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 کىًاوسیًن با تطبیقی مقایسٍ ي ایران حقًق در کاال تحًیل در بایع تعُد آثار

 المللی بیه بیع
 

 2مىش ایران محسه ،1تبار جعفري اکبر علی

 کیص هزکش اسالهی آساد داًطگبُ ارضذ، کبرضٌبس 7

 کیص هزکش اسالهی آساد داًطگبُ علوی ّیئت عضَ ٍ استبدیبر 2

 

 چکیدٌ

سبیز اعوبل  است. ایي عمذ هبًٌذ ضٌبختِ هی آى را االیبم لذین اسهعبهالت بَدُ است کِ بطز  ّبی ضکلًخستیي  عمذ بیع یکی اس

 3در بٌذ  ؛ کِایي آثبر الشام ببیع بِ تسلین هبیع است اسجولِاضبرُ ضذُ است.  ّب آى.م ًیش بِ حمَلی اس خَد آثبری دارد کِ در ق

. در حمَق ایزاى ببیع هکلف است کبالیی را تحَیل ًوبیذ کِ هصَى اس حك یب ادعبی ثبلث .م اس آى یبد ضذُ استق 3۶2 ی هبدُ

حك ارتفبق یب ٍثیمِ  اسجولِدر خصَظ ایي ًَع هبلکیت ببضذ، در غیز ایي صَرت، هبًٌذ هَاردی کِ در هبیع بزای ثبلث حمی 

هطتزی، خَد، اس ایي  کِ درصَرتیم هفبد لبًًَی ٍجَد دارد، هطتزی حك دارد اس پذیزفتي آى اهتٌبع ٍرسد اهب بزاسبس عوَ

اطالع ببضذ ٍ یب ایٌکِ ببیع طبك دستَرّبی هطتزی عول ًوَدُ ببضذ، ببیع هسؤٍلیتی  تَاًستِ بی هَضَع اطالع داضتِ یب ًوی

حمَق در « تعْذات ببیع»در ایي پژٍّص ضوي بزرسی تطبیمی هبحث گزدد.  ًخَاّذ داضت ٍ چٌیي تعْذی بز ٍی تحویل ًوی

ی در همبیسِ بب حمَق لولال کِ آیب کٌَاًسیَى بیع بیي ضَد هیبِ ایي هسئلِ اسبسی پبسخ دادُ  الوللی بیيٍ کٌَاًسیَى بیع  ایزاى

بیي  کِ ضَد هیایزاى ًتبیج هطببْی ًسبت بِ تعْذ ببیع در تحَیل کبال بزلزار کزدُ است؟ ٍ بز اسبس ایي فزضیِ پی گیزی 

ٍ اکثزیت لزیب بِ اتفبق همزرات   ًذارد  ّبیی بٌیبدیي ٍجَد تفبٍت الوللی بیيٍ کـٌَاًسیَى بیع   همزرات حمَلی ایـزاى

 تٌْب ًِ کِضذُ است  گیزی ًتیجِرٍش تحمیك در ایي پژٍّص تَصیفی تحلیلی بَدُ ٍ   کٌَاًسیَى بب حمَق ایزاى هطببمت دارد.

  ٍ در  اکثزیت لزیب بِ اتفبق همزرات کٌَاًسیَى بب حمَق ایزاى هطببمت دارد  بلکِ  ًذارد  ّبیی بٌیبدیي بیي ایي دٍ ٍجَد تفبٍت

بِ   ایزاى  الحبق  بِ لحـبظ لبًًَی، بزای چٌبى اسبسی ًیست کِ بتَاًذ هبًعی، گزدد آى کـِ تـفبٍتی هطبّذُ هی جشئیهَارد 

 .کٌَاًسیَى در خصَظ تعْذات ببیع تلمی گزدد
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