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 المللبین حقوق اسناد و تعهدات در حبس حق اعمال
 

 2شاهوردی  ملیکا ،1حسینی  محمد سید

 جٌَب تْزاى ٍاحذ اسالهی آساد داًشگاُ استادیار 1

َا -ٍراهیي ٍاحذ اسالهی آساد داًشگاُ الولل تیت تجارت حمَق ارشذ کارشٌاسی 2  پیش

 

 چکیده

ًاشری اس   ایري حرك را   در ٍالرغ . گرزدد  یههحسَب  اًت اًجام تؼْذات لزاردادیضو یّا َُیش ٍ اس حمَلی یّا اىیتٌاس  حثس حك

ترِ اجرزای تؼْرذ     تا هاداهی کِ یک طزف الرذام  گزدد یهکِ هَجة  اًذ داًستِهؼَض  تماتل ػَضیي ٍ هؼاٍضی تَدى لزاردادّای

در اسٌاد حمَق تریي الولرل اس جولرِ    الِ ایي همهَضَع  تا همایسِ لزاردادی ًٌوَدُ طزف هماتل اس اجزای لزارداد خَدداری ًوایذ.

اصَل حمَق لزارداد ارٍپایی ٍ اصَل لزاردادّای تجاری تیي الوللی هَسسِ یًَیذرٍیت ٍ ًیش کٌَاًسریَى تیرغ تریي الوللری کرا       

درهی یاتین ضوي ایٌکِ ایي حك در حمَق داخلی ٍ در اسٌاد تیي الوللی تِ رسویت شرٌاختِ شرذُ اسرت ٍلریکي      1391هصَب 

اصلی اجزاهی گزدد اها در کٌَاًسریَى ترِ    ّزیک هتفاٍت است. درحمَق ایزاى، حك حثس در هَرد تؼْذات زٍ حك حثس درللو

در حمَق ها لاترل اػورال    کِ ایي هَارد، رسویت شٌاختِ است ّا تِ ٍ ایي حك را تزای آى شذُ ٍ تؼْذات فزػی ًیش اشارُ ّا ٌِیّش

حك حثس در لَاًیي ایزاى تذٍى تغییز هاًذُ ٍ پاسخگَی ًیاسّرای جاهؼرِ هخصَصرار در     لاًًَی هزتَط تِ حال آًکِ هَاد ًیستٌذ.

در ًْایت، تزرسری اسرٌاد تجراری تریي الوللری در      . گزدد یٍ ایي اهز هاًؼی تز سز راُ تَسؼِ کشَر تلمی ه تاشذ یسطح جْاًی ًو

در تیرغ   تَاًرذ  یاًَى گرذار داخلری ًیرش هر    کِ لر  گذارد یخصَص حك حثس ٍ هصادیك ایجاد ػلل آى، هٌظزی ًَ پیش رٍی ها ه

  ّا تْزُ هٌذ گزدد. تا ٍضغ لَاًیي هٌاسة اس ایي راُ حل داخلی
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