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   ایران در منقول غیر اموال با مرتبط امری قواعد
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 چکیده

زأی داٍزی .»: هَزد بسای بطالى زای بِ ضسح شیس ذورس ضردُ ورِ دز لراًَى ًوًَرِ ًدیرس ًردازد       . ب دٍ. ت. د. ق93هادُ  9دز بٌد 

هگرس  ، صادزُ دز خصَظ اهَال غیسهٌمَل ٍالع دز ایساى با لَاًیي آهسُ جوَْزی اسالهی یا با هفاد اسرٌاد زسروی هعرازا باضرد    

برا ایري افراٍت    ، م التباس ضدُ اسر  . د. آ. ق 665هادُ  9ّساً اش بٌدایي بٌد ظا« آًىِ دز هَزد اخیس داٍز حك ساشش داضتِ باضد

افصٍدى دٍ هَزد یاد ضدُ بِ علل بطرالى هٌردزد دز   . دیدُ ًوی ضَد 665وِ استثٌای هروَز دز لسو  اخیس عبازت فَق دز هادُ 

ت پریص هری آیرد ٍاصرَال ایري  ًَرِ       اٍالً دز اجازت بیي الوللی هعراهالت غیسهٌمرَل برِ ًردز    : شیسا، لاًَى ًوًَِ لابل ایساد اس 

هرادُ  ) هعاهالت غیسهٌمَل طبك لَاعد اعرازا لرَاًیي  ، ثاًیاً(. لاًَى اجازت 5هادُ ) هعاهالت اش اعوال باشز اًی بِ ضواز ًوی آید

ُ زأی ّرس  را  ، ثالثراً ؛ اابع لاًَى هحل ٍلَع هال اس  ٍ لاضی یا داٍز هىلف بِ زعای  لَاعدآهسُ هحل هصبَز اسر  ( لاًَى هدًی 8

ایي زای بِ استٌاد هغایست با ًدن عورَهی  ، داٍز دز خصَظ اهَال غیسهٌمَل ٍالع دز ایساى با لَاًیي آهسُ ایي وطَز هعازا باضد

ب اس  ًٍیاشی بِ افصٍدى آى بِ عٌرَاى علتری   . ت. د. ق93هادُ  5بٌابسایي هی اَاى  ف  چٌیي هَزدی هطوَل بٌد . باطل اس 

ٍ یا لاًَى اساسری ٍ لَاعرد ٍ الصاهرات     967ٍ  961دز سایس لَاًیي ًیص هاًٌد لاًَى هدًی هَاد . اس  خاظ بسای بطالى زای ًبَدُ

یا لاًَى اوله ازاضی لَاعد اهسی دز لبال هحردٍدی  ّرای آزاد داٍزی   ، هٌدزد دز لاًَى ثب  یا آییي ًاهِ استوالن ااباع بیگاًِ

 .  ٍ ابطال آى ٍ همایست با لَاعد اهسی ٍجَد دازد

 

 هٌمَل غیس اهَال با، الوللی بیي اجازی داٍزی آزاد، هحدٍدی های کلیدی:  اژهو
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