٖٕٔ، مصدر سابؽ ، ص  ٓٔ، عمي محمد عمي الطباطبائي رياض المسائؿ ، ج  ٕٛٙسابؽ ، ص 

 .ٜٛ، مصدر سابؽ ، ص  ،  ٙوجداني فخر ، الجواىر الفخرية ، ج
 .ٕٗٙ، مصدر سابؽ ، ص  ٗمحمد حسف العاممي ، الزبدة الفقيية ، في شرح الروضة البيية ، ج ( (ٕ
 وما بعدىا. ٕٚٔ، مصدر سابؽ ، ص  ٖٓمحمد صادؽ الحسيني الروحاني ،  فقو الصادؽ ، ج ( (ٖ
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 في القوانين المدنيةتصرف الموىوب لو في الموىوب تصرفًا نيائيا ثانيا : 
ف نحدد فيو اتجاىيف ، ، باإلمكاف أف تصرؼ الموىوب لو بالموىوب تصرفا نيائيا إ
بينما االتجاه ، وؿ يتمثؿ بموقؼ القانوف المدني العراقي والقانوف المدني المصري االتجاه األ

 تي :الفرنسي ونرى ذلؾ عمى التفصيؿ اآلالثاني يمثمو القانوف المدني 
 المصريالقانون المدني القانون المدني العراقي و االتجاه االول :  – 1

إف مسألة الرجوع في اليبة في حالة ما يكوف الموىوب لو قد تصرؼ في الموىوب تصرفًا        
سواء مف التصرفات الناقمة لمممكية مثؿ البيع واليبة ، أو التصرفات المسقطة لمممؾ ، نيائيًا 

 الذي تصرؼ لو الموىوب لو؛ ألف التصرؼ، كالوقؼ ، ال يكوف ليا أي تأثير في مواجية الغير 

 .(ٔ)مف موانع الرجوع باليبة مانعا يبة  يعدالنيائي في ال

تجعؿ مف اليبة  ،؛ ألّف الموانع كما سبؽ القوؿأصبًل لوجود المانع االرجوع ممتنعفيكوف 
كما ىو معموـ ، وىذا الحكـ يسري سواء في الرجوع  وانتقاؿ الموىوب مانع يطرأ الحقاالزمة، 

، والحقيقة أف ىكذا  يكوف الموىوب عقارا أو منقوالكما يستوي فيو أف ، أو القضائي ، الرضائي 
وال غيره فيو ممتنع مف ، حالة ال تدخؿ في آثار الرجوع ؛ ألف ال كبلـ عف الرجوع ال لمجحود 

 .(ٕ)األساس
لسرياف ىذا الحكـ ، وىذا ،  نيائيا التصرؼ أف يكوفمف أنو ال بد ، وغني عف القوؿ  

بؿ حتى باقي القوانيف المدنية  ،المصري و بيف كؿ مف القانوف المدني العراقي الحكـ متفؽ عميو 
؛ ألف الرجوع عمى الموىوب لو بالتعويض ومف الميـ القوؿ أف الواىب ال يستطيع،  (ٖ)العربية 

؛ ألّف المانع كما ىو معمـو  سواء بعذر الجحود أـ غيره،  الرجوع قانونًا ممتنع حتى مع قياـ سببو
 فقط. يجعؿ وجوده صوريانستطيع القوؿ أنو و ، عدـ سبب الرجوع ي
 موقف القانون المدني الفرنسياالتجاه الثاني :  – 2

ف موقؼ القانوف المدني العراقي والقانوف لفرنسي عإف الحكـ مختمؼ في القانوف المدني ا      
وكاف الموىوب لو قد تصرؼ ، لغاء اليبة لمجحود في حاؿ الحكـ بإ ونإذ أ ، المدني المصري

                                                 

 .ٕٗٓد. عبدالوىاب البنداري ، شرح العقود المدنية ، اليبة ، مصدر سابؽ ، ص ( (ٔ
 .ٕٗٓ، ص  السابؽالمصدر ( (ٕ

مصدر سابؽ ، ص  عبدالوىاب عرفة ، ، ٜٚٔازي ، مصدر سابؽ ، ص د. مصطفى أحمد عبدالجواد حج (ٖ)
ٖٙٔ. 
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ذا قاـ الشخص الجاحد بنقؿ ف ذلؾ ال يعد مانعا لمرجوع ، فإفإ، الموىوب لمغير  الشيءب
ف يعيد القيمة حسب وقت مف ىذا القانوف أ (ٜٛ٘)الممتمكات المتبرع بيا فعميو وفقا لممادة 

خر يجب عميو دفع مبمغ تعويض يكوف مساويا لمقيمة التي كاف سيحصؿ عمييا آ، بمعنى الطمب 
عمى إلزاـ الموىوب  عبلهأكدت المادة أ  إذ،  (ٔ)لو لـ تتـ عممية التصرؼ، الواىب وقت الطمب 

  .ة الشيء الموىوب وقت رفع الدعوى بأف يرد لمواىب قيم، لو 
ف كاف الرجوع لمجحود وكاف الموىوب لو قد تصرؼو  نص ، فقد  في الشيء الموىوب ا 

 الجحود، لسبب اليبة إبطاؿ يؤثر ال: )عمى أنو ( منو ٜٛ٘في المادة )القانوف المدني الفرنسي 
 الحقوؽ مف،  وغيرىا العقارية الرىوف عمى وال،  لو الموىوب بيا قاـ التي التصرفات عمى ال

 الرىوف بمكتب نشر، قد الكؿ يكوف أف شريطة اليبة، محؿ عمى فرضت تكوف قد التي،  العينية
 لو الموىوب مف طمبسي ، اإللغاء حالة في . اإللغاء دعوى رفع قبؿ ، الممتمكات لحالة العقارية
 ، والثمار ، الدعوى وقت االعتبار بعيف األخذ مع ، فييا التصرؼ تـ التي،  األشياء قيمة إرجاع
 .(ٕ) (الدعوى ىذه يوـ مف

ال يؤثر عمى حقوؽ ، ف اإللغاء بسبب الجحود ، مف أالقضاء الفرنسي  لووىذا ما ذىب 
) ال يؤثر عمى أنو:قضت المحكمة إذ لعدـ أداء االلتزامات ، ، عمى عكس ابطاؿ اليبة ،الغير 

والحقوؽ ، وال عمى الرىوف العقارية ، اإللغاء عمى التصرفات المبرمة مف قبؿ الموىوب لو 
ف تكوف ىذه التصرفات موثقة ، بشرط أالتي قد يكوف فرضيا عمى محؿ اليبة ، العينية األخرى 

ال ،  لئللغاءثر رجعي ، ومع ذلؾ فأف عدـ وجود أقبؿ دعوى اإللغاء ، لدى الجيات المختصة 

                                                 

(1) Renvoyé à: Ibrahim Najjar, opcit .. p 304 

(2) Art 958: ( Ord.N. 59-71 du 7jan.1959 ) La révocation pour cause d’ingratitude  
ne préjudiciera  ni aux aliénations faites par le donataire , ni aux hypothèques et 
autres charges réelles qu'il aura pu imposer sur l'objet de la donation , pourvu que 
le tout soit antérieur à la publication , au bureau des  hypothèques de la situation 
des biens , de la demande en révocation .Dans le cas de révocation , le donataire 
sera condamné à restituer la valeur des objets  aLiénés , eu égard au temps de la= 
demande , et les fruits , à compter du jour de cette delande.                                                                                           
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ف اإللغاء بسبب الجحود يعد عقوبة ؛ ألوليس بيف األطراؼ ، ال في مواجية الغير يعتد بو إ
 . (ٔ)خاصة (
 إلى أف القانوف المدني يتفؽ مع الفقو اإلسبلمي في اآلثار الناشئة عف الرجوعنخمص       

ة خبلؿ المد، عمى الموىوب  ابوجو عاـ ، فكبلىما يقرر الحماية لمغير الذي كسب حق لمجحود 
المدني العراقي والقانوف المدني  القانوفمف  كبل السبب في ذلؾ أفبيف إبراـ العقد والرجوع فيو ؛ و 

ومف ثـ تشابيت األحكاـ ، التي يقّررىا الفقو اإلسبلمي  ، الرجوع في اليبة موانع اأقر  المصري،
، وكذلؾ سعى المشرع الفرنسي لممحافظة عمى حقوؽ الغير لكف بطريؽ  فيما بينيما نتيجة لذلؾ

قبؿ حدوث واقعة الجحود ، فأغمؽ مفاده أنو يجب أف يكوف تسجيؿ الرجوع ،  مختمؼ نوعا ما
الطريؽ عمى الموىوب لو الجاحد الذي قد يحاوؿ أف يتصرؼ بالموىوب بنقؿ ممكيتو بيعا أو ىبة 

إذ أنو قرر أف التصرؼ في ، في حاؿ عمـ بعـز الواىب عمى الرجوع أو رفع دعوى جحود ، 
يقوـ بتعويض الواىب الموىوب ال يعد مانعا مف الرجوع بسبب الجحود وعمى الموىوب لو أف 

، يتضح لنا مما سبؽ رجحاف موقؼ القانوف المدني  وقت تسجيؿ طمب الرجوع باليبة لمجحود
 الفرنسي في المحافظة عمى حقوؽ الغير .

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

(1) Cour de cassation. Chambre civlle 1 . du 7 janvier 2008 . N 59 _ 71.   : الرابط    
https://www.doctrine.fr/الزيارة : ٖ/ٓٔ/ٜٕٔٓ                                       تأريخ            
   

https://www.doctrine.fr/تأريخ


 الفصل الثاني                                                            أحكام الجحود باليبة

 

- 991 - 

 

 المبحث الثاني
 باليبة دعوى الرجوع لمجحود 

فعندما ، إف لـ تكف لو دعوى تحميو  ،أف ال عبرة بالحؽ، مات القانونية نو مف المسمإ
صوؿ وفؽ األ دعواهفيقيـ ، سمطة القضاءلى إميس لو سوى المجوء ف ،حؽ مجحد لمشخص يكوف

باليبة عف ىذا السياؽ، فيي الجانب  دعوى الرجوع لمجحود ، وال تخرج المنصوص عمييا قانونا
الذي وفره القانوف لحماية حؽ الواىب، في الرجوع في ىبتو، إف جحد ، جرائي اإلالحمائي 

وأراد أف يعرض خصومتو في سوح القضاء، والمسألة في حقيقتيا أف الرجوع ، فضمو وىوب لوالم
لمجحود ال بد مف رفع دعوى بو ؛ ألنو يشترط لمرجوع بالتقاضي وجود العذر المبرر لمرجوع ، 

ىما ، أصالة  دعوى الرجوع لمجحود  طرفاوارتفاع المانع ، ورفع الدعوى، و لمدعوى أطراؼ، و 
 ا أنو قد يكوف ذو صفة، كمالمجحود فضمو، والموىوب لو الجاحد لفضؿ الواىب الواىب 

قرار ، غيرىما، ىذا مف جانب، ومف جانب آخر، فإف لمقضاء كممتو في إقرار الحؽ لمواىب  وا 
ليا مدة ، يمتنع  دعوى الرجوع لمجحود صدور جحود الموىوب لو مف عدمو، وكأي دعوى فإف 

ى المدعي بالحؽ، عميو فإننا سنقسـ ىذا المبحث عمى ثبلثة بعدىا القضاء مف سماع دعو 
، بينما نعقد المطمب باليبة  دعوى الرجوع لمجحود  ألركافمطالب نخصص المطمب األوؿ 

، ونتناوؿ في المطمب الثالث تقادـ  دعوى الرجوع لمجحود الثاني لمسمطة التقديرية لمقاضي في 
 . دعوى الرجوع لمجحود 

 المطمب االول 
 باليبة دعوى الرجوع لمجحود  أركان

ويشترط لقبوؿ ، ، أو تقرير حؽ ، أو حمايتو إف الدعوى ىي طمب شخص حقو مف آخر
ف و ، الخصومة  الدعوى أماـ القضاء شروط منيا والصفة ىي ، الخصـ البد أف يكوف ذي صفة ا 

ينوب أو مف ،  حب ذلؾ الحؽوىو عادة صا، بالحؽ موضوع الدعوى ةشخص مف عبلقما لم
باليبة، ومف يخاصـ في دعواه؟ بوجو عاـ  دعوى الرجوع لمجحود ، فمف لو الحؽ في إقامة عنو

وبناء عمى ىذا سنخصص الفرع ومدعى بو ، فإف في الدعوى مدعي بالحؽ، ومدعى عميو، 
، ونتناوؿ في  باليبة، ونعقد الفرع الثاني لممدعى عميو دعوى الرجوع لمجحود االوؿ لممدعي في 

 . الثالث المدعى بو الفرع
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 الفرع االول
 باليبة دعوى الرجوع لمجحود المدعي في 

إنساف طمب إف الدعوى : ) قوؿ مقبوؿ أو ما يقوـ مقامو في مجمس القضاء ، يقصد بو 
 (ٕ)) طمب شخص حقو مف آخر أماـ القضاء(:ىي  أو  (ٔ)أو لمف يمثمو ، أو حمايتو(، حؽ لو 

، (ٖ)والمدعى بو، والمدعى عميو  ،وىي المدعي ، أحد أركاف الدعوى الثبلثة ىو دعي ف المإو ، 
وسنتناوؿ ،  مف يقوـ مقامو قانونا وقد يكوف ،عادة  والمدعي في أي دعوى ىو صاحب الحؽ

 ، و وارث الواىب المقتوؿ ، والواىب الذي يدعي تعرضو لمجحود : ذلؾ عمى نقاط عدة ، ىي 
 تفصيؿ اآلتي :وعمى ال،  أقارب الواىب القانوف الفرنسي ، وفى في ورثة الواىب المتو 

  أوال: الواىب الذي يدعي  تعرضو لمجحود
ىو:) الذي إذا ترؾ  أو،(ٗ)المدعي كما ىو معموـ ىو مف يدعي خبلؼ الظاىر

وجاء أيضا أف ،  (ٙ)، أو ىو :)الذي لو سكت لسكت عنو( (٘)الخصومة ال يجبر عمييا (
وىو إف ، ولكف صاحب ىذا التعريؼ قيده بقيد ، : )مف كاف قولو خبلؼ األصؿ ( المدعي ىو

وقاؿ آخر أف المدعي ىو : ) الذي يدعي شيئا عمى آخر  ، (ٚ)كاف األصؿ ىنا ىو الحجة

 . (ٛ)ويكوف ممزما بإثباتو عند العقبلء(

                                                 

د. محمد نعيـ ياسيف ، نظرية الدعوى بيف الشريعة اإلسبلمية وقانوف المرافعات المدنية والتجارية ، طبعة ( (ٔ
 .ٖٛ، ص  ٖٕٓٓخاصة ، دار النفائس ، األردف ، 

 .ٜٜٙٔلسنة  ٖٛ( مف قانوف المرافعات المدنية العراقي المعدؿ رقـ ٕالمادة )( (ٕ
، ص ٜٗٙٔ،  دار العمـ لممبلييف ، بيروت ، ٔ( محمد جواد مغنية، أصوؿ اإلثبات في الفقو الجعفري ، ، ط(ٖ
، بغداد ،  ، المكتبة القانونيةٔ، جٕ، كما ينظر :عبدالرحمف العبلـ، شرح قانوف المرافعات المدنية، طٖٕ، 

 .ٖ٘، ص  ٜٕٓٓ
 .ٖٕ، ص  ٜٙٙٔ، مطبعة المعارؼ ، بغداد ، ٔد. سعدوف العامري، موجز نظرية االثبات ، ط( (ٗ
 .ٖ٘( عبدالرحمف العبلـ، شرح قانوف المرافعات المدنية ، مصدر سابؽ ، ص (٘
 .ٖٕ( محمد جواد مغنية، أصوؿ اإلثبات في الفقو الجعفري ، مصدر سابؽ ، ص (ٙ
، ص  ٖٕٗٔ، مجمع الفكر اإلسبلمي ، قـ ،  ٕـ الحسيني الحائري ، القضاء في الفقو اإلسبلمي، ط ( كاظ(ٚ

ٕٙٓ . 
، مؤسسة الخوئي اإلسبلمية ،  ٗ، القضاء والحدود ، ط  ٔٗأبو القاسـ الخوئي ، مباني تكممة المنياج ، ج( (ٛ

 .ٔ٘، ص  ٖٔٗٔ
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ألف دعوى  ؛باليبة أصالة، ىو الواىب ال غيره  دعوى الرجوع لمجحود إف المدعي في 
بحتًا لشخص الواىب  بسبب الجحود ىي أحدى الدعاوى التي تتطمب اعتبارًا شخصياً  اإللغاء

 . (ٔ)فقط الواىبف يختص بيا أوعميو ينبغي 
 وىوب لو الخاطئمف يدعي أف سموؾ المىو ، دعوى الرجوع لمجحود في  إف المدعي 

ىنا األىمية، وىي توافر فيو صاحب المصمحة في الدعوى، ويشترط في المدعي قد أصابو، 
في  الدعوى، فبل بد مف توافر شروط والخصومة ،  أىمية التقاضي ، كما يشترط فيو الصفة

ال ال يحؽ لو مباشرتيا ،المدعي  .(ٕ)وا 

 أو ممثمو، مف قبؿ الواىب )المدعي ( وىذا ىو األصؿ، (ٖ)ترفع الدعوى بعريضة  
سنبينو في قادـ البحث  -أو غيره  ، ضد الموىوب لو ي، وىذا ىو الغالب في الواقع العمميالقانون

والمتعمقة برفع الدعوى  ، المنصوص عمييا في قانوف المرافعات المدنيةاإلجراءات وفؽ وذلؾ   -

                                                 

(1) Renvoyé à: Ibrahim nadjar, Op cit , P 295. 
 ٜٜٙٔلسنو  ٖٛ( مف قانوف المرافعات العراقي رقـ )ٖ) المادةاألىمية: اشترطت  -أ  ىي : شروط الدعوى( (ٕ

متمتعا باألىمية البلزمة الستعماؿ الحقوؽ ، التي تتعمؽ بيا ، أف يكوف كؿ مف طرفي الدعوى ، ( المعدؿ 
ال وجب أف ينوب عنو مف يقـو مقامو قانونا، في استعماؿ ىذه الحقوؽ، فالنص يشترط أف يكوف  الدعوى، وا 

المدعي ذا أىمية لبلدعاء ، وتتوفر في المدعى عميو أىمية لرفع الدعوى عميو، وسف الرشد ثمانية عشرة سنة 
وجب أف ينوب عنو مف يمثمو شرعا وقانونا ، ىذا بالنسبة ، كاممة، فإذا لـ يكف صاحب الحؽ ذا أىميو كاممة 

: أف تقاـ  الخصومة –ب  -مف يمثمو قانونا عمىي فيمـز أف تقاـ الدعوى لمشخص الطبيعي، أما الشخص المعنو 
أي عندما يخبر القاضي بحؽ ، إذا ترتب عمى إقراره حكـ ، و يكوف الخصـ كذلؾ ، الدعوى عمى خصـ قانوني 

الدعوى أو ممزما بشيء عمى تقدير ثبوت الدعوى، فإف لـ يكف كذلؾ فبل تقبؿ ، عميو آلخر، أي أف يكوف محكوما
 .لممدعي في النزاع ةبذاتو ، فبل يغني عنيا وجود مصمحفالصفة إذف شرط الـز مستقؿ ،  ويتحتـ ردىا

سواء تمثؿ ، أو أدبي ، يقـو حؽ الشخص في تقديـ الدعوى عمى استناده إلى حؽ مادي  : المصمحة –ج  –  
 ، بضرورة تعمؽ الدعوى بمصمحة قانونية، أي أنو مقيد  أو االمتناع عف عمؿ، ذلؾ في صورة القياـ بعمؿ 

، والتي يراد تحقيقيا نتيجة االلتجاء إلى القضاء  الفائدة العممية التي يقرىا القانوف ويحمييا ،، ويقصد بالمصمحة 
يجب أف تتسـ الدعوى بسمة الفائدة العممية والقانونية؛ ألف المصالح النظرية ال تصمح بذاتيا أف تكوف محبًل كما 

ينظر كؿ مف: ضياء شيت خطاب، فف القضاء معيد البحوث والدراسات العربية، حوؿ ذلؾ قضائية، لدعوى 
صادؽ حيدر، شرح قانوف المرافعات المدنية، دوف عدد طبعة ،  :وما بعدىا، كما ينظر  ٖ٘ص ٜٗٛٔبغداد 

 وما بعدىا.  ٖٕ، ص ٕٔٔٓمكتبة السنيوري، بغداد، 
( مف قانوف ٖٙ) المادة :قانوف المرافعات المدنية العراقي النافذ، كما ينظر( مف ٗٗ) المادة( مف ٔالفقرة )((ٖ

 .(ٕٚٓٓلسنة  ٙٚ ) المعدؿ بالقانوف رقـ (ٜٛٙٔلسنة  ٖٔ)رقـ المصري المرافعات المدنية والتجارية 
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، ووفؽ التبميغات المنصوص (ٔ)محكمة البداءةىنا وىي ، المدنية ، أماـ المحكمة المختصة 

ومما ،  قرار حقو الذي يطالب بووا  ، لصالحو  ، بغية الحكـ(ٕ)المرافعات المدنيةعمييا في قانوف 
 تنازلوف ذلؾ يكوف في حاؿ عدـ إف، ذا كاف الواىب ىو صاحب الدعوى إنو أ، ىو جدير بالذكر 
ف يقع ، أ التنازؿضمنيًا ، كما يشترط في  أوصريحًا  التنازؿسواء كاف ىذا ، عف الموىوب لو 
ف إف، و ضمنا ، أعف الموىوب لو الجاحد صراحة  تنازؿفمو كاف الواىب قد ، بعد تحقؽ الجحود 

 فرفعيا ، الدعوى رفع ممارسة يخص فيما: الدعوى طراؼأ،  (ٖ)فع الدعوىر ذلؾ يكوف مانعا مف 
 سريانو يبدأ الدعوى رفع  جؿ، كما إف أ بلمواى الحصري ختصاصاال مف فييا الرجوع وطمب

 . (ٗ)بيا الواىب معرفة تاريخ فم و، أ الجحود سبب حدوث يوـ مف ماإ
 المقتولثانيا: وارث الواىب 

شكؿ الفعؿ ما ذا إ، فؿ اوقد تكوف أقو ،  قد تكوف أفعاال ، ف لمجحود صورذكرنا أ 

؛ ألف (٘)النوعي لمدعوى سيتغيرالجحود في حد ذاتو جريمة، فإف االختصاص المكوف لمواقعة 

                                                 

( مف ٔٚ – ٜٗ): والمواد ، ( ٖ٘- ٖٔ): ينظر: الفصؿ الثاني مف قانوف المرافعات المدنية العراقي المواد  ((ٔ
  قانوف المرافعات المدنية والتجارية المصري.

( التبميغات القضائية ىي إعبلـ الشخص المراد تبميغو باألوراؽ القضائية ، وما يتخذ ضده مف إجراءات ، بناء (ٕ
عمى الطريقة التي رسميا القانوف، أو ىو إجراء رسمي يتـ بواسطتو إعبلـ شخص ما ، بالحضور أماـ المحكمة ، 

بالحضور، أو تبدأ مدد الطعف ، حوؿ ذلؾ ينظر  وىو إجراء يتسـ بأىمية كبرى ؛ ألف بإتمامو تبدأ ميمة معينة
المعدؿ، كما ينظر المواد  ٜٜٙٔلسنة  ٖٛ( مف قانوف المرافعات المدنية العراقي رقـ ٕٛ – ٖٔكؿ مف : المواد )

كما ينظر كؿ مف: د. آدـ وىيب النداوي ، ، ( مف قانوف المرافعات المدنية والتجارية المصري ٕٚ- ٘)
وما بعدىا، مدحت  ٓٛٔوف عدد طبعة، مكتبة السنيوري، بغداد، دوف سنة طبع، ص المرافعات المدنية، د

وما بعدىا، وأيضا جميؿ  ٕٙ، ص ٕٔٔٓ، المكتبة القانونية، بغداد، ٗالمحمود، شرح قانوف المرافعات المدنية ط
 بعدىا.وما  ٖٙ، ص  ٕٚٔٓ، مطبعة الكتاب، بغداد ، ٔطالب، المفيـو القانوني لمتبميغات القضائية، ط

(3) Ibrahim Najjar, pages 295. 

(4) MM.DALLOZ,  jurisprudence general, supplement au repertoire de legislation  et 
de jurisprudence, TOME CONQIEME, paris 1980, p152. 

 

في دعوى معينة واختصاص ، ىو سمطة المحكمة بمقتضى القانوف ، االختصاص النوعي لممحكمة (٘) 
االختصاص النوعي لممحكمة، ىو تحديد  والمحكمة يعني نصيبيا مف القضايا التي يجوز ليا الفصؿ فييا ، 

والية المحكمة في النظر بنوع معيف مف الدعاوى، وىذا المعيار، أو التعريؼ يرمي إلى تحديد اختصاص 
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أي ال بد ،  (ٔ)دعوى مدنية، والقضاء المدني قضاء مطموبفي األصؿ  دعوى الرجوع لمجحود 
ألنيا حؽ ؛عبلقة لبلدعاء العاـ بيا  و ال،  مف تحريؾ الدعوى مف قبؿ المدعي بالحؽ الشخصي

 .شخصي
ذا ما شكؿ فعؿ الجحود جريمة   فإف المسألة ستكوف مف اختصاص المحاكـ الجزائية ، وا 

، ال دعوى  دعوى عامة الدعوى الجزائية، بحسب جسامة الجريمة المرتكبة، وكما ىو معموـ فإف 
فبل تحتاج لمشكوى  ، باإلمكاف أف يحركيا االدعاء العاـ جتمع، ومف ثـ فإف، تتعمؽ بالمخاصة 
 اباعتبارى، ىو جريمة قتؿ الواىب ىوب لو لمواىبإذا كاف جحود المو مف قبؿ المتضرر ، حينيا 

تمفت خا أي أنيا، أقسى أنواع الجحود ، وقد نظمتو بعض القوانيف المدنية ، دوف البعض اآلخر 
 : تيوعمى التفصيؿ اآلص عميو بالن
 االتجاه االول: القانون المدني العراقي والفرنسي – 1

، فيكػػػوف  العراقػػػي والقػػانوف المػػػدني الفرنسػػيمػػػو كػػؿ مػػػف القػػانوف المػػدني وىػػذا االتجػػاه يمث
أف يقيميػا أحػد ، مورثة الحؽ في طمب إبطاؿ العقد مف قبؿ القضاء، ويكفي فػي ذلػؾ أف ل، حينيا 

، أي يجب  تـ بحسب قانوف األحواؿ الشخصيةت، تحديد الوارث مف غير الوارث مسألة الورثة ، و 
إذا قتػػؿ الموىػػوب لػػو  : )العراقػػي عمػػى أنػػوإذ نػػص المشػػرع ،  تػػوافر الصػػفة فػػي مػػدعي الحػػؽ أوال

، وقػد أحسػف المشػرع العراقػي بػإفراد (ٕ)الواىب عمدا ببل وجو حؽ ، كاف لورثتػو حػؽ ابطػاؿ اليبػة(
نص ليذه الحالة ؛ ألنو عند قتؿ الموىوب لو لمواىب يقػـو مػانع مػف الرجػوع ، وىػو مػوت الواىػب 

ف راد نص ليذه الحالة يقطع النػزاع ويمنػع مػف ، كما ينيض سبب لمرجوع وىو الجحود الغميظ ،  وا 

    . (ٖ)االجتياد القضائي غير الدقيؽ
في األصؿ ال يحؽ ليـ ذلؾ، إال أف المشرع أجاز ف، أما في القانوف المدني الفرنسي 

إف ..........) : ذلؾ، إذا مات الواىب بعد رفع الدعوى، فقد نص المشرع الفرنسي عمى أنو
قبؿ ورثة ، وال مف ورثة الموىوب لوجوع ىذا ال يمكف تقديمو مف قبؿ الواىب بوجو طمب الر 

                                                                                                                                            

ينظر :  القانونية محؿ الحماية، وبصرؼ النظر عف قيمتياالمحكمة بدعاوى معينة، بالنظر إلى طبيعة الرابطة =
 وما بعدىا. ٙٚد. آدـ وىيب النداوي ، المرافعات المدنية ، مصدر سابؽ ، ص 

 .ٔٙٔد. آدـ وىيب النداوي، المرافعات المدنية ، مصدر سابؽ ، ص ( (ٔ
 ( مف القانوف المدني العراقي النافذ.ٕٕٙ) المادة( (ٕ
 .ٔٛٔبنداري ، شرح العقود المدنية ، اليبة ، مصدر سابؽ ، ص عبدالوىاب ال ( د.(ٖ
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أو توفي ،ىذه قد أقاـ الدعوى خيرة ، ما لـ يكف الواىب في الحالة األالواىب بوجو الموىوب لو
) عمى شخصية ، وىذا ما ذىب إليو القضاء الفرنسي  (ٔ)خبلؿ السنة التي حصؿ فييا الجـر

دعوى ، أف رفع كدت محكمة النقض الفرنسية إذ أ ، وبيف االستثناء فيو،  دعوى الرجوع لمجحود 
ف توفي بعدىا يمكف لورثتو مواصمة ، وا  ال مف الواىب نفسو ال يكوف إ الرجوع لمجحود 

 .(ٕ)الدعوى
فقد ال تتاح ، والمبلحظ ىنا أف موقؼ المشرع العراقي أرجح مف موقؼ المشرع الفرنسي 

، فتقييد حؽ الورثة  يرفع الدعوى قبؿ وفاتو ، ومف ثـ يضيع حقو وحؽ الورثة أيضالمواىب أف 
بخبلفة مورثيـ باالستمرار بالدعوى غير صحيح ، إذ أف اشتراط أف يكوف مورثيـ قد أقاـ الدعوى 

 .أو عدـ مرور عاـ عمييا فقد ال تتاح لو الفرصة ، أو حتى لورثتو أحيانا أخرى
 االتجاه الثاني: القانون المدني المصري – 2

يمثمو المشرع المصري، ، فمـ ينص صراحة عمى ، االتجاه الثاني فيما يتعمؽ بيذا األمر 
صادر مف الموىوب لو ، ىذا الفرض، بؿ تركو لمقواعد العامة، تحت ذريعة أف القتؿ كجحود 

ما ال ميستغرقو ، فالقتؿ  (بالجحود الكبير)أف النص الخاص  بسببضد الواىب أو أحد أقاربو ، 
الفقو المصري، موقؼ مف وقد أيد جانب ،  تجاه الواىب غميظاأنو يشكؿ جحودا ، شؾ فيو 

 ، إال أف ىذا الرأي باإلمكاف أف تثار ضده اإلشكاالت اآلتية :(ٖ)المشرع المصري ىذا
 إال بنصلجحود ال ينتقل لموارث بعذر االحق في الرجوع  –أ 

ري ، نجد أف المشرع المصري صالرجوع في القانوف المدني الم رخبلؿ مراجعة أعذامف 
، ومف ثـ ال يمكف االعتماد عمى القواعد العامة في عمى مسألة قتؿ الموىوب لو لمواىبلـ ينص 

بعد موت  دعوى الرجوع لمجحود وال الحؽ اإلجرائي برفع  الموضوعي بالرجوع ، انتقاؿ الحؽ
عدـ ىو :  واآلخر،  الموتمف موانع الرجوع أال وىو قياـ مانع ىو :  األوؿلسببيف ، الواىب، 

                                                 

 ( مف القانوف المدني الفرنسي.ٜٚ٘)  المادة ( مف ٕالفقرة ) (ٔ)
(2) Cour de cassation , Chambre Civil 1 , du 8 janvier , 1991 , N 89 – 12384  منشور

ٜٕٔٓ/ٓٔ/ٖتأريخ الزيارة :     https://www.doctrine.fr/ 
 .ٕٓٓ، مصدر سابؽ ص ٘د. عبدالرزاؽ السنيوري، شرح القانوف المدني ، الوسيط، ج  ( (ٖ

https://www.doctrine.fr/
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يـ أو ، تجيز ليـ التحدث بإسم، والموىوب لو القاتؿورثة الواىب القتيؿوجود رابطة قانونية بيف 
 .(ٔ)مورثيـ الواىب القتيؿ ، وذلؾ خبلفا لممشرع العراقي الذي قرر ذلؾ بنص خاصبإسـ 

ومف ثـ ، شخص الواىب ىو حؽ متصؿ ب، ذلؾ أف حؽ الرجوع باليبة بسبب الجحود 
، لكي نستطيع القوؿ وقتيا أف الحؽ ينتقؿ لمورثة بعد مقتؿ لى ورثتو بعد موتو فيو ال ينتقؿ إ

عمى يد الموىوب لو الجاحد ، فبل بد مف أف يستند حقيـ إلى سبب متصؿ باليبة ذاتيا ، مورثيـ 
ا ، بؿ يكوف متصبل بيا وقت االبراـ ، فبل يمكننا القوؿ أف القتؿ وحده يؤدي ، ال بعيد عني

 . (ٕ)لبطبلف ىبة نشأت صحيحة
وذلؾ ، وىنا نرى أف رأي المشرع العراقي بتقرير نص خاص لمقتؿ ىو عيف الصواب 

ليـ مطالبة الموىوب  تجيز، إذ ال توجد بينيـ عبلقة قانونية  لنقؿ الحؽ مف الواىب القتيؿ لورثتو
 .لو الجاحد بشيء

 فقدان ورثة الواىب القتيل لمصفة في الدعوى –ب 
يشترط لقبوؿ الدعوى أف يكوف كبل مف المدعي والمدعى عميو، أو مف يمثميـ قانونا 

إف المقصود ، ( ٖ)متمتعا بالصفة التي تجيز لو القدرة والحؽ عمى إقامة الدعوى ومباشرتيا

، (ٗ)(شخص مف عبلقة بالحؽ موضوع الدعوىما لم:)ىيالدعوى  أيا كانتبالدعوى الصفة ب
بداء ، قاضي في موضوعياالتالقانوف يجيز لو يترتب عمييا أف  دفاع فييا أماـ أو الاالدعاء، وا 

يتمثؿ  ، الرجوع موانع مف  واىب، فإننا سنكوف أماـ حالة  قياـ مانعفإذا ما قتؿ ال ،  القضاء
وجود يتمثؿ بعدـ  ، مانع قانونيجود و وفي الوقت نفسو ، د الموىوب لو الواىب قتبل بيبموت 

                                                 

( مف القانوف المدني العراقي، وبنفس اتجاه المشرع العراقي ينظر كؿ مف : المادة ٕٕٙ( ينظر: المادة )(ٔ
لسنة  ٘( مف قانوف المعامبلت المدنية اإلماراتي رقـ ) ٛٗٙالمدني الكويتي ، المادة ) ( مف القانوفٓٗ٘)

( مف القانوف المدني القطري رقـ ) ٜٓ٘( مف القانوف المدني السوداني ، المادة )ٕٕٗ(  المعدؿ ، المادة )ٜ٘ٛٔ
 ( مف القانوف المدني األردني .ٛٚ٘( ، المادة ) ٕٗٓٓلسنة  ٕٕ
،  ٕ٘ٔٓي ، المواريث واليبة والوصية ، دوف عدد طبعة ، منشأة المعارؼ ، اإلسكندرية ، كماؿ حمد د.( (ٕ

 .ٙٚٔص 
د. اجياد ثامر نايؼ الدليمي، الصفة في الدعوى المدنية، دراسة تحميمية تطبيقية مقارنة بيف الفقو اإلسبلمي ( (ٖ

 .ٖٔ، ص ٕٚٔٓ، منشورات زيف الحقوقية ، بيروت ، ٔوالقانوف الوضعي، ط
 .٘ٔالمصدر نفسو ، ص ( (ٗ
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، ضد الموىوب لو الجاحد  دعوى الرجوع لمجحود شخص يتمتع بالصفة ، التي يستطيع رفع 
 مف خبلليا، وعدـ توافر شرط الصفة لدى الورثة.المحاكـ  ـأما

الواىب ورثة في الرجوع لانتقاؿ الحؽ مسألة لى إف القانوف المدني المصري ، لـ يشر إ 
ية بينيـ  وبيف الموىوب لو عبلقة عقد ال توجدالورثة  فإف ومف جانب آخر، القتيؿ ىذا مف جانب

، إذ أف عقد اليبة مبـر بيف سمفيـ الواىب  الجاحد، تجيز ليـ مقاضاتو بناء عمى عقد اليبة
لنقؿ ىذا الحؽ مف ، صريح و فبل بد مف وجود نص استثنائي  ؛ القتيؿ ، وبيف الموىوب لو القاتؿ

، وىو ما فعمو المشرع العراقي ، وغني عف القوؿ أف الورثة يبقى ليـ حؽ مطالبة  الخمؼ لمسمؼ
  .التعويض وأ القتؿ الموىوب لو القاتؿ بالحؽ الشخصي الناشئ عف جريمة

 الفرنسيالمدني فى في القانون و ثالثا : ورثة الواىب المت
المشرع  ىو الواىب نفسو ، إال أف دعوى الرجوع لمجحود ف الذي يممؾ حؽ رفع أاألصؿ       

أي أنيا ، موضوعية وىي ىنا خبلفة ، لورثة الواىب أف يستمروا بخبلفة مورثيـ أجاز الفرنسي 

، ويبدأ انتقاؿ الحؽ عند الوفاة  في الوقت نفسوأي انتقاؿ الصفة  ، (ٔ)وخبلفة إجرائيةوراثة حؽ، 
 اليبة لغاءإ دعوى خويفأ رفع : ) ليا ما أكدتو محكمة النقض الفرنسية في قرارالمبدأ ىو ، وىذا 

 خيانتيا واقعة تأكد بعد انتحر الذي،  والدىما ليا قدميا،  ةىب مف المستفيدة ،ييما بأ زوجة ضد
،  سنة تقادـ مدة تتجاوز لـ ألنيا؛  شكبل مقبولة بكونيا فييا فصؿ الدعوى ىذه فأو  لو، الزوجية

مف ( ٜٚ٘) المادة ساسأ عمى،  الورثة قبؿ مف رفعت نياأ ساسأ عمى،  الواىب وفاة يوـ مف

الفرنسي نقؿ حؽ مورثيـ في  القضاء فيبلحظ عمى القرار أف،  (ٕ) (القانوف المدني الفرنسي

                                                 

الخبلفة  – ب -انتقاؿ الحؽ ذاتو لشخص آخر: الخبلفة في الحؽ  -أ تنقسـ الخبلفة عمى قسميف ىما : ( (ٔ
 وقد تأتي، وىي قد تأتي بسبب الخبلفة الموضوعية ، االجرائية : الخبلفة االجرائية ىي القدرة عمى الخصومة 

صاحب الحؽ : ربعة فقط ىـ وبوجو عاـ فإف الصفة االجرائية تثبت أل، انتقاؿ الصفة بالخصومة فقط  بصورة 
والممثؿ القانوني لمشخص االعتباري ، والممثؿ االتفاقي أي ، والنائب القانوني ) كالولي والوصي( ، وضوعي مال

نية د. عيد محمد القصاص ، الخبلفة في الصفة االجرائية في المواد المد. ينظر : وكيؿ الدعوى )المحامي( 
 وما بعدىا. ٓٔ، ص  ٜٜٙٔوالتجارية ، دوف عدد طبعة ،  دار النيضة العربية ، القاىرة ، 

(2) Cour de cassation , Chambre  commerciale ,  1 er juin , 2010, 09- 14 353  منشور
https://www.doctrine.fr/الرابط :                                                                  عمى 

ٜٕٔٓ/ٓٔ/ٖتأريخ الزيارة:     
                                                                                  

https://www.doctrine.fr/على
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فأجاز ليـ ، ( ٔ)ليـ الخبلفة االجرائية بالتبع الرجوع لمجحود ليـ ، وانتقاؿ الحؽ الموضوعي ينقؿ
كاف قد أقاميا مورثيـ قبؿ وفاتو ىذا مف جانب ، ومف  إذ ،االستمرار في السير في الدعوى 
سميـ، إف كاف مورثيـ قد ا الدعوى ضد الموىوب لو ابتداء بإجانب آخر أجاز المشرع أف يقيمو 

 . (ٕ)الذي يعد جحودا الفعؿ حصؿ فييا توفي في نفس السنة التي
ف كاف ىناؾ ورثة متعددوف  حتى لو  ، فبل يمنع ذلؾ إقامتيا مف قبؿ أحدىـ فقط ، وا 

عمى أنو :) ينص  ي، وىذا ما يؤيده حكـ محكمة النقض الذ(ٖ) عف إقامة الدعوى البقيةأحجـ 
 ،ف قضاة الموضوع الذيف وصفوا خيانة الزوج باإلىانات الجسيمة أ، الصفة لتقديـ الدعوى 

اعتبروا بسمطانيـ المطمؽ في التقدير، أف ىذه اإلىانات الجسيمة استمرت لغاية وفاة الواىبة ، 
، كانت تحوز حؽ تقديـ دعوى الرجوع عف اليبة ، واستنتجوا مف ذلؾ عف حؽ أف ىذه األخيرة 

ذا ثبت أف الواىب قد عمـ قبؿ وفاتو بالجريمة التي وقعت ،  (ٗ)يا(وأف ىذا الحؽ انتقؿ الى ورثت وا 
ألنو ؛ ف الدعوى ال تنتقؿ لمورثة بتو في عدـ طمب الرجوع لمجحود، فإعميو، ومع ذلؾ أظير رغ

، وفي حاؿ كوف ورثة الواىب قاصريف ،  (٘)عف الموىوب لو الجاني تنازؿأنو قد مف ذلؾ يفيـ 
بأف فقد قضت الفرنسية قررتو محكمة النقض يـ ، وىذا ما يالوصي عميتـ رفع الدعوى مف قبؿ 

يقدميا باسـ ، طابع مالي ذات بسبب العقوؽ ، :) طبيعة الدعوى لدعوى الرجوع عف اليبة 
ميـ أصحاب حؽ تقديـ رض المصالح القائـ بيف األوالد وأبسبب تعا،  مف يمثميـ قانوناالقاصريف 

 .(ٙ)دعوى الرجوع(
 

                                                 

 ما بعدىا.و  ٓٔد. عيد محمد القصاص ، الخبلفة في الصفة اإلجرائية ، مصدر سابؽ ، ص  ((ٔ
 .ٜٗٔد. محمد كامؿ مرسي ، شرح القانوف المدني ، العقود المسماة ، مصدر سابؽ ، ص نقبل عف : ( (ٕ

(3) Planiol et Ripert , Traité Pratique de droit civil français ,Donations et Testaments 
,par Trashot et Loussouarn, p511,Paris ,1952. 

.ٖ٘ٗاليعقوب، عقد اليبة في القانوف المدني الكويتي، مصدر سابؽ ، ص  بدر جاسـ د.نقبل عف    
، منشور في القانوف الفرنسي بالعربية ، دالوز ، مصدر سابؽ ،  (ٜ٘ٛٔ/ٖ/ٜٔ)،  ٔنقض فرنسي : رقـ ( (ٗ

 .ٜٛٗص 
 .ٜ٘ٔد. محمد كامؿ مرسي ، شرح القانوف المدني ، العقود المسماة ، مصدر سابؽ ، ص ( (٘
منشور في القانوف الفرنسي بالعربية ، دالوز ، مصدر ( ، ٜٛٛٔ/ ٖ/ٛ، في )  ٖٙفرنسي: رقـ ( نقض (ٙ

 .ٜٛٗسابؽ ، ص 
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 أقارب الواىبرابعا: 

، تتحدد بعريضتيا ، والدعوى(ٔ)المقرر أف كؿ دعوى يجب أف تقاـ بعريضة المبدأإف 
، حبيس دعواه كما ىو معموـ فالمدعي ،  ورد فييا مف طمبات ف يخرج عف ماوليس لممدعي أ

ف إال أ، مقيد بموضوعيا إذف ميا المدعي أوؿ األمر، فيو فمعالـ الدعوى تحدد بالطمبات التي قد
اـ ، فأستثنى مف ذلؾ الدعوى ىتمف تمؾ القاعدة لضرورات رآىا جديرة باالالمشرع خرج ع

يجوز إحداث : ) بالقوؿ ةفي قانوف المرافعات المدنيالعراقي ، إلى ذلؾ أشار المشرع (ٕ)الحادثة
ف كانت  دعوى جديدة عند نظر الدعوى ، فإذا كانت مف قبؿ المدعي كانت دعوى منضمة ، وا 

 ثناء الدعوى األصميةتقدـ لممحكمة أفيي دعوى ،  (ٖ)(المدعى عميو كانت دعوى متقابمةمف قبؿ 

 .(ٗ)األشخاصو ؤدي إلى تعديؿ نطاقيا مف حيث الموضوع، أو السبب،  أوت، 
صور الدعوى مف  ولما كاف اختصاـ الغير في الدعوى، وادخالو فييا جبرا ىو صورة 

،  (٘)اجراءاتيا و شروط صحة،  شروط قبوؿ الدعوى الحادثةافر فيو ف تتو أمف الحادثة، فبل بد 
قد يكوف الجحود قد  فإف شخصا آخرا قد يخاصـ الموىوب لو ، أال وىو أقارب الواىب الذي

، ومف ثـ ارتد عمى الواىب ، وىنا نحتاج لبياف كيفية مخاصمة أقارب الواىب  ـانصب عميي
 لمموىوب لو الجاحد وعمى التفصيؿ االتي : 

 دعوى الرجوع لمجحود في التدخل  – 1
األصؿ أنو ال يحؽ ألحد أف يتدخؿ بالدعوى غير مف يحؽ لو ذلؾ ، سواء بمركز 
المدعي أو المدعى عميو أو مف يقـو مقاميما ، أو مف تطمب المحكمة ادخالو ، ألغراض 

                                                 

 ( مف قانوف المرافعات المدنية العراقي.ٗٗ) المادة( مف ٔالفقرة )( (ٔ
الدعوى الحادثة : ىي الدعوى التي تقدـ لممحكمة أثناء الدعوى االصمية وتؤدي إلى تعديؿ نطاقيا مف حيث ( (ٕ

 ٔد. عمي جبار األسدي ، االدخاؿ الجبري لمشخص الثالث في الدعوى ، طالموضوع أو السبب أو األشخاص. 
 ٖٔص ،  ٕٙٔٓ، دار الرضواف ،  

 راقي.( مف قانوف المرافعات العٙٙالمادة )( (ٖ
لمطرفيف تنقيص أو تعديؿ  – ٕ -( مف قانوف المرافعات المدنية العراقي : ) ...ٜ٘المادة )( مف ٕالفقرة )( (ٗ

 الموائح المتبادلة أو بالجمسة بشرط أال يغيرا مف موضوع الدعوى ( .دعواىما أو دفعيا في 
 مف قانوف المرافعات المدنية العراقي.( ٕٚ( إلى )ٙٙينظر: المواد مف ) ((٘
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وىو في الدعوى المدنية، ، ىنا نعني بو تدخؿ الشخص الثالث  (ٔ)إف التدخؿاالستيضاح ، 

، ال عمى أساس ثانوي إ، وال يجوز تدخؿ شخص ثالث بالدعوى ،  (ٕ)يختمؼ بالطبع عف االدخاؿ
دعوى شخصية إبطاؿ اليبة كما يعبر البعض عنيا ، ف دعوى أل؛  استثناء مف المبدأ العاـوذلؾ 

ف ذلؾ يكوف في إف، ذا كاف الواىب ىو صاحب الدعوى إ نبيف فأ مفلنا  دمف ىنا الب،  (ٖ)بحتة
، كما يشترط في  ـ ضمنياأصريحا  التنازؿسواء كاف ىذا ، عف الموىوب لو  تنازلوحاؿ عدـ 

عف الموىوب لو الجاحد صراحة  تنازؿف يقع بعد تحقؽ الجحود ، فمو كاف الواىب قد ، أ التنازؿ

أصناؼ صنؼ مف يتدخؿ الغير إف ،  (ٗ)فع الدعوىر ف ذلؾ يكوف مانعا مف إفو ضمنا ، أ
 كنتيجةغمب وترتب عمى األ، في نطاؽ الخصوـ في الدعوى ةالتي ترتب زياد، الحادثةالدعوى 

حكمة إف ال، مف جانب آخر ف (٘)في نطاؽ الطمبات فييا ةزياد، ليا في بعض الفروض  ةحتمي
ىي أو الخصوـ ، ، في الدعوى بناء عمى طمب المحكمة إدخالو بو ، أباحة تدخؿ الغيرمف إ

في فض جميع جوانب  الرغبةوىي ، في الدعوى  العارضة الحادثةنفس حكمة قبوؿ الطمبات 
تاحة كؿ فرص الدفاع ، النزاع  وىي ، وحكمة تقييده ىي نفس حكمة تقييدىا ، لمخصـو  الممكنةوا 

مما يضار بو حسف أداء ، لى غير حد إخشية تشعبيا ،  الخصومةالحرص عمى تثبيت حدود 
 . (ٙ)يؽ الغرض مف التداعيوتحق العدالة

،  الخصومةقواعد في مرونة الىـ مظاىر أمف  امظير ، و التدخؿ أ، دخاؿ ويعد اإل 
حداث تغيير في إنو يجيز إف، ثناء سيرىا أحداث تغيير في موضوع الدعوى إفكما يجيز القانوف 

عف طريؽ ، ذاتو  تغيير موضوع الخصومةفي لجواز ا نتيجةو ىو في األساس ، الدعوى  أطراؼ
                                                 

لكؿ ذي مصمحة أف  : )تنص عمى أنو مف قانوف المرافعات المدنية العراقي  (ٜٙ) المادة( مف ٔالفقرة )( (ٔ
يطمب دخولو في الدعوى شخصا ثالثا ، منضما ألحد طرفييا ، أو طالبا الحكـ لنفسو فييا، إذا كانت لو عبلقة 

 .بالدعوى ، أو تربطو بأحد الخصـو رابطة تضامف أو التزاـ ال يقبؿ التجزئة ، أو كاف يضار فييا( 
يجوز لكؿ خصـ أف  :)تنص عمى أنو  لمدنية العراقي( مف قانوف المرافعات اٜٙ) المادة( مف ٕالفقرة )( (ٕ

 .يطمب مف المحكمة إدخاؿ مف كاف يصح اختصامو فييا عند رفعيا ، أو لصيانة حقوؽ الطرفيف أو أحدىما(
(3) Renvoyé à : Ibrahim nadjar, , Op cit. p 295 0 
(4) Renvoyé à: Ibrahim nadjar, ,Op cit… p 295 0 

دخاؿ دعوى الغير في الدعوى المدنية ، ط( رحيـ حسف (٘ ، المكتبة القانونية بغداد ،  ٔالعكيمي ، تدخؿ وا 
 .ٕٕ، ص  ٕٔٔٓ

 وما بعدىا. ٜٔٔابؽ ، ص ( صادؽ حيدر ، شرح قانوف المرافعات المدنية ، مصدر س(ٙ
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يتدخؿ الطالب في  الحالةوفي ىذه ، تمؾ الطمبات قد تقدـ مف الغير،  العارضة الحادثةالطمبات 
يختصـ الشخص  الحالةوفي ىذه ، أيضا  تقدـ في مواجيو الغير أفكما يجوز ،  الخصومة
ا بإدخاؿ بعد بدأى،  الخصومةالتشريعات القبوؿ بتوسع  جازةإوالغرض مف  ،ليو الطمبإالموجو 

 .(ٔ)ةالقضائياالقتصاد في اإلجراءات  أىو تحقيؽ مبد، يكونوا مف أطرافيا  لـ، شخاص فييا أ
، ، أو قد يتـ إدخاليـ في الدعوى ألغراض االستيضاح وعميو يجوز تدخؿ أقارب الواىب     

الشخص والتي تعرضوا ليا مف قبمو ، ويتـ إدخاؿ ، التي تعد جحودا و ،  (ٕ)بعف أفعاؿ الموىو 
 بأمر المحكمة مف تمقاء نفسيا.أو إما بناء عمى طمب أحد الخصـو ،  ، الثالث في الدعوى ىنا

 دعوى مستقمة جنائية أو مدنية – 2
لسموؾ يمثؿ في حقيقتو  –وىذا في القانوف المدني المصري  –قد يتعرض أقارب الواىب 

أف يخاصـ أقارب الواىب الموىوب لو  وىنا بإالمكاف، ينص عمييا قانوف العقوبات جريمة، 
ف ىذه الدعوى ، أو جناية ، إال أف كاف الفعؿ والسموؾ المعاقب عميو جنحة ، إحواؿ بحسب األ
وقد يترتب عف الفعؿ الجرمي تعويض ، دعوى الرجوع لمجحود رفعيا استقبلال، عف  بإالمكاف
كما يمكف ،   (ٗ)لممضرور بياأدأو  (ٖ)، في حاؿ كانت الواقعة ترتب ضررا ماديا أيضا مدني

، ويطمب فييا الرجوع في ىبتو لمجحود  دعوى الرجوع لمجحود لمواىب نفسو أف يرفع مف جانبو 
لكف بعد استكماؿ اجراءات الدعوى الجزائية ، ويبلحظ ىنا أف أمر ، الصادر مف الموىوب لو 

ثبوت جـر الموىوب لو دعوى الواىب سيكوف سيبل بمقدار كبير ، عمى وجو الخصوص في حاؿ 
  .تجاه أقارب الواىب

 
 
 
 

                                                 

 .ٗٔرحيـ حسف العكيمي ، المصدر نفسو ، ص  ((ٔ
) لممحكمة أف تدعو أي شخص  :مرافعات المدنية العراقيقانوف ال( مف ٜٙمادة )ال( مف ٗالفقرة )( (ٕ

 لبلستيضاح منو عما يمـز لحسـ الدعوى(.
 ( مف القانوف المدني العراقي.ٕٔٓ – ٙٛٔ( ينظر المواد: )(ٖ
 ( مف القانوف المدني العراقي .ٕٚٔ – ٕٗٓ( وكذلؾ المواد : )ٖٕٓ - ٕٕٓينظر المواد:  )( (ٗ
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 الفرع الثاني
 باليبة دعوى الرجوع لمجحود المدعى عميو في 
، ونتناوؿ ما بدأناه  دعوى الرجوع لمجحود ى عميو في دعخصصنا ىذا الفرع لبحث الم

، المدعى عميو ، مبينيف ىنا أىمية التمييز بينيما  مففي الفرع السابؽ ، مف تمييز المدعي 
ومف قد يكوف في ، قانوني في الدعوى دعى عميو ، ومف ثـ نوضح مركزه الوالتعريفات الواردة لمم

 وعمى التفصيؿ اآلتي : ، عميو أيضا  بحيث يكوف مدعي، نفس مركزه 
 أوال : تمييز المدعى عميو عن المدعي

الدعوى المدنية ، وىو الخصـ الثاني في  عناصرالثاني مف  العنصرالمدعى عميو ىو 
أو مف إذا ، ، والذي يعرؼ بأنو : ) مف إذا ترؾ الخصومة يجبر عمييا دعوى الرجوع لمجحود 

وقاؿ آخر أف المدعى ، (ٕ)ىو مف يتمسؾ بإبقاء األصؿ (و : ) ... المنكر وىو ( ٔ)ترؾ لـ يترؾ(

، أي أف (ٖ)نسبو إليو المدعي، )فاألصؿ براءة الذمة( واألصؿ ىنا براءتو مماعميو ىو : ) 
يدعي  وومف يدعي مشغولية ذمة غيره، عميو يقع عبء إثبات ذلؾ ؛ألن، الشخص برئ الذمة 

ف ىو مف يتمسؾ بالظاىر ، وا  ، والمدعى عميو حقيقة  ،(ٗ)خبلؼ األصؿ، أي خبلؼ الظاىر
إذا ترؾ الخصومة ال يجبر عمييا ، مف ىو : المدعي إذ أف ترؾ ال يترؾ خبلفا لممدعي ، 

ونحف بدورنا نرجح التعريؼ الثالث ، لعمو األصمح  والمدعى عميو مف إذا ترؾ الجواب أجبر عميو
ىو  دعوى الرجوع لمجحود فإف المدعى عميو ، في  وكيفما كافواالكمؿ مف التعاريؼ األخرى ، 

 .(٘)هاؤ أقرب الموىوب لو، أو غيره كخمفو العاـ ، في بعض الحاالت ، أو
، إذ وقع يزه عف المدعي وقع بيف فقياء المسمميف حوؿ تميواختبلؼ  خبلؼ وثمة

ىو النتيجة التي يمـز بيا أالخبلؼ بينيـ في أف األساس لتحديد المدعي مف المدعى عميو ، 

                                                 

 .ٖ٘مصدر سابؽ ، ص ، عبدالرحمف العبلـ ، شرح المرافعات المدنية ( (ٔ
 ( مف قانوف اإلثبات العراقي.ٚ) المادةمف  الفقرة )ثانيا(( (ٕ
 ( مف قانوف االثبات العراقي.ٙ) المادة ( (ٖ
 .ٖ٘د. عبدالرحيـ حاتـ الحسف ، مصدر سابؽ ، ص ( (ٗ
، ص ٕٜ٘ٔ، مطبعة النيضة ، مصر ،  ٕالشرعية ، ط عمي قراعة ، األصوؿ القضائية في المرافعات ( (٘
ٙ. 
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ف إ أحدىـ أـ ال ؟ ىذا مف جانب ، ومف جانب آخر في التقاضي الشرعي والقانوني أيضا ،
 .  (ٔ)ثبات ينتقؿ مف أحدىما لآلخر ، كما أف اإلدعاء قد يتكرر منيما األثنيفعبء اإل

ثبات يقع عمى عاتؽ ف عبء اإلأ ىو، إف التمييز بيف المدعي و المدعى عميو والحقيقة 
ف ألمحؿ ىذا الحكـ ،  تعييفالمدعي ، وأغمب التعريفات الواردة بيذا الخصوص تقصر عف 

ى أف يكوف عبء االثبات عمضي بغالبية فقياء المرافعات ، يق إليويذىب المنطؽ القانوني الذي 
صؿ ، قد ال يكوف وىذا الذي يدعي األأو الثابت ، اىر ظو الأصؿ عائؽ مف يدعي خبلؼ األ

ىو البادئ بالخصومة ، كما ىو الحاؿ في جميع الدفوع ، و المشكو منو قد يكوف ىو الذي 
إلى ما يتبادر لموىمة األولى ، مف لفظي الركوف  فوجب عدـصؿ ، و األ خالؼ قولو الظاىر،

لمدعى ، ال يوجد اشكاؿ في التفريؽ بيف المدعي وابحسب الظاىرو ،  (ٕ)المدعي والمدعي عميو
و ىو خصمو المطموب الحكـ عميو ، و المدعي عمي،  ف المدعي ىو مف يقيـ الدعوىأل و ؛عمي
، يوردىا الطرفاف الدفوع التي و  أثناء المرافعة ،الحالة ، فكثيرا ما تنقمب  انيلممع أف العبرةير غ

ومعرفة  حاؿ كؿ منيما ، لتعييف؛ بينيما واجب و مدعيا ، وىذا التفريؽ فيصبح المدعي عمي
 فيبيف المدعي والمدعى عميو التمييز ىمية تظير أ . و (ٖ)ترجيح البينة ، وتوجيو اليميف

 :اآلتية حكاـاأل
تو فكمف، دوف المدعى عميو ، عمى المدعي ثبات عبء اإل تلقأقد  المرافعاتقوانيف ف إ  - 1

ينة عمى بفال إال اليميف وف عجز فميس عمى المدعى عميإف، عيو ابتداء بإقامة الدليؿ عمى ما يد
 . (ٗ)مف ادعى واليميف عمى مف أنكر

أو ببطبلف ، ذا قضي فييا بعدـ االختصاص إالمدعي ىو الذي يتحمؿ مصاريؼ الدعوى ،  - ٕ
 عريضتيا. 

  يشير لذلؾفقد  ،في نظر الدعوى  االختصاص المكاني تحديدفي ، ز بينيما يفيد يالتمي إف  - 3

                                                 

 وما بعدىا. ٕٓٙكاظـ الحسيني الحائري ، القضاء في الفقو االسبلمي ، مصدر سابؽ ، ص ( (ٔ
 .ٜٙٔد. محمد نعيـ ياسيف ، نظرية الدعوى ، مصدر سابؽ  ، ص ( (ٕ
 وما بعدىا.ٜٚٔ، ص  نفسوالمصدر  ((ٖ
 .إلثبات العراقي ( مف قانوف اٚ( ينظر: المادة )(ٗ
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قد  و (ٔ)تقاـ دعوى الديف والمنقوؿ في محكمة موطف المدعى عميووف المرافعات العراقي فقان
التي يقع في  يكوف االختصاص لممحكمة أيضا ، فذلؾ عمى قانوف المرافعات المصري  نص

 . (ٕ)و ما لـ ينص القانوف عمى خبلؼ ذلؾعى عميدائرتيا موطف المد

 .(ٖ)وقواعد غياب المدعي عميعف د تختمؼ إف غياب المدعي يخضع لقواع  - ٗ
 الموىوب لو الجاحد  - ثانيا

في دعواه تحت ىذا العنواف نبحث مفيوـ المدعى عميو ومركزه في الدعوى ، ودفوعو 
 وعمى التفصيؿ اآلتي : 

  دعوى الرجوع لمجحود ومركزه في أصالة المدعى عميو  – 1
، وىو الذي صدر أصالة ىو الموىوب لو دعوى الرجوع لمجحود إف المدعى عميو في 

، والمدعى نكارا إلحسانو ا لفضمو وا  جحودالواىب ، ويعده وىو السموؾ الذي يدعيو المدعي منو 
ورغـ فيشترط فيو األىمية ، والصفة ، كما ىي الحاؿ في المدعي، في الدعوى ، عميو يعد خصما 

مختمؼ فالمدعي لو ، إال أف مضموف مركزىما القانوني  ٗىما كخصميف في الدعوىاتحاد مركز 
، ، أي دفع ما يدعيو المدعي والمدعى عميو لو حؽ الدفعحؽ االدعاء وعميو يقع عبء اثباتو ، 

 جزءا أو كبل.
 المدعى عميو ع و دف - 2

تدفع دعوى ، ) االتياف بدعوى مف جانب المدعي عميو  :بالقوؿ يعرؼ الدفع تشريعا 

: )ىو جواب المدعى عميو  بالقوؿ، ويعرفو فقو المرافعات (٘)المدعي وتستمـز ردىا كبل أو بعضا(

 . (ٙ)(والذي يبغي فيو رد الدعوى المقامة عميو، عمى دعوى المدعي 

وكما أنو مف المقرر قانونا جواز حؽ االدعاء، فكذلؾ أجاز القانوف حؽ دفع ىذا االدعاء  
ىذا معناه ، و اعقدي أف بحثنا الجحود باعتباره اخبلالوقد أننا سبؽ ،  ، وىذا مف مقتضيات العدالة

                                                 

 ( مف قانوف المرافعات العراقي النافذ .ٖٚالمادة )( (ٔ
 ( المعدؿ .ٜٛٙٔلسنة  ٖٔ( مف قانوف المرافعات المصري رقـ )ٜالمادة )( (ٕ
 .( مف قانوف المرافعات العراقيٚ٘ - ٗ٘) المواد( ينظر كؿ مف : (ٖ

(
9

 َما تعذٌا . 999د ادو ٌٍَة انىذاَي ، مصذر ساتك ، ص  (

 ( مف قانوف المرافعات المدنية العراقي.ٛ) المادة( مف ٔالفقرة )( (٘
 .ٚٗٔصادؽ حيدر ، شرح قانوف المرافعات ، مصدر سابؽ ، ص ( (ٙ
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المسؤولية العقدية كما ىو معموـ ، تتكوف مف ثبلثة أركاف ىي الخطأ  وقياـ مسؤوليتو العقدية ، 
ولكي يدرأ المدعى عميو المسؤولية عف نفسو ، لعبلقة السببية بيف الخطأ والضرر ، والضرر وا

عبلقة لالذي يقطع ا ،( ٔ)فعميو أف يثبت عدـ وقوع الفعؿ منو أصبل، أو أف يثبت السبب األجنبي
 السببية بيف الخطأ والضرر .

ف لـ يحصؿ ضرر حتى إف ثبت وقوع الجحود، ، مقبولة  دعوى الرجوع لمجحود إف  وا 

، كأف يكوف الموىوب لو (ٕ)لمواىب،  ولمموىوب لو  أف يثبت وجود مانع مف موانع المسؤولية
فسو ، ولـ يقصد االعتداء عمى نتيجة لمدفاع الشرعي عف نقد أقدـ عمى قتؿ الواىب ، القاتؿ 

 .(ٖ)والمسؤولية ويدفع عنو الخطأ، فيكوف حينيا لديو ما يبرر فعمو ب ، حياة الواى
 الجاحد ورثة الموىوب لو  -ثالثا

 ؛عمى ورثة الموىوب لو  دعوى الرجوع لمجحود األصؿ أف الواىب ال يمكف لو أف يرفع 
ألنيـ لـ يصدر منيـ ما يمكف تأسيس دعوى عميو ، ومف ثـ ال يمكف مواجيتيـ بدعوى ال عبلقة 

ال فإف الدعوى التي ترفع ضدىـ مصيرىا الرد المؤكد  لعدـ توجو الخصومة ضدىـ  ؛ليـ بيا ، وا 
ىـ ورثة الموىوب لو الذي صدر ،  دعوى الرجوع لمجحود قد يكوف المدعى عميو في ، ولكف 
يجب تقديـ طمب  ) :ذ نص عمى أنوإ ، ر ليا المشرع الفرنسيجحود ، وىذه الحالة أشامنو ال

الذي يسنده الواىب إلى ، الرجوع عف اليبة بسبب العقوؽ ، خبلؿ سنة مف تاريخ حصوؿ الجـر 
الموىوب لو ، أو اعتبارا مف اليـو الذي كاف بإمكاف الواىب أف يعمـ بالجـر ، إف طمب الرجوع 

يمكف تقديمو مف قبؿ الواىب بوجو ورثة الموىوب لو ، وال مف قبؿ ورثة الواىب بوجو ىذا ال 
الموىوب لو ، ما لـ يكف الواىب في الحالة األخيرة ىذه قد أقاـ الدعوى، أو توفي خبلؿ السنة 

 .(ٗ)(التي حصؿ فييا الجـر

                                                 

: ) إذا أثبت الشخص أف الضرر قد نشأ عف سبب أجنبي ال يد  ( مف القانوف المدني العراقئٕٔ)  ( المادة(ٔ
أو قوة قاىرة ، أو فعؿ الغير ، أو خطأ المضرور ، كاف غير ممـز لو فيو كآفة سماوية ، أو حادث فجائي ، 

 . بالضماف ، ما لـ يوجد نص أو اتفاؽ عمى غير ذلؾ(
 ( مف القانوف المدني العراقي.ٕ٘ٔ – ٕٕٔكالدفاع الشرعي عف النفس أو حالة الضرورة. ينظر : المواد )( (ٕ
 .ٕٖٗالمدني الكويتي ، مصدر سابؽ ، ص ( د. بدر جاسـ اليعقوب ، عقد اليبة في القانوف (ٖ
 ( مف القانوف المدني الفرنسي النافذ.ٜٚ٘) ( المادة(ٗ
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، فبإمكاف كما أجاز النص أف يكوف المدعى عمييـ في حاؿ وفاة الموىوب لو ىـ ورثتو 
الواىب أف يختصـ الورثة، أي أف المشرع الفرنسي جعؿ باإلمكاف نقؿ الحؽ في الرجوع بعذر 

لورثة الواىب ، كما أجاز لمواىب أف يخاصـ ورثة الموىوب لو في حاؿ وفاتو لكنو حدد الجحود 
 ، فيشترط في ىذ الحالة ما يأتي : لذلؾ مدة سقوط يمنع بعدىا رفع ىذه الدعوى

 رفع الدعوى ضد ورثة الموىوب لو.األصؿ أنو ال يجوز  – ٔ
 يجوز ذلؾ استثناء في حالتيف ىما : – ٕ
 حالة االستمرار في الدعوى المقامة بالفعؿ . –أ 
 أف تكوف وفاة الواىب خبلؿ نفس العاـ الذي وقع فيو الجحود. –ب 

، يمكف رفع دعوى اإللغاء بسبب الجحود لطابعيا الشخصي  مف استقراء المادة أعبله ال
ضد ورثتو لكف الحكـ الوارد في المادة أعبله قد أجاز ال  ، ال ضد الشخص الموىوب لو الجاحد إ

ف إومع ذلؾ ف ، ف تستمر ضد ورثتوأب، استمرار الدعوى التي حركت ضد الموىوب لو بعد وفاتو 

 .(ٔ)غمب الى إمكانية االستمرارالفرنسي مع ميوؿ األفي الفقو ثار جدال أىذا الحؿ قد 

 الفرع الثالث
 باليبة دعوى الرجوع لمجحود في  المدعى بو
عف ، ضمف نطاؽ الدعوى ، أو كما يعبر عنيا المدعى بو ىنا ال بد لنا أوال ، أف نتكمـ 

 دعوى الرجوع لمجحود أو األساس الذي تسند عميو  دعوى الرجوع لمجحود السبب الذي تقوـ عميو 
مبس فييا ، ونبينيا مف ال، وىي مسألة غاية في األىمية ، إذ أنيا غير واضحة ، فيقع الكثير 

 عمى التفصيؿ اآلتي : 
  دعوى الرجوع لمجحود سبب  –أوال

يولد الحؽ بعنصريو ، المصمحة ، والحماية القانونية المقررة ليا ، فيكوف سبب الدعوى  
، ىو ذلؾ السبب الذي تولد عنو الحؽ ، وىو تمؾ الواقعة القانونية المنشئة لمحؽ سواء كانت ، 

، أو إثراء ببل سبب ، أو نص قانوف ، ومف أىـ أحكاـ  اضار  ، أو إرادة منفردة ، أو فعبل اعقد

                                                 

(1)Renvoyé à : Ibrahim nadjar,opcit ، p295. 
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لسبب أف المحكمة ال يجوز ليا أف تغير في سبب الدعوى ، التي أقاـ المدعي دعواه عميو ، بؿ ا
 . (ٔ)مف الواجب التزامو ، كما يجب ذكره في عريضة الدعوى

إف اليبات مف حيث العوض والمقابؿ، قد تكوف ىبة مطمقة، أو كما تسمى باليبة 
ويقع في الواقع العممي كثيرا أف تكوف  المحضة، أي اليبة الخالية مف الشرط ، أو العوض ،

 -اليبة بشرط اإلعالة ، ويغمب أف تكوف بيف اآلباء واألبناء، وعندما يتعرض الواىبوف لمجحود 
يؤسسيا البعض عمى أساس الرجوع في اليبة ، بينما التي وترفع الدعوى  -وكثيرا ما يقع ذلؾ 

 يجب أف تؤسس عمى أساس فسخ اليبة ال الرجوع فييا .
 نظاـإف دخوؿ الشرط عمى عقد اليبة ، يجعؿ منيا عقدا ممزما لمجانبيف، فيطبؽ عمييا  

بالعقود الممزمة لمجانبيف وىما الفسخ أو اإلقالة ، ال نظاـ الرجوع  متعمؽال، حؿ الرابطة العقدية 
تصح  ( :  بالقوؿالمقرر قانونا لميبة ولمعقود غير البلزمة ، وىو ما أشار لو المشرع العراقي 

اليبة بشرط العوض ، ويعتبر الشرط ، فمو وىب أحد ألحد بشرط أف يؤدي دينو المعموـ ، أو أف 
يقوـ بنفقتو إلى يوـ وفاتو ، لزمت اليبة ، فإف لـ يقـ الموىوب لو بالشرط ، كاف لمواىب إما أف 

 .(ٕ)يطالبو بالتنفيذ ، أو أف يفسخ اليبة(
ار إلى مسألتيف ىما المطالبة بالتنفيذ ، أو فيبلحظ عمى ىذا النص أف المشرع قد أش 

الفسخ ، وكبلىما مف مستمزمات العقود الممزمة لمجانبيف ، والتي بدورىا تقع ضمف نطاؽ الفسخ 
ف كاف قد نص عمى جواز  ال الرجوع ، وال مقابؿ ليذا النص في القانوف المدني المصري ، وا 

ترؾ المسألة لمقواعد العامة المقررة لفسخ  ، ويبدو أف المشرع المصري ، قد(ٖ)اليبة المشروطة

 .(ٗ)العقود الممزمة لمجانبيف
المؤسس عمى إخبلؿ المتعاقد اآلخر ، الخمط بيف طمب فسخ عقد اليبة  فبل يصح مطمقا

يخضع ألحكاـ الفسخ ، باعتباره كسائر العقود الممزمة لمجانبيف ، بالتزاماتو الناشئة عف عقد اليبة 

                                                 

 وما بعدىا. ٙٙٔد. محمد نعيـ ياسيف ، نظرية الدعوى ، مصدر سابؽ  ، ص ( (ٔ
 ( مف القانوف المدني العراقي.ٔٔٙ) المادة ( (ٕ
( مف القانوف المدني المصري : والتي تنص عمى أنو : ) يمتـز الموىوب لو بأداء ما اشترط ٜٚٗ) المادة ( (ٖ

 عميو مف عوض سواء اشترط ىذا العوض لمصمحة الواىب أـ لمصمحة أجنبي أـ لممصمحة العامة(.
 ( مف القانوف المدني المصري.ٔٙٔ - ٚ٘ٔ) ( المواد(ٗ
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أف ، لقياـ عذر يسوغ لمواىب ، طمب الرجوع في اليبة و ،  (ٔ)يفي القانوف المدنالمقررة ، القضائي
المنصوص ، والضوابط ، والذى تحكمو القواعد ، يطمب مف القضاء الترخيص لو في الرجوع 

 . (ٕ)في التنظيـ القانوني لعقد اليبةعمييا 
عف السبب في ، اختبلؼ السبب في دعوى فسخ اليبة ما سبؽ ذكره ،ويترتب عمى 
فبل ، لييا إبسبب الدعوى المرفوعة  أف تمتـزيجب عمى المحكمة  ، ومف ثـدعوى الرجوع فييا 

نزلت أخطأ في تكييفو أذا فإ ، ليو المدعي في دعواهإير السبب الذي استند يتغ لمقاضي يجوز 
 ال ينقض  ، لكيومستنداتيا ، ممتزمة في ذلؾ بوقائع الدعوى ، عميو المحكمة التكييؼ الصحيح

 . (ٖ)ير سبب الدعوىيبتغ ؤىاقضا
ف ألى إاستنادا  ،ف يرفع الواىب الدعوى طالبا الحكـ لو بالرجوع في اليبةومنيا أ 

تنزؿ المحكمة عمى الدعوى  نياوحي ،الذي تضمنو عقد اليبة، الموىوب لو لـ يقـ بالوفاء بالعوض
معو  تعدمما  ،الموىوب لو بالتزاموخبلال مف إعدـ الوفاء بالعوض  ، وتعدتكييفيا الصحيح 

تكوف  ال بالرجوع ، وعميو ال فتنقضي بالفسخ ، وليست دعوى رجوع ، دعوى فسخ ، الدعوى
ف أولكف ال يجوز ليا ، غيرت سبب الدعوى أنيا و ، أقد قضت بما لـ يطمبو الخصـو  المحكمة 

، لؾ قد غيرت سبب الدعوى ذ تكوف بذإ ،خبلؿ عذرا يجيز لمواىب الرجوع في اليبةىذا اإل يعد
خبلؿ عف العذر طبيعة الختبلؼ اإل ،لى توافر العذر لمرجوع في اليبة، إخبلؿ بااللتزاـ مف اإل
 .(ٗ)يجيز الثاني الرجوع فييا بينما ال، يجيز الفسخ ولو كانت اليبة الزمة فاألوؿ ، وحكما

في العديد مف أحكاميا ، فقد جاء في عميو محكمة التمييز االتحادية ،  سارتوىذا ما 
 أحدىا : 
قرر قبولو ، ) لدى التدقيؽ والمداولة وجد أف الطعف التمييزي مقدـ ضمف المدة القانونية  
وموافؽ لمقانوف مف حيث ، ولدى عطؼ النظر عمى الحكـ المميز ، وجد أنو صحيح، شكبل 

                                                 

( مف القانوف المدني ٔٙٔ - ٚ٘ٔمف القانوف المدني العراقي ، والمواد )(  ٓٛٔ - ٚٚٔينظر المواد: )( (ٔ
 المصري .

( مف القانوف المدني ٗٓ٘- ٓٓ٘( مف القانوف المدني العراقي ، والمواد )ٕ٘ٙ - ٕٓٙ) ينظر المواد:( (ٕ
 المصري.

 .ٓٓٔ( د. أنور طمبة ، العقود الصغيرة ، مصدر سابؽ ، ص (ٖ
 .ٓٓٔ، ص  نفسوالمصدر  ((ٗ
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ييا الرجوع عف ىبتو لمعقار موضوع الدعوى النتيجة ،  ذلؾ أف المميز أقاـ دعواه البدائية طالبا ف
فيكوف قد ، وىو والد المدعى عمييما ، لممميز عمييما ، وحيث أف اليبة كانت مف قبؿ المدعي 
حيث منعت ، ( مف القانوف المدني ٖٕٙتحقؽ مانع مف موانع الرجوع باليبة المذكورة في المادة )

كانت لذي رحـ  محـر ، إال أف ذلؾ ال يحوؿ بيف إف ، تمؾ المادة )أنظر ىػ منيا( الرجوع باليبة 
قامة دعوى فسخ عقد اليبة بعد توجيو اإلعذار ، المدعي  وتحقؽ أسباب الفسخ ، لذا قرر ، وا 

ورد البلئحة التمييزية وتحميؿ المميز رسـ التمييز ، تصديؽ الحكـ المميز مف حيث النتيجة 
الذي تسير عميو محكمة النقض المصرية إذ وىو نفس االتجاه ،  (ٔ)(باالتفاؽوصدر القرار 
 قضت بأنو:
قد وىب ،  .......إذ كاف الواقع الثابت في الدعوى أنو بموجب العقديف المؤرخيف)  

والتـز ،  بيع المحميف المبينيف باألوراؽ يالطاعف لولديو المطعوف ضدىما في صورة عقد
ذ نفقة لو ولزوج،  .......الموىوب ليما بأف يدفعا مبمغا تعيدىما  جحد الموىوب ليماتو ، وا 

بما التزما بو فقد أقاـ الدعوى بطمب الرجوع في اليبة ، فإف ، وامتنعا عف الوفاء لوالدىما الواىب 
ف وصفت بأنيا  إال أنيا في حقيقتيا وبحسب الوقائع المؤسسة ،  دعوى رجوع في اليبةدعواه وا 

، إخبلؿ ولديو الموىوب ليما ،  نيما مبناىاالسالؼ بيااليبة  يبفسخ عقددعوى  يعمييا إنما ى
باعتبار أف ىبة الطاعف بعوض فتكوف مف العقود ،  بالتزاماتيما الناشئة عف ىذيف العقديف

ذ خمت  يتخضع لمقواعد العامة في الفسخ المقررة في القانوف المدن، الممزمة لمجانبيف  ، وا 
، الذى التزما بو ، عمى الوفاء بالعوض  قدما ثمة دليؿ، األوراؽ مما يفيد أف المطعوف ضدىما 

وقاـ دفاعيما أماـ محكمة الموضوع  .........وىو أف يؤديا ألبييما الواىب نفقة شيرية مقدارىا  
نكار ىذا االلتزاـ بؿ قاـ الدليؿ ، وىو ما لـ يقـ عميو دليؿ  ،ثـ االدعاء بالوفاء بو ،عمى جحد وا 

الذى أقر فيو شقيقيما المدعى عميو  ......... سةوفقًا لمثابت مف محضر جم، عمى عكسو 
بوصفو الموىوب ، وسمـ لو بيذه الطمبات، بصحة الوقائع المؤسس عمييا طمبات الطاعف  ،الثالث

ذ لـ يأخذ الحكـ  ياليبة موضوع التداع يومف ثـ يحؽ لمطاعف طمب فسخ عقد، لو الثالث  ، وا 
وبنى قضاءه عمى التكييؼ المستمد  ، انوفالمطعوف فيو بذلؾ التكييؼ الذى يتفؽ وصحيح الق

                                                 

( ، ، مشار لو لدى : لفتو ىامؿ  ٕٔٔٓ/ ٔٔ/ٖٔ( ، في )ٖٓٚٚ) رقـمحكمة التمييز االتحادية ،  قرار( (ٔ
و  ٖٖٕ، ص  ٖٕٔٓ،  ٔ، ط  ٕالعجيمي ، المختار مف قضاء محكمة التمييز االتحادية ، القسـ المدني ، ج 

ٕٖٗ. 
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، بوصفيا دعوى رجوع في اليبة تسرى عمييا أحكاـ الرجوع وموانعو  ،مف ظاىر طمبات الطاعف
ورتب عمى ذلؾ القضاء برفض الدعوى ،  يوما بعدىا مف القانوف المدن (ٓٓ٘)الواردة في المادة 

يكوف بذلؾ قد خمط ، الرجوع فييا فإنو تأسيسا عمى أنيا ىبة لذى رحـ محـر يمتنع عمى الواىب 
وأحكاـ فسخ عقد اليبة إلخبلؿ الموىوب لو بالتزاماتو ، بيف أحكاـ الرجوع في اليبة وموانعو 

 . (ٔ)(مما يعيبو بمخالفة القانوف والخطأ في تطبيقو  ،الناشئة عف العقد
وىو ما ييمنا إف المبلحظ عمى القرار السابؽ ، أنو بيف الخطأ الذي وقع بو الطاعف ، 

ىنا ، ونريد اثباتو ، أال وىو التأسيس الصحيح لدعوى الرجوع باليبة لمجحود ، وعدـ اعتبار أف 
يكوف بذلؾ الرجوع ىو الفسخ ذاتو ، إذ نستطيع أف نستبيف ذلؾ مف خبلؿ عبارة المحكمة : )....

ؿ الموىوب لو وأحكاـ فسخ عقد اليبة إلخبل، قد خمط بيف أحكاـ الرجوع في اليبة وموانعو 
 ....(.مما يعيبو بمخالفة القانوف والخطأ في تطبيقو ،بالتزاماتو الناشئة عف العقد

 عبء االثبات الواقع عمى عاتق الواىب المدعي –ثانيا
إف المدعي بالحؽ، يقع عميو عبء إثبات  دعواه ، طبقا لمقاعدة المقررة بيذا  

، ويتمثؿ عبء االثبات ىنا،  (ٕ)الخصوص بأف :)البينة عمى مف ادعى واليميف عمى مف أنكر(
، وبما أف واقعة  بإثبات اإلخبلؿ بالتزامات الموىوب لو تجاىو، وىي ىنا واقعة الجحود ذاتيا

، وفي ىذه الحاؿ فالواىب ابتداء (ٖ)ئع ، فممواىب أف يثبتيا بكافة طرؽ االثباتالجحود مسألة وقا
  ىو المطالب بعبء االثبات، وىو مطالب ابتداء بإثبات مسألتيف ىما:

 
 
 
 

                                                 

 .ٕٓٔد. أنور طمبة ، العقود الصغيرة ، ص مشار لو عند  ( (ٔ
. ينظر : محمد  المعدؿ(  ٜٜٚٔلسنة  ٚٓٔ ) ( مف قانوف اإلثبات العراقي رقـٚ) المادةالفقرة )أوال( مف ( (ٕ

،  د. سعدوف العامري ، موجز نظرية ٕٚ، ص  ، مصدر سابؽ جواد مغنية ، أصوؿ االثبات في الفقو الجعفري
 .ٖٕاإلثبات ، مصدر سابؽ ، ص 

ر ، واالستجواب ، والشيادة ، والقرائف ، واليميف ، والمعاينة ، والخبرة ، : الكتابة ، واإلقراىي  طرؽ اإلثبات( (ٖ
 .النافذ ( مف قانوف االثبات العراقيٙٗٔ – ٛٔينظر المواد: )
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 المسألة االولى : وجود عقد اليبة -أ 
يتوجب عمى المدعي ابتداء أف يثبت وجود عقد ىبة بينو ، وبيف الموىوب لو، وعقد 

، وفي ىذه الحالة يوجد تفصيؿ البد مف  (ٕ)، أو عمى منقوؿ(ٔ)إما أف ينصب عمى عقار اليبة
 التطرؽ لو، وكما يأتي:

 إثبات ىبة العقار  –
في الدائرة المختصة ، ،  عقار، فبل بد أف يكوف تـ تسجيمو عقد اليبة عمى انصب إذا 

ال كاف باطبل ، فقد  استمـز المشرع العراقي التسجيؿ في اليبة العقارية ، فبلبد النعقاد عقد اليبة وا 
عمى أنو:) إذا كاف فقد نص  في دائرة التسجؿ العقاريإذا ما انصب عمى عقار مف التسجيؿ 

، كما نص المشرع  (ٖ)الموىوب عقارا ، وجب النعقاد اليبة ، أف تسجؿ في الدائرة المختصة(
ال وقعت باطمة ما لـ تتـ تحت ستار عقد  المصري عمى أنو : ) تكوف اليبة بورقة رسمية ، وا 

إذ أف اليبة العقارية كباقي التصرفات العقارية ، ال تنعقد إال بالتسجيؿ؛ ألف الشكمية ،   (ٗ)آخر(
أنو: ) إذا فرض القانوف ركف مف أركاف العقد، وىذا ما نص عميو القانوف المدني العراقي عمى 

 – ٕ –شكبل معينا لمعقد فبل ينعقد ، إال باستيفاء ىذا الشكؿ ، ما لـ يوجد نص بخبلؼ ذلؾ 
 .(٘)يجب استيفاء ىذا الشكؿ أيضا ، فيما يدخؿ عمى العقد مف تعديؿ(

كما نص القانوف المدني المصري عمى أنو: )يتـ العقد بمجرد أف يتبادؿ طرفاف التعبير  
دتيف متطابقتيف، مع مراعاة ما يقرره القانوف فوؽ ذلؾ ، مف أوضاع معينة النعقاد عف ارا
أما عمى  .، ومف ثـ فبل توجد صعوبة كبيرة ، أماـ الواىب في اثبات عقد اليبة العقارية (ٙ)العقد(

فرض أنيا لـ تسجؿ أصبل، ففي ىذه الحالة يعد العقد باطبل، لعدـ استيفاء الشكمية التي يتطمبيا 
، فالعقد الباطؿ ال يرتب  القانوف، ومف ثـ فإف لممحكمة أف تحكـ ببطبلف العقد مف تمقاء نفسيا

                                                 

 ( مف القانوف المدني العراقي .ٕٓٙ) المادة ((ٔ
 ( مف القانوف المدني العراقي .ٖٓٙ) المادة(ٕ) 
 ( مف القانوف المدني العراقي .ٕٓٙ) ( المادة(ٖ
 ( مف القانوف المدني المصري .ٛٛٗالمادة )( مف ٔالفقرة )( (ٗ
 ( مف القانوف المدني العراقي .ٜٓ) ( المادة(٘
 ( مف القانوف المدني المصري .ٜٛ) ( المادة(ٙ
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إال أننا ىنا ال بد مف ،  (ٔ) ألنو عدـ والعدـ ال يصير وجودا باإلجازة ؛ أثرا ، وال تصححو اإلجازة
بيذا  المصريأف نوضح مسألة ميمة، تبيف اختبلؼ موقؼ المشرع العراقي، عف موقؼ المشرع 

إذا قاـ الواىب، أو  المشرع المصري أجاز تنفيذ اليبة الباطمة شكبل كاستثناء ، وذلؾالخصوص، ف
 .  (ٕ)لتخمؼ ركف  الشكؿ فييا، ورثتو مختاريف بتنفيذ اليبة الباطمة 

القانوف المدني نص ومع ذلؾ فقد ، ف عقد اليبة الباطؿ ال تصححو إجازة الواىب إ 
، و ورثتو مختاريف بتنفيذ ىبة باطمة لعيب في الشكؿ ، أذا قاـ الواىب إ) عمى أنو : المصري 
) إجازة ورثة :  عمى أنو القانوف المدني الفرنسي، كما نص  (ٖ)ف يستردوا ما سمموه (أفبل يجوز 

و تنفيذىـ االختياري لميبة يعد ، أخر آو أي عيب ، أالواىب لمبطبلف الناشئ عف عيب الشكؿ 

 . (ٗ)انبيـ عف االحتجاج بو (بمثابة تنازؿ مف ج
جازه كؿ مف أالذي ، ف التنفيذ االختياري لعقد اليبة الباطؿ مف ذلؾ فإوعمى الرغـ 

،  جازة ال تصحح العقد الباطؿف اإلأل؛ ال يعد إجازة ليذا العقد ، القانونيف المصري والفرنسي 
فعمى الرغـ ، لى زواؿ العيب الذي يبطؿ العقد إيؤدي ، رًا في عناصر العقد يفيي ال تتضمف تغي

 .(٘)يبقى عيب الشكؿ قائماً ، جازة مف اإل

                                                 

مصمحة أف يتمسؾ بالبطبلف  ( مف القانوف المدني العراقي: ) إذا كاف العقد باطبل جاز لكؿ ذئٗٔ) ( المادة(ٔ
، ولممحكمة أف تقضي بو مف تمقاء نفسيا وال يزوؿ البطبلف باإلجازة(، كما ينظر: د. عبدالمجيد الحكيـ ، 

 وما بعدىا. ٜٕٙ،  ، مصدر سابؽ الموجز في شرح القانوف المدني، مصادر االلتزاـ 
( مف القانوف المدني المصري: )إذا قاـ الواىب أو ورثتو مختاريف بتنفيذ ىبة باطمة، لعيب في ٜٛٗ) ( المادة(ٕ

الوسيط شرح القانوف المدني ، الشكؿ فبل يجوز ليـ أف يستردوا ما سمموه( ، كما ينظر: د. عبدالرزاؽ السنيوري، 
لعقود المدنية الصغيرة ، مصدر سابؽ ، د. محي الديف إسماعيؿ عمـ الديف ، ا ٕٚ، مصدر سابؽ ، ص  ٘، ج 

 . ٕٚ، ص 
 القانوف المدني المصري. ( مفٛٗ( المادة )(ٖ

(4) 340 : ( La confirmation ou ratification ou exécution volontaire d’un donation par 
les héritiers ou ayants cause du donateur  , emporte leur renonciation à opposer soit 
les vices de forme , soit toute autre exception)                                                 

( مف القانوف المدني العراقي : ) إذا كاف العقد باطبل جاز لكؿ ذي مصمحة أف يتمسؾ ٔٗٔ( المادة )(٘
 ( مف ٔالفقرة ) بالبطبلف ، ولممحكمة أف تقضي بو مف تمقاء نفسيا ، وال يزوؿ البطبلف باإلجازة( ، وتقابميا

 ( مف القانوف المدني المصري.ٔٗٔالمادة )
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أنيا ستجعؿ العقد فيذا يعني  ،جازة تصحيح لعقد اليبة الباطؿاإل ولو افترضنا أف 
، مف تأريخ التنفيذ  آلثارهنو يجعؿ العقد مرتبا أل؛  لى يوـ ابراموإيمتد ، صحيحًا بأثر رجعي 
العقد  ، فإجازةف قواعد الشكمية تتعمؽ بالنظاـ العاـ إف، ومف جية ثالثة ، وليس بأثر رجعي 
ذا ، إمرًا ال فائدة منو أوعندىا يكوف الشكؿ ، وتنفي الصفة اآلمرة عنيا ، تخالؼ تمؾ القواعد 

 . جازةكاف باإلمكاف تجاوزه بطريؽ اإل
يتمثؿ بنشوء التزاـ ، لتخمؼ الشكؿ الذي يرتبو القانوف عمى بطبلف اليبة  إف األثر 

وىذا التنفيذ االختياري ، جازة فالعقد الباطؿ ال ترد عميو اإل، و ورثتو ، أطبيعي في ذمة الواىب 
،  بؿ يعد التزاما طبيعيا قانونيا، جازة ف ذلؾ يتنافى مع طبيعة ومفيـو اإلأل؛ ال يعد إجازة لمعقد 

مكانية تنفيذ عقد اليبة الباطؿ مف قب لى نص القانوف ال يجعؿ إو ورثتو استنادًا ، أؿ الواىب وا 
الذي يعرفو  -فيذا البطبلف لو خصائص البطبلف المطمؽ ، بطبلف ىذا العقد مف نوع خاص 

 .  (ٔ)والتقادـ باإلجازةفبل يصحح  -القانوف المصري والفرنسي 
ف المشرع الفرنسي قصر التنفيذ أف الفارؽ بيف القانونيف المصري والفرنسي ىو أويبدو  

لى إعمى ورثة الواىب في حيف شمؿ المشرع المصري الواىب ، االختياري لعقد اليبة الباطمة 
 . (ٕ)جانب ورثتو
 إثبات ىبة المنقول  – 

إف انصبت اليبة عمى منقوؿ فالقاعدة العامة أف القانوف لـ يستمـز النعقادىا شكبل معينا 
، ولـ يكف ىناؾ سند رسمي في العقد، فالتعاقد مسألة وقائع، قوال ، فإذا كاف محؿ اليبة من

باإلمكاف اثباتيا بكافة وسائؿ االثبات، فالمشرع المصري اشترط الرسمية في ىبة المنقوؿ أيضا، 
  -، فيما يتعمؽ بالمنقوؿ الشكمية فضبل عف ىبة العقار، خبلفا  لممشرع العراقي الذي خبل مف 

، ثـ يكوف الواىب (ٖ)ولكنو اشترط فييا القبض النعقادىا  -المدني المصري كما يعرفيا القانوف 
، ويجوز لو ذلؾ باعتبار  ، مف طرؽ اإلثبات األخرىالشكمية المدعي مضطرا إلثبات ذلؾ بغير 

                                                 

 .ٖ٘ٔ-ٕ٘ٔ، ص  ٕٓٔٓمحسف ، فكرة تصحيح العقد ، دار الكتب القانونية ، مصر ،منصور حاتـ د. ( (ٔ
 .ٖ٘ٔ، ص  نفسوالمصدر ( (ٕ
 ( مف القانوف المدني العراقي.ٖٓٙالمادة )( (ٖ
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، خصوصا مع وجود  (ٔ)أنو يثبت واقعة مادية، ومف ثـ باإلمكاف أف يثبتيا بالبينة الشخصية

 .(ٕ)ات ذلؾ بالكتابة في كثير مف األحياف، ووجود مبدأ الثبوت بالكتابةمف إثب المانع األدبي
ف المشرع المصري اشترط الرسمية في كؿ مف ىبة العقار والمنقوؿ، عمى حد سواء، إ 

ف كانت األولى عمى نحو الوجوب، وىبة المنقوؿ عمى نحو التخيير، فقد نص القانوف المدني  وا 
ال وقعت باطمة ما لـ تتـ تحت ستار ، ة بورقة رسمية تكوف اليب – ٔالمصري عمى أنو: ) وا 

،  (ٖ) ومع ذلؾ يجوز في المنقوؿ أف تتـ اليبة بالقبض، دوف حاجة إلى ورقة رسمية( – ٕ -آخر
جانب آخر يكوف الموقؼ طبقا لمقانوف المدني العراقي ىو األخؼ عبئا ، ألنو لـ  ولكف مف

تيا بكافة طرؽ االثبات كونيا واقعة اباإلمكاف اثبيشترط الشكمية في ىبة المنقوؿ ، ومف ثـ 
 مادية.

جعؿ الرسمية  ، إذإف موقؼ المشرع المصري متردد بخصوص ىبة المنقوؿ والحقيقة 
وىذا ، يقوماف مقاـ بعضيما عمى نحو البدلية، فإما أف تتـ ىبة المنقوؿ بورقة رسمية ، والقبض

فيسري عمييا ما يسري بخصوص ،  اال عيني اشكمي اىو األصؿ، وبذلؾ تكوف ىبة المنقوؿ عقد
أو أف التوثيؽ وال يمـز حينيا القبض ، بؿ يصبح التسميـ التزاما مترتبا عمى العقد ال ركنا فيو ، 

 .(ٗ)اعيني افتكوف ىبة المنقوؿ ىنا عقد، تتـ بالقبض )اليبات اليدوية( 
فإنو يطبؽ ؛ عمى فرض نكؿ الواىب عف التسميـ بعد الرسمية في ىبة المنقوؿ لكف و  

إذا لـ يكف )عمى أنو: القانوف المدني المصري ، وىذا ما نص عميو  عميو أحكاـ تسميـ المبيع
الموىوب فإف الواىب يمتـز بتسميمو إياه ، وتسري في ذلؾ األحكاـ  شيءالموىوب لو قد تسمـ ال

 .(٘)المبيع(المتعمقة بتسميـ 

                                                 

،  النافذ ٜٜٚٔلسنة  ٚٓٔقانوف االثبات العراقي رقـ ( مف قانوف اإلثبات العراقي ٜٚ – ٙٚ( ينظر المواد : )(ٔ
والمعدؿ  ٜٛٙٔلسنة  ٕ٘( مف قانوف اإلثبات المصري في المواد المدنية والتجارية رقـ ٜٛ - ٓٙو المواد : )

 .ٕٚٓٓلسنة  ٙٚبآخر تعديؿ بالقانوف رقـ 
ىو كؿ كتابة تصدر مف الخصـ يكوف مف شأنيا أف تجعؿ وجود الحؽ المدعى بو  مبدأ الثبوت بالكتابة( (ٕ

 ( مف قاف االثبات العراقي النافذ.ٛٚالمادة )قريب االحتماؿ( ، ينظر : 
 ( مف القانوف المدني المصري.ٛٛٗالمادة )( (ٖ
 . ٕٙد. محي الديف إسماعيؿ عمـ الديف ، العقود المدنية الصغيرة ، مصدر سابؽ ، ص ( (ٗ
 ( مف القانوف المدني المصري .ٖٜٗ) المادة( (٘
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بيذا ؛ ألنو منقد والقبض لقد تعرض موقؼ المشرع المصري في التردد بيف الرسمية و  
بيف المتواىبيف في حاؿ تمت ، يؤدي إلى قياـ نزاعات قضائية  إذ، التنظيـ ال نراه موفقا جدا 

 .(ٔ)ـوتراخى القبض لوقت آخر ثـ امتنع الواىب عف التسمي، ىبة المنقوؿ بورقة رسمية 
مف جانب آخر فإف ىبة المنقوؿ ، مما ال شؾ فيو أنيا ستتجاوز القيمة المحددة في      

( مف قانوف اإلثبات العراقي التي تنص عمى أف :) أوال : يجوز اثبات وجود التصرؼ ٚٚالمادة )

 .(ٕ)القانوني أو انقضائو بالشيادة إذا كانت قيمتو ال تزيد عمى خمسة آالؼ دينار(
؛ ألف  إال أف ىذا ال يمنع مف إثباتيا بالشيادة ، إذا كاف ىناؾ مبدأ ثبوت بالكتابة 

المدعي ىنا يثبت واقعتيف ماديتيف، األولى ممكية اليبة وعائديتيا لو، والثانية إثبات التصرؼ ذاتو 
ينة ا وقائع مادية ،ال مشكمة في إثباتيما بالبموىو اليبة ، فكؿ مف التصرؼ ، والممكية بوصفي

ف جاوزت قيمة اليبة النصاب القانوني الذي ينص عميو قانوف اإلثبات ، والذي  الشخصية، وا 

 .(ٖ)يشترط إلثباتو الدليؿ الكتابي
 المسألة الثانية : اثبات واقعة الجحود -ب 

المسألة األخرى التي يطالب المدعي الذي تعرض لمجحود بإثباتيا، ىي واقعة الجحود 
مف السموؾ القولي كالسب واإلىانة ، أو  الو ضده، فيي إما أف تكوف نوع التي ارتكبيا الموىوب

عمييا في قوانيف الجزاء، فالواىب مف  اغيرىا مف األفعاؿ التي تكوف في مضمونيا جريمة معاقب
حقو أف يرفع دعواه الجزائية أماـ محاكـ الجزاء، وأف يرفع دعواه المدنية أماـ المحكمة المدنية، 

ة البداءة، مطالبا إياىا بالرجوع في اليبة لسبب الجحود ، ويجوز لو أف يرفع وىي ىنا محكم
فاذا رفعت الدعوى الجزائية أماـ محكمة الجزاء، ورفعت الجزائية ، الدعوييف أماـ المحكمة 

الدعوى المدنية أماـ المحكمة المدنية، يتوجب حينيا عمى القاضي المدني أف يتوقؼ عف الفصؿ 

                                                 

 وما بعدىا. ٕٗ٘د. جماؿ الديف طو العاقؿ ، مصدر سابؽ ، ص  (ٔ)
 ( مف قانوف االثبات العراقي النافذ.ٚٚ) المادة( (ٕ
 : ) يجوز اإلثبات بالشيادة في الوقائع المادية(.تنص عمى أنو ( مف قانوف اإلثبات العراقي ٙٚ) ( المادة(ٖ
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ية ، حتى يفصؿ قاضي الجزاء في الدعوى الجزائية ، تطبيقا لقاعدة الجزائي في الدعوى المدن
 ، وىي القاعدة المقررة عمى أف حؽ المجتمع يعمو عمى حؽ الفرد.(ٔ)يوقؼ المدني

صوؿ المحاكمات الجزائية العراقي النافذ عمى أنو : ) عمى المحكمة قانوف أ فقد نص 
القرار الصادر في الدعوى الجزائية بشأف الفعؿ  المدنية وقؼ الفصؿ في الدعوى حتى يكتسب

التشريعات العربية  إليو، وىذا ما ذىبت ( ٕ)الذي أسست عميو الدعوى المدنية درجة البتات(
قانوف االجراءات الجنائية الفرنسي  ، فقد نص األخرى ، وكذلؾ النصوص التشريعية في فرنسا

إذا رفعت الدعوى الجنائية قبؿ الفصؿ فييا عمى أنو : ) يجب وقؼ الفصؿ في الدعوى المدنية 
 ، وشروط تطبيؽ قاعدة الجنائي يوقؼ المدني ىي  : (ٖ)نيائيا(

 عف واقعة واحدة. ناشئتيفأف تكوف الدعوياف  -
 .(ٗ)أف تكوف الدعوى الجنائية أقيمت قبؿ أو أثناء نظر الدعوى األولى -

 الثاني المطمب
 دعوى الرجوع لمجحود السمطة التقديرية لمقاضي في 

النشػػاط الػػذىني الػػذي يقػػوـ بػػو القاضػػي فػػي فيػػـ السػػمطة التقديريػػة بوجػػو عػػاـ ىػػي: )  إف      
الواقع المطروح عميو ، واستنباط العناصر التي تدخؿ ىذا الواقع في نطاؽ قاعدة قانونيػة معينػة ، 

دعوى الرجوع ة في موضوع ؛ ولما ليا مف أىمي(٘)(يقدر أنيا ىي التي تحكـ النزاع المطروح عميو
دعػػػوى فػػػي ، ، فإننػػػا سػػػنتعرض ألىػػػـ المسػػػائؿ التػػػي تخضػػػع لسػػػمطة قاضػػػي الموضػػػوع  لمجحػػػود 

واخػػػتبلؼ بػػػيف القػػػانوف والفقػػػو ، والتػػػي ىػػػي فػػػي الغالػػػب محػػػؿ خػػػبلؼ باليبػػػة ،  الرجػػػوع لمجحػػػود 

                                                 

، نظرية االلتزاـ في القانوف المدني العراقي ، ىير البشير ، د.عبدالباقي البكري ، د. ز د. عبدالمجيد الحكيـ ( (ٔ
 .ٖٕٓمصدر سابؽ ، ص 

 .المعدؿ ٜٔٚٔلسنة  ٖٕرقـ  ( مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية العراقيٕٙالمادة )( (ٕ
مكي إبراىيـ لطفي ، ضوابط االرتباط بيف ( مف قانوف االجراءات الجنائية الفرنسي ، ينظر : ٗالمادة ) ((ٖ

،  ٜٙٛٔالدعوييف ، الجنائية والمدنية الناشئتيف عف واقعة واحدة ، دوف سنة طبع ، مطبعة المعارؼ ، بغداد ، 
 .ٔٔص 
 .ٕٔ، ص  نفسو( المصدر (ٗ

،  ، القاىرة ، دار النيضة العربيةٔ، ط  ، مفيـو السمطة التقديرية لمقاضي المدني د. أحمد محمود سعد (٘)
ٜٔٛٛ. 
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السػػبب عمػػى المػػانع ، ونعقػػد الفػػرع  تقػػديـوالقضػػاء ، فنخصػػص الفػػرع األوؿ لمسػػمطة التقديريػػة فػػي 
سػػػمطة القاضػػػي ، ونتنػػػاوؿ فػػػي الفػػرع الثالػػػث سػػػمطة القاضػػػي التقديريػػة فػػػي تقريػػػر الجحػػود ل الثػػاني

  .التقديرية في تحديد أقارب الواىب
 الفرع األول

 السمطة التقديرية لمقاضي في تقديم السبب عمى المانع
ركيزتيف ىما : ارتفاع المانع  عمىكما ىو معموـ يستند ، إف رجوع الواىب في ىبتو 

إذ أف المانع يفترض بو ، أف يمنع الرجوع حتى مع توافر السبب المقبوؿ ووجود السبب المقبوؿ ، 
فإذا ما تعارض وجود السبب ، مع وجود المانع ، يفترض أف القضاء يمتنع عف تقرير الرجوع ، 

محكمة النقض  ما عبرت عنووىذا ، ة تقدير العذر متروؾ لسمطة القاضي التقديري : ألفلمواىب 
اىب أف يطمب مف القضاء و ملقدير العذر المقبوؿ الذي يجيز : ) تبالقوؿ في حكـ ليا المصرية 

فيخضع لتقدير ، اىب وحده بؿ يراقبو فيو القضاء و ال يترؾ ال ، الترخيص لمرجوع في اليبة
، كبيرًا عمى أسباب سائغة  وداحبر العمؿ الصادر مف الموىوب لو جفإذا لـ يعت، الموضوع 

 . (ٔ)مف محكمة النقض عمى ذلؾ(، رفض الحكـ الترخيص لمواىب الرجوع في اليبة 
، ، ونظرا لكثرة وقوع حاالت الجحود  في قرارات حديثة لمحكمة التمييز االتحاديةلكف  

نص يتعارض مع ، مضافا أنو  وخصوصا مف قبؿ األبناء ضد اآلباء ، نيجت نيجا جديدا
وغيره مف القوانيف المدنية العربية التي سارت عمى نيجو، ، القانوف المدني العراقي صريح في 

، ونبدأ باألصؿ أوال ومف ثـ االستثناء الذي يمثؿ االتجاه الجديد عميو فإننا سنتناوؿ ذلؾ ألىميتو 
 في النقاط االتية :، 

 لمحكمة التمييز االتحاديةاالتجاه القديم  -أوال : األصل تقديم المانع عمى السبب  
ما يمـز مف وجوده العدـ ، وال يمـز مف عدمو وجود وال عدـ ) :عمى أنو المانع يعرؼ

وصؼ إرادي أو ال إرادي إذا اجتمع مع سبب الحكـ أبطؿ مفعولو وجعمو  ) أو ىو:،  (ٕ)(لذاتو

                                                 

د. أنور طمبة ، العقود الصغيرة ،  : نقبل عف، ( ٕٜٛٔ/ٔٔ/ٗٔ) في، ٔٗ، س  ٖ٘ٙرقـ نقض مصري: ( (ٔ
 .ٖٓٔص 
، بدوف عدد طبعة ، مكتبة العمـو والحكـ ، المدينة المنورة  د. محمد أميف الشنقيطي ، مذكرة في أصوؿ الفقو (ٕ)

  .ٖٓٔ، بدوف سنة طبع ، ص 
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توافر السبب فحتى لو ،  (ٔ)(أو منع ترتب الحكـ عمى سببو رغـ بقائو سببًا حقيقيا ،سببًا صوريا
ولكف يقوـ مانع يمنع ترتب الحكـ ، فالمانع إذا  ، وتتوافر جميع شروطو ، أو القانوني ،الشرعي

فقط ، ولعؿ أوضح مثاؿ لو ىو  أبطؿ مفعولو وجعؿ وجوده صوريا، اجتمع مع سبب الحكـ ما 
الوصؼ الظاىر يعرؼ السبب ىنا عمى أنو :) مف جانب آخر القتؿ كمانع مف الميراث ، 

 . (ٕ)(يتحقؽ بتحققو وينتفي بانتفائو، الذي يرتب عميو الشارع حكما ، المنضبط 
ىي أسباب يترتب عمى ، المشرع العراقي والمصري كؿ مف األسباب التي أوردىا إف 

في الرجوع في ، تتمثؿ في قياـ حؽ الواىب ، تترتب عمى أطراؼ العبلقة ، وجودىا آثار قانونية 
وىو ىنا ،  فإذا ما تعارض وجود السبب،  أو الكبير، الغميظ  سباب الجحودومف ىذه األىبتو ، 

، فبل يسمح لمواىب بالرجوع في قدـ المانع ،  كالرحـ المحرمية مثبل المانعوجود مع الجحود ، 
 .ىبتو

أو غيره ، ، المقبوؿ ، سواء كاف الجحود باليبة  أو ما يسمى بالعذر، السبب تقدير ف إ
، ونتناوؿ ىنا دعوى ىبة أيضا  إرادة الواىب ، بؿ ىو موكوؿ لقاضي الموضوعال يترؾ لمحض 

 القرار التمييزي الذي نص عمى أنو :مطمقة ، مف أب ألوالده ونستعرض 
قرر ، وجد أف الطعف التمييزي مقدـ ضمف المدة القانونية ، ) لدى التدقيؽ والمداولة   

عمى الحكـ المميز وجد أنو صحيح ، وموافؽ لمقانوف مف ، قبولو شكبًل ، ولدى عطؼ النظر 
موضوع  طالبا فييا الرجوع عن ىبتو لمعقارحيث النتيجة، ذلؾ أف المميز أقاـ دعواه البدائية 

الدعوى لممميز عمييما ، وحيث أف اليبة كانت مف قبؿ المدعي ، وىو والد المدعى عمييما 
، ( مف القانوف المدني ٖٕٙالمذكورة في المادة ) ، ليبة فيكوف قد تحقؽ مانع مف موانع الرجوع با

إف كانت لذي رحـ محـر ، إال أف ذلؾ ال ، فقرة ىػ منيا ( الرجوع باليبة (إذ منعت تمؾ المادة 
قامة دعوى فسخ عقد اليبةيحوؿ بيف المدعي  الفسخ ،  أسباب، بعد توجيو االعذار وتحقؽ وا 

                                                 

 .ٕ٘٘، ص مصدر سابؽ د. مصطفى إبراىيـ الزلمي، أصوؿ الفقو في نسيجو الجديد،  (ٔ)
 .ٖٕٙ، ص  نفسوالمصدر   (ٕ)
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رسـ  ،ورد البلئحة التمييزية وتحميؿ المميز، لذا قرر تصديؽ الحكـ المميز مف حيث النتيجة 
 يبلحظ عمى القرار أعبله ما يمي : ، و  (ٔ)التمييز وصدر القرار باالتفاؽ(

رغـ أف المدعي يبدو أف لديو سببا يجيز لو  لوجود مانع أف القرار التمييزي منع الرجوع –ٔ
 الرجوع.

أف المدعي أخطأ في تأسيس دعواه عمى الرجوع ، بؿ كاف حريا بو أف يؤسسيا عمى  –ٕ
 االخبلؿ بااللتزامات التي فرضيا العقد،  لذا نجد أف المحكمة وجيت لسموؾ طريؽ الفسخ.

الرحـ ىنا وىو ، مف الرجوع  اأف المحكمة سببت امتناعيا عف الحكـ لصالح المميز أف ىناؾ مانع – ٖ
 المحرمية.

 االتجاه الحديث لمحكمة التمييز االتحادية  -ثانيا: االستثناء تقديم السبب عمى المانع   
إف محكمة التمييز االتحادية ، نيجت في السنوات األخيرة نيجا جديدا عمى ما يبدو ، 
وذلؾ مف خبلؿ تقديـ السبب عمى المانع،  في دعاوى اليبة التي تؤسس عمى الجحود ، ونبلحظ 

 المحكمة في حكـ ليا : لو ذلؾ مف خبلؿ ما ذىبت 
 المدعى ولدىا  إلى العقار وىبت فأو  سبؽ نوأ،  المدعية ادعت: )   البدائي األول حكملأوال : ا
 رضا أف وحيث،  واىانتيما ووالدهىي  بالضرب يعامميا أبد ،ةاليب اتماـ بعد نوأ وحيث،  عميو
 دعوتوت طمب دفق،  والقانوف لمشرع مخالؼ، العاؽ الولد ىذا تصرؼ فأو ،  الوالديف رضا مف اهلل

 الرسـ ولغرض،  االنذار ليوإ وجيت نياأ عمى ،عميو المدعى مع ةالمبرم ةاليب وفسخ،  لممرافعة
 العمنية ةالحضوري ولممرافعة،  المصاريؼ و الرسوـ تحميمو مع ......العقار ةقيم تقدر فإنيا

،  ةالمدعي قبؿ مف الموجو االنذار عمى اطمعت كما،  العقار سند عمى ةالمحكم  والطبلع
 وقد حجوزات ةيأ العقار عمى توجد ال نوأ ،المتضمف العقاري التسجيؿ ةدائر  كتاب عمى واطمعت

،  العقار ةاضبار  عمى ةالمحكم اطمعت ........لىإ ...... مف ةمطمق ةىب ةمعامم جريتأ
 صدرتأو  ،مطمقة ةىب ىي عميو لممدعى،  المدعية قبؿ مف ةاليب فأ وتبيف،  الدعوى موضوع

 ( . ةمطمق ىبة ىي ةاليب كوف ةالمدعي دعوى برد.......  قرارىا ةالمحكم ىذه
                                                 

،  ٕٔٔٓالعقار، ، الييئة االستئنافية ،  ( ٕٔٔٓ/ٔٔ/ٖٔ في )، ٖٓٚٚرقـ  قرار محكمة التمييز االتحادية( (ٔ
، مطبعة  ٕ: لفتة ىامؿ العجيمي، المختار مف قضاء محكمة التمييز االتحادية ، القسـ المدني ،جنقبل عف 
 . ٖٕٗ،ص  ٕٚٔٓالكتاب ، 
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 ة اآلتي :االتحادي التمييز ةمحكم قرار بموجب  منقوضا فأعيد القرار  تمييز وتـ 
 في الثابت فأ ذلؾ،  لمقانوف مخالؼ و،  صحيح غير نوأ وجد:).......القرار التمييزيثانيا :  

 ،العقار في ةالشائع سياميا لو وىبت وقد ،عميو المدعي ةوالد ىي ةالمدعي ف، أ الدعوى ةعريض
 فأو ،  ةاليب عف الرجوع طمبت،  العقاري التسجيؿ دائرة في وتسجيميا،  ةاليب اتماـ بعد نوأو 

 كاف حيث،  الدعوى في البلزمة القضائية تحقيقاتيا استكماؿ قبؿ،  الدعوى برد قضت ةالمحكم
 والذي ،ةالواىب والدتو تجاه،  غميظ جحود لو الموىوب جانب مف صدر ذاإ عما،  التحقؽ المتعيف

 ي،المدن القانوف مف(  أ/ٕٔٙو ٕٓٙ) المادتيف بأحكاـ عمبل ة،اليب عف لمرجوع مقبوالً  سببا يعد
 . (ٔ)(التحقيقات نتائج ضوء عمى المناسب القرار اصدار و

 لىإ ةالمحكم استمعت، مجدداة العمني الحضورية  لممرافعة: )....البدائي الثاني حكمالثالثا : 
 واعتبار،  المدعية ةبين ترجيح وقررت،  عميو المدعى بينة لىإ واستمعت كما ة ،المدعية بين

 ووضع ة، الحاسم اليميف  المدعية تحميؼ حؽ ومنحو،  دفوعو اثبات عف اعاجز  عميو المدعى
 ةاليب اتماـ بعد نوأ ثبتتأ ةالمدعي فأ وحيث تقدـ لما و، توجيييا عميو المدعى ورفض،  صيغتيا

 لمرجوع  مقبوال  سببا يعد ذلؾ فأو ،  والديو ضد لو الموىوب قبؿ مف،  جحود صدر وتسجيميا، 
 العقار في........ ةالبالغ،  عميو المدعى سياـ تسجيؿ ةاعاد ةالمحكم قررت عميو،  ةاليب عف

 اكتساب بعد، بذلؾ المختصة العقاري التسجيؿ ةلدائر  شعارواإل ةالمدعي باسـ،  المرقـ .....
 : ما يأتي عمى القراريف  ويبلحظ ، ة(القطعي ةالدرج القرار

 القرار األول : مالحظات عمى   - 1
لعدـ قناعتيا باستكماؿ محكمة ، تـ نقضو مف قبؿ محكمة التمييز االتحادية أف القرار  – أ

 البداءة لمتحقيقات البلزمة.
أف تتحرى الدقة بخصوص صدور ، أف محكمة التمييز قد أكدت عمى محكمة البداءة  – ب

رغـ أف الدعوى المنظورة ، جحود مف االبف أـ ال؟ وىذا توجو يعد جديدا مف قبؿ محكمة التمييز 
 وىو الرحـ المحرمية.، أماميا واضح فييا المانع 

                                                 

: ربيع نقبل عف ( ،  ٕ٘ٔٓ /ٔ/ٜٔ، ىيئو مدنية ، في )  ٕٔٓالعدد محكمة التمييز االتحادية ،  قرار ((ٔ
 . ٖٖٚ، ص  ٜٕٔٓ، بيروت،ٗقضاة محاكـ البداءة ، جمحمد الزىاوي، التسبيب واالجتياد في قرارات السادة 
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جريت بعد اعادة اضبارة الدعوى ليا منقوضة مف محكمة البداءة في الجمسات التي أ أف – ت
ألنيا عمى ما يبدو قد تأكدت مف واقعة  ؛قد قررت الحكـ لصالح األـ  ،زقبؿ محكمة التميي

وامتناعو عف توجيو ، الجحود ، بثبوت أدلة المدعية ، وعجز المدعى عميو مف اثبات دعواه 
 اليميف الحاسمة لممدعية.

أف محكمة البداءة لـ تصر عمى حكميا المنقوض لوضوح الحقيقة أماميا ، وىي حالة  – ث
 البف ألمو.جحود ا

أف محكمة التمييز قد أعطت التوجيو الضمني ليذا االتجاه الجديد لمحكمة الموضوع ،  – ج
والتي سارت عميو مف خبلؿ حكميا لصالح المدعية األـ ، فقدمت السبب )الجحود الغميظ( عمى 

 المانع ) الرحـ المحرمية(.
 القرار الثاني : مالحظات عمى ثانيا : 

سبب الموجب لأف قرار المحكمة يخالؼ صريح نص القانوف ، الذي يشترط قبؿ توافر ا – أ
 لمرجوع ، ارتفاع المانع منو.

أننا لو أردنا تخريج قرار المحكمة ، ربما نستطيع القوؿ أنيا طبقت القاعدة الفقيية، المقررة  – ب
  . (ٔ)أولى مف جمب المنافع(في القانوف المدني العراقي و التي تنص عمى أنو : ) درء المفاسد 

أننا نؤيد توجو محكمة التمييز الجديد الخاص بتغميب السبب عمى المانع ، باعتبار أنو يوجو األفراد  –ت 
 عمى سموؾ اجتماعي وتعاقدي سميـ.

 رابعا : قرار تمييزي آخر : 
 كما أصدرت محكمة التمييز االتحادية قرارا الحقا يؤيد ىذا االتجاه بالقوؿ :

نو جاء اتباعا لقرار النقض الصادر مف ىذه الييئة   ) .. وجد أف الحكـ المميز صحيح ، وموافؽ لمقانوف وا 
د ليا مف خبلليا اخبلؿ المدعى في الدعوى ، و تأي، حيث استكممت المحكمة تحقيقاتيا القضائية البلزمة 

أف أصبح ىذا االخبلؿ ، مف جانبو عميو الموىوب لو ، اخبلال خطيرا نحو المدعية الواىبة والدتو ، الى 

 . (ٕ)جحودا غميظا ، والذي يعد سببا مقبوال لمرجوع عف اليبة لذا تقرر تصديؽ الحكـ المميز(

                                                 

 ( مف القانوف المدني العراقي.ٛ( المادة )(ٔ
 . (  ، ) غير منشور(ٕ٘ٔٓ/ ٙ/ ٗٔ( ، الييئة المدنية ، في )ٖٕٓ٘رقـ ) محكمة التمييز االتحادية قرار ( (ٕ
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 قياـ مانع الرحـ المحرمية ويترتب عمى ذلؾ ،أف المدعى عميو ىو ابف لممدعية ، ويبلحظ عمى ىذا القرار ، 
ؽ حمت العقد بطريقد ف المحكمة الدعوى ىو الجحود الغميظ ، وأزت عميو أف السبب الذي ارتك عمى حيف، 

أف ىذا يؤكد التوجو الجديد لمحكمة تمييز العراؽ الجحود ، أي الرجوع باليبة ، وليس الفسخ ، وأخيرا ف
 االتحادية.

 الفرع الثاني
 الجحودواقعة سمطة القاضي التقديرية في تقرير 

، في موضوع الجحود مف الحاالت التي يكوف لقاضي الموضوع سمطة تقديرية فييا  إف  
 ؟ ، كوف الفعؿ الواقع عمى الواىب مف قبؿ الموىوب لو يشكؿ جحودا  موجبا لمرجوع أـ الباليبة 

فإذا ما استند في ذلؾ إلى مسوغات قانونية واضحة ، وعد الفعؿ الصادر مف الموىوب لو جحودا 
، حكـ حينيا بالرجوع بسبب الجحود ، ودوف تعقيب عمى قضائو مف محاكـ التمييز ، جاز لو ال

فقد أجازت القوانيف المدنية لقاضي الموضوع ، أف يقدر ، أو النقض، إف لـ يوجد مانع قانوني 
تشكؿ جحودا يجيز لمواىب أف يستند إلييا كسبب لمرجوع أـ  أاالفعاؿ الصادرة مف الموىوب لو ، 

المتمثؿ  واسعىما االتجاه ال اتجاىافإذ برز لدينا  لخصوص نحتاج لبعض التفصيؿال؟ وبيذا ا
،  الذي يمثمو موقؼ المشرع الفرنسي  ضيؽبموقؼ القانونيف العراقي والمصري ، واالتجاه ال

 في النقاط اآلتية :  مانتناولي
  موقف المشرع العراقي والمصري - واسعأوال : االتجاه ال
مف المشرع العراقي والمشرع المصري ، لـ يحددا الحاالت التي تعد جحودا ،  إف كبل

عمى نحو الحصر والتحديد ، ومف ثـ فإف ىذا األمر سيجعؿ سمطاف قاضي الموضوع واسعا جدا 
أو إىانة لمواىب،  تتكاثر بتكاثر أفعاؿ المكمفيف المخالفة ، ، إذ أف االفعاؿ التي تمثؿ اعتداء 

والنظاـ العاـ ، وفي أغمبيا تشكؿ في ذاتيا سموكا منحرفا ، وعمى ، داب العامة ولآل ،لمقانوف 
إذا أضيؼ لمواىب أقاربو، كما يقرر القانوف المدني المصري ، ففي ىذيف ، وجو الخصوص 

التشريعيف نجد أف السمطة التقديرية لمقاضي تكوف واسعة جدا ، نتيجة عدـ تحديد األفعاؿ التي 
األمر دونما قيد؟  ماف سمطة قاضي الموضوع مطمقة تماىؿ باإلمكاف القوؿ إ جحودا ، ولكفتعد 

إنما ىناؾ قيود ترد عمى سمطة القاضي التقديرية ، في مجاؿ تقرير واقعة الجحود ، ليس كذلؾ 
 ىي :
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 عدم مخالفة نصوص القانون - 1
االجتياد يجب عمى قاضي الموضوع أف ال يخالؼ نصوص القانوف ، كما ال يحؽ لو 

في مورد النص ، وىذا ما نص عميو القانوف المدني العراقي عمى أنو : ) ال مساغ لبلجتياد في 

ومناط االستناد قد نصت محكمة النقض المصرية في قرار ليا عمى أنو: ) ، و  (ٔ)مورد النص(
اليبة لذي كحالة ما إذا كانت ، إلى عذر مقبوؿ لمرجوع في اليبة، أال يوجد مانع قانوني لمرجوع 

 . (ٕ)( رحـ محـر
فبل ، القاعدة العامة في التفسير ، تقضي بأف العقد إذا كانت عبارتو واضحة عميو ف و

ولكف يجب أف ال يفيـ مف ،  رىا لمتعرؼ عمى إرادة المتعاقديفتفسيبحجة يجوز االنحراؼ عنيا 
فبل يجوز تفسيرىا ، بؿ إف قاضي الموضوع قد يجد نفسو  ، ذلؾ أف العبارة إذا كانت واضحة

العبارات الواضحة ، ذلؾ أف وضوح حتى بعض إلى تفسير في كثير مف األحياف ، مضطرا 
وضوح اإلرادة ، فقد تكوف عبارات العقد واضحة ، ولكف  يختمؼ بالقطع واليقيف عفالعبارة 

 .(ٖ)ماؿ ىذا التعبير الواضحاستع قد أساؤوا في الظروؼ تدؿ عمى إف المتعاقديف 
ففي ىذه الحالة ال يأخذ القاضي بالمعنى الواضح لمفظ ، ويجب عميو أف يعدؿ عنو إلى 

ف يبيف أافو عف المعنى الواضح لمفظ ممـز ، وىو في انحر  المتعاقدوفالمعنى الذي قصد إليو 
 إذ، النقض أو محكمة التمييز  ةسمط؛ ألف سمطتو في ىذه الحاؿ تكوف تحت  العدوؿأسباب ىذا 

، ) لمحكمة الموضوع السمطة التامة عمى أنو :  محكمة النقض المصرية في ىذا المعنى قضت
المختمؼ عمييا بما تراه ىي أوفى بمقصود ، والشروط والقيود  ،في تفسير صيغ العقود 

السمطة أف تعدؿ  وليا بيذه، المتعاقديف، ومستعينة في ذلؾ بجميع ظروؼ الدعوى ومبلبساتيا 
إلى  ، ، بشرط أف تبيف في حكميا لـ عدلت عف ىذا الظاىر عف المدلوؿ الظاىر إلى خبلفو

نو ىو مقصود أورجحت ، نعت بو تقاالذي ، ا المعنى خبلفو، وكيؼ أفادت تمؾ الصيغ ىذ
يصح عنو  ، أنيا قد أخذت في تفسيرىا باعتبارات مقبولة، العاقديف، بحيث يتضح مف ىذا البياف 

                                                 

 ( مف القانوف المدني العراقي.ٕ) المادة( (ٔ
د. أنور طمبة ، العقود  أشار إليو ( ، ٜٜٛٔ، في ) ٗ٘، س  ٕٙرقـ محكمة النقض المصرية قرار  (ٕ)

 .ٔٓٔالصغيرة ، مصدر سابؽ ، ص 
،  ٔد. طارؽ عجيؿ ، المطوؿ في شرح القانوف المدني ، دراسة معمقة ومقارنة بالفقو الغربي واإلسبلمي ، ج ((ٖ

 .ٕٓ، ص  ٖٕٔٓ انعقاد العقد ، منشورات زيف الحقوقية ، بيروت ،
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كاف باطبل لعدـ اشتمالو عمى ، ف قصر حكميا في ذلؾ إف ،ما استخمصو منيااستخبلص 
 . (ٔ)عمييا( ىف يبنأألسباب الكافية التي يجب قانونا ا
 عدم التوسع في التفسير –  2

،  (ٕ)يراد بالتفسير في الفقو اإلسبلمي :)استجبلء المعنى المقصود مف نص غير واضح(

يجب عمى قاضي ف ، (ٖ)رادة المشتركة لممتعاقديف(استنباط مضموف اإلالقانوني :)وفي الفقو 
مثؿ  دعوى الرجوع لمجحود في ، يحتاج لمتفسير ال أال يتوسع في تفسير ما ، الموضوع أيضا 

، ومما ال شؾ فيو أننا نقصد ىنا التفسير  (ٗ)األقاربمفيوـ أو ، ساءة البالغة ، أو اإلاإلىانة 
القضائي ال غيره ، والذي يعرؼ عمى أنو : ) التفسير الذي يجريو القاضي ، بيدؼ انزاؿ حكـ 

 .( ٘)النص القانوني محؿ التفسير عمى الحالة الواقعية المعروضة عميو في الدعوى(
) لمحكمة الموضوع السمطة التامة :  عمى أنوبيذا الخصوص قضت محكمة التمييز  وقد

مستعينة في ، بمقصود المتعاقديف  أوفىوالشروط المختمؼ عمييا بما تراه ، في تفسير العقود 
كيؼ أفادت تمؾ الشروط المعنى ، بشرط أف تبيف في حكميا ، ذلؾ بظروؼ الدعوى ومبلبساتيا 

البياف أنيا قد أخذت في  بحيث يتضح مف ىذا، نو مقصود العاقديف أالذي اقتنعت بو ورجحت 
، وما دامت عبارة العقد ، استخبلص ما استخمصتو منيا ، تفسيره باعتبارات معقولة يصح عقبل 

  . (ٙ)تحتمؿ المعنى الذي أخذت بو (

                                                 

، ص ، دوف رقـ أو تاريخ   د. طارؽ عجيؿ ، المطوؿ في شرح القانوف المدني أشار إليونقض مصري  :  ((ٔ
ٕٔ. 
، منشورات زيف الحقوقية ،  ٔد. إيماف طارؽ الشكري ، سمطة القاضي في تفسير العقد ، دراسة مقارنة ، ط( (ٕ

 .ٕٓ، ص  ٕٛٔٓبيروت ، 
 .ٜٔالمصدر نفسو ، ص ( (ٖ

 .ٖٖٗد. بدر جاسـ اليعقوب ، عقد اليبة في القانوف المدني الكويتي ، مصدر سابؽ ، ص  (ٗ)
، ص ٕٗٔٓد. خالد جماؿ أحمد حسف ، أصوؿ تفسير النصوص القانونية ، جامعة أسيوط ، مصر  ، ( (٘
ٖٗ. 
. طارؽ عجيؿ د  أشار إليو( : ٜ٘ٙٔ/  ٙ/ ٕٗ، في )  ٜ٘ٙٔ، حقوقية ،  ٖٚٔرقـ  تمييزمحكمة ال( قرار (ٙ

 .ٕٕ، المطوؿ في شرح القانوف المدني ، مصدر سابؽ ، ص 
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وضوع في تفسير ما يحتاج إعطاء صبلحية لمحكمة الم عدة منيا : افالقرار أعبله يبيف لنا أمور 
يتوجب عمى المحكمة بياف الستعانة بظروؼ ومبلبسات كؿ دعوى ، وأخيرا المتفسير ، ينوه عمى 

 ما رجحتو وأسباب ترجيحيا لو.
 لحكمتسبيب ا  - 3

عمى أسباب مسوغة ، حينيا يجوز لو  حكمويتوجب عمى قاضي الموضوع أف يستند في 

؛ ( ٔ)التمييزالحكـ بالرجوع في اليبة لمجحود ، وال يكوف ىناؾ تعقيب عمى قراره مف قبؿ محاكـ 
 ألنيا مسألة واقع ، ال مسألة قانوف .

وقضت محكمة النقض المصرية  بأنو :) يشترط لمرجوع في اليبة وفقا لنص المادة   
مانع مف الرجوع ، و  وعدـ وجود، ( مف القانوف المدني في حالة عدـ قبوؿ الموىوب لو ٓٓ٘)

ف أف يستند الو  اىب إلى عذر يقبمو القاضي، وىذا العذر الذي يبيح لمواىب الرجوع في اليبة ، وا 
كاف مف المسائؿ التقديرية التي تخضع لسمطة محكمة الموضوع ، إال أف ذلؾ مشروط في 

لحمؿ قضاتيا سواء في قبوؿ أحكاميا ، بأف تورد في حكميا األسباب السائغة ، التي تكوف 
 .  (ٕ)ـ عدـ قبولو(العذر أ

أو ، أف لممحكمة التي تنظر الدعوى دورا ميما في قبوؿ  بلحظ عمى القرار السابؽ،فن
يستوي في ذلؾ و مسببا ، قرارىا  ، كما يجب أف يكوف عدـ قبوؿ عذر مف يريد الرجوع في ىبتو

 أف تكوف المحكمة قد قبمت العذر أـ لـ تقبؿ.
 

 موقف المشرع الفرنسي  -واسعثانيا: االتجاه ال
إف االتجاه المضيؽ لسمطة القاضي التقديرية ىو ما قرره المشرع الفرنسي،  إذ حدد 
حصرا أعذار الرجوع في اليبة،  فبل يمكف تقديـ أعذار غيرىا ، ومف ثـ تراجعت ىنا السمطة 

بسبب حالة حصر األعذار ، ووضوح النص القانوني ، فبل مساغ لبلجتياد ، التقديرية لمقاضي 
عمى أساس كؿ حالة ، ، والدور الذي يمعبو القضاء ىو تقدير وجود الجحود في مورد النص 

                                                 

 .ٖٖٗ، ص  السابؽالمصدر ( (ٔ
: د. أنور طمبة ، العقود  أشار لو : ( ٕٜٜٔ/ٕ/ٕٕ ) ، بتاريخ ٙ٘ ، س ٖٗٛ  رقـ نقضقرار محكمة ال( (ٕ

 .ٔٓٔص ، مصدر سابؽ ، الصغيرة ، 
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لغاء اليبة ، وقد ، وعدـ إعمى حدة ، والسماح لو باستبعاد وجود الجحود في بعض الحاالت 
 :فرضت محكمة النقض الفرنسية منذ فترة طويمة المبدأ الذي يقضي بأف 

دعما لرفع  التي تـ االحتجاج بيا،  ) قضاة الموضوع يقدروف وجود ومقبولية الوقائع
( أقرت محكمة النقض  ٕ٘ٔٓ/ مارس / ٗدعوى اإللغاء بسبب الجحود ( ففي قرارىا في ) 

بوجود اىانات مف جانب الموىوب لو ، لكنيا لـ توافؽ عمى طمب الغاء اليبة ، حيث غمبت 
الحكـ قد صدر بمناسبة المحكمة  صفة عدـ اىتماـ االـ بأبنتيا عمى أفعاؿ الجحود ، وكاف ىذا 

ادعاء اـ قامت بنقؿ ممكية عقار ألبنتيا كيبة ولكف ابنتيا قد اساءت معاممتيا وقد رفضت  
المحكمة طمب اإللغاء معتبرة اف في السياؽ العائمي الذي يتجمى بشكؿ خاص بسبب عدـ 

مف المادة  (ٕ)بالمعنى المقصود بالفقرة  احقيقي ااالىتماـ ، فأف سموؾ االبنة لـ يشكؿ جحود

 . (ٔ)مف القانوف المدني الفرنسي (ٜ٘٘)
ومف جانب آخر قد يتدخؿ القاضي بسمطتو التقديرية في تحديد الجحود الموجب لمرجوع 

( اشترطت  ٕٛٓٓ/ يناير/ ٜمة النقض الفرنسية صدر في ) كفي اليبة ، ففي قرار لمح
مف الموىوب لو ، بحؽ الواىب بعد عقد اليبة ، حيث  االمحكمة أف يكوف ىذا الجحود صادر 

ساءة ابنيا، الرجوع في ىبتيا تجاه المدعى عميو الموىوب لو  ،طمبت المدعية  وذلؾ لمجحود وا 
، كوف إف ما يأتي بو  بيا وعدت أف ما تقدمت بو غير كاؼالتصرؼ ، لكف المحكمة رفضت طم

باألمر المستجد ، ومف ثـ اعتبرت المحكمة أف  المدعي مف أفعاؿ، أو سموكيات تجاه والدتو ليس
الجحود ال يمكف إعبلنو ، إال إذا كانت األفعاؿ مرتكبة بعد نفاذ عقد اليبة كي تنطوي عمى معنى 

  .(ٕ)الجحود
( قررت المحكمة رد طمب  ٕٕٔٓ/ نوفمبر/ٕٔخر وفي حكـ صادر في ) وفي موضع آ

أب بإلغاء ىبة ، إذ طالب باسترجاع ىبة قدميا إلى ابنيو بسبب جحودىما ، في حيف تبيف 

                                                 

(1) Picovschi , opcit ,p 1 0 
(2) Cour de cassation , chambre civil 1 , du 9 janvier 2008 , N 06-20108 . منشور عمى

الرابط :                                                                         
https://www.doctrine.fr/الزيارة : ٖ/ٓٔ/ٜٕٔٓ                         تأريخ  

https://www.doctrine.fr/تأريخ
https://www.doctrine.fr/تأريخ
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، ومف ثـ ارتأت المحكمة رد الطمب كوف  يييف ويسيئ معاممة أبنائولممحكمة أف المدعي كاف 
 .(ٔ)لفقدانو ىذا الحؽ جراء سموكو السيئ األبناء غير ممزميف بواجب بر والدىـ

وما يبلحظ اف السمطة التقديرية الممنوحة لمقاضي وفقا لمقانوف الفرنسي ليست مسموبة ،    
ىذا القانوف حدد عمى سبيؿ الحصر الحاالت التي بتحققيا يقع الجحود يكوف ولكنيا مقيدة 

ت وتقدير كؿ حالة عمى حدة ، اف وبالتالي ال يمارس القاضي سمطتو اال في حدود ىذه الحاال
 ـ ال .دخؿ ضمف األسباب المحددة قانونا أكانت ت

 الفرع الثالث
 سمطة القاضي التقديرية في تحديد أقارب الواىب

،  قد اقتصر عمى أف يصدر الجحود تجاه (ٕ)لقد بينا سمفا أف موقؼ المشرع العراقي  
إال أف المشرع المصري ، قد وسع مف ىذا الواىب حصرا ، وىو وموقؼ المشرع الفرنسي سياف ، 

بيف  –كما بيناه في محمو  –، والفقو القانوني مختمؼ  (ٖ)النطاؽ،  وجعمو يشمؿ أقارب الواىب
 مؤيد لموقؼ المشرع المصري ، وبيف معارض لو .

نما وضع القاعدة العامة  ولـ يحدد المشرع المصري، الحاالت التي تعد جحودا كبيرا، وا 
أف ال يأتي الموىوب لو تصرفات مف شأنيا اإلخبلؿ باالعتراؼ بالجميؿ ، ومخالفة  ليا، وىي: )

 .(ٗ)مقتضى الواجب نحو الواىب ، وأقربائو (
عد وترؾ المشرع المصري تقدير ذلؾ لمقضاء ، الذي يحدد األفعاؿ ، أو التصرفات التي ت  

يحدد القضاء مف ىـ لـ ، كما  ، ومف ثـ ، نكرانا شديدا لفضمو إساءة بالغة لمواىب أو أقربائو
 اءة إلييـ كاإلساءة لمواىب ذاتو .بالنص ، إذ تكوف اإلس المعنيوفاألقارب 

                                                 

(1) Cour de cassation , chambre civil 1 , du 21 Novembre 2012 , N 11-20140. منشور
عمى الرابط:                                                                                                
https://www.doctrine.fr/الزيارة : ٖ/ٓٔ/ٜٕٔٓ                                                  تأريخ  

 ( مف القانوف المدني العراقي.ٕٓٙ) المادةالفقرة )أ( مف (ٕ) 
 .( مف القانوف المدني المصرئٓ٘) الفقرة )أ( مف المادة(ٖ) 
 .ٓٛٔص ( د. عبدالوىاب البنداري ، شرح العقود المدنية ، اليبة ، (ٗ

https://www.doctrine.fr/تأريخ
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وفي ىذه الحالة يكوف لقاضي الموضوع دور في تحديد مف ىـ األقارب، الذيف أساء ليـ  
ا فنشأت عنيا حالة الجحود ، إف موقؼ القضاء أيض، (ٔ)الموىوب لو وارتدت اإلساءة لمواىب

 .(ٕ)د ما ذكرناه ، وىو ما تذىب لو محكمة النقض المصريةيؤي
أو جناية ، فيناؾ  ، مع مبلحظة أنو ال يمـز أف يكوف االخبلؿ الواقع ىنا يشكؿ جريمة

أو جناية ، ولكنيا تعد في الوقت نفسو جحودا كبيرا ،  ، أفعاؿ قد تصدر لكنيا ال تشكؿ جريمة

  .(ٖ)وتقدر كؿ حالة بقدرىا وظروفيا ومبلبساتيا
فيو مف يقوؿ كممة ، وع ف ىذا االمر موكوؿ لقاضي الموضوعميو ال بد لنا مف بياف أ

 : األمور اآلتيةعميو الفصؿ في  ويتوجب، الفصؿ فيو 
باء يعد جحودا كبيرا تجاه اقر ، ما صدر مف الموىوب لو وىؿ :  أوال : تقرير الجحود

 . ؟ـ الالواىب أ
ساءة ليـ وارتدت عمى الواىب اساءة الذيف تعد اإل:  قاربتقرير من ىم األثانيا : 

 ، مما يستدعي عدىا جحودا كبيرا ، فيكوف باإلمكاف تطبيؽ النص القانوني عمييا. لمواىب نفسو
قـو رأي القاضي عمى أسباب سائغة وواضحة يتـ البد أف ي ثالثا : التسبيب :

استخبلصيا مف وقائع الدعوى ، لكي يعد ما صدر مف الموىوب لو جحودا كبيرا بحؽ 
 .(ٗ)الواىب

إذا ما توصؿ القاضي ، لما سبؽ ذكره يتوجب عميو فسخ عقد  رابعا : فسخ عقد اليبة :
النقض بخصوص ما يتعمؽ التمييز أو كما أنو يبلحظ أنو ال رقابة عميو مف محكمة ، اليبة 

 بوقائع الدعوى.
لو أمعنا النظر في تقدير مف ىـ األقارب الذيف يعد التطاوؿ  نخمص مما سبؽ أننا 

عمييـ ، أو التصرؼ تجاىيـ جحودا كبيرا ، لكنا قد قررنا أف موقؼ المشرع المصري جدير 
، ال شؾ أو أوالده الصمبييف ، جتو أو زو ، أبوي الواىب ،باالحتراـ ، إذ أف تجاوز الشخص عمى 

                                                 

 .ٕٔٓ، مصدر سابؽ ، ص  ٘د. عبد الرزاؽ السنيوري ، الوسيط ، مجمد  (ٔ)
د. أنور طمبة ، العقود أشار إليو ، (  ٕٜٛٔ/ ٔٔ/ ٗٔؽ ، في ) ٔٗس  ٖ٘ٙطعف  نقضقرار محكمة ال(ٕ) 

 .ٔٓٔالصغيرة ، مصدر سابؽ ، 
 .ٔٛٔص ( د. عبدالوىاب البنداري ، شرح العقود المدنية ، اليبة ، (ٖ
 .ٕٔٓ، مصدر سابؽ ، ص  ٘، مجمد في شرح القانوف المدني( د. عبد الرزاؽ السنيوري ، الوسيط (ٗ
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،  نساف تخطي ىذا األمر ال نظف أنو سيفمحكبيرا تجاه الواىب ، وميما حاوؿ اإلأنو يعد جحودا 
قصر مفيوـ األقارب عمى األسرة فقط ، كما أننا في  رجحولكننا مع ذلؾ وفي الوقت نفسو ن

  .ي موقؼ القانوف المدني المصريالوقت نفسو ال نؤيد التوسع بمفيـو األقارب كما ىي الحاؿ ف
 المطمب الثالث

 دعوى الرجوع لمجحود تقادم 
أف يمتـز عمى نحو التأبيد ، فبل بد مف وجود مدة  لتـز بحؽ لغيره ،شخص اال يمكف ألي 
، لذا أو يمنع بعدىا سماع الدعوى عمى أقؿ التقديرات ، إما بالتنفيذ أو بغيره ينقضي بيا االلتزاـ 

في  سنبحث، وعميو فإننا بعض المذاىب اإلسبلمية و تبعتيا القوانيف المدنية  ذلؾ إلىفقد ذىبت 
العراقي في القانوف المدني في الفقو اإلسبلمي ، و  دعوى الرجوع لمجحود ىذا المطمب تقادـ 

ونخصص الفرع األوؿ لبحث التقادـ في الفقو اإلسبلمي والقانوف المدني ، والقوانيف قيد المقارنة ، 
، بينما نتناوؿ في الفرع  بالتقادـ الطويؿ دعوى الرجوع لمجحود تقادـ بينما نعقد الفرع الثاني ل

 بمدة محددة. دعوى الرجوع لمجحود الثالث تقادـ 
 الفرع األول

 مرور الزمان المانع من سماع الدعوى
 في الفقو االسالمي والقانون المدني 

في مف بوجو عاـ ، سواء نتناوؿ في ىذا الفرع مرور الزماف المانع مف سماع الدعوى 
 وعمى التفصيؿ االتي : ، والقانوف المدني ، الفقو االسبلمي 

 أوال : مرور الزمان المانع من سماع الدعوى في الفقو االسالمي
براءة ذمتو ، وىذا  –ظاىرا  –إف مرور مدة مف الزمف عمى سبلمة ذمة شخص معناىا 

يريد إثبات ما ىو وىو بالطبع ؛  عميو يقع عبء االثبات ، ىو األصؿ، ومف يدعي خبلؼ ذلؾ 
،  وعدـ وجود ما يشغميا، معناىا براءة الذمة ظاىرا ، ، ومرور مدة مف الزمف خبلؼ الظاىر 

 .ذىبت بعض المذاىب اإلسبلمية في ىذ االتجاه وقد
ظير مصطمح عدـ سماع ديثة ، وقبمو لمصطمحات الحف التقادـ كمصطمح ىو مف اإ

ف قدـ زما  وؿ رسوؿ اهللقنو ، لالدعوى ، واألصؿ في الفقو االسبلمي أف الحؽ ال يسقط ، وا 
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ف أ، إف األصؿ في الفقو االسبلمي ، وعميو ف (ٔ)ف قدـ() ال يبطؿ حؽ امرئ مسمـ وا  )ص( : 
، وال يتقادـ ، لكف لما خيؼ عمى مصالح الناس ، قرر فقياء بعض المذاىب ، الحؽ ال يسقط 

 . القضاء بالزماف والمكاف والخصومةمبدأ آخر ىو مبدأ تخصيص 
إلى أف الحؽ ال يسقط ميما طاؿ عميو الزمف ، مامية واإل، والحنابمة ، ذىب الشافعية   

وال أثر لمتقادـ إطبلقا عمى أي حؽ ولـ يحددوا أي مدة زمنية لذلؾ ، فكؿ دعوى مسموعة ، 

 .(ٕ)دوف عبرة لمدتيا الزمنيةعندىـ 
ف اء ىو منع سماعيا ، بعبارة أخرى إجواز رفع الدعوى ، واالستثن فاألصؿوعميو 

سماع الدعوى ، مرور الزماف المانع مف ينيدـ ، عندما يقر بالحؽ ) المدعى عميو( الخصـ 
وذلؾ لزواؿ الشكوؾ ، وظيور الحؽ باإلقرار ولذا فقد جاء : ) إف مف القضاء الباطؿ القضاء 
بسقوط الحؽ ، بمضي سنيف ، لكف ما في المبسوط ال يخالفو ، فإف ليس فيو قضاء بالسقوط، 

نما فيو عدـ سماعيا(  . (ٖ)وا 
نيـ ال يقروف التقادـ ، أو ما يسمى مرور الزماف المانع مف بالنسبة لفقياء االمامية فإ

ميما طاؿ الزمف فقد جاء : ) .... أما اإلمامية فمـ يأخذوا بمبدأ مرور ، سماع الدعوى نيائيا 
ف قدـ ، فعمى القاضي  الزماف المانع مف سماع الدعوى ، إذ القاعدة عندىـ أف الحؽ ال يسقط وا 

ال ردىا ، ألف سماع الدعوى بو ، ولو بعد م ضي مدة طويمة ، فإف كانت حقا حكـ بالحؽ ، وا 
عدـ سماع الدعوى لمرور الزمف ، إنما ىو مجحؼ بالحقوؽ ، إذ قد تكوف لمناس أعذار وموانع 
خفية توجب عمييـ تأخير المطالبة غير الموانع العامة مف صغر وجنوف وغيبة ونحو ذلؾ 

                                                 

،  ٛمحمد بف محمد بف عبدالرحمف المعروؼ بالحطاب الرعيني ، مواىب الجميؿ لشرح مختصر خميؿ ، ج ( (ٔ
 .ٕٓٛالعممية ، بيروت ، ص دار الكتب 

 ٜٜٓٔد. محمد سعود المعيني ، أثر التقادـ في الفقو اإلسبلمي ، دراسة مقارنة ، مطبعة العاني ، بغداد ، ( (ٕ
 .ٚ، ص 

، بيروت ،  ٔد. محمد رجب الكبيسي ، أثر مضي المدة في الحقوؽ الشخصية ، منشورات الحمبي ، ط ( (ٖ
 .٘ٛ، ص  ٕ٘ٔٓ
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ال نجد لبحث مرور الزمف في كتب أصحابنا عينا  ، ويضيؼ صاحب ىذا الكبلـ : ) ... (ٔ)...(

 . (ٕ)...( توال أثرا ال في المختصرات وال في المطوال
سماع مرور الزماف يمنع مف  لى القوؿ أفير االمامية ، فقد ذىب المالكية ، إأما غ

ؿ ، لى روايات صحت عندىـ ، حوؿ الحيازة ووضع اليد عمى الماالدعوى ، مستنديف في ذلؾ ، إ
ومف الواضح تعارض ،  مف حاز شيئا عشر سنيف فيو لو ()  وقوؿ لرسوؿ اهلل )ص( أنو قاؿ:

ف قدـ( ىذا الحديث الشريؼ مع قوؿ رسوؿ اهلل )ص( :  ، وكثير ) ال يبطؿ حؽ امرئ مسمـ وا 
ىذا مف جانب ومف جانب آخر ال يذكر ىذا الحديث غيرىـ  مف المالكية يأخذوف بيذا الحديث

ف مف شروط الحيازة ع،  (ٖ)إلييـومف ذكره نسبو  ، فقد جاء : )  المحوز ندىـ التصرؼ بالشيءوا 
متصرؼ ، المشيود لو بممكو  اشي بممؾ لشخص حائز ، لمشيء... وتجوز الشيادة بالسماع الف

 . (ٗ)مف غير منازع زمنا طويبل ..(، فيو تصرؼ المالؾ 
ا أف الدعوى تسمع فقد قررو ،  وذىب األحناؼ لمقوؿ بعدـ سماع الدعوى لمرور الزماف 

يجوز لممدعي أف يثبت حقو ، ولكف بعد فقط ، فقبؿ مضي المدة  باإلثبات، ولكف المسألة تتعمؽ 
يجوز لو ذلؾ ، إال بإقرار المدعى عميو ، أي أف المسألة مسألة تقييد اإلثبات ال  مضي المدة ال

  . (٘)أكثر
 ثانيا : التقادم في القانون المدني

، ف التقادـ في القانوف المدني عبارة عف : ) مضي مدة معينة عمى استحقاؽ الديف إ
سقوط الحؽ في المطالبة ،  ، ىو ثر المترتب عمى ىذا التقادـ، واأل (ٙ)دوف أف يطالب بو الدائف(

                                                 

 .ٜٓٔص مصدر سابؽ ، ،  ٗتحرير المجمة ، ج ، الغطاء  كاشؼمحمد حسيف ( (ٔ
 .ٜٓٔالمصدر نفسو ، ص ( (ٕ
( د. محمد عبد الجواد محمد ، الحيازة والتقادـ في الفقو اإلسبلمي المقارف بالقانوف الوضعي ، منشأة المعارؼ (ٖ

 وما بعدىا . ٓ٘ص ،  ٜٚٚٔ، اإلسكندرية ، 
، دار  ٕاإلكميؿ شرح مختصر خميؿ ، في مذىب االماـ مالؾ ، ج صالح عبدالسميع االزىري ، جواىر ( (ٗ

 .ٕٕٗاحياء الكتب العربية ، مصر ، ص 
 وما بعدىا. ٖٛد. محمد رجب الكبيسي ، أثر مضي المدة في الحقوؽ الشخصية ، مصدر سابؽ ، ( (٘
المدني وأحكاـ االلتزاـ ، ( د. عبد المجيد الحكيـ ، د. عبد الباقي البكري ، د. محمد طو البشير ، القانوف (ٙ

 . ٖٓٔمصدر سابؽ ، ص 
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ال سقوط الحؽ ذاتو ، وذلؾ في حاؿ تمسؾ بالتقادـ مف لو مصمحة في ذلؾ ، والتقادـ في 
عمى فكرة استقرار المعامبلت ، بقرينة سكوت صاحب الحؽ عف حقو ، أو أقؿ ما الحقيقة يقوـ 

 . (ٔ)يقاؿ عنو أنو شخص ميمؿ فيكوف غير جدير بالحماية القانونية
عشر سنة في كؿ مف  قررة في ىذا الخصوص ىي خمسوالمدة القانونية الطويمة الم

القانوف المدني الفرنسي فإف المدة فيو القانوف المدني العراقي ، والقانوف المدني المصري ، أما 
 ىي ثبلثيف سنة.

وبالنسبة لمقانوف المدني العراقي فإف المدة أخذىا المشرع العراقي مف الفقو االسبلمي ، 
ال تسمع الدعاوى غير العائدة ألصؿ عف مجمة األحكاـ العدلية التي نصت عمى أنو : )  اوتحديد

والوديعة ، والعقار الممؾ ، والميراث ، والمقاطعة في العقارات الوقؼ ، أو لمعموـ ، أو كالديف، 
 .(ٕ)(الموقوفة ، أو التصرؼ باإلجارتيف ، والتولية المشروطة ، والغمة بعد تركيا خمس عشرة سنة

إال أف مف الجدير بالذكر أف مجمة األحكاـ العدلية نصت أيضا عمى أنو : ) ال يسقط 
ا أقر واعترؼ المدعى عميو صراحة في حضور القاضي بأف الحؽ بتقادـ الزمف بناء عميو إذ

لممدعي عنده حقا في الحاؿ في دعوى وجد فييا مرور الزمف بالوجو الذي ادعاه المدعي فبل 

 . (ٖ)يعتبر مرور الزمف ويحكـ بموجب إقرار المدعى عميو(
وؽ أما فيما يتعمؽ بنطاؽ التقادـ في القانوف المدني ، فإنو ال يقتصر عمى الحق

الشخصية ، بؿ يتعداه لمحقوؽ العينية أيضا ، ويستثنى مف الحقوؽ العينية حؽ الممكية ، ولكف 
 .حؽ الممكية يكتسب بالتقادـ المكسب

أما فيما يتعمؽ بالقوانيف المدنية فقد قرر القانوف المدني العراقي ذلؾ إذ نص عمى أنو : 
بالحؽ أماـ المحكمة أخذ بإقراره ، ما لـ  ال يسقط الحؽ بمرور الزماف ، فإذا أقر المدعى عميو)

ويبلحظ عمى النص العراقي أنو ال يسقط الحؽ ، إنما يسقط ،  (ٗ)(يوجد نص يقضي بغير ذلؾ

                                                 

 وما بعدىا. ٖٓٔالمصدر نفسو ، ص ( (ٔ
( مجمة األحكاـ العدلية ، ولبلطبلع عمى شرحيا ينظر : سميـ رستـ باز المبناني ، شرح ٓٙٙٔالمادة ) ((ٕ

 وما بعدىا. ٗٙٚالمجمة ، مصدر سابؽ ، ص 
وما  ٕٚٚولبلطبلع عمى شرحيا ينظر : المصدر نفسو ، ص ( مجمة األحكاـ العدلية ، ٗٚٙٔ( المادة )(ٖ

 بعدىا.
 ( مف القانوف المدني العراقي .ٓٗٗالمادة )( (ٗ
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ع الدعوى فقط ، مما يترتب عميو أف المدعى عميو لو أقر بعد اكتماؿ المدة وجب عميو اسم
 . (ٔ)تبرعا في ىذه الحالةالوفاء ، فبل يحتاج إلنشاء التزاـ جديد كما أنو ال يعد م

يترتب عمى التقادـ انقضاء االلتزاـ ومع ذلؾ بينما نص المشرع المصري عمى أنو : )
، والمبلحظ عمى النص المصري ، أنو حكـ بسقوط  (ٕ)(يتخمؼ في ذمة المديف التزاـ طبيعي 

الزماف ، وليس ع الدعوى ، وعميو فإف الحؽ يسقط بناء عمى مجرد مرور االحؽ ، وليس عدـ سم

 .  (ٖ)عمى قرينة الوفاء بااللتزاـ

 الثانيالفرع 
 بالتقادم الطويل دعوى الرجوع لمجحود تقادم 

، يمنػػػع سػػػماع ليػػػا مػػػدة تقػػػادـ مدنيػػػة ، كػػػأي دعػػػوى باليبػػػة  دعػػوى الرجػػػوع لمجحػػػود إف       
، الرجوع في اليبة ، في حقيقتيا ىي مف دعاوى  دعوى الرجوع لمجحود الدعوى بعدىا ، وبما أف 

والػػدعوى ،  فػػي القػػانوف المػػدني العراقػػي دعػػوى شخصػػيةلكنيػػا تؤسػػس عمػػى سػػبب الجحػػود ، فيػػي 
الػػدعوى التػػي يطمػػب فييػػا المػػدعي إلػػزاـ المػػدعى عميػػو بوفػػاء حػػؽ ) :تعػػرؼ عمػػى أنيػػاالشخصػػية  

 .(ٗ)(حقا شخصيا ياشخصي ، ومعيار ىذه الدعوى أف يكوف موضوع
في األغمب وخصوصػا فػي  والدعاوى الشخصية ،لمواىب شخصينشأ عنيا حؽ أنو أي  

،  سػنة ةعشػر  وىػو خمػس، في التقػادـ طبقا لمقواعد العامة  تتقادـ بالتقادـ الطويؿ،، البيئة المدنية 
 .أف المشرع العراقي لـ ينص عمى ذلؾ في المواد الخاصة بتنظيـ عقد اليبة عمما

قػد العراقػي، كانػت  لجنة مشػروع القػانوف المػدني أف أف نبيفإال أنو مف المناسب جدا ىنا 
وألكثػر مػف مػرة عمػى ، الػذي أصػر ؛  (٘) ألحػد أعضػاء المجنػة امقترحػ، أقرت في إحدى جمسػاتيا 

                                                 

 .ٕٚد. محمد سعود المعيني ، أثر التقادـ في الفقو اإلسبلمي ، مصدر سابؽ ، ص ( (ٔ
 ( مف القانوف المدني المصري .ٖٙٛالمادة )( مف ٔالفقرة )( (ٕ
 .ٓٔمعيني ، أثر التقادـ في الفقو اإلسبلمي ، مصدر سابؽ ، ص د. محمد سعود ال( (ٖ

 .ٖٓصادؽ حيدر ، شرح قانوف المرافعات،  مصدر سابؽ ، ص (ٗ) 
أكرر اقتراحي بوجوب وضع مادة خاصة بمرور الزمف ، يمنع بعدىا :(والذي قاؿ األستاذ حسف سامي تتار( (٘

ضياء ينظر : ،  بيذا المبدأ في أماكف كثيرة مف المشروع(سماع الدعوى بالرجوع ، في اليبة سيما وقد أخذنا 
و عبدالمجيد الجنابي وعبدالعزيز الحساني و غازي إبراىيـ الجنابي ، القانوف  ، شيت خطاب و إبراىيـ المشاىدي

 . ٖٚٔ، مصدر سابؽ ، ص  ٖالمدني العراقي مع مجموعة األعماؿ التحضيرية ، ج 
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لرجػوع ايمنػع بعػدىا سػماع دعػوى  إذ،  المانع مف سماع الدعوىف اوضع مادة خاصة بمرور الزم
عػػد مػػرور سػػنة مػػف بال تسػػمع دعػػوى الرجػػوع فػػي اليبػػة :) اآلتػػي ، فػػأقرت المجنػػة الػػنص  فػػي اليبػػة

وال تسمع مطمقا بعد مرور خمس عشػرة سػنة عمػى عقػد ، تاريخ اطبلع الواىب عمى سبب الرجوع 
والمػادة ، ( مػف المشػروع التمييػدي ٔٓٙفأقر األعضاء المادة كما ىي وأصبحت المادة )،  اليبة(

 . (ٔ)جود بعدىا وال نعرؼ السبب في ذلؾ( مف المشروع النيائي ، لكنيا لـ تظير لمو ٖٙٔ)
لػػـ يقػػر فػػي القػػانوف المػػدني العراقػػي النافػػذ ، وفػػي ، ف مشػػروع الػػنص أعػػبله ومػػا يبلحػػظ أ

ف والرجوع في اليبة عمومػا ، فػإ دعوى الرجوع لمجحود يحدد مدة تقادـ ، ظؿ غياب نص صريح 
تقادـ ىذه الدعوى يكوف وفقا لمقواعد العامة في القانوف المدني العراقي ، وفي ىػذا نقػص تشػريعي 

مػػػف الػػدعاوى التػػػي عمومػػا ، أو الرجػػوع فػػي اليبػػػة ،  دعػػػوى الرجػػوع لمجحػػػود ؛ ألف بحسػػب رأينػػا 
تػرح أف تبقػى ىكػذا دعػوى لفتػرات طويمػة ، وعميػو فإننػا نق وال يجػوز، يتسـ باالستقرار  اتخص عقد

 يوجو لممشرع المصري أيضا. المقترحنفس مدة أقصر مف ذلؾ ، و أف تعدؿ مدة التقادـ ب
بوجو عاـ سواء بسػبب الجحػود ف دعوى الحؽ في الرجوع أالقانوف المدني المصري يقرر    

 ، أي أنيػػػا تتقػػػادـ متقػػػادـلتتقػػػادـ طبقػػػا لمقواعػػػد العامػػػة أو غيػػػره مػػػف األعػػػذار المقبولػػػة ، ، الكبيػػػر 
 .رقياـ العذعمـ الواىب بمف وقت وذلؾ  ، بخمس عشرة سنة بالتقادـ الطويؿ، أي

ـ العػػذر ولػػـ يطمػػب الواىػػب اف مػػرور وقػػت طويػػؿ عمػػى قيػػ، أ نػػو قػػد يفيػػـ القضػػاءأعمػػى  
و نػو نػزؿ ضػمنا عػف حقػفي ىبتو ، سواء لعذر الجحود ، أو غيره مف األعذار المقبولػة ، أالرجوع 

 .(ٕ)الرجوع عذرفي الرجوع بعد قياـ 
أف ى ذلػؾ بػالقوؿ :) ولعمػو مػف الغريػب مػوقد أبدى بعػض جوانػب الفقػو المصػري تعميقػا ع

مػػف القػػانوف المػػدني  (ٖ)أو التػػدليس بػػثبلث سػػنوات، بػػاإلكراه  تسػػقط دعػػوى إبطػػاؿ اليبػػة المشػػوبة
رغػػـ مػػا فػػي ذلػػؾ مػػف عػػدـ ، طيمػػة خمسػػة عشػػر عامػػا  ،بينمػػا يظػػؿ حػػؽ الرجػػوع قائمػػا، المصػػري(

                                                 

و عبدالمجيد الجنابي وعبدالعزيز الحساني و غازي إبراىيـ  ، مشاىديضياء شيت خطاب و إبراىيـ ال (ٔ)
 .ٖٛٔ،  ٖٚٔ، مصدر سابؽ ، ص  ٖالجنابي ، القانوف المدني العراقي مع مجموعة األعماؿ التحضيرية ، ج 

 .ٕٛٗد. جماؿ الديف طو العاقؿ ، مصدر سابؽ ، ص  (ٕ)
يسقط الحؽ في ابطاؿ العقد إذا لـ يتمسؾ بو صاحبو  – ٔ( مف القانوف المدني المصري : ) ٓٗٔالمادة )( (ٖ

 خبلؿ ثبلث سنوات(.
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ورغـ أف إبطػاؿ عقػد اليبػة الباطمػة أجػدر بالرعايػة مػف الرجػوع ، استقرار وقمؽ لممكية الموىوب لو 
 . (ٔ)في اليبة الصحيحة(

مع مبلحظة أف المشكمة التي عمؽ عمييا أعبله ، ال توجد في القػانوف المػدني العراقػي ؛  
فػػالبطبلف فػػي ، والمطمػػؽ(  ألف القػػانوف المػػدني العراقػػي ال يأخػػذ بنظريػػة تػػدرج الػػبطبلف ) النسػػبي
 . (ٕ)القانوف المدني العراقي درجة واحدة ، ولكنو يأخذ بنظرية العقد الموقوؼ

أفضػػؿ مػػف فكػػرة العقػػد القابػػؿ لئلبطػػاؿ ، فػػي أف تعػػد  ومػػف ثػػـ فػػإف فكػػرة العقػػد الموقػػوؼ 
، يحسف العقد الذي يشوبو نقص في األىمية ، أو عيب في اإلرادة ، أو انعداـ الوالية عمى المحؿ 

، وذلػػػؾ لتبلفػػػي  الحقػػػا أف يقػػػؼ حتػػػى تمحقػػػو اإلجػػػازة ، فيػػػذا أفضػػػؿ مػػػف أف ينفػػػذ ثػػػـ يػػػتـ ابطالػػػو
إذ قػد يػػتـ التصػػرؼ فػػي محػػؿ العقػػد ومػػف ثػػـ يػػتـ  نفػػاذهالتعقيػدات التػػي تنشػػأ عنػػد ابطػػاؿ العقػػد بعػػد 

  .(ٖ)ابطالو

 الثالثالفرع 
 في القانون الفرنسي بمدة محددة دعوى الرجوع لمجحود تقادم 

إف المشػػرع الفرنسػػي وباعتبػػار أف األصػػؿ فيػػو لػػزـو عقػػد اليبػػة ، كأصػػؿ عػػاـ فقػػد نيػػج       
ىػي  دعػوى الرجػوع لمجحػود قػررا أف  المػذيفنيجا مختمفا عف كؿ مف المشرع المصري والعراقػي ، 

 حػػدوث يػػوـ مػػف مػػاإ،  سػػريانو يبػػدأ الػػدعوى رفػػع جػػؿأفلطويػػؿ ، دعػػوى شخصػػية تتقػػادـ بالتقػػادـ ا
 . (ٗ)بو الواىب معرفة تاريخ فم و، أ الجحود سبب

تبػػدأ ، تتقػػادـ بسػػنة واحػػدة فػػي القػػانوف المػػدني الفرنسػػي مجحػػود الرجػػوع لدعػػوى فػػإف وعميػػو 
، فقد نص القانوف المدني الفرنسي عمى أنو  مف وقت وقوع الفعؿ الذي يشكؿ جحودا ضد الواىب

                                                 

 .ٖٛٔد. أكثـ أميف الخولي ، العقود المدنية ، مصدر سابؽ ، ص ( (ٔ
وما  ٖٕٚد. عبدالمجيد الحكيـ ، الموجز في شرح القانوف المدني، مصادر اإللتزاـ، مصدر سابؽ ،  ص ( (ٕ

وما  ٚٚالمجيد بكر، نظرية العقد في الفقو اإلسبلمي ، مصدر سابؽ ، ص بعدىا ، كما ينظر: د. عصمت عبد 
 بعدىا.

 .ٛٙٔد. محمد أحمد سراج ، نظرية العقد ، مصدر سابؽ ، ص ( (ٖ
(4) MM.DALLOZ,  jurisprudence general, supplement au repertoire de legislation  et 
de jurisprudence, TOME CONQIEME, paris 1980, p152. 
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سػػنة مػػف تػػاريخ حصػػوؿ الجػػـر الػػذي يجػػب تقػػديـ طمػػب الرجػػوع عػػف اليبػػة بسػػبب العقػػوؽ خػػبلؿ :)

( ايسنده الواىب إلى الموىوب لو أو اعتبار   . (ٔ)مف اليوـ الذي كاف بإمكاف الواىب أف يعمـ بالجـر
، حػدد بػدء سػرياف الميمػة لتقػديـ دعػوى الرجػوع عػف اليبػة بسػبب العقػوؽ النص المتقػدـ  ي

 الواىػػب بالتػػأريخ الػذي كػاف بإمكػافو لػو ، أ الموىػوب، المسػػند إلػى بتػأريخ حصػوؿ الجػـر المػدني 
دوف تػػػأخير بػػػدء ، فإنيػػػا ال تحػػػوؿ عنػػػدما يشػػػكؿ الفعػػػؿ المتػػػذرع بػػػو جرمػػػا جزائيػػػا ، ف يعمػػػـ بػػػو أ

ذا ، إ لػػو الموىػػوبلػػى الجزائػػي حقيقػػة األفعػػاؿ المنسػػوبة إلغايػػة اليػػـو الػػذي يثبػػت الحكػػـ  ،السػػرياف
 كاف المدعي ىو الواىب نفسو.

يكػػوف فػػي ،  دعػػوى الرجػػوع لمجحػػود ف  رفػػع ، فػػإة الواىػػب ىػػـ ورثػػ ذا كػػاف المػػدعىأمػػا إ
دعػػوى القػػانوف الفرنسػي ، بػػأف عمػى ورثػػة الواىػب رفػػع  إليػػوالعػاـ الػػذي تػوفي فيػػو ، وىػذا مػػا أشػار 

و محكمة النقض الفرنسية وىذا ما أكدت، في السنة التي تحققت فييا وفاة الواىب  الرجوع لمجحود 
 عدتػػػوليػػا فيمػػا يتعمػػؽ بػػدعوى جحػػود أقاميػػػا ورثػػة الواىػػب لسػػبب زنػػا الزوجيػػة ، والػػذي  فػػي قػػرار

حوؿ مدة احتساب السنة  ، وبيذا الصدد يثور تساؤؿ(ٕ)المحكمة جحودا شديدا في مواجية الواىب
 يبدأ ؟؟ىؿ ىو مف وقوع الفعؿ؟ ، أو مف عمـ الواىب؟  مف أي لحظة

لتقػادـ الحػولي، مػف المحظػة التػي توقػؼ فييػا فعػؿ القضاء الفرنسي قػد عػد بدايػة سػرياف ا 
الجحػػػود ، إف كػػػاف مسػػػتمرا ، ففػػػي القػػػرار المشػػػار لػػػو ، والمتعمػػػؽ بواقعػػػة خيانػػػة زوجيػػػة ، دفعػػػت 

المقامػة مػف قبػؿ ورثػة زوجيػا )  دعػوى الرجػوع لمجحػود ، المدعى عمييػا الزوجػة )الموىػوب ليػا ( 
الواىب ( ضدىا بالتقادـ ، عمى أسػاس أف مػدة التقػادـ متحققػة ، إذ ادعػت فييػا أف واقعػة الجحػود 

ولػػـ يرفػػع ، المتمثمػػة بالخيانػػة الزوجيػػة ، قػػد وقعػػت قبػػؿ أكثػػر مػػف عػػاـ ، وتحقػػؽ عمػػـ الواىػػب بيػػا 
 .دعوى حينيا ، ومف ثـ فإف الدعوى متقادمة بالتقادـ الحولي

وعنػػد نظػػر الػػدعوى مػػف قبػػؿ محكمػػة الػػنقض، قػػررت المحكمػػة أف تقادميػػا بسػػبب الجحػػود 
يتحقػػػؽ عنػػػد انتيػػػاء مػػػدة عػػػاـ مػػػف الفعػػػؿ الميػػػيف ، الموجػػػو إلػػػى شػػػخص الواىػػػب ، أو مػػػف تػػػأريخ 
معرفتػػػػػػو بيػػػػػػذا الفعػػػػػػؿ ، واسػػػػػػتخدمت المحكمػػػػػػة  سػػػػػػمطتيا التقديريػػػػػػة ، وعػػػػػػدت واقعػػػػػػة الزنػػػػػػا فعػػػػػػبل 

                                                 

 ( مف القانوف المدني الفرنسي.ٜٚ٘) المادة(ٔ) 
(2) Cour de cassation , Chambre civile 1,25 , ooctobre 2017 , 16 -21136  . 
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عميو فإف نقطة البداية لمدة التقادـ كانت بتوقؼ ىذا الفعؿ بوفاة الواىب و  ،  زمنيا)جريمة مستمرة(
 دعػػوى الرجػػوع لمجحػػود  ( وقبػػوؿ ا، وعميػػو قػػررت المحكمػػة رد دفػػع زوجػػة المتػػوفي ) الموىػػوب ليػػ

مػػف يػػـو ، ذا كػػاف فعػػؿ الجحػػود فوريػػا إ، احتسػػاب مػػدة السػػنة  فػػي حػػيف يبػػدأالتػػي أقاميػػا الورثػػة ، 
 .ارتكاب ىذا الفعؿ 

(  ٜٕٓٓ/ مػايو / ٕٓ )وىذا ما أكدتو محكمػة الػنقض الفرنسػية فػي حكميػا الصػادر فػي 
دفعت بػالحكـ الصػادر بحقيػا بخصػوص التي ، بخصوص طعف مقدـ ليا مف قبؿ المدعى عمييا 

حػػداىا لوالػػدييا ، ومنحػػت إسػػكنية  اشػػيدت المػػدعى عمييػػا شػػقق ، إذلغػػاء ىبػػة موىوبػػة مػػف والػػدييا إ
، بطػاؿ عقػد اليبػة لجحودىػا خيػراف بإ، فطالب األأخرجت االبوييف مف الشقة وبعد مدة مف الزمف 

 .مف تػأريخ اخراجيـ ، نيما تقدما بالطمب بعد سنتيفىبتيـ إال أ
( مػػػف القػػػانوف ٜٚ٘وبعػػػد عػػػرض القضػػػية عمػػػى محكمػػػة الػػػنقض الفرنسػػػية وفقػػػا لممػػػادة ) 

تبدأ مف تػأريخ فعػؿ ، خبلؿ سنة التي توجب تقديـ طمب اإللغاء بسبب الجحود ، المدني الفرنسي 
ومػف ، يف ، فإف مدة السنة تبدأ مػف تػأريخ إخػراج األبػو ف الفعؿ في القضية فوري ، وبما أالجحود 

 . (ٔ)لغاء عقد اليبة عمى الرغـ مف قياـ الجحودالحكـ بإ، رفضت محكمة النقض  ثـ 
، فيػػػػي ال والجػػػدير بالػػػػذكر أف مػػػػدة السػػػػنة ىػػػي مػػػػدة سػػػػقوط لمحػػػػؽ ، وليسػػػت مػػػػدة تقػػػػادـ 

 تتعرض لموقؼ أو االنقطاع.
مػػف عػػدـ ، المصػػري المشػػرع كػػؿ مػػف المشػػرع العراقػػي و  موقػػؼنخمػػص ممػػا سػػبؽ إلػػى أف   

 :اآلتية لؤلسبابغير سميـ  اموقفيعد مف وجية نظرنا أو النص عمييا ، تحديد مدة تقادـ 
، مػدة لمتقػادـيحتػاج لمػنص عمػى في اليبة بسبب جحود الموىوب لو، ف إعطاء حؽ الرجوع إ – ٔ

 .تكوف قصيرة نوعا ما
، ، أو لغيره مف أسباب الرجوع األخرى   الرجوع في اليبة بوجو عاـ سواء لسبب الجحودف إ – ٕ

ف ىكػذا أ، ، والمسػتقر فػي القػانوف المػدني ؽ ثبت عمى خبلؼ األصؿحمى أحسف األحواؿ فإنو ع
 . خمسي عمى األبعد، أو تقادـ حولي أو  ال مدة تقادـ،  حقوؽ تقيد بمدد سقوط

 

                                                 

(1)Renvoyé à : Haddad Sabine , , Op cit , P1. 


