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 داوری موافقتنامه بر اصلی قرارداد بطالن تأثیر بررسی
 

 رضا آزادمنش

 کارضٌاس ارضذ حمَق خصَصی داًطگاُ اساد اسالهی ٍاحذ اَّاس  فارؽ التحصیل

 

 چکیده

لزارداد داٍری ّواًٌذ ّوِ لزاردادّا هی بایست دارای ضزایظ صحت ػمَد را داضتِ باضذ ٍ در ایي خصَظ تؼارض ٍ ایزادی 

ى حمَلذاًاى ٍ رٍیِ لضائی هطزح ًوی باضذ، لیکي سَال ٍ اختالف ًظز در هَرد هَافمتٌاهِ داٍری حاصل ضذُ، کِ آیا درهیا

هَافمتٌاهِ داٍری هستمل اس لزارداد اصلی هی باضذ یا ضزط تبؼی هی باضذ ٍ بذٍى لزارداد اصلی اثز آى )ضزط داٍری( ًیش 

لَاًیي داخلی بِ استثٌاء  دیگز لاًَى آییي دادرسی هذًی ٍ کِ در حاصل هی ضَد جاآً ایي اختالف اس هٌتفی ٍ بال اثز هی گزدد.

اصلی هی داًٌذ. استمالل یا ػذم استمالل  تابغ لزارداد هَافمتٌاهِ داٍری را 1311 لاًَى داٍری تجاری بیي الوللی هصَب

 ضزط داٍری ٍ لزارداداصلی بز فزاٍاى، آثار ی ٍپذیز هْن است کِ تأثیز بسیار آى هٌظز اصلی اس هَافمتٌاهِ داٍری اس لزارداد

 ضزط داٍری ًذارد اصلی تأثیزی بز فسخ لزارداد ابطال یا استمالل بزای هَافمتٌاهِ داٍری، صَرت لائل بِ ٍجَد در دارًذ یکذیگز

یا  تٌاهِ داٍری ٍهَافم ایي هَرد با تَجِ بِ تبؼی بَدى آى بالضک در یا ضزط داٍری ٍ  صَرت ػذم استمالل هَافمٌاهِ در ٍ

خصَظ پذیزش استمالل ضزط داٍری ٍجَد دارد لیکي حکن  بی اثز هی ضَد با آًکِ ًظزیات فزاٍاًی در ضزط داٍری ضوي ػمذ

ّذف تحمیك  لذا ًذارد، ٍجَد کٌذ تائیذ صزیح لاًًَی کِ بزای تواهی داٍری ّای )داخلی ٍ بیي الوللی( ایي هستمل بَدى را

 ر داٍریًخست ٍضؼیت استمالل ضزط داٍری داست. اس ایي رٍ ى لزارداد اصلی بز هَافمتٌاهِ داٍری تأثیز بطالحاضز بزرسی 

ّای داخلی بزرسی ٍ در اداهِ استمالل ضزط داٍری اس لزارداد اصلی در داٍری ّای تجاری بیي الوللی هَرد کٌکاش ٍ پژٍّص 

 لحاظ رٍش کتابخاًِ ای است. ایي تحمیك اس ًَع ًظزی ٍ بِ لحاظ ّذف بٌیادی ٍ بِ لزار گزفت.

 

 .هَافمتٌاهِ داٍریلزارداد اصلی،  بطالى، استمالل ضزط داٍری،های كلیدی:  واژه

 



 فمِ ٍ حمَق سیاسی، ػلَم الؼاتهط

 1-12، صفحات 1331 بْار، 2/1، ضوارُ 4دٍرُ 

 

 


