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 حمل و نقل دریایی یمالک کشتی در قراردادهاو حقوق بررسی تعهدات 

 
 *2 لویوسفی صادق  مهدی، 1 رمچاهیعبدالباسط اسالمی 

 ، کیص، ایراىزاد اسالهیآداًطگبُ  ،کبرضٌبسی ارضذ حمَق خصَصی، ٍاحذ بیي الوللی کیص1
 ، ایراىًَر بمیپ داًطگبُ یعلو بتیّ ضَاستبدیبر ٍ ع5

 

 چکیده

 هختلف عرفیي تعْذات بب هرتبظ هببحث هیبى، ایي در ٍ ببضذ هی دریبیی ببحمَق هرتبظ هسبئل اّن از دریب عریك از کبال ولح

 هبذل ضرٍت یک بِ را عرفیي تعْذات خصَظ در کبرآهذ ٍ هذٍى لَاًیي ٍجَد ّویي. است برخَردار ای ٍیژُ جبیگبُ از حول،

حبضر بِ  تحمیك دریبیی است. رٍش ًمل ٍ حول لراردادّبی ت هبلک کطتی درّذف تحمیك حبضر بررسی تعْذا .است سبختِ

 ضذُ استفبدُ ّب دادُ تحلیل کیفی رٍش از حبضر پژٍّص است. در ای کتببخبًٍِ بِ لحبػ رٍش  تحلیلی لحبػ هبّیت تَصیفی

 .است ضذُ استفبدُ هغبلعبتی یصف ثبت رٍش از ٍ ضذُ هراجعِ هربَعِ لَاًیي کتب، ٍ بِ ّب دادُ ٍ هٌببع آٍری در جوع است.

 در را فرهبًذُ عولیبت هسئَلیت ّستٌذ، خَدضبى خغبی ٍ اعوبل هسئَل کِ ایي بر عالٍُ کطتی بر اسبس ًتبیج هبلکیي

 بر را هبلک هجبز هبهَراى ٍ کطتی خذهِ عولیبت هسئَلیت ًیس ٍ کٌذ هی هٌعمذ خَیص ٍؽبیف بب ارتببط در ٍی کِ لراردادّبیی

 در است، دریبًَردی لببلیت دارای کِ را ای کطتی است هَؽف کطتی اجبرُ لرارداد براسبس کطتی ّن چٌیي هبلک .دارًذ عْذُ

 لببلیت حبلت در آى ًگْذاری برای الزم ّبی ّسیٌِ ٍ حفؼ، سفر عَل در را کطتی دریبًَردی لببلیت. دّذ لرار هستأجر اختیبر

 جس دریبیی سفر هتعبرف یب لراردادی هسیر از ٍ دّذ اًجبم هتعبرف یب لراردادی سرعت بب را دریبیی سفر بپردازد ٍ را دریبًَردی

 .ًطَد هٌحرف لبًًَی یب لراردادی هجبز هَارد در

 

 اجبرُ کٌٌذُ ،حول ٍ ًمل دریبیی یلراردادّب، هبلک کطتی، حمَق، تعْذات :یدیلک یها واژه
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