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 ي ایران مًضًعٍ حقًق ي فقٍ در تاخیرتادیٍ، خسارت مطالبٍ شرایط ي مبىا تبییه

  0891 المللی بیه بیع کىًاوسیًن
 

 2 قادری ورجس ،0فالح مُدی

 ایزاى هبسًذراى، آهلی، اهلل آیت اسالهی آساد داًطگبُ حقَق، گزٍُ استبدیبر  1

 ایزاى هبسًذراى، آهلی، اهلل آیت اسالهی آساد داًطگبُ خصَصی، حقَق دکتزی داًطجَی 2

 

 چکیدٌ

 حقَق قبًًَی حیث اس کِ آیذ هی دست بِ چٌیي تجبرت ٍ هذًی قبًَى ٍیژُ بِ افزاد هؼبهلی رٍابط بز حبکن قَاًیي بزرسی بب

 یقزارداد ٍ ارادی صَرت بِ خسبرت گًَِ ایي بیٌی پیص بزای ،قزارداد طزف داًستي هجبس بز ػالٍُ کِ است احکبهی حبٍی ایزاى

 قبًَى 10 هبدُ در هٌذرج قزاردادی آسادی اصل بِ تَاى هی ًوًَِ ػٌَاى بِ. کزدًذ تصزیح را اجزاّبیی ضوبًت چٌیي قَاًیي خَد

 هذًی قبًَى هَاد بؼضی دیگز سَی اس.کزد اضبرُ خصَصی قزاردادّبی بَدى الَفب السم بز هبٌی 213 آخز هبدُ حکن ٍ هذًی

 کِ ًوبیٌذ تؼییي را هطبلبِ قببل خسبرات تَاًٌذ هی آساداًِ اضخبظ .کٌذ هی تأکیذ هذًی بًَىق اس 221 ٍ 230 هَاد هثبل ػٌَاى بِ

 ػَاهل ٍ ّب فزصت دادى دست اس ٍ ّب تَرم ٍجَد .ببضذ هی هوٌَع ایطبى رٍابط در هذاخلِ ّزگًَِ اس هحکوِ صَرت ایي در

تبییي هبٌب ٍ ضزایط " پژٍّص ایي هَضَع ضَد. دافزا بِ خسبراتی ضذى ٍارد هَجب» تأدیِ تأخیز «کِ است ضذُ دیگز، ببػث

. است گزفتِ قزار هَردبزرسی "1300 الوللی بیيٍ حقَق هَضَػِ ایزاى ٍ کٌَاًسیَى بیغ  خسبرت تبخیزتبدیِ، در فقِ هطبلبِ

 آى جْبى بیکطَرّ اس بسیبری کِ 1300 هَرخ کبال الوللی بیي بیغ قزاردادّبی بِ راجغ هلل سبسهبى کٌَاًسیَى اّویت بِ ًظز

 ایي بِ ایزاى الحبق هسئلِ کِ ایي بِ تَجِ بب ٍ آیذ هی ضوبر بِ الوللی بیي ببسرگبًی حقَق هْن اسٌبد اس یکی ٍ اًذ پذیزفتِ را

 ٍ سیبسی اسًظز کٌَاًسیَى بِ ایزاى الحبق رسذیه ًظز بِ. است رٍس هسبئل اس (30 کٌَاًسیَى ٍ 30 هَاد پذیزش) کٌَاًسیَى

 ٍ جْبًی تجبرت صحٌِ در هب بیطتز کطَر حضَر ٍ ایزاى الوللی بیي اػتببر گستزش هَجب سیزا است، کطَر سَد بِ اقتصبدی

 بَد. خَاّذ کطَر اقتصبدی تَسؼِ درًتیجِ

 

 .الوللی بیي بیغ خسبرت، جبزاى ضزر، تأدیِ، تأخیز خسبرتَای کلیدی:  ياژٌ
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