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 چکیده
هایی در جهت شنننناخت دیه اه دو م اق حقوای ای ان و          در این پژوهش، تالش

صنننورذ پفی فت هه ههز ان  ن،  نننمن       اتحادیه اروپا به مهاد رجوع در عقه هبه        
به و  ثار همویس اامون مهمی اتحادیه اروپا، ب رسننی تیب قی رجوع ان  شنننایی با پ ش

 فار ای امی و  ن در دو سنن سننتم اسننتا درمهایت  ننمن امدان م   در روین د اامون  
یافت م هه باوجود تشنننابه در ههز،      اروپایی به رجوع و موارد  ن، بهین مت جه دسنننت    

مقنن ای امی به دل ل پفی ش اصننل اابل ت رجوع، موارد عهق امنان رجوع واهر را به 
هه در حقوق اتحادیه اروپا، به دل ل اتخاذ        اسنننتر درحالی محو اسنننتینایی مق ر مموده  

روین د عهق اابل ت رجوع، موارد رجوع ان هبه به محوی محهود اما مدقول ب ا ارشهه 
اسننت هه عبارتنه انن ماسنن اسننی متهر، عهق تمنن واهر و تن    بن ادین شنن ای  نمان 

سه  ست ده ای به مو وع،  امدقاد عقه بده ان هبها این روین د مقای  هان ای در مبه محو  
شته و  من تنوی  ذهن اامو    ای هتوامه ب خی خال فار ای امی، مینم   و عمل ثم ه دا
 اامومی را پ ه ده یا به اصالح اامون منتهی شودا

 
 رجوع، هبه، واهر، متهر، اامون مهمی اتحادیه اروپاا واژگان کلیدی:

 

                                                                                                   
 taghizadeh@atu.ac.ir ا استادیار حقوق خصوصی دامشگاه عالمه طباطبائی )مویسنهه مسئول(3

 sajjad.yavari@ut.ac.ir ا دامشجوی دهت ی حقوق خصوصی دامشگاه ته ان2
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 مقدمه
علم حقوق، بست  میالداذ تیب قی استا حقوق  های پژوهش و میالده درینی ان نم نه

 من ور مقایسه حقوق هشورها و یا ه  م اق حقوایتیب قی یک ش وه و ط یق علمی است هه به

 رودر بناب این ام ونه میالداذ حقوایحاهم و تد  ن مقاط مشت ک یا افت اااذ  ن به هار می

ی راستا، ما م ز ب   ن شهیم هه با مگ شدر هم ن  تنها سودمنه بلنه   وری استاای مهمقایسه

 تیب قی، این پژوهش را  ماده هن ما

های حقوای مختلف همواره ان اهیم تا نمان هنومی، عقه هبه به مفهوق خاص خود، در م اق

عنوان ینی ان وسایل تن  م رواب  اجتماعی در عالم حقوق، هاره د و اهم ت خود را داشته به

امها وس له و ابزار به یک ناویه واحه م   من دههای  وما ون، بهین اق فاران در ماستا اامون

، متفه  عقه هبه شهه هه ت جمه و ااتباسی 715تا  517 فار اامون مهمی ای ان در مواد اامون

رسه و در مواردی م ز پاسخگوی م انهای چنهان پویا ان فقه امام ه بوده و جامع به م   ممیمه

 مویس اامون مهمی اتحادیه اروپا، در اسمتا در ع ض  ن، مویسنه ان پ شجامده هنومی م ست

H امهاپ داخته 3ان هتاب چهارق  ن هه به محو تفص لی و جامع به عقه هبه 

ده عنوان ینی ان اط از این میالمویس اامون مهمی اتحادیه اروپا به شنایی اجمالی با پ ش

مهمی  سانی حقوق، ااهاماذاستا در راستای ینسان تیب قی، در حه حوصله این مقاله م ز مف ه

توس  هم س ون حقوق خصوصی اتحادیه اروپا صورذ   فته هه متشنل ان حقواهامان تمامی 

حق ق اوام ن   وه ت شه ذ یافته استا« هم س ون المهو»عنوان هشورهای عضو اتحادیه بوده و به

  وه تحق ق حقوق خصوصی اتحادیه »و  2«  وه میالده اامون مهمی اروپا»مهمی اروپا، شامل 

من ور ایجاد یک مجموعه مهون ان مق راذ در حونه حقوق مهمی، مقش باشنه هه بهمی 1«اروپا

هننها ه یک ان دو   وه مفهور، ااهاماذ مهمی در رومه تن  م حقوق ا اردادهای اروپا ایفا می

 draft common( یا DCFR)ک م جع امه هه ان جمله ته ه و تهوین ط ح مشت مهمی امجاق داده

frame of refrence for a European private law  استا این ط ح بده ان تهوین مهایی، در دسامب ،
                                                                                                   
1. Donation. 
2. study  group on European civil code. 
3. research group on the private law of EU. 
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 م الدی به هم س ون اروپا ارائه   دیها 2115سال 

و اواعه ممومه حقوق  (definitions)، تداریف (principle)مویس شامل اصول این پ ش

منتش شهه و موجود است،  Dcfrاهنون ان متنی هه هم باشهااروپا می (model rules)خصوصی 

باشه و تو  حاذ  ن هنون مش  مگ دیهه استا انم   تنها حاوی مق راذ و مواد اصولی می

بس ار  3(PECL)در مقایسه با اصول حقوق ا اردادهای اروپا  Dcfrمو وعاذ تحت الشمول، 

 م بوط به حقوق ا اردادها، تنها بخشی ان  ن استا ت  بوده و اواعهت  و جامعغنی

Dcfr 2اواعه عمومی جهت حل مسائل مختلف حقوق ا اردادها بوده هننههتنها مندنسمه 

ه اواعه عنوان یک مجموعهای حقوق موشته و هامن ال، بهبلنه  من تلف ق و  شتی م ان خامواده

ز ها م  فاران سای  م اقتوامه ان سوی اامونی، حتی در خارج ان م نهای اتحادیه اروپا م1مت ای

 4مورداستفاده و ااتباس ا ار    دا

های غنی میالده تیب قی ب ن دو م اق حقوای ای ان و اتحادیه در هم ن راستا، ینی ان نم نه

 فار در اروپا در باب هبه، رجوع واهر ان هبه و مصادیق  ن استا   چه دیه اه ه  دو اامون

ها و هنجارهای حاهم ب  دو م اق، یت ان واهر اتخاذشهه اما به دل ل تفاوذ ارنشراستای حما

سان یک ای هه این ام  نم نه ومهمنام سم اعمال  ن در دو س ستم موردبحث، مشابه م ستر به

 بحث علمی هارا خواهه بودا

هوق مهاد فیابی به مقاط اشت اک و افت اق دو س ستم در این نم نه، ااتضای بانب نی مدست

سنجی  ن در دو م اق حقوای پ ش روی را داردا در این پژوهش  من تحل ل رجوع و امنان

، موارد عهق امنان رجوع ان هبه در حقوق ای ان ( فتار مخست)روین د دو م اق به مهاد رجوع 

فته و موردب رسی ا ار   ( فتار سوق)و موارد تجویز رجوع در م اق اتحادیه اروپا (  فتار دوق)

درمهایت به و د ت حقوای اسقاط حق رجوع و و ع خ ار ش ط در هبه خواه م پ داختا 

 ) فتار چهارق(
 

 گفتار نخست: رویکرد دو نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا به نهاد رجوع از هبه
                                                                                                   
1.Principles Europe contracts of law. 
2.https://Publications.Parliament.uk/Pa/ld200809/ldselect/ldeucom/95/95.Pdf at 10 
October 2018. 
3.http://www.Sellier.De/Pages/En/Buecher_S_Elp/Europarecht/1032.Translating_The_
Dcfr_and_Drafting_The_Cesl.htm at 20 August 2015. 

 ا21(، ص 3171، )تب یزن مش  ف ونش، اصول حقوق ا اردادهای اروپا و حقوق ای ان ا شداریان، اب اه م،4

https://publications.parliament.uk/Pa/ld200809/ldselect/ldeucom/95/95.Pdf
https://publications.parliament.uk/Pa/ld200809/ldselect/ldeucom/95/95.Pdf
http://www.sellier.de/Pages/En/Buecher_S_Elp/Europarecht/1032.Translating_The_Dcfr_and_Drafting_The_Cesl.htm
http://www.sellier.de/Pages/En/Buecher_S_Elp/Europarecht/1032.Translating_The_Dcfr_and_Drafting_The_Cesl.htm
http://www.sellier.de/Pages/En/Buecher_S_Elp/Europarecht/1032.Translating_The_Dcfr_and_Drafting_The_Cesl.htm
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ا، اابل ت اروپمویس اامون مهمی اتحادیه ینی ان خصوص اذ هبه در اامون مهمی ای ان و پ ش

 توامه ه  نمان هه بخواهه ان هبه رجوع هنهررجوع استا در حقوق ای ان، واهر اصوالً می

بهین ت ت ر عقه هبه در  3بناب این مالن ت متهر مسبت به مال موهوب ثابت و مستق  م ستا

 امی ای  فارسو با سای  عقود، متفاوذ است و ان سوی دیگ ، دیه اه اامونحقوق ای ان ان یک

اامون  مویسپ  امون امنان رجوع ان هبه، هامالً منای  با موع مگاه اروپای ان استر چه در پ ش

 واهر جز در چنه مورد مد ن، حق رجوع ان هبه را مهاردا مهمی اتحادیه اروپا،

 فار در ه    دد مقصود مهایی ه  دو اامونا   در هالق دو مقنن تدمق شود، مدلوق می

نسان و در حق قت ههز مهایی این بوده هه واهر تا س  حه امنان درمت جه نمان و منان ی

احساساذ  می و یا به علت  دف اراده، دارایی خود را جزئاً یا هالً ان دست مهاده یا خامواده 

به ه مننها این است هه ه  دو م اق حقوای،  من توجه وافی خود را ان دارایی خامواد ی بی

اری در جامده، م   مساعه مسبت به هبه مهاشته و همواره سدی دارمه و هافی مسبت به م نوه

جهت ایجاد هننها درمت جه ب ای م ل بهین مقصود، دو روین د های بیموامدی ب ای بخشش

 فار اروپایی، با اتنا ب  و ع اصل عهق امنان متفاوذ اتخاذ   دیهه استا در م   اه اامون

ت  تفن  و تأمل ه ده و ان این  هن اموال خود ب شرجوع، واهر ممنن است در مواع بخش

ح ث هه در  ت ه حق رجوع ان هبه خود را مهارد، شایه ان تصم م خویش منص ز   ددا در 

اامون مهمی ای ان م ز به تبد ت ان فقه امام ه، اساس و فلسفه اصل امنان رجوع  ن است هه 

و به رذ بهون تدقل حفظ شود و اناینجهت و ماشی ان احساسااالمنان واهر ان هباذ بیحتی

ای هنه و س س پش مان شود، بتوامه مال موهوب را شهه چنامچه ف  اً در نمامی هبهاو حق داده

 2وس له اعمال حق رجوع مست د ممایهابه

ای ان دیه اه ب خی، هبه بهون من ور ثواب و فایهه م ست و واهر اصوالً در ح ن هبه، فایهه

الواهر احق »ف مایهن هه م حوق عالمه میدی و مدنوی را در م   داردر چنانان  ن اعم ان ما

ان هم ن رو،  1«بهبته مالم ییبت و للواهر حق ال جوع ابل ان ییاب و اسق  من ال جوع بالیواب

 فار ای ان به واهر حق رجوع مهاده، م ل واهر به مقصود و ثواب در اغلر مواردی هه اامون

                                                                                                   
 ا51(، ص 3175)ته انن امتشاراذ مگاه ب نه، ، حقوق مهمی هبه ا عم ه، موسی،3

 ا54ا همان، ص 2

 ا25(، ص 3154، )امن مش  موسسه مش  اسالمی، 2، ج مختلف الش ده فی احناق الش یدها حلی، ابا منصور حسن بن یوسف، 1
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ها ب ای حفظ منافع واهر، حق رجوع اائل شهه ر چنه مورد هه در  نمف وض بوده و جز د

 استا

هه محویهب اواعه حاهم ب  عقه هبه ع ناً بهون ه چ اختالفی ان فقه امام ه ااتباس   دیهه،

قاق تق یباً ت جمه بهون تص فی ان فقه  715تا  517ای بتوان  فت مواد شایه با امهک مسامحه

 هستنها

   مهر یدنی فوق اراده ط ف ن استا هبه چون اصوالً ذیل اوام ن ام ی جای میاحناق هبه 

جهت امنان دارد متضمن مخاط اتی باشه و چون ان ط ز باشه، انایناصوالً عقهی بالعوض می

دیگ  بام م عمومی و مفع اجتماعی ارتباط دارد، در سایه  ن، ط ف ن مبایه به م ل و اراده خود ان 

  فار تخیی مماینهاامونمیلوب واادی ا

م ز در ام ی بودن اهی   واب  ماظ  ب  هبه ت دیهی  3در سوی دیگ ، در حقوق اتحادیه اروپا

هه در حقوق داخلی هشورهای عضو اتحادیه انجمله ف امسه م ز چن ن بوده و م ستر هم چنان

ااعهه عهق اابل ت رجوع ان هبه در این م اق م ز مدیوز به این روین د  م امه و ع   دیهه 

هق هه عجوع ان هبه استوارشهه، نی ا چنانب عنس در حقوق ای ان، ااعهه ب  اابل ت ر 2استا

اابل ت رجوع در اتحادیه اروپا، ب ای ص امت ان واهر است تا در هبه دادن دات و امهیشه هنه، 

در حقوق ای ان م ز اابل ت رجوع ان هبه ب ای همان ههز حمایتی ان شخص بخشنهه استا البته 

ل ت توان اابدر تا جایی هه میشو اهی این غ ض توس  اشخاص در رواب  حقوای مقض می

رجوع ان هبه را با توسل به راهنارهای مختلف انجمله تن    شنل عقه مقصود )میالً ت ا ی ب  

 جای هبه( ان ب ن ب داصلح بالعوض به

مت جتاً در مقاق ب ان تمایز دیه اه حاهم ب  دو س ستم ب  این اعتقادیم هه در حقوق ای ان طبق 

ام ی است میابق ااعهه و عهق امنان رجوع استینایی است ل نن در مقیه قاق، رجوع  711ماده 

    ی درمویس اامون مهمی اتحادیه اروپا، جهت حفظ حقوق واهر و سختمقابل، در پ ش

هباذ، اصل ب  عهق امنان رجوع استوارشهه و اابل ت رجوع استینایی و محهود به موارد 

 امحصاری استا

این مگاه متقابل و متفاوذ دو م اق حقوای موردمیالده به مهاد به هم ن خاط  با تأسی ان 
                                                                                                   
1. Assis, João de Sousa, The Law of Donation and The Market: Scottish, Portuguese and 
French Perspectives, (Scotland: University of Glasgow,2016), P:57. 

 ا317(، ص 3111، )ته انن مش  مجه، تشابهاذ و اختالفاذ اامون مهمی ای ان و ف امسها هشاورنی، مههی، 2
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رجوع، به ت ت ر در  اق اول، موارد عهق امنان رجوع ان هبه را در م اق حقوای ای ان مورد 

ده م و س س در  اق دوق به موارد رجوع ان هبه در م اق حقوای اتحادیه اروپا مهااه ا ار می

 پ دانیمامی
 

 بر موارد عدم امکان رجوع از هبه در نظام حقوقی ایرانتأملی  گفتار دوم:

ه توامهه ع ن  ن باای است واهر میبده ان ابض ع ن موهوبه، مادامی»قاق،  711 طبق ماده

ب  هم ن اساس چون در م اق ما، اصل ب  امنان رجوع است، در این  فتار « رجوع ممایهااا

استینا تحت عنوان هباذ غ  اابل رجوع ب رسی عنوان مواردی را هه هبه غ  اابل رجوع است به

 711امه هه  ست ه موارد عهق امنان رجوع مندنس در ماده هن ما   چه ب خی ب  این عق ههمی

 3توان ادعا ممود اصل ب  عهق اابل ت رجوع ان هبه استابه حهی وس ع است هه می

 توان به دو   وه تقس م ه دنهباذ غ  اابل رجوع را می

ه به دل ل ساختمان حقوای خود ان  غان واوع، ب  واهر النق بوده و رجوع هباتی ه -3

 ها راه مهارددر  ن

هباتی هه در نم ه هباذ اابل رجوع است ولی عواملی مامنه فوذ ینی ان ط ف ن یا  -2

 هنهاتلف مو وع هبه یا تدلق حق دیگ ی ب   ن، حق رجوع واهر را ساا  می

 

 هبات الزم -1

 نزدیکهبه به خویشان  -1-1

شودا داعی مقنن ان منع عنوان ینی ان موامع رجوع محسوب میای خاص، بها ابت تا درجه

عهق امنان رجوع ان هبه در این مورد، همان علقه محبت و احساساذ ب ن واهر و متهر استر 

نی ا علت بخش هن واهر در این صورذ، همان محبتی است هه ااارب مسبت به هم دارمه و 

  ددا ان ط ز دیگ  با تجویز رجوع، ممنن است مج د هبه حاصل میها به نمن ور مهایی 

اعمال این حق، باعث ت  ه شهن رواب  در خامواده   ددر چ اهه رجوع ان هبه اصوالً مشامه 

 فار هه خود به تقویت مه ی و ههورذ داشتن ان متهر استا به هم ن جهت اامونبی

نوان سنگ نی ین بنای اجتماع( و هامون هم شگی خویشان عهمبستگی م ان اعضای خامواده )به

                                                                                                   
 ا57، ص پ ش نا عم ه، موسی، 3
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 3م   دارد، در راستای حفظ مصالح اجتماعی، رجوع ان هبه ب ن ااارب را ممنوع ه ده استا

حال بایه دیه اوالً تا چه درجه، ا ابت مامع ان رجوع است و ثام اً من ور ان ا ابت موردبحث، 

    دابی را در ب میا ابت به مدنی اعم است یا تنها ا ابت مس

عنوان منبع ااتباس مقنن ای امی در باب هبه، مسبت به درجه خویشاومهی هه در فقه امام ه به

 ب نیر تا جایی هه  اهی تم ز این درجه با روشن2م   وجود مهاردشود، اتفاقمامع ان رجوع می

ن شودا مویسنه ان تناسر او اع ه  نمان و محل، ههز شارع تأم تا به 1به ع ز وا فارشهه

امه ینی ان محهودت ین م  اذ را در این نم نه ب  زیننها بنه اول اامون مهمی ای ان، ت ج ح داده

 «هه متهر، پهر یا مادر یا اوالد واهر باشهادرصورتی»قاق در این راستا مق ر داردن  711 ماده

 بهین ت ت ر خویشاومهی تا هم ن درجه محهود، مامع ان رجوع استا

مسبی(  تص یح به مامد ت محض ا ابتمون مهمی ای ان م ز ظاه اً ا ابت سببی را )با توجه بهاا

بلنه انم    اه ب خی  4ای ان فقها مقبول افتادهدامها این روین د در م ان عههمامع ان رجوع ممی

  ه حقواهامان مق ون به عهالت استر نی ا در فقه ما طالق اصوالً حقی است در اخت ار م د هه

بناب این ممنن است نن در اث  احساساذ یا  توامه نن خود را طالق بهههروات بخواهه می

درمت جه تههیه به طالق، دارایی خویش را به شوه ش ببخشه و بده ا   م د او را طالق بههه، 

ل نن تجویز رجوع م ان  7شودابه ه میهم ان حمایت شوه  مح وق شهه هم ان دارایی خود بی

 1ان ح ث وابستگی عم ق ماشی ان نوج ت و ههورذ رواب  م ان  مان محل ای اد استنوج ن 

 5ها چون مص  م ز منع شهه استاای م اقهه در پاره

 

 شده باشدهبه معوضی که عوض هم داده - 2-1

ای، بنا به م   اهی  حقواهامان هبه مدوض، ش ای  عقود مدوض را مهاردا عوض در چن ن هبه

                                                                                                   
 ا17(، ص 3112، )ته انن امتشاراذ  نج دامش، 1، ج حقوق مهمی )عیایا(ا هاتونیان، ماص ، 3

 ا727(، ص 3111، )ته انن امتشاراذ اسالم ه، 2، ج حقوق مهمیا امامی، س ه حسن، 2

 ا335(، ص 3155، )ته انن مش  ص ها، 2، ج ملحقاذ ع وه الوثقی ا طباطبایی، س ه محمههاظم،1

 ا131هنا ق(، ص  3411، )ب  وذن مش  دارالنتاب الد بی، 2، ج النهایها طوسی، محمه بن حسن، 4

 ا11(، ص 3142، )ته انن مش  چاپ خامه علمی، هبه و وص ت در حقوق مهمی ای انا عم ه، موسی، 7

 ا211(، ص 3157، )ته انن مش   نج دامش، (2حقوق مهمی )عقود مد ن ا موین، پ ویز، 1

 ون مهمی مص ااام 712، بنه د ان ماده 341(، ص 3112، )ته انن مش   نج دامش، اامون مهمی مص ا موری، محمهعلی، 5
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الوااع فی 3   دامورد ت ا ی ا ار می« ش ط عوض»صورذ تبدی داشته و مدموالً بهجنبه ف عی و 

دو عوض مقابل هم ا ار مگ فته و ه  عوض، علت عوض دیگ  م ستا   چه ب خی دیگ  

د داده و ان عقومج د تأدیه عوض یا امجاق عمل، هبه صفت تب عی بودن را اندستمدتقهمه به

 2شودامدوض محسوب می

نن است خارج ان عقه هبه م ز موردتوافق وااع شودر بهین  ومه هه متهر اعالق عوض مم

هنه تمایل دارد مالی را در ب اب   مچه به او تمل ک شهه به واهر ببخشه و این هبه ب  مبنای 

خواهه در موردی هه  فار میعوض هبه سابق، موردابول واهر ا ار    دا بهین ط یق اامون

 و ی در ب اب  احسان خود دریافت داشته، او را ان رجوع ممنوع سانداواهر به ه  ط یقی ع

م   وجود توان تماق یا بخشی ان مال موهوب را عوض ا ار داد، اختالزهه  یا میدر این

عنوان ولی رد همه  ن را به 1داردا ب خی تدویض را در مورد بخشی ان مال موهوب پفی فته

رسه این تدویض صوری را حتی در مورد رد بخشی ان ه م   میامه اما باعتبار دامستهعوض بی

مدوض مبایه پفی فتر نی ا متبادر ان هلمه مداو ه این است هه عوض، مال دیگ ی غ   ان 

توان رد تماق یا بخشی ان مال موهوب را عوض  ن پنهاشت؟ مدوض باشه و چگومه می

داو ه صوری، اسقاط حق رجوع واهر باوجوداین ا   ان ا ائن مدلوق شود هه مقصود ان این م

دیگ ، ب انهه هبه مدوض محسوب شودا بهبوده، بایه ان مفاد این ت ا ی پ  وی ه در بهون این

شهه ای است هه بهون عوض وااع   دیهه ولی در  ن حق رجوع واهر ساا عقه بسان هبه

 4استا

توامه هه باشه، واهر ممیشهه عوض به واهر دادهدرصورتی»قاق  711وفق شق دوق ان ماده 

صورذ ش ط بوده و ش ط به جهتی باطل باشه و بناب این ه  اه عوض به« ان هبه رجوع ممایها

 توامه ان هبه رجوع هنهرش ط مننه، واهر میهه مصهاق ش ط فدل بوده و متهر عمل بهیا  ن

هبه نی ا هبه مدوض در صورذ بیالن ش ط یا عهق امجاق مو وع ش ط عوض، در حنم 

رو ماداق هه متهر عوض را مهاده، حق واهر ب ای رجوع باای خواهه اناین 7غ  مدوض استا
                                                                                                   

 ا11، ص پ ش نا هاتونیان، ماص ، 3

 ا51، ص پ ش نا عم ه، موسی، 2

 ا152(، ص 3157، )ته انن مش  افست، 3، ج مسالک االفهاقا الجبدی الداملی، نین الهین، 1

 ا17، ص پ ش نا هاتونیان، ماص ، 4

 ا711، ص پ ش نا امامی، س ه حسن، 7
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مامه ولی بده ان تأدیه عوض، هبه به عقهی مدوض منص ز خواهه   دیها وامگهی هبه اصوالً 

باشه و مدوض بودن  ن مامدی مخواهه داشتا پس تد  ن تب عی است و ماه تی البش ط می

 ت ار و م ل ط ف ن استاعوض منوط به اخ

 صدقه - 3-1

   چه صهاه فی حه ذاته، عقهی است مستقل و ب ای تحقق به ایجاب، ابول و عنص  

ابض م ان دارد ولی اامون مهمی، صهاه را م ز به موارد عهق امنان رجوع ملحق مموده، صهاه 

دستگ  ی ان طورمدمول، شهه و مو وع  ن بهاصه تق ب به خها وااعای است هه بههبه

الای های اخمستمنهان استا بانستامهن مالی هه شخص در راه خ   و اطاعت ان اوام  یا توص ه

های دهه، هاری است ماپسنها حقوق م ز هه همواره احناق خود را ب  پایه ارنشبه دیگ ان می

به هم ن  3اتفاوذ بمامهتوامه بی ومه هباذ ممیمهه، درباره ابح رجوع انایناخالای بن ان می

عنوان صهاه به دیگ ی بههه، حق رجوع ا   هسی مال خود را به»قاق  715جهت وفق ماده 

 «مهاردا

در توج ه لزوق صهاه ب خی مدتقهمه هه من ور واهر ان بخش هن مال، ممنن است جلر 

مفع مادی یا اخ وی باشه و چون در صهاه، ههز ان بخشش مال توس  صهاه دهنهه، م ل به 

گ درماخ وی و تق ب به خهاست هه بهاهتاً ب ت  ان عوض دم وی بوده و این عوض، بیاج  

ای هه پس بایه  ن را در نم ه هباذ مدوض  وردر هبه 2 یهاب ای صهاه دهنهه به وجود می

 1شهه و رجوع ان  ن ممنن م ستاعوض  ن داده

 بوط هاه و روح مواد مش ط ت اصه ا بت در صحت صای م   بهبا اتنا ب  هم ن مبنا، عهه

اما ب خی دیگ ، مبنای  4امه هه ش ط فسخ و اااله م ز در صهاه مدتب  م ستبه واف ب  این دیه اه

تصهیق اث  م  وهای »عهق امنان رجوع در صهاه را به محو دیگ ی توج ه ه ده و مدتقهمه 

یق مور مدنوی،  لوده منبهت  هه اها مهارد و چهاخالای ب  اواعه حقوق م ان بهین  ومه استهالل

عنوان موعی مهاد همسان هبه، فارغ ان ماه ت و دل ل لزوق  ن درمت جه صهاه به 7«مادی مشودا
                                                                                                   

 ا311، ص پ ش نا هاتونیان، ماص ، 3

 ا324(، ص 3151، )ته انن مش  افست، ش ایع االسالقحلی، ابوالقاسم مجم الهین جدف  بن حسن، ا 2

 ا73، ص پ ش نر عم ه، موسی، 741، ص پ ش نا امامی، س ه حسن، 1

 ا711، ص پ ش نا امامی، س ه حسن، 4

 ا313، ص پ ش نا هاتونیان، ماص ، 7
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 3غ  اابل رجوع استا

 

 

 هبه دین به مدیون 4-1

، پ  امون ماه ت بخشش طلر 2فارغ ان اختالفاتی هه در خصوص امنان هبه دین وجود دارد

 ن بایه  فت هه پس ان هبه طلر به شخص مهیون،  به مهیون و دل ل غ  اابل رجوع بودن

دهه هه اث   ن سقوط دین بوده و درمت جه به دل ل عهق بقای موهوبه، مالن ت مافی الفمه رخ می

و بهون  مفسه   د هه فیاین موع ان بخشش م ز در نم ه هباتی ا ار می 1پفی  م ستارجوع امنان

 بل رجوع استاهه م ان به عامل خارجی باشه، غ  اااین

 
 کندهباتی که ذاتاً قابل رجوع است اما عواملی آن را الزم می -2

 شده باشد ای که در آن موهوبه از ملکیت متهب خارجهبه - 1-2

شهه یا ان رجوع ان هبه، مستلزق بانستامهن ع ن موهوبه ان متهر استا پس ا   ع ن موهوبه تلف

 ومه هه داده است پس بگ  د، رجوع امنان همانشهه و واهر متوامه  ن را مالن ت متهر خارج

قاق، خ وج ع ن موهوبه ان ملن ت متهر را ینی ان موامع رجوع  711 ماده 1مهاردا ب  هم ن مبنا، بنه 

ال به هنه هه امتقچن ن تفاوتی ممیدامها خ وج ان ملن ت ممنن است اه ی باشه یا ارادیا هممی

 ش طی و در  ن خ ار فسخ ان  ن متهر باشه یا له امتقال    مههاطور ایدی امجاق شود یا دیگ ان، به

شود، این است هه ا   در اث  اعمال خ ار یا اااله، باره به ذهن متبادر میسؤالی هه دراین

دوباره ع ن موهوب به ملن ت متهر بان  دد، امنان رجوع ان هبه وجود دارد یا خ وج ان 

 ؟ساند شت  ن م ز حق سقوط یافته را اح ا ممیملن ت، حق رجوع را ساا  ه ده و بان

ممنن است ان یک دیه اه  فته شود چون بایه مالن ت ان متهر بان  دامهه شود، امتقال 

هنه هه با اعاده  ن به ملن ت متهر،  ن مامع رفع ع ن مامدی در راه اعمال حق واهر ایجاد می

در ملن ت خود دارد، ه چ مامدی ب ای  شودا پس در حالتی هه به هنگاق رجوع، متهر ع ن رامی

 بانستامهن  ن م ست )اذا نال المامع، عاد الممنوع(ا
                                                                                                   

 ا242، ص پ ش نا موین، پ ویز، 3

 ا11، ص پ ش نر هاتونیان، ماص ، 731-721، صص پ ش نامامی، س ه حسن، ا 2

 ا11، ص هبه و وص ت در حقوق مهمی ای انا عم ه، موسی، 1
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ت  حقواهامان ب  این اعتقادمه هه با امتقال ع ن موهوب به دیگ ی، حق رجوع باوجوداین ب ش

سو وجود خ ار مامع ان امتقال در تائ ه این م   بایه  فت چون ان یک 3شوداواهر ساا  می

شود و ان سوی دیگ  اااله و فسخ ان هنگاق واوع، باعث امحالل عقه   دیهه و در  فشته ممی

ت جهیهی است منزله ملن   دد، بههننها پس  مچه بده ان اااله یا فسخ به متهر بانمیتأث   ممی

بناب این با خ وج ع ن موهوبه ان ملن ت متهر، حق رجوع  2هه واهر درباره  ن حقی مهاردا

توامه رجوع ممایها این   دد و در ف ض اعاده ملن ت به متهر، واهر ممیر ساا  میواه

 یهر نی ا این مق ره در صورتی رجوع را تجویز قاق م ز ب می 711روین د ان تأمل در ماده 

دارد هه ع ن موهوبه ان ملن ت متهر خارج مشهه باشهر ه چنه به ه  محوی به ملن ت متهر می

اولی، ه  اه پس ان امتقال ع ن موهوب، در اث  عقه دیگ ی ط یقرو بها اناینمجهداً بان  دد

مامنه ب ع، مالن ت به متهر اعاده یابه، واهر حق رجوع بهان را مهاردر نی ا این مالن ت جهیه، 

هه هشف شود مدامله متهر با شخص ثالث در اث  عقه ب ع است مه هبها ب عنس درصورتی

  ددر نی ا مدامله ض عقه مزبور موجر سقوط حق رجوع واهر ممیباطل بوده، در این ف 

 قاق اث ی در تملک مهاردا 117حنم باطل به

 

 که موهوبه متعلق حق غیر قرار گیرددرصورتی -2-2

قاق حق رجوع واهر  711 ماده 1در ه  مورد هه موهوبه متدلق حق غ   ا ار    د، وفق بنه 
واسیه فلس محجور   دد یا در هه متهر بهم  رخ دهه مامنه  نرودر خواه اه اً این اان ب ن می

هه مقابل بههی خود، موهوبه ان ط ز مقاماذ صالح بانداشت شود و خواه اخت اراً مامنه  ن

 موهوبه به رهن داده شودا
قاق، ورشنستگی متهر و ت ه ن، جنبه تمی لی دارمه مه حص یر  711 حسر فحوای ماده

مال به ب ع ش ط ف وخته شود یا حق ارتفاق و امتفاعی ب   ن به مفع دیگ ان بناب این ه  اه ع ن 
 1شوداب ا ار   دد، حق رجوع واهر ساا  می

ی اض ه هه هب ابایه دامست هه مسئله اصلی در تشخ ص صن ویاذ اض ه استر حال  ن

رایگان هیدنی تأث   تدلق حق غ   ب  رجوع ام ی است مسلما ب ای میال ا   متهر  مچه را ب
                                                                                                   

 ا74، ص حقوق مهمی هبهر عم ه، موسی، 713، ص پ ش نا امامی، س ه حسن، 3

 ا311، ص پ ش نا هاتونیان، ماص ، 2

 ا314، ص همانا 1
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 عنوان منبع ااتباستملک ه ده به اجاره دهه، این ااهاق چه اث ی در لزوق هبه دارد؟ در فقه به
 مان تنها منفدت در مگاه اول، بی 3اامون مهمی، پاسخ ااطدی ب ای این پ سش ارائه مشهه استا

ر ف ض  فت دتوان یافته و ع ن هم چنان در ملن ت متهر باای است اما ممیمال موهوب امتقال
اجاره هم ع ن موهوبه متدلق حق غ   ا ار مگ فته استر چ اهه منفدت بایه ان ع ن است فا شود و 

 مالن ت منفدت با داشتن سلیه ب  ع ن مالنمه داردا

هنه توان تدلق حق مستأج  ب  ن را پفی فتر نی ا رجوع نمامی صهق می سامی میپس به

بان  دد و در ف ض اجاره، موهوبه در ح ن رجوع به و د ت هه مال بتوامه به و د ت اول ه خود 

به هم ن دل ل ف ای مهارد هه مستأج  شخص واهر یا ثالث  2نمان امدقاد هبه متصف م ستا

 اطالق داردا 711ماده  1باشهر نی ا این مورد به بنه 

اابل ت توان اجاره را مامع ان رجوع واهر مهامستا این م   هم با اصل در مگاه مقابل می

رجوع ان هبه در حقوق ای ان و هم تفس   مض ق ان استینائاذ رجوع سان اری داردا در عاریه 

چون اث  عقه در حه ایجاد اذن در امتفاع است، مال هماهان با شخص مد   ارتباط دارد و مسق  

 حق رجوع واهر مخواهه بودر نی ا در یک تحل ل واادی، در اث  عاریه موهوبه متدلق حق غ  

 1   داا ار ممی

 
 فوت واهب یا متهب  3-2

اساس تأث   فوذ « بده ان فوذ واهر یا متهر، رجوع ممنن م ستا»قاق،  717حسر ماده 

 واهر و متهر در مامد ت ان رجوع باهم تفاوذ داردا

ه ای هه این اخت ار اائم ب ومهعلت مامد ت فوذ واهر، همان شخصی بودن رجوع استر به

 ی هه ع ن به م  اث رس ه یا به دیگاعمال است و هم نتنها عل ه متهر اابلشخص واهر بوده و 

 روداامتقال یافت ان ب ن می

اموال  4هنهاجهت مامع ان رجوع واهر است هه و ع اموال او را مد ن میفوذ متهر اناین

                                                                                                   
 ا154، ص پ ش نر الجبدی الداملی، نین الهین، 31، ص پ ش ن، ا طباطبایی، س ه محمههاظم3

 ا713، ص پ ش نا امامی، س ه حسن، 2

 ا317، ص پ ش نا هاتونیان، ماص ، 1

 ا71، ص پ ش نا عم ه، موسی، 4
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ه اً اشخص اه اً بده ان فوذ به وراث و طلبناران او منتقل   دیهه و در این مورد م ز تص ز 

 3 یها فار به عمل میو ان ط ز اامون

 که در موهوبه تغییری حاصل شوددرصورتی - 4-2

قاق، حهوث تن    در موهوبه استر  711ماده  1ان دیگ  موامع رجوع واهر ان هبه، وفق بنه 

هه متهر  نهق را  رد هنه یا پارچه را بهوندا مفاد هلمه تن    را در ه  مورد، ع ز مامنه این

صورذ ع فی » فار تن   ی است هه هنه ولی به م   ب خی حقواهامان، مقصود اامونمی تد  ن

ب ای میال ا   ان شمش طال،  2«ع ن را د   ون ساندر ه چنه هه ماه ت دیگ ی به وجود م ایها

 ز هنه هه عچنان تن    مینیور الذ نمامه ساخته شود، باوجود وحهذ جنس، وصف بارن  ن

رد، مامع  فاب نه ل نن تن   ی هه در صهق ماق ع فی ع ن اث ی ممیف می ن را در حنم تل

مه، ای شنسته شود یا باق  ن را ا  امهود سانرجوع واهر م ستا ب ای میال ا   ش شه پنج ه خامه

شهه هه دیگ  است داد ع ن  ن امنان مهاردا انم   علمی توان  فت در خامه تن   ی حاصلممی

 های علمیهاست و دات    است و حقوق م ز ب ش ان ه  چ ز، دامش ع زچ ز دائم در تنهمه

میابه  یها پس بایه به تن   ی رو ه د هه ان دیه اه توده م دق بهو ریا ی در  ن به هار ممی

 موعی د   ومی استا

سانی ب ای استق ار عهالت استا ا   مبنای ان دیگ  سو هار اصلی حقوق، ایجاد م م و نم نه

ساند، ان هبه، بقای موهوبه باشه و تلف مورد هبه، حق رجوع واهر را بالمو وع میرجوع 

ن محسوب منزله  سخن ان تن    موهوبه بایه و دی متناسر نم نه داشته و در حنم تلف یا به

هنه هه تنها چن ن تن   ی شاخص رجوع بوده و بناب این وجود م م در اواعه ایجاب می شودر

  ن ا ار    داع ز، مد ار تم ز 

ظاه  حنم مقنن ماظ  ب  ه  موع تن    و تن   مامع ان رجوع است اما به م   ب خی،   چه 

این دیه اه با ظاه   1اصوالً تن   ی مامع رجوع است هه مستنه به فدل متهر و تص ز او باشها

ابه هه در  ی یو وابستگی رجوع به بقای موهوبه منافاذ داردر نی ا ا   ع ن تن   711 ماده 4بنه 

 هنه هه منشا این تن   ، تص ز ارادی متهر باشهمنزله تلف باشه، چه تفاوذ میدیه ع ز به

                                                                                                   
 ا25( ص 3177، )ته انن مش  مجه، لمده دمشق هالهین محمه بن منی، ا الداملی، شمس3

 ا337، ص پ ش نا هاتونیان، ماص ، 2

 ا77، ص پ ش نا عم ه، موسی، 1
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ب  مفس تن    است مه  فار م ز تن هبنای اامون 3یا تص ز شخص دیگ  یا حوادث خارجیا

ی  را اتص فی هه منتهی به تن    شودر بناب این ا   متهر  نهق هبه شهه را  رد هنه یا نم ن ب

 شوداتبهیل به باغ هنه، حق رجوع واهر ساا  می

جای ب د یا هنون ع ن بهه حال ا   ت دیه شود هه  یا تن    ع ن حق رجوع را ان ب ن میبه

امهر چ اهه امنان رجوع، منوط به بقای خود باای است، ب خی اصل را عهق جوان رجوع دامسته

پفی ش این  2دارد و در مت جه رجوع ممنن م ستاع ن است و در صهق این عنوان ت دیه وجود 

ینایی هاست و تحقق مصهاق استم   دشوار استر نی ا اابل ت رجوع، اصل حاهم ب  تماق بخشش

استیناء توان ان ااعهه دست ب داشته و بهیق ن اح ان شود و با ت دیه در این ط یق، ممیبایه به

    تنث شک در تن   ، اصل را بایه ب  عهقتوان  فت در موارد حهوعالوه می  ای ها به

 فاشت و اابل ت رجوع را جاری ه در خصوصاً هه استینایی بودن عهق امنان رجوع م ز این 

 هنهام   را تقویت می

هه محوه شود مگ   نعالوه ا افه ه دن مال ان ط ز متهر ب  موهوبه، تن    محسوب ممیبه

هه در نم ن موهوبه، درخت بنارمه یا   بهامهر چنانا افه طوری باشه هه ع ز  ن را تن  

 عمارذ بنا هننها
 

 گفتار سوم: بررسی تحلیلی نهاد رجوع از هبه در نظام حقوقی اتحادیه اروپا
هه  فته شه در م اق حقوای اتحادیه اروپا ب خالز م اق ما، اصل ب   ن است هه هم چنان

رجوع مموده و موهوبه را مست د داردا ان هم ن روی توامه ان هبه بده ان واوع هبه، واهر ممی

 فار موارد رجوع ان هبه، جنبه استینایی داشته و مستلزق تص یح استا در هم ن راستا، اامون

در بخش دوق ان اسمت چهارق باب هبه، به ب ان  1اروپایی  من پفی ش اصل عهق اابل ت رجوع

    مهااخته هه به ت ت ر موردب رسی ا ار میتجویز( حق رجوع ب ای واهر پ د) موارد استق ار

 

 ناسپاسی متهب -1

                                                                                                   
 ا712، ص پ ش نا امامی، س ه حسن، 3

 ا351، ص پ ش نا طباط ایی، س ه محمههاظم، 2

3 .Irrevocability. 
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متهر  3توامه ان هبه رجوع هنه، اح ان ماس اسیینی ان مواردی هه واهر با توسل بهان می

مویس اامون مهمی هه پ ش H- 4:201 در هم ن راستا، ماده 2در حق واهر بده ان عقه استا

 داردناتحادیه اروپا چن ن مق ر می

ا   متهر با ارتناب عامهامه یک خیا یا اشتباه فاحش مسبت به واهر، به ماس اسی  -الف»

 «توامه ان هبه رجوع ممایهامحنوق شود، واهر می

ااا در ف ض اعمال بنه الف و رجوع واهر ان هبه، دفاع متهر مبنی ب  عهق تمنن مالی 

 1«شوداپفی فته ممی

عمهی  ل ااتی متهر در اث  ارتنابماس اسی و بی یه هه طور ب میبا تأمل در این مق ره این

به دیگ  سخن، ف ض ب  این  4یک خیای فاحش، موجر استق ار حق رجوع ب ای واهر استا

وس له ان است متهبی هه ل اات و استحقاق هبه مهارد بایه ان این بخشش مح وق شود تا بهین

ه، شهی متهر پاسخ  دادهل ااتههز م نی هه واهر در هبه مهم   خویش داشته و با بی

 شهه و امگ زه سای  م نوهاران در هبه دادن ان ب ن م وداحمایت

رد پایی ان تقب ح این موع بهامهیشی و ماس اسی در عالم حقوق، در م اق حقوای ما م ز 

بناب این هسی  اتل ان موامع ارث استر»قاق،  771 موردتوجه بوده استا ب ای میال میابق ماده

وس له در م   داشته تا مقنن بهین«ا شوداااخود را عمهاً بنشه ان ارث او ممنوع میهه مورث 

 7یابی به مات ک را تقب ح ممایهاامگ زه پل ه وارث در دست

و هه امهر بهین مححقواهامان در مورد مشابه دیگ ی در بحث وص ت م ز بهین ام  پ داخته

  تنر عمل فاحشی میل اتل عل ه موصییابی به موصی به مموصی لهی هه به امگ زه دست

 1شودا  دد، ان موصی به مح وق می

هه وفق بنه ب محویرفع استر به فته، اابلالبته مح وم ت متهر در اث  تحقق ش ای  پ ش

                                                                                                   
1 .Ingratitude. 
2. Mads Andenas and Duncan Fairgrieve, Courts and Comparative Law, (New York, 
United States of America: Oxford University Press, 2015), p: 710. 
3.Christian Von Bar & Eric Clive, (2009), Principles, Definitions and Model Rules of 
European Civil Private Law, (Munich, Germany: European Law Publishers, 2009), p: 
389. 

 ا51، ص هبه و وص ت در حقوق مهمی ای انا عم ه، موسی، 4

 به بدها 221(، ص 3171، )ته انن مش  م زان، هایی ان شفده، وص ت و ارث(حقوق مهمی )درسا هاتونیان، ماص ، 7

 ا211، ص همانا 1
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 شوداهمان ماده، ا   واهر، متهر را عفو هنه، حق رجوع او ساا  می

ی متفاوذ با م اق حقوای ماستا طبق در ادامه، بنه سوق ان ماده موصوز، متضمن ب ان حنم

مهلت متدارز ب ای رجوع ان هبه در اث  ماس اسی، حهاال یک سال استا ا   واهر »ااا این بنه، 

مقاق، هه مهلت متدارز منقضی شود، فوذ هنه مهلت مزبور تا نمامی هه شخص اائمابل ان این

د هه ع فاً در  ن ف جه نمامی ان واایع رواستحقاق دارد ان این ام  میلع شود یا ان او امت ار می

 3«  ددام بوطه میلع شود، مدلق می

بناب این در م اق اروپایی، حق رجوع واهر ب خالز م اق حقوای ما )هه رجوع ام ی است 

توامنه مقاق عاق او، میعنوان اائمشود بلنه وراث بهاائم به شخص واهر( با فوذ واهر نایل ممی

ماده  موجره متوفی رجوع هننها این در حالی است هه در حقوق ای ان بهدر چن ن ف  ی ان هب

 «بده ان فوذ واهر یا متهر، رجوع ممنن م ستا»قاق،  717

این بنه،  موجر فار اروپایی ب ای رجوع واهر بهتقهی  دیگ   ن است هه اامونمنته اابل

مهمی ای ان، در باب هبه اوالً باشه اما اامون مهلت خاصی ب ا ار مموده هه حهاال یک سال می

هه شایسته است با عنوان ینی ان موارد رجوع اشاره من ده استر حال  نبه علت مزبور به

هه چنان ب نی   ددر همااتباسی مدقول، امنان رجوع در ف ض ماس اسی متهر، ب ای واهر پ ش

و ثام اً  2 دیهه استاین حنم در اامون مهمی ب خی هشورها انجمله مص  در باب هبه مندنس  

توامه با در ه چ موردی ب ای رجوع واهر، مهلت خاصی مد ن مشهه و واهر الی االبه می

حهوث موارد رجوع، ان هبه خویش ب   دد هه به م   حنمی منیقی و شایسته مبوده و و ع و 

 بقای چن ن  وابیی با استواری رواب  اجتماعی مباینت داردا

 

 بهعدم تمکن واهب بعد از ه -2

خود بده ان امدقاد  1ب  ماتوامی یا عهق تمنن مالیتوامه با تن ه در موردی دیگ  م ز واهر می

 داردن، ب ان میDCFRهه  H- 4:202 عقه، به رجوع متوسل شودا ب  هم ن اساس است هه ماده

ااا ا   بده ان هبه، واهر در مواد تی مباشه هه بتوامه با دارایی فدلی خود ارتزاق مموده و »

 «توامه ان هبه رجوع ممایهاام ارمداش هنه، می

                                                                                                   
1 .Christian Von Bar & Eric Clive, Ibid, p: 389. 

 اامون مهمی مص ا 713، بنه الف ان ماده 347، ص پ ش نا موری، محمهعلی، 2

3. Impoverishment. 
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ام  دیگ ی هه در ش وه تهوین اامون توس  مقنن اروپایی مورد تحس ن است، مق ر ممودن 

هه محوی ان امور مو وعی باشهر به ابیه موعی در ه  مورد است تا راهنمای دادرس در اح

 ای عمل ممایهادادرس در پ ش روی خویش، مالک اامومی داشته و متوامه هامالً سل قه

در هم ن راستا در ادامه در باب  ابیه عهق توامایی واهر در ام ارمداش خود چن ن  مهه  

 استن واهر در مواردی اادر به ام ارمداش م ست ههن

ی هه  ن دیگ ی در مواد تمفقه ان دیگ ی را دارد مش وط ب  ایناو استحقاق دریافت  ا3

 باشه هه مفقه او را ف اهم هنها

 «های اجتماعی باشهاشخص واهر مستحق همک ا2

 شهه استندر ادامه به مبحث تدل ق حق رجوع واهر پ داخته

های در ف  ی هه متهر تا حهی ان واهر حمایت هنه هه مستحق دریافت مفقه یا همک-»

 شودااجتماعی مباشه، حق رجوع واهر مدلق می

الواوع طور حتمی یا ا یرا   واهر در مواد تی است هه متوامه ام ارمداش هنه یا به  -

 موجر ا ارداد، ان اج ای ه  یک ان تدههاتشتوامه بهدر  ن مواد ت ا ار خواهه   فت، می

در مورد حق منع ان اج ای ا ارداد  پارا  از ج متقابالً 3هه تاهنون ایفا من ده( امتناع هنها)

توامه رابیه شودا ا   واهر ان اج ای تدههاذ خویش امتناع هنه، متهر م ز میاج ا می

 ا اردادی را فسخ و خاتمه دهها

شود هه توامایی واهر ب ای ایفای تدههاذ م بوط به این ماده در ف  ی م ز اج ا می -

شود و یا وجود تدههاتی مامنه  ن، به  اه مق ر میموجر حنم اامون یا حنم دادمفقاتی هه به

 رجوع مؤث  ان هبه وابسته باشها

 «توامه توس  ط ف ن محهود یا ساا    دداموجر این ماده، ممیحق رجوع واهر به -

در بنه الف، به و د ت مد شتی واهر بده ان هبه، توجهی ویژه شهه استر با این تو  ح 

س حر ذاذ و رعایت ه امت امسامی، در صورذ ع وض هه مقنن اروپایی، در راستای ح

موایی به واهر حق داده هه به مالی هه سابقاً با اصه تب ع به دیگ ی اعیا ه ده است، حالت بی

                                                                                                   
رو، ه  یک ان واهر و متهر، تدههاتی در مقابل ینهیگ  امها انایندر حقوق اروپا، ب خالز حقوق ما، تماق عقود، عههیا 3

 Christian منه در حقوق ای ان اوالً هبه عقهی است تمل نی و ثام اً عقهی است یک تدههی ان جامر واهرا )دارمهر حال

Von Bar & Eric Clive,Ibid, p: 385- 388) 
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موعی در تدارض حقوق واهر و متهر، جامر واهر را   فته استا و به 3بان شت هنه

باسی به  ن توس  مقنن ای امی، ااتستایش و و ع حنمی مشاب نی این ام  در اامون، اابلپ ش

 پسنهیهه استا

طبق بنه د، عالوه ب  رجوع ان هبه، راهنار دیگ ی م ز در راستای حمایت ان واهر 

حتمی و  طورهه ا   واهر متوامه ام ارمداش هنه یا بهامه بهشهه استر بهین ب انب نیپ ش

ج ای ه  یک ان تدههاذ ایفا مشهه توامه ان ا   د، میالواوع در حالت مهاری ا ار میا یر

ه توامه به رابیه ا اردادی خاتمه داده و هبخویش امتناع هنها در این حالت متقابالً متهر م ز می

 2را فسخ ممایها

موجر حنم داد اه یا اامون به پ داخت مفقه اشخاص چن ن در مواردی هه واهر بههم

را داردر بهین مدنا هه ا   در اث  رجوع،  واجر االمفاق متدهه است، بانهم حق رجوع ان هبه

واهر بتوامه ان پس  ن تدههاذ ب  مهه و توامایی وی ب  ایفا، وابستگی مستق م به رجوع داشته 

 باشه، بانهم حق رجوع داردا

موجر توان به ام ی بودن این ماده پی ب در چ اهه بهبا مهااه در بنه ششم مق ره موصوز، می

 موجر توافق ط ف ن محهودتوامه بههر در اث  ع وض ماتوامی مالی، ممیاین بنه، حق رجوع وا

 1یا اسقاط   ددا

رسه این مق ره اث ی غ  مستق م در تشویق اف اد به هباذ داردر نی ا ا   واهر به م   می

توامه ان هبه رجوع هنه، با ف اغ بال دست به بخشش بهامه هه در ف ض حهوث مهاری، می

توان  فت مقنن هه امنان توافق خالز  ن م ز وجود مهاردا همچن ن مینمهر خصوصاً می

های نمه ی بوده استا این اروپایی در امهیشه حمایت ان اشخاص در جهت تأم ن حهاال

روین د شب ه بحث مستین اذ دین در حقوق ما است هه مصون ان توا ف بوده و جنبه حمایتی 

 4دارمها

 

                                                                                                   
 ا77، ص پ ش نا عم ه، موسی، 3

2. Christian Von Bar & Eric Clive, Ibid, p: 390. 
3. Ibid, p: 390. 

ر م  داداشی، س ه مههی، 375(، ص 3174)313، مجله هامون وهال، شماره «مستین اذ دین»ا محمهی مقهق، پ یسا، 4
 ا25(، ص 3117، )ته انن امتشاراذ خ سنهی، مستین اذ دین
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 زمان انعقاد عقد بعد از هبه:واحوال تغییر اساسی در اوضاع -3

حوال نمان واان دیگ  موارد تجویز رجوع در م اق حقوای اتحادیه اروپا، تن    بن ادین او اع

واحوالی هه در ح ن ا ارداد، مقصود اصلی واهر ان بخشش بوده او اع 3هبه بده ان عقه استر

 نH-4:203موجر ماده استا به

توان ان طور اساسی بده ان عقه تن    هنه، میه، بهدر ف  ی هه ش ای  نمان امدقاد هب  ا3

 هبه رجوع ممود مش وط بهین هه درمت جه  ن تن   ن

 طور  شنارا  زاز یا مامتناسر باشهاعوایه رس هه به متهر، به -الف

 اجبار واهر به هبه و تدههاذ ماشی ان  ن،  شنارا ماعادالمه باشها -ب

 صورتی ممنن است ههن اعمال حق رجوع ان سوی واهر تنها در ا2

ه ان واهر ای ه ومهب نی مباشهر بهواحوال اابل پ شدر نمان امدقاد هبه، تن    او اع -الف

 ب نی هنهارفته هه عادتاً  ن را پ شامت ار می

 «مشهه باشهاب نیواحوال، توس  واهر پ شریسک و احتمال تن    او اع -ب

توامه در میهه متهر فق   است و مواهر به سبر این فته، ب ای میال ا   بنا ب  م اتر پ ش

 ینهه م ز ان پس مخارج خویشتن ب  یه، به وی مالی را ببخشه و س س همان متهر فق   اتفاااً 

ه ان توامث وتمنه   دد و ب خالز تصور واهر دارایی وی افزایش یابه، در این حال واهر می

 هبه رجوع مموده و موهوبه را پس بگ  دا

تن     ب  داوری ع ز،تنها با تن ههه واهر بتوامه ان بخشش خویش بان  دد مهی اینب ا

ب نی مباشه بلنه النق است هه خود واهر م ز متوامه واحوال نمان هبه بایه اابل پ شاو اع

ل در رو ا   در ح ن عقه، تن    احواب نی هنها انایناحتمال تن    و د   ومی او اع را پ ش

ه در اوصاز تأث   اشتبا»ب نی باشه، رجوع ممنن م ستا این بحث با مو وع ل پ ش ت ه ااب

 2عنوان ینی ان اواعه عمومی ا اردادها، دارای مبامی مشت ک استابه« اساسی ط ز عقه

هه حسر م   دهت ین  1واحوالهه این مبحث با مسئله تن    بن ادین او اعمنته دیگ   ن

                                                                                                   
1. Christian Von Bar & Eric Clive, Ibid, p: 390. 

ر صفایی، 447و  443(، صص 3112، )ته انن مش  ش هت سهامی امتشار، 3، ج اواعه عمومی ا اردادهاا هاتونیان، ماص ، 2
 ا17(، ص 3175، )ته انن مش  م زان، 2، ج اواعه عمومی ا اردادهاس ه حس ن، 

3 .Change of Circumstances. 
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 3دیهه باشه، اابل امیباق استافسخ ا ارداد ان ماح ه نیان توامه دستاویز تدهیل یامی
 

گفتار چهارم: وضعیت حقوقی اسقاط حق رجوع و وضع خیار شرط در هبه در نظام 

 حقوقی ایران و اتحادیه اروپا

در دو  فتار دوق و سوق، مواردی هه میابق با م اق حقوای ای ان، رجوع ان هبه امنان مهارد 

هه طبق احناق م اق حقوای اتحادیه اروپا، واهر حق رجوع ان هبه را دارد،  و متقابالً مواردی

وع توان حق رجب شم دیما حال سوال متبادر به ذهن  ن است هه  یا به ت ا ی و توافق، می

توان ب ای واهر واهر را اسقاط ه د و یا بالدنس در مواردی هه واهر امنان رجوع مهارد، می

 حق فسخ اائل شه؟

هور حقواهامان  ن است هه جوان و لزوق ان مقتض اذ ذاذ عقه هبه م ستنه تا ش ط اول مش

ودر بخالز  ن، منای  مقتضای ذاذ تلقی شود و اال درج خ ار فسخ در عقه النق صح ح ممی

 2توامه در هل ه مدامالذ النمه، جاری   دداهه خ ار ش ط اصوالً میحال  ن

ای موارد خاص انم   خصوص تی هه در است و در پارهشایه  فته شود عقه هبه طبداً جایز 

ب دارد، اامون  ن را غ  اابل رجوع دامسته و ش ط رجوع در  من  ن ب خالز مصالحی باشه 

این  رسه هه فار مهم   داشته استا در م اق حقوای ای ان، به اعتقاد ما به م   میهه اامون

رجوع در حالت اطالق عقه هبه، موجر بیالن دیه اه بهون دل ل بوده و درمت جه عهق اابل ت 

 ش ط رجوع در  ن مخواهه بودا

قاق، رجوع با مامع مواجه است، بانهم  711 افزون ب   ن، حتی در مواردی هه طبق ماده

قاق، تماق  471 توامه ب ای مهذ مد نی، خ ار به مفع خود مق ر هنهر چ اهه وفق مادهواهر می

اتی بناب این خ ار شود مگ  خ اراذ مختص ب عرذ النمه جاری میامواع خ اراذ در جم ع مدامال

هه با طب دت عقه مزبور تیابق و تناسر دارمه هم چون خ ار ش ط و تخلف ان ش ط، در هبه هم 

 1شهه باشهاج یان دارمهر ا  چه موهوبه تلف

 ده و  چه ب خی مدتقهمه هه حق رجوع در هبه، ان مقوله حنم )مه حق( یا اواعه  م ه بو
                                                                                                   

، )ته انن مش  ش هت سهامی 1، ج اواعه عمومی ا اردادهابه بدهر هاتونیان، ماص ،  312، ص پ ش نفایی، س ه حس ن، ا ص3
 ا252(، ص 3113، )ته انن مش  م زان، تن    در ش ای  ا اردادبه بدهر صادای مقهق، محمهحسن،  57(، ص 3112امتشار، 

 ا711، ص پ ش نا امامی، س ه حسن، 2

 ا241، ص پ ش ن ر موین، پ ویز،714، ص همانا 1
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رسه امنان رجوع ان هبه در نم ه احناق ماظ  ب  م م عمومی ل نن به م   می 3اابل اسقاط م ست

یا ماشی ان ااتضای ذاذ عقه هبه م ست تا اسقاط حق رجوع به لحاظ حقوای با مامدی مواجه 

ن   چن ن استینائاذ متدهد این ااعهه ب امگ   ن است هه ماه ت هبه با امنان رجوع انهم 2  ددا

توان سقوط حق رجوع را ش ط تنها  من عقه هبه یا پ ش ان  ن، میمالنمه مهاردر بناب این مه

توامه  من ت ا ی با متهر یا به اراده خویش، ان  ن بلنه پس ان عقه م ز واهر می 1ه د

 م   هنهاص ز

 نDCFR ان هه H- 4:101در م اق حقوای اتحادیه اروپا، ب  اساس ماده 

 تنها در ف  ی اابل بان شت است هه حق رجوعنعقه هبه 

 موجر ش ط  من عقه هبه ب ن ط ف ن مق رشهه باشهابه -

 موجر اواعه خاص ماظ  ب  تجویز رجوع ایجاد شودابه -

توامنه در االر ش ط  من عقه، ب ای واهر حق رجوع رو در این م اق م ز ط ف ن میاناین

ق ر اامومی را هم چون خ اراذ اسقاط مماینه مگ  و یا حق رجوع وی در موارد م 4را ش ط هننه

در موارد خاصه انجمله استق ار حق رجوع به دل ل مهاری واهر بده ان هبها حنم اخ   مبنی ب  

عهق امنان اسقاط حق رجوع واهر م ز طب دتاً ریشه در حمایت ان حقوق بش  و حفظ ه امت 

 یابهام عمومی ارتباط میموعی بام امسامی در ف ض ع وض ماتوامی داشته و به

 
 گیرینتیجه

های پژوهش در دامش حقوق، حونه میالداذ تیب قی است هه باههز مقایسه ینی ان نم نه

    داها موردب رسی ا ار میهای حقوای و تشخ ص مقاط اشت اک یا افت اق  نم اق

  عنوان ینی ان وسایل تن  م روابمیابه بارنت ین ابزار بخشش در عالم حقوق و بههبه به

ه، ط ح ذیل  ثار هب فاران بوده استا ینی ان مباحث اابلاجتماعی، همواره مورد عنایت اامون

                                                                                                   
ر طحان ناده، 415(، ص 3112، )ته انن امتشاراذ  نج دامش، محشای اامون مهمیا جدف ی لنگ ودی، محمهجدف ، 3

ه اماق دامشگا، )ته انن هاین  اابل رجوع در حقوق ای ان بامیالده تیب قی  ن در حقوق مص رجوع ان هبه وهبهحم هر ا، 
 ا37(، ص 3171صادق، 

 ا331، ص عیایاا هاتونیان، ماص ، 2

 ا243، ص پ ش نر موین، پ ویز، 715، ص پ ش نا امامی، س ه حسن، 1

4 .Christian Von Bar & Eric Clive, Ibid, p: 388. 
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هه در ه  دو م اق، ماه ت مبحث رجوع ان هبه و موارد  ن در دو م اق ای ان و اروپاستا درحالی

شودا هایی ب ن دو س ستم مالح ه میها تفاوذای جنبهجوع و  ثار  ن مشابه است، در پارهر

  چه در ه  دو م اق، ههز مقنن ب  حمایت ان واهر و جلو   ی ان به باد رفتن دارایی 

خامواد ی استوار   دیهه اما تفاوذ در موع وسایل رس هن بهین ههز، منج  به اتخاذ دو 

  فار شهه استام    اه دو ااموندیه اه متفاوذ ان

ر وس له واهر ددر م اق اروپایی، اصل ب  عهق امنان رجوع واهر ان هبه استوارشهه تا بهین

 ت  تأمل و تفن  هنها ان ط ز دیگ  در حقوق ای ان توجهاً به مادهبخش هن اموال خویش، ب ش

 هه مادق حمایت شوداقاق، اصل ب  امنان رجوع ان هبه است تا بهین ط یق ان بخشن 711

توامه ان هبه با عنایت به تفاوذ روین د دو م اق، چون در حقوق ای ان واهر اصوالً می

رجوع ممایه، در  فتار دوق به مواردی پ داخته شه هه رجوع ان هبه ممنن م ستا این موارد به 

 شومهندو دسته تقس م می

مزدیک، هبه مدو ی هه عوض هم مواردی هه هبه ذاتاً النق استن هبه به خویشان  -الف

 شهه باشه، صهاه و هبه دین به مهیوناداده

هنهن خ وج موهوبه ان مواردی هه هبه ذاتاً اابل رجوع است اما عواملی  ن را النق می -ب

 ملن ت متهر، تدلق حق غ   ب  موهوبه، حهوث تن    در موهوبه و فوذ واهر یا متهرا

حقوای اتحادیه اروپا، اصل ب  عهق امنان رجوع بوده و رجوع در مقابل، ان مجاهه در م اق 

 ام ی است استینایی، موارد تجویز رجوع ان هبه موردب رسی ا ار   فت هه عبارتنه انن

وال نمان واحماس اسی متهر، عهق توامایی مالی واهر بده ان هبه و تن    بن ادین در او اع

 امدقاد عقه بده ان هبها

 بی ب خی موارد مشامگ   ن است هه ااتباس میابق با مقتض اذ و میالده علمی و تج

ها توامه مف ه فایهه باششهه ب خی موارد رجوع ان هبه ان م اق اروپایی، در حقوق ما هم میتدهیل

ای رجهشودر به درویی و ماس اسی متهر مواجه میشود واهر بده ان هبه، با ت شبسا دیهه میچه

هر را الیق هم چنان بخششی دامستا بحیی هه در باب ارث و وص ت م ز توان متهه ع فاً ممی

ل ااتی متهر را تقب ح ه ده و در م اق حقوای ما مقبول افتاده و ع ز و عقل م ز این بی

 دامهارا شایسته این عقه بهون عوض ممی« مشناسممک»
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الی خویش را شویم هه واهر بده ان هبه، تمنن مهایی روب و میدر مواردی با ممومه

ای خاله هن مهای نمه ی خویشتن را م ز مهاردا ف ضداده و به اولی توان تهارک حهاالاندست

هنها مهتی بده ان اضای رون ار به ه  دل ل مهار اش هبهخامه خویش را به تنها خواه ناده

دیگ   زشودا ان ط فی همس  و اااربی هه مسبت بهو تنل ف امفاق دارمه، مهاشته و ان ط می

ااموماً رجوع  شهه وخواه ناده م ز ااموماً منلف به امفاق مبوده و در خامه موهوبه م ز تن   اتی وااع

ای اائل شویم  یا مصالح اجتماعی را پفی  م ستا حال ا   به جوان رجوع ان چن ن هبهامنان

 پفی مهاایم؟! اخالق و ع ز م ز این بان شت ان بخشش را میتأم ن من ده

واحوال خاصی در متهر )ا ه ت ا ی(، او را شایسته ای موارد واهر با مالح ه او اعپاره در

توان  فت واهر در چن ن شودا  یا ممیدامه و س س  ن ش ای  د   ون میبخشش می

 قاق، هبه غ  اابل رجوع باشه؟! 711 ف و ی حق رجوع دارد حتی ا   بنا به استینائاذ ماده

موارد رجوع در م اق حقوای اتحادیه اروپا )هه در اوام ن ب خی  بناب این شایسته است

شودر   فار ای امی ااتباسهشورهای اسالمی انجمله مص  م ز رسوخ ه ده است( م ز توس  اامون

حتی ا   با موارد فدلی عهق امنان رجوع ان هبه تدارض پ ها هننها ان هم ن روی و ع احناق 

   ددنیل باب هبه، پ شنهاد میذیل و الحاق  ن به اامون مهمی ذ

توامه در ف ض تحقق موارد ذیل ان هبه رجوع ممایهر در صورذ بقای موهوبه، واهر می»

 قاق ممنن مباشهن 711موجر ماده حتی ا   رجوع به

 در ف ض اثباذ ماس اسی فاحش متهر بده ان هبه ا3

 در ف ض عهق تمنن مالی واهر بده ان هبه ا2

 واحوال نمان امدقاد عقه هه ا ه ت ا ی بوده استااو اعدر ف ض تن    بن ادین  ا1

 ن حق رجوع در ف ض عهق تمنن مالی واهر بده ان هبه، اابل اسقاط م ستا3تبص ه 

ن در صورذ امتقال مالن ت ع ن موهوبه یا تدلق حق غ   بهان، هبه اابل رجوع م ست 2تبص ه 

فاع یا اذن در امتفاع باشها اعمال حق مگ  تص ز متهر ان موع اجاره، عاریه، عقه موجه حق امت

 رجوع در این ف ض، منوط به رعایت حقوق شخص ثالث استا

، تن    موهوبه مامع رجوع 1و  2و  3 ن در ف ض حهوث موارد مفهور در بنههای1تبص ه 

 ن رجوع، یافته باشه، در حواهر م ست ل نن ا   در اث  تص فاذ متهر، ا مت موهوبه افزایش
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 هار ا متی هه به سبر عمل او نیاد شهه، مستحق خواهه بودامتهر به مق

ن ا   در اث  تن    موهوبه، جنس و ماه ت  ن ع فاً تبهیل به ماه ت دیگ  شهه باشه، 4تبص ه 

توامه مدادل ا مت رون موهوبه در ف ض وجود ع ن  ن در نمان رجوع، به متهر واهر می

 رجوع هنها
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 منابع
 فارسی و عربی 

، چاپ ب ست و پنجم، )ته انن امتشاراذ اسالم ه، 2، ج حقوق مهمیامامی، س ه حسن،  -

 (ا3111

، چاپ سنگی در دو مجله، )ته انن مش  3، ج مسالک االفهاقالجبدی الداملی، نین الهین،  -

 (ا3157افست، 

ل ، س ه عباس حس نی م ک و ابوالفضلمده دمشق هالهین محمه بن منی،  الداملی، شمس -

 (ا3177اده، چاپ هشتم، )ته انن مش  مجه، احمهن

ته انن ) ، چاپ ب ست و پنجم،محشای اامون مهمیجدف ی لنگ ودی، محمهجدف ،  -

 (ا3112امتشاراذ  نج دامش، 

، )امن مش  2، ج مختلف الش ده فی احناق الش یدهحلی، ابا منصور حسن بن یوسف،  -

 (ا3154موسسه مش  اسالمی، 

، چاپ سنگی، )ته انن مش  ش ایع االسالقحلی، ابوالقاسم مجم الهین جدف  بن حسن،  -

 (ا3151افست، 

تب یزن مش  ) ، چاپ اول،اصول حقوق ا اردادهای اروپا و حقوق ای انشداریان، اب اه م،  -

 (ا3171ف ونش، 

، ن، چاپ چهاردهم، )ته انن مش  م زاتن    در ش ای  ا اردادصادای مقهق، محمهحسن،  -

 (ا3113

، چاپ ششم، )ته انن مش  م زان، 2 ، جاواعه عمومی ا اردادهاصفایی، س ه حس ن،  -

 (ا3175

، چاپ دهم، )ته انن مش  ص ها، 2، ج ملحقاذ ع وه الوثقیطباطبایی، س ه محمههاظم،  -

 (ا3155

، چاپ پامزدهم، )ب  وذن مش  دارالنتاب الد بی، 2 ، جالنهایه طوسی، محمه بن حسن، -

 هناق(ا 3411)

غ  اابل رجوع در حقوق ای ان بامیالده  هایهبه رجوع ان هبه وطحان ناده، حم هر ا،  -
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 1399 تابستان ویکم،ه سی، شمارهشتمصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال ف

 ا(3171، اماق صادقدامشگاه مامه هارشناسی ارشه، )ته انن پایان، تیب قی  ن در حقوق مص 

 (ا3175ته انن امتشاراذ مگاه ب نه، ) ، چاپ پنجاه و دوق،حقوق مهمی هبهعم ه، موسی،  -

، چاپ اول، )ته انن مش  چاپ خامه هبه و وص ت در حقوق مهمی ای ان، _______ -

 (ا3142علمی، 

ته انن امتشاراذ  نج دامش، ) ، چاپ هشتم،1، ج حقوق مهمی )عیایا(هاتونیان، ماص ،  -

 (ا3112

، چاپ پامزدهم، هایی ان شفده، وص ت و ارث(حقوق مهمی )درس، ____________ -

 (ا3171)ته انن مش  م زان، 

، چاپ یاندهم، )ته انن مش  3، ج اواعه عمومی ا اردادها، _____________ -

 (ا3112ش هت سهامی امتشار، 

ته انن مش  ) ، چاپ یاندهم،1، ج اواعه عمومی ا اردادها، _____________ -

 (ا3112ش هت سهامی امتشار، 

انن  ، چاپ اول، )تهتشابهاذ و اختالفاذ اامون مهمی ای ان و ف امسههشاورنی، مههی،  -

 (ا3111مش  مجه، 

، 313، دوره نمستان، شماره مجله هامون وهال، «مستین اذ دین»محمهی مقهق، پ یسا،  -

 (ا3174)

 (ا3117ته انن امتشاراذ خ سنهی، ) ، چاپ اول،مستین اذ دینم  داداشی، س ه مههی،  -

 (ا3112، چاپ دوق، )ته انن مش   نج دامش، اامون مهمی مص موری، محمهعلی،  -

 (ا3157چاپ اول، )ته انن مش   نج دامش،  ،(2حقوق مهمی )عقود مد ن موین، پ ویز،  -
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