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 حقوق در ای جبده وقل و حمل متصدی مسئولیت بر خصوصی قراردادهبی تأثیر

 اوگلستبن و ایران
 

 شجبعی وسریه

 ایراى یبسَج، یبسَج، ٍاحذ اسالهی آزاد داًشگبُ خظَطی حمَق رشتِ ارشذ کبرشٌبسی همطع داًشجَی

 

 چکیده

یس در ّوِ هَارد یکسبى ًیست ٍ ثبیذ در ثیي هَارد ضوبًت اجرایی تخلف هتظذی حول ٍ ًمل از لرارداد حول ٍ ًمل کبال ً

هسئَلیت هتظذی لبثل ثِ تفکیک شذ: در طَرت فمذاى، تلف، ًمض ٍ تأخیر در تحَیل کبال، هتظذی هسئَل پرداخت لیوت 

ًجبم تعْذ ثبشذ ٍ در هَارد اهتٌبع از حول ٍ تحَیل کبال ثِ جْت الزم ثَدى لرارداد حول ٍ ًمل، هلسم ثِ ا عٌَاى خسبرت هی ثِ

کِ ضوي لرارداد حول ٍ ًمل ثرای هتظذی  ییَجِ شخض هتظذی ًخَاّذ ثَد. در جبخَاّذ ثَد. الجتِ در هَاردی ایي آثبر هت

ًوبیذ، السام اٍ ثِ اًجبم  ثیٌی شذُ ثبشذ ٍ ایشبى ًیس ثب استفبدُ از ایي حك از حول کبال اهتٌبع  حك فسخ لرارداد حول ٍ ًمل پیش

در طَرت شرط عذم هسئَلیت، ٍجَد عیت راتی در کبال،  طَر ّویيهسئَلیت هتظذی، هٌتفی خَاّذ ثَد ٍ  عٌَاى آثبر تعْذ ثِ

دخبلت هخبطرات راتی خبص، دخبلت فعل ثبلث، خطبی فرستٌذُ کبال، خسبرت ًبشی از تعلیوبت فرستٌذُ یب گیرًذُ کبال ٍ 

، حمَق اًگلستبى آى را از اسجبة هعبفیت شوردُ درّرحبللبّرُ هتظذی الساهی ثِ پرداخت خسبرت ًخَاّذ داشت.  دخبلت لَُ 

 عٌَاى ثِدر شرایطی از اعتظبة  تَاى هیسجت هعبفیت لبثل دفبع خَاّذ ثَد. در حمَق فراًسِ ّن  عٌَاى ثٍِ در حمَق ایراى ًیس 

اعتظبة در طَرتی از  گفت تَاى هیاعتظبة ٍ شرایط آى،  ثر هبّیتاهب در حمَق اًگلستبى، ثب عٌبیت ؛ سجت هعبفیت یبد کرد

عوَهیتی داشتِ ثبشذ کِ تمریجبً  لذری ثِي هعٌب کِ ایط لَُ لبّرُ را دارا ثبشذ، ثذیکِ طرفبً شر شَد هیاسجبة هعبفیت تلمی 

 رَهاهَجت عذم اهکبى هطلك شَد ٍ چٌبى ّوگبًی ٍ ًبگْبًی ثبشذ کِ فرطت ٍ اهکبى جبیگسیٌی دیگراى را )اگرچِ تٌْب در 

 از هتظذی سلت ًوبیذ. (، غیرتخظظی

 

 ، حمَق ایراى ٍ اًگلستبىای جبدُخظَطی، هسئَلیت، هتظذی حول ٍ ًمل  لراردادّبیهبی كلیدی:  واژه
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