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ملخّص

بما ومقارنتها األردني القانون في الهبة في القضائي الرجوع أحكام الدراسة هذه تتناول

أحكام من والكويتي المصري القانونين من وكل اإلسالمي الفقه .قرره

إذا فيمـا األردنـي مـشرعنا يقرره الذي القانوني الحل حول الجوهرية النقطة تتمركز

بالرج الواهب التراضـيرغب ودون الزما عقدا وصيرورتها بالقبض تمامها بعد هبته عن وع

الرجوع على له الموهوب .مع

حججـه لـه كـل الهبة في الرجوع جواز مدى مسألة في اإلسالمي الفقه آراء تباينت

للواهـب يجوز حيث الحنفي، الفقه عن الرجوع أحكام األردني مشرعنا نقل وقد إذا–وأسانيده،

يتراض لهلم الموهوب عدم–مع وبشرط هبته في الرجوع طالباً القضاء من حكماً يستصدر أن

يتوقف آخر شرطاً المشرع وأضاف القانون في حصراً المحددة الرجوع موانع من مانع أي قيام

مقبـول بعذر الواهب تمسك وجوب وهو األجنبية الشرائع عن نقله بالرجوع الحكم صدور عليه

عليه يقره . القضاءللرجوع

بهذا اذ له؛ كاشفاً وليس الواهب لحق منشئاً يعد بالرجوع القضائي الحكم أن إلى وخلصنا

بالنسبة أو المتعاقدين بين سواء القانونية اآلثار عليه وتترتب الرجوع، للواهب يتقرر وحده الحكم

.للغير



  

تـص أن ضـرورة أهمهـا والتوصيات االقتراحات ببعض الدراسة هذه في درخرجنا

فـي الرجوع من كل بين البين اإلختالف اإلعتبار بعين آخذة األردنية للمحاكم القضائية األحكام

القانونيـة اآلثـار لتبـاين وذلك الدعوى، سبب إلى بالنظر الحكم تقرير يتم وأن وفسخها، الهبة

لألبوين األردني القانون يجيز أن اقترحنا كما والفسخ، الرجوع من كل على صـراحةًالمترتبة

آملـين الغراء، اإلسالمية الشريعة قواعد في له متيناً أساساً يجد والذي للولد هبتهما في الرجوع

وموانعـه الهبـة في الرجوع بأعذار المتعلقة القانونية النصوص بعض عن اللبس كشف يتم أن

لوقائ متباينة قضائية أحكام إصدار إمكانية معها تحمل قد مطلقة بأحكام جاءت متشابهةوالتي .ع
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ABSTRACT

 

This study deals with the provisions of the legal recovery of the 

grant in the Jordanian law and compares them with the provisions 

established by the Islamic Jurisprudence and the Egyptian and Kuwaiti 

laws. 

� The essential point is centered on the legal solution determined by the 

Jordanian Lawmaker in case the grantor wishes to recover his grant after 

receiving it and becoming a binding contract without a compromise with 

the grantee. 

� The Islamic Jurisprudence has different views over the possibility of 

recovering the grant. Each view has its own arguments. As for the 

Jordanian Lawmaker, he transferred the provisions of recovery from Al 

Hanafi Jurisprudence. Where the grantor may - if not in compromise with 

the grantee � obtain a court judgment for recovering his grant, if there is no 



 

objection defined in the law to the recovery (this is what we cover in detail 

in the First Topic of Chapter II). The Lawmaker also added another 

condition from foreign laws, which depends upon the judgment made for 

the recovery. The grantor should have an excuse to be accepted by the 

court for the recovery . 

� We concluded that the court judgment is regarded as an originator for the 

right of the grantor and not a discoverer of it. It is by this judgment alone, 

the recovery is decided for the grantor and which would result in legal 

implications between contractors or for the other. 

� Then, the study ends with some suggestions and recommendations, 

notably , the need to make the legal judgments of the Jordanian courts take 

into account the 

clear difference between the recovery and cancellation of the gift . The 

judgment should be made in consideration of the cause of action because 

the resulting implications on both the recovery and the cancellation are 

different. The study also suggests that the Jordanian law should explicitly 

allow the parents to recover the gift given to their son or daughter which 

finds a solid basis in the rules of the Islamic Sharia. The study also hopes 

to eliminate the confusion about some of the legal texts relating to the 

excuses for the recovery of the gift and objections that came with absolute 

provisions which may carry with them the possibility of making different 

court judgments for similar facts. 

    


