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  اإلجـــراءات
فة  المــدعى أودع ،٢٠٠٨ســـنة  مــارسمــن عشـــر الثالــث بتــارخ    هـــذه صــح

مــة تــاب المح ــا الـدعو قلــم  عــدم دســتورة طالًــا، الدســتورة العل ــم   البنــد نــص الح
مـا تضـمن ،) من القانون المدنى٥٠٢"هــ" من المادة ( ـة لـذ رحـم ف ـار اله ه مـن اعت

ة.من  امحرم مانعً    الرجوع فى اله

رةو    ا الدولــة مــذ ــم ،قــدمت هیئــة قضــا عــدم قبــول  ،طلبــت فیهــا الح أصــلًا: 
اطًا:  ، واحت رفضها.بالدعو

عد تحضیر الد   ، أودعت هیئة المفوضین تقررً و   برأیها. اعو
ـــدعو    محضـــر وُنظـــرت ال مـــو  ،جلســـةال علـــى النحـــو المبـــین  ة قـــررت المح

م فیها بجلسة الیوم.   إصدار الح

  احملكمــــة
  .االطالع على األوراق ، والمداولةعد   
فة الـــدعو وســـائر  -تتحصـــل حیـــث إن الوقـــائع    علـــى مـــا یتبـــین مـــن صـــح
ــان قــد أقــام الــدعو فــى أن  - األوراق لــى ٢٠٠٦نة لســ ١٣٦٠المــدعى  ، مــدنى 

مة ة بورسعید أمام مح عة ةدعى علیهم الخامس والسادسضد الم ،االبتدائ فـى  والسـا
أن لم تكن، مع  طالًا ،الدعو المعروضة ة  ار اله اعت م  علـى مـا یترتـب ـل الح

یـل ما فیهـا إلغـاء التو ة  توثیـ  ٢٠٠٥/هـــ لسـنة ٣٧٠رقـم  العـام ذلك من آثار قانون
انً  .بورســعید ـــوقــال ب ــه إ ،ا لــدعواهـــ عةنــه وهــب لنجلت  المــدعى علیهمــا السادســة والســا
ه ـة زوجتـه نصی ـة -والـدتهما  – فـى تر شـمل  ،سـعاد أحمـد حسـن عط فـى  حصـةو

، فة الـــدعو صـــح العقـــار المبـــین  ــــمبلغً و  شـــقتین  ـــاــــ ـــ ا مالً ـــد الهیئـــة ب دفتر تـــوفیر ل
ــد ــة للبر متلكهــا  ،القوم الً اتــهالعقــار ذوشــقة  التصــرف فــى تلــك  ، وحــرر لهمــا تــو

 ضــده فقــدمتا، أنجبــت لــه ولــدین، أغضــبهما زواجــه مــن أخــر  مــا قــداألمــوال، إال أنه
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ـــةعـــدة  ید ـــأن یـــؤد لهمـــا نفقـــة بإلزامـــه  قضـــى فیهـــا مـــا أقامتـــا دعـــو  ،الغـــات 
اإلنفــاق  شــهرة، ــه، فضــًال عــن أنــه ملتــزم  ــذا نفقــةعلــى زوجتــه وولد ومصــروفات  و
قه عالج اهله، شق ـة، األمـر الـذمما أره  عـد أن زادت التزاماتـه المال یـوفر لـه  ، 

ــان.ف ،مــن األعــذار للرجــوع فــى هبتــهالعدیــد  ــات الســالفة الب الطل وأثنــاء  أقــام دعــواه 
عــدم دســتورة ،٢٩/١/٢٠٠٨بجلســة نظــر الــدعو  "هـــــ" مــن المــادة  البنــد نــص دفــع 

ــة الــدفع وصــرحت  ) مــن القــانون المــدنى، وٕاذ قــدرت٥٠٢( مــة الموضــوع جد  لــهمح
  بإقامة الدعو الدستورة، فأقام الدعو المعروضة.

القـــانون رقـــم ٥٠٢وحیـــث إن المـــادة (    ١٣١) مـــن القـــانون المـــدنى الصـــادر 
ـــة، إذا وجـــد مـــانع مـــن " هتـــنص علـــى أنـــ ١٩٤٨لســـنة  یـــرفض طلـــب الرجـــوع فـــى اله

ة:   الموانع اآلت
(ج) ............   (د) ...........     .......(ب)....     ............(أ) 

ة لذ رحم محرم  انت اله ..................". (هـ) إذا 

ــــــرر مـــــة أن منـــــا المصـــــلحة  هـــــذه قضـــــاء فـــــى وحیـــــث إن مـــــن المقـــــ المح
اشـــرة فـــى الـــدعو الدســـتورة  ة الم ـــون ثمـــة  –وهـــى شـــر قبولهـــا  –الشخصـــ أن 

ـــین المصـــلحة  ـــا بینهـــا و ـــون ئالقاارت ـــأن  ـــك  ة، وذل ـــدعو الموضـــوع مـــة فـــى ال
طــة بهــا المطروحــة  ــات المرت ــا للفصــل فــى الطل الفصــل فــى المســألة الدســتورة الزًم

مة الموضوع. ان ذلك على مح ان المدعى  ،متى  ة و یبتغى مـن دعـواه الموضـوع
ــ ص لــه  ــه هبتــهالرجوع عــن التــرخ ــات ذلــك فــى حقــه ،البنت ــام موج ــان نــص  .لق و

ـــ" مــن المــادة (ال حــول دون تحقیــ مبتغــاه٥٠٢بنــد "هـ األمــر  ،) مــن القــانون المــدنى 
اشرة فى الطعن علـى هـذا البنـد فـى مجـال سـرانه  ة م الذ یوفر له مصلحة شخص

هــا یتح ،لولــده أ مــن الوالــدینة ـــــــــــــعلــى هب ، دون ســائر ـــــــاق هــذه الدعـــــــدد نطـــــــو و
ه  ام  البند هذا نصما انطو عل قات أخر من ذو رحم من أح   محرم.لط
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ــام المــادتین ــه مخالفــة أح  وحیــث إن المــدعى ینعــى علــى الــنص المطعــون ف
ــام االمقابلــة أل ،١٩٧١) مــن دســتور ســنة ٤٠، ٢(  ) مــن دســتور٥٣، ٢( لمــادتینح

ة، ٢٠١٤ سنة ـادئ الشـرعة اإلسـالم الوالـدین  ،لمخالفتـه م التـى حضـت علـى البـر 
ة الوالد فى الرجـوع عـن  ،قوقهماوعدم ع  ،لولـده هبتـهوأكدت معظم مذاهبها على أحق

ة أعذار، فضًال عـن  ـأن منـع الواهـب  تمییـزعلـى ء الـنص نطـواادون أ غیـر مبـرر، 
ـة، حـــــوع فـــــلولده مـن الرج وع فـى ـــــالرجوز لهـم ـــــن الـواهبین یجـــــال أن غیـره مـــــى اله

ة    .ح لهم ذلكإذا توافر عذر یب اله

قتهــــا للقواعــــد  ــــة الدســــتورة علــــى القــــوانین، مــــن حیــــث مطا وحیــــث إن الرقا
ــام الدســتور القــائم دون غیــره،  ة التــى تضــمنها الدســتور، إنمــا تخضــع ألح الموضــوع

ة إنما تستهدف أصًال  مـة  –إذ إن هذه الرقا ه قضـاء هـذه المح  –على ما جر عل
امـــه، لكـــون نصوصـــه تمثـــل صـــون الدســـتور القـــائم وحمایتـــه مـــن الخـــ روج علـــى أح

ـم ولهـا مقـام الصـدارة بـین قواعـد ـــــدائمً  قـوم علیهـا نظـام الح ا القواعد واألصـول التـى 
النظــــام العــــام التــــى یتعــــین التزامهــــا ومراعاتهــــا وٕاهــــدار مــــا یخالفهــــا مــــن التشــــرعات 

انت المناعى التى وجههـ ان ذلك، و ارها أسمى القواعد اآلمرة. متى  ا المـدعى اعت
ــــه  ــــنص المطعــــون عل ــــده  –لل ــــاعى  –فــــى النطــــاق الســــالف تحدی ــــدرج تحــــت المن تن

ة، التـــى تقـــوم فـــى مبناهـــا علـــى مخالفـــة نـــص تشـــرعى معـــین لقاعـــدة فـــى  الموضـــوع
اشـر رقابتهـا علـى  .الدستور من حیث محتواها الموضـوعى مـة ت ومـن ثـم، فـإن المح

ــه  ا ومعمــوالً  –الــنص المطعــون عل ــذ مــازال ســاًر امــه  ال ــام –أح مــن خــالل أح
قة الدستورة السارة.٢٠١٤دستور سنة  اره الوث اعت  ،

القـــانون رقـــم  وحیـــث إن قـــد ، ١٩٤٨لســـنة  ١٣١القـــانون المـــدنى الصـــادر 
ـاب األول منـه العقـود التـى  خصص الكتاب الثانى منـه للعقـود المسـماة، وأورد فـى ال

ة، وأفرد الفصل الثالـث منـه ل ـة، فـى المـواد مـن (تقع على الملك ) حتـى ٤٨٦عقـد اله
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ة، وآثارها، والرجـوع فیهـا، وموانـع الرجـوع، معرفــــًا فـى ٥٠٤( ان اله )، مبینـــًا فیها أر
ة  )٤٨٦المادة ( ـاءأنها اله ـه یتصـرف الواهـب فـى مالـه موج ،عقـد یبـرم بـین األح

ــالتزام، دون عــوض ــام  فــرض الواهــب علــى الموهــوب لــه الق معــین.  مــع جــواز أن 
ــــــًا للمـــــادة ( ـــــه. ومـــــن ٤٨٧ووفقــ ـــــه أو نائ ـــــة إال إذا قبلهـــــا الموهـــــوب ل ـــــتم اله )، ال ت
ــــة ـــــللــــنص المطع علــــى مــــا أوردت األعمــــال التحضــــیرة – خصــــائص اله ــــه ــــ ون ف
م التشرع ة ـــــوالتنظ اًء أو قضـاًء إذا وجـد عـذر ـــــوز الرجوع فیها رضـــــأنه یج –ى لله

) مـن ٥٠٠فأكـد فـى المـادة ( ،د نظمها المشرع مراعًا هـذا األصـلولم یوجد مانع، وق
ـــالقان ـــون المدنــــ ـــى علــى أنــه "یجــــ ـــوز للواهــب أن یرجــــ ـــع الهبــــ ة إذا قبــل الموهــوب لــه ــــ

قبــل ص لــه فــى الرجــوع،  ،ذلــك، فــإذا لــم  طلــب مــن القضــاء التــرخ جــاز للواهــب أن 
ستند فى ذلك إلى عذر مقبول ان  وتأكیـًدا علـى  .، ولم یوجـد مـانع مـن الرجـوعمتى 

ة، ىف جواز الرجوع لهـذه أمثلة  ذاته ) من القانون ٥٠١وضع المشرع فى المادة ( اله
ما حدد  األعذار، سیًرا على القاضى،  ) من ذلك القـانون، حصـًرا ٥٠٢فى المادة (ت
ة، ومن لموانع  ة لذ رحـم محـرم، ومـن ذ حالة  بینهاالرجوع فى اله ـة لـك اله أ ه

ــارة  .لولــده مــن الوالــدین صــدرومــؤد الع یــرفض  مــن أن " نــص تلــك المــادة الــواردة 
ــة "، نهــي انــت  القضــاة طلــب الرجــوع فــى اله ـــًا  عــن التعــرض لموضــوع الرجــوع، أیــ

موانـع الرجـوع الـواردة فـى تلـك المـادة، عمـًال  عذار التى بنى علیهـا، إذا تـوافر أحـداأل
ــان واألحــداث واألشــخاص. وشــر صــحة جــواز تقییــد الق قاعــدة الزمــان والم اضــى 

ون النهى مؤسسً  ـة ـــاتلك القاعدة أن  الغا ط  ة، ترت اب موضوع المتوخـاة  على أس
  منه.

  

ــه وحیــث إنــه عــن نعــى المــدعى مخالفــة الــنص    فــى النطــاق  –المطعــون عل
ــة مــن -الســالف تحدیــده  ة، ونــص المــادة الثان ــادئ الشــرعة اإلســالم الدســتور،  لم
ــــادئ الشــــرعة  فمــــن المقــــرر فــــى اتخــــاذ م مــــة أن إلــــزام المشــــرع  قضــــاء هــــذه المح

ة مـن الدسـتور الصـادر  ًقا لنص المادة الثان سى للتشرع، ط ة المصدر الرئ اإلسالم
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عـــــد تعـــــدیلها بتـــــارخ ١٩٧١ســـــنة  ـــــة مـــــن  – ٢٢/٥/١٩٨٠،  وتقابلهـــــا المـــــادة الثان
ال ینصـــرف ســـو إلـــى التشـــرعات التـــى  – ٢٠١٤الدســـتور الحـــالى الصـــادر ســـنة 

عد التـارخ الـذ ُفـــــتص حیـث إذا انطـدر  ـه هـذا اإللـزام،  و أ منهـا علـى ـــــــــرض ف
ــــون قــــد وقــــع فــــى حومــــة المخالفــــة  ة  ــــادئ الشــــرعة اإلســــالم مــــا یتعــــارض مــــع م

ــم اإللــ قة علــى ذلــك التــارخ، فــال یتــأتى إعمــال ح زام الدســتورة، أمــا التشــرعات الســا
ـن القیـد المتضـمن  ة لهـا، لصـدورها فعـًال مـن قبلـه، فـى وقـت لـم  النسـ ه  المشار إل
منــأ عــن  هــذا اإللــزام قائًمــا، واجــب اإلعمــال، ومــن ثــم فــإن هــذه التشــرعات تكــون 
قــى قائًمــا وحاكًمــا  ــة الدســتورة، وهــو القیــد الــذ ی إعمــال هــذا القیــد، وهــو منــا الرقا

عــد أن  ــ ،٢٠١٤ردد الدســتور الحــالى الصــادر ســنة لتلــك التشــرعات،  ام ذاتهــا األح
ة منه.   فى المادة الثان

ــان مــا تقــدم ــان نــص وحیــث  مــن القــانون  )٥٠٢البنــد (هـــ) مــن المــادة (، و
القـــانون رقـــم  عـــد  ١٩٤٨لســـنة  ١٣١المـــدنى الصـــادر  تـــارخ لـــم یلحقـــه أ تعـــدیل 

ـــــان٢٢/٥/١٩٨٠ ـــــادئ لزامـــــه عـــــدم خضـــــوعه لقیـــــد االلتـــــزام  ، ممـــــا  الشـــــرعة م
ـــة مـــن الدســـتور ة، والمـــادة الثان ـــك، إال أ ،اإلســـالم ـــالرغم مـــن ذل ـــه  ـــى مـــا ورد ن وعل

ـة  ة لله ـام الموضـوع األعمال التحضیرة للقانون المـدنى، فقـد اسـتقى المشـرع األح
ة. وفى شأن  ام الشرعة اإلسالم مـذهب من أح ـة، أخـذ  مد جـواز الرجـوع فـى اله

ــة إذا تــوافر العــذر المبــرر، وانعــدم المــانع، الفقــه الحنفــى، الــذ  أجــاز الرجــوع فــى اله
ــة الوالــد لولــده،  ــة لــذ رحــم محــرم، ومــن ذلــك ه شــمل عــدم جــواز الرجــوع فــى اله و

ةعلى سند من أن  صـدور  الغا ة فى هذه الحالة صلة األرحام، وقد تحققـت  من اله
ـان الـرأ الـذ تبنـاه المشـرع فـى  ة. وٕاذ  ونـه اجتهـادً  هـذا الشـأناله  اال یخـرج عـن 

 فــى الفقــة الحنفــى، فقــد ذهــب مالــك والشــافعى وابــن حنبــل وعلمــاء المدینــة إلــى جــواز
ـة، أ أخـذ المـال الموهـوب  اعتصار اله عرف  رجوع الوالد فى هبته لولده، وهو ما 

حـدیث قسًرا عن اال حـل طـبن، مستدلین فى ذلك  اووس مـن أن النبـى ملسو هيلع هللا ىلص، قـال " ال 
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حــل  ــة أخــر " ال  مــا یهــب لولــده"، وفــى روا لواهــب أن یرجــع فــى هبتــه إال الوالــد ف
مــا یهــب لولــده"، وفــى  رجــع فیهــا إال الوالــد ف ــة و ــة أو یهــب ه عطــى عط للرجــل أن 

مــا یهــب لو  ــة ثالثــة " ال یرجــع الواهــب فــى هبتــه إال الوالــد ف لــده". وقــد دل الفقهــاء روا
ـــا فــى  ــة، أو بهمــا مًعـ ــاختالفهم هــذا علــى عــدم وجــود نــص قطعــى الثبــوت أو الدالل

ة ــادئ الشــرعة اإلســالم ــم هــذه المســألةم ح ــة ،  ، ومــن ثــم تعتبــر مــن المســائل الظن
عتهـــا متطـــ طب ورة، تتغیـــر بتغیـــر الزمـــان التـــى یـــرد علیهـــا االجتهـــاد، وتلـــك المســـائل 

ـــــان، ـــــ والم مصـــــالح النـــــاس حًقـــــــا ألهـــــل وٕاذا  ان االجتهـــــاد فیهـــــا ورطهـــــا منطقیًّـــــــا 
ـل مسـألة بخص ون هـذا الحـ لـولى األمـر، ینظـر فـى  وصـها االجتهاد، فأولى أن 

ـــة  ــــا فـــى إطـــار األصـــول الكل ــــا واقًعـ ـــون االجتهـــاد دوًمـ مراعـــاة أن  مـــا یناســـبها، و
طها الثابتــــة، م ـــــا ضــــوا ـــــا منــــاهج االســــتدالل علــــى للشــــرعة ال یجاوزهــــا، ملتزًمـ ـ تحًر

ــة للشــرعة،  ــافًال صــون المقاصــد الكل طة لفروعهــا،  ــة والقواعــد الضــا ــام العمل األح
ــه مــن حفــا علــى الــدین والــنفس والعقــل والعــرض والمــال، مستلزًمــــا فــى  مــا تقــوم عل
ة لمقاصــد الشــرعة  قــة أن المصــالح المعتبــرة هــى تلــك التــى تكــون مناســ لــه حق ذلــك 

ـــة معهـــوم ـــان حًقـــــا لـــولى األمـــرتالق ـــار بـــین أمـــرن مراعـــاة  ا، ومـــن ثـــم  عنـــد الخ
ضــی علــى  ـــا  ًمـ شــرع ح ــذلك أال  ــه  ـــا عل ــان واجًبـ ـــا، و ــن إثًمـ ســرهما، مــا لــم  أ

ـــان مصادالنـــاس أو یـــرهق ــــا لقولـــه تعـــالى " َمـــا ُیرِ هم فـــى أمـــرهم عســـًرا، وٕاال  ـــُد هللااًّ ًمـ
م ُ   من َحَرِج ".  ینفى الد لَیجَعَل َعَل

  

ـــد (هــــ) مـــن المـــادة (وحیـــث إن    ـــع ) مـــ٥٠٢نـــص البن ـــانون المـــدنى، من ن الق
ة لذ رحم محرم،  الرجوع فى غة عامة ومطلقـة، هذا د ور  وقداله ص شـمالنص  ل ل

ة أ من الوالدین لولده. و  استقى المشرع هذا المانع من المـذهب الحنفـى، منتهًجـــا ه
ـة ال بذلك نهًجــا مخالًفــا ة، معلًال ذلك المانع بتحقـ غا اقى المذاهب اإلسالم جتهاد 

ة، ممثلة فى صلة الرحم.  ـارة  رصـدَّ وقـد الواهب من اله ع المشـرع نـص تلـك المـادة 
ـة إذا وجـد مـانع مـن الموانـع" یرفض طلب الرجـوع  ـة ....."، ممـا مـؤداه  فـى اله اآلت
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الوالـد  حـث األعـذار التـى قـد تحـل  فــى  رجوعـهالواهـب وتسـتدعى نهـى القضـاء عـن 
انــت  ــة، وٕان  فــى المــادة  اورد الــنص علیهــتلــك األعــذار مــن بــین األمثلــة التــى اله

مــا یذلــك: " أن یخــل ) مــن ذلــك القــانون، ومــن ٥٠١( ــه نحــو الموهــوب لــه  جــب عل
ـه، أو الواهب، أو نحو أحـد أ بیـًرا مـن جان ـون هـذا اإلخـالل جحـوًدا  حیـث  قارـه، 

ح الواهــب  صــ انتــه أن  مــا یتفــ مــع م شــة  اب المع عــاجًزا عــن أن یــوفر لنفســه أســ
ــه القــانون مــن نفقــة  فرضــه عل مــا  ح غیــر قــادر علــى الوفــاء  صــ ــة، أو  االجتماع

ـــه، وٕان وقــع فـــى دائـــرة االجتهـــاد " علــى الغیـــر . ومـــؤد ذلــك أن الـــنص المطعـــون ف
ــــاح شرًعــــــا لــــولى األمــــر، إال أنــــه  ــــه المطــــروح –الم فــــى الــــدعو  فــــى حــــدود نطاق

رهقـه مـن أمـره عسـًرا، –المعروضة  عرضـه  یجعل الوالد الواهب فـى حـرج شـدید، و و
عد أن بلغ من العمر عتّا، ـه ظـروف أحوجتـ لمذلة الحاجة  ه السـترداد إذا ما ألمت 

ــة، إبــن عــن الع االمــال الموهــوب، وامتنــ ــه، مســتغًال فــى ذلــك قالتــه مــن اله إضــراًرا 
النص ال ص المانع الوارد  حـول بـین الوالـد والحصـول علـى تـرخ ـه، الـذ  مطعـون ف

الواجــــب الشــــرعى لبــــر  ـــــا عــــرض الحــــائط  ـ ــــة، ضاًر ــــالرجوع فــــى اله مــــن القضــــاء 
ة، واالمتنــاع عــن فــى  ا، وطاعتهمــاصــلتهم، و إلیهمــاالوالــدین، واإلحســان  غیــر معصــ

ف عتهمــــــل مـــا   ،أن مـــا توخـــاه المشـــرع مـــن ذلـــك المـــانع. فضـــًال عـــن اضـــى إلـــى قط
ــه مواجهـة حالــة حجــود األبنـاء، وعقــوقهم لوالــدیهم.  الحفـا علــى صـلة األرحــام، یناف

ص للوالــد  ــون منــع القضــاء مــن التــرخ ــان ــومــن ثــم  الرجوع فــى هبتــه لولــده، ولــو 
ح لـــه  ـــة للشـــرعة ذلـــكهنـــاك عـــذر یبـــ ط االجتهـــاد والمقاصـــد الكل ــــا لضـــوا ، مصادًمـ

ة،    ) من الدستور. ٢(ومخالًفا بذلك نص المادة اإلسالم
  

مة أن  ـة و وحیث إن المقرر فى قضاء هذه المح م الدین ـة الق ال تعمـل الخلق
صـون  مـا  یهـا  عیًدا أو انعزاًال عن التقالید التى تؤمن بها الجماعة، بل تعززهـا وتز

رعى مقوماتها،  قـوام  ،) منـه١٠(ومن أجـل ذلـك جعـل الدسـتور فـى المـادة حدودها و
م والتقالیـد، األسرة الدین واأل مـا جعـل األخـالق والقـ ة،  والحفـا علیهـا خالق والوطن
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ــین لهــا، التز  ــل، والتم ســلطاتها المختلفــة، والمجتمــع  ـــا علــى عــات الدولــة   غــداو اًمـ
ة، فال یجوز لها أن تسن ت ذلك خل بها، ذلـك أنـه، یرًعــا شقیًدا على السلطة التشرع

ــــا لـــنص المـــادة ( ـــان األصـــل فـــى ســـلطة المشـــرع فـــى و ر، ) مـــن الدســـتو ٩٢وفًقـ ٕان 
سـنه  مـا  م الحقوق والحرات أنها سلطة تقدیرة، إال أن المشرع یلتـزم ف موضوع تنظ

ــاحترام اُألطــر الدســتورة لممارســته اختصاصــاته، وأن یراعــ ــذلك أن ى مــن قــوانین 
صــــل فــــى منتهــــاه إلــــى إهــــدار هــــذه الحقــــوق أو  م للحقــــوق، ال یجــــوز أن  ــــل تنظــــ

قیــود ال تكفــل فاعلیتهــااالنت ضــحى  .قــاص منهــا، وال أن یرهــ محتواهــا  األمــر الــذ 
مـــا تضـــمنه مــنمعــه  ـــه، ف رفـــض طلـــب رجـــوع الوالـــد فـــى هبتـــه  الـــنص المطعـــون عل

ًضا لولده، إذا وجد مانع، مخالًفــا    ) من الدستور.٩٢، ١٠(نصى المادتین  –أ
  

ه  بإخاللالنعى  عنإنه وحیث  النطاق السالف  فى –النص المطعون عل
فى  ،محرم ن الواهبین لغیر ذ رحمــــ، دون غیره مح الواهب لولده –تحدیده 

ص من  ة الحصول على ترخ الرجوع فى اله عند توافر العذر، فإن ما نص القضاء 
ه الدستور فمن  )٩٧ى المادة (ــــف عل ، ة "ــــول للكافــــأن " التقاضى ح مصون وم

ًعا  العامة الح فى أصل شرعته، من الحقوق  قد دل على أن هذا المقررة للناس جم
ة فى سعیهم  ه، وٕانما تتكافأ مراكزهم القانون ما بینهم فى مجال النفاذ إل ال یتمایزون ف

ط بها،  الحقوق التى یدعونها ولتأمین مصالحهم التى ترت مؤداه أن  ممالرد اإلخالل 
اشرة ح التقاضى على فئة من بین وال بذاتها، ــــان منه فى أحــــهم أو الحرمقصر م

عوائــــأو إرهاق عته، إنما ُ ــــه  ة لطب ز إال ــــمخالًفا للدستور الذ لم یج د عمالً ــــع مناف
م هذا الح ه،  ســــــواء فى الكافةوجعل  ،تنظ غل أبوابــــــــه  فإن ،ومن ثماالرتكان إل

قاء العدوان على الحقوق  ،ینحل إلى إهداره دون أحدهم أو فر منهم، إنما رس  و
ة التى ، وعدم طلبونهاتى ال ة النهائ ارها الغا اعت ة  ة القضائ حصولهم على الترض

یناضل المتقاضون من أجل الحصول علیها لجبر األضرار التى أصابتهم من جراء 
  العدوان على تلك الحقوق.
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مة قد جر عل ین أمام مبدأ مساواة المواطن أن ىوحیث إن قضاء هذه المح
ه فى رددته الدساتیر و  الحالى،) من الدستور ٥٣المادة ( القانون، المنصوص عل

انه  حس عها،  ة جم ة للحقوق والحرات علىالمصرة المتعاق یزة أساس اختالفها  ر
عى، غایته صون الحقوق والحرات فى مواجهة صور وأساًسا للعدل والسالم االجتما

ة  مییز التىالت ة القانون اره وسیلة لتقرر الحما اعت تنال منها أو تقید ممارستها، 
ة المتماثلة، وقیًدا على السلطة  المتكافئة التى ال تمییز فیها بین المراكز القانون

ملكها المشرع فى م ا التقدیرة التى  حال أن تؤول لحقوق، مجال تنظ التى ال یجوز 
ة یتكافأ المواطنون التمییز بین المرا إلى ة التى تتحد وف شرو موضوع كز القانون

  حمأة المخالفة الدستورة. ع على ذلك سقط فىفإن خرج المشر  ،خاللها أمام القانون 
  

م تشرعى أن ل  ل فىـــــوحیث إن األص م،  ىــــون منطوًا علـــــتنظ تقس
اء التى یلقیها ع أو تصنیف، أو تمییز عض، أو عن طر  لىمن خالل األع ال

ام  م مع أح فلها لفئة دون غیرها، إال أن اتفاق هذا التنظ ا، أو الحقوق التى  المزا
ة التى نظم بها المشرع موضوًعا  فترض أال تنفصل النصوص القانون الدستور، 

ون اتصال األغراض التى تو محدًدا، عن أهدا الوسائلفها، ل ة خاها،  إلیها،  المؤد
س واهیً ـــمنطقیً  قــا أو واهنً ـــا، ول ة التى  األسس الموضوع ما یخل  وم علیها ا، 

ًما ومرد ذلك، أن المشرع ا.التمییز المبرر دستورً   ال ینظم موضوًعا معیًنا تنظ
س مشروعیتها إطاًرا لمصلحة  عینها، تع ا بلوغ أغراض  مجرًدا أو نظًرا، بل یتغ

قوم علیها ه ارها،  ة التىعامة لها اعت م، متخًذا من القواعد القانون أقرها،  ذا التنظ
ان التمییز بین ا مدخًال لها، أهدافها،   لمواطنین فىفإذا انقطع اتصال هذه القواعد 

مًا، ومنهًا عنه بنص المادة (  قها، تح   ) من الدستور.٥٣مجال تطب
  

ـــان الواهبـــون ألمـــوالهم، علـــى اخـــتالف حـــاالت   ـــان مـــا تقـــدم، و هم، وحیـــث 
ــز قــانونى متكــافئ، وقــد أجــاز المش ـــوأغراضــهم منهــا، فــى مر علــى مــا ســلف  –رع ـــ
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انه  ـه ظـروف وأعـذار تسـتدعى هـذا الرجـوع،  –ب ة إذا ألمـت  للواهب الرجوع فى اله
القاضـى سـلطة تقدیرـة فـى  ـة، ونـا المشـرع  وامتنع الموهوب له عـن إقالتـه مـن اله

ــة األعــذار التــى یبــدیها  حــث جد قضــى علــى ضــوء شــأن  الواهــب فــى هــذا الشــأن، و
ــة،  ذلــك، إال أن المشــرع خــرج عــن هــذا األصــل، وأورد حــاالت لمنــع الرجــوع فــى اله

ــة الوالــد لولــده، مانعً ٥٠٢ضــمنها نــص المــادة ( ا ــــ) مــن القــانون المــدنى، مــن بینهــا ه
حـول بی منالقضاء  سوقها الوالد فى هذا الشأن، األمر الذ  نـه حث األعذار التى 

ـــة بینـــه والموهـــوب لـــه.  ة، لمجـــرد تـــوافر هـــذه القرا ة القضـــائ والحصـــول علـــى الترضـــ
ـ الحفـا علـى صــلة ة التــى توخاهـا المشـرع مــن ذلـك المنـع، وهــى فضـًال عـن أن الغا

ــة عــن إقالــة  بــن الموهــوب لــه، إذواجهــة عقــوق االالــرحم، لــم یــراع فیهــا م امتنــع طواع
مــا ی ــة فــى هــذه الحالــة،  ــى هــذا العقــوق، حــال أن المشــرع أجــاز فــى والــده مــن اله ز

ـــة  ) مـــن القـــانون المـــدنى٥٠١المـــادة ( ـــالرجوع فـــى اله ص للواهـــب  إذا أخـــل التـــرخ
ـون هـذا اإلخـالل  حیـث  ـه نحـو الواهـب، أو أحـد أقارـه،  ما یجب عل الموهوب له 
ـه، فضـالً  ـالنص المطعـون ف ـه. ومـؤد ذلـك أن المـانع الـوارد  بیًرا من جان  جحوًدا 
ــة المتوخــاة منهــا، فإنــه  الغا ــا الوســیلة التــى أوردهــا فــى ذلــك الــنص،  عــن عــدم ارت
ة  مبـــدأ المســـاواة بـــین الـــواهبین المتماثلـــة مراكـــزهم فـــى الحصـــول علـــى الترضـــ یخـــل 

المخالفــة لنصــى المــادتین ( ة، وذلــك لغیــر ســبب موضــوعى،  ) مــن ٩٧، ٥٣القضــائ
  الدستور.
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