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 حمل و نقل دریایی یبررسی تعهدات متصدی حمل و نقل دریایی در قراردادها
 

 *2 لویوسفی صادق  مهدی، 1 رمچاهیعبدالباسط اسالمی 
 کبسشٌبسی اسشذ حمَق خصَصی، ٍاحذ بیي الوللی کیش، داًشگبُ آصاد اسالهی، کیش، ایشاى1
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 کیدهچ

تحمیك حبضش است.  حول ٍ ًمل دسیبیی یبشسسی تعْذات هتصذی حول ٍ ًمل دسیبیی دس لشاسدادّبّذف تحمیك حبضش 

 تعْذ همصذ بٌذس بِ هبذاء اص کبال ایشاى، اًتمبل حمَق دسیبیی همشسات حبکی اص آى است کِ دس ّب یبفتِتحلیلی است.  -تَصیفی

 اص عشفی عَس بِ یب یب گشفتِ تَافك هَسد کِ کٌذ دًببل سا سیشی خظ ببیذ ٍی .تاس ببسبشی لشاسدادّبی دس حول هتصذی اصلی

 ایشاى دسیبیی لبًَى دس حول فشهبًذُ .است استٌببط لببل ایشاى دسیبیی لبًَى 55 هبدُ 4 بٌذ اص تعْذ ایي. شَد هی استفبدُ آى

 اگش ٍ است چگًَِ ببس تحَیل کیفیت ٍ شَد ُداد تحَیل کسی چِ بِ ببس کِ ًشذُ هشخص اهب. دّذ تحَیل سا ببس است هَظف

 لببل کشتی سبصی آهبدُ دسیبیی عببستٌذ اص: ًمل ٍ حول هتصذی تعْذات. چیست تکلیف ًببشذ هْیب ببس تحَیل اهکبى

کشتی،  ّبی لسوت دیگش ٍ ّب سشدخبًِ اًببسّب، سبصی کشتی؛ آهبدُ بشای کبفی سَخت تْیِ دس صحیح هحبسبِ دسیبًَسدی؛

 ًمل ٍ حول هتصذی تمصیش هحوَلِ. تخلیِ ٍ حول ببسگیشی، ًمشِ ببس؛ تْیِ کبهل هشخصبت توبم رکش بب دسیبیی بهِببسً صذٍس

 عذم اثببت بشای ٍ ببشذ هی ثببت ضشس جبشاى دس ٍی هسؤٍلیت ًتیجِ، دس ٍ هفشٍض لبًًَی، فشض عٌَاى بِ ضشس ٍلَع دس

 بش هبٌی ًمل ٍ حول هتصذی تعْذ حمَلی ّن چٌیي هبّیت .ٌذک ثببت سا خَد هعبفیت ببیذ ًمل ٍ حول هتصذی هسؤٍلیت،

 حبل است، ًتیجِ بِ تعْذ ًَع اص تعْذ ایي ایشاى، حمَق داخلی همشسات دس کِ گشدیذُ هعلَم ٍ شذُ بشسسی کبال سسبًذى سبلن

 .است ٍسیلِ بِ تعْذ هزکَس تعْذ کبال، الوللی بیي همشسات دس آًکِ

 

 ًمل، ببسًبهِ دسیبیی، هسئَلیت هتصذی، حول ٍ :یدیلک یها واژه
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