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 تكميل ، تعديل قرارداد،صيف قرارداد تو، قواعد و اصول تفسيري، تفسير قراداد:كليديگان واژ

 ، ظاهرية اراد، مكتب اصالت اجتماعي، مكتب اصالت فردي، اثبات قرارداد، تغيير قرارداد،قرارداد
  .ن نيت، حس انصاف، عرف، قانون، طبيعت قرارداد، باطنيةاراد
  

  
هاي  تفسير قرارداد به عنوان يكي از موضوعات مهم حقوق قراردادها در شعبة حقوق خصوصي، در نظام      

اهميت اين موضوع در زمينـة اجـراي تعهـدات قـراردادي،          . ردحقوقي مختلف همواره اهميت خاصي دا     
شـود كـه     هاي حقوقي همانند انگلستان و فرانسه، مـشخص مـي           با تحقيق در نظام   . بر همگان آشكار است   

هـاي جديـدي      نظام تقنيني و قضائي همواره در جهت وضع و تكميل قوانين مربوط به تفسير قرارداد گام               
بررسـي ايـن    . راي قراردادهـا در روابـط خـصوصي اشـخاص كاسـته اسـت             برداشته و از موانع عملي اجـ      

كننـدة آن اسـت كـه بحـث          خصوص قـوانين مـدني، بيـان       موضوع در حقوق ايران و نگرش به قوانين، به        
مربوط به تفسير قرارداد از منظر واضعان دور مانده و صرفاً به ذكر مصاديقي پراكنده در ضمن بحـث در                  

در اين نوشتار، سعي بر آن است كـه بـا تبيـين موضـوع و تطبيـق                  . ه شده است  مورد متون قراردادي بسند   
هاي حقوقي با مصاديق پراكنده در متون قـانوني، فـصلي منـسجم و منـضبط      قواعد و اصول تفسيري نظام 

در باب تفسير قراردادها تنظيم گردد تا عالوه بر رفع خأل موجود در اين زمينه، با رفع ابهام از قراردادهـا                     
 . اجراي تعهدات ناشي از آن نيز كمكي شده باشدبه

 چكيده 
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  مقدمه
 به شمارخصوص قراردادها از زمره مباحث مهم و اساسي حقوق خصوصي  بهحقوق تعهدات و 

گستردگي، تنوع و كاربرد فراوان و نيز دليل اهميت اين شاخه از حقوق خصوصي به . رود مي
شك هدف از انعقاد هر قرارداد  بي. ارتباط مستقيم با نظام اقتصادي در جامعه، واضح و روشن است

مسير اجراي خود براي اين كه قرارداد در . استنيز اجراي مفاد آن و التزام به آثار ناشي از قرارداد 
 مفاد آن واضح و روشن بوده و طرفين، نزاع و اختالفي در مورد شرايط دبه مانعي برخورد نكند باي

نياز به بحث از تفسير قرارداد نيز .  اجراي آن نداشته باشندچگونگياعتبار، عبارات قراردادي و 
 ة اثربخشي آن در رابطكند كه خللي در اجراي مفاد قرارداد و  ميآنگاه ضروري و اساسي جلوه

فردي و اجتماعي طرفين ايجاد شود، در واقع تفسير قرارداد با روشن و آشكار كردن مفاد و 
كند و مقصود   ميعبارات و خواست و منظور طرفين، راه را براي اجراي صحيح قرارداد هموار

  .سازد  ميطرفين را برآورده
در حقوق فرانسه، . گرديده استبررسي هاي حقوقي مختلف  داد در نظامرتفسير قرااز بحث 

 الي 1156 ةماد( مستقل از قانون مدني را به خود اختصاص داده يبحث از تفسير قرارداد مبحث
و نويسندگان حقوقي به تشريح و توضيح آن ) 1991شده به سال   قانون مدني اصالح1164

 باوط به قراردادها و تعهدات مربهاي  كتابدر نظام حقوقي كامن النيز اين بحث در . اند پرداخته
   1.بيان شده است» Interpretation«و » Construction«عناوين 

عوامل  تأثير  به قراردادها، به به متون قانوني راجعبا مطالعه در نظام حقوقي ايران و رويكرد
مصاديق ر كتمركز مواد و نيز ذنبود پراكندگي و ولي ، بريم ميپي ...  قانون و،تفسيري همانند عرف

شده  به اصول و قواعد تفسيري پذيرفتهنداشتن به جاي بيان قاعده از يك سو و از سوي ديگر توجه 
 زيادي اجراي قرارداد كمك ةحقيقت به رفع موانع در زميندر حقوقي مختلف كه هاي  در نظام

فسيري در اين زمينه قواعد و اصول ت بايد  كهشودگردد تا اين تفكر تقويت   ميكنند، باعث مي
شكل » قواعد عمومي راجع به تفسير قرارداد«منطبق با اصول حاكم بر قراردادها گردآوري شده و 

  .گيرد
  :شود  مياين مقاله به شرح زير ارائه چهارچوب ،هدفاين تحقق جهت در 

                                                 
  .:ك.براي مطالعة تفصيلي تفسير قرارداد در نظام حقوقي انگلستان ر. 1

Kim Lawison, 1983. 
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 تفسير ينيز بررسي محدوده و قلمروو در گفتار اول به مفهوم تفسير، ضرورت و هدف آن 
 ،همانند توصيفديگر ر اين قسمت است كه مفهوم تفسير را از مفاهيم مشابه دشود  ميپرداخته 

در گفتار مربوط مشخص خواهد . شود مي  آن مشخصة و محدودنموده تفكيكتكميل و تغيير 
، چه آثاري داشته و  ديگر تفسير و مفاهيم مشابه حقوقييشد كه مرزبندي صحيح بين قلمرو

  .      ديگري، موجد چه مشكالتي خواهد بودكارگيري هر يك از آنها به جاي هب
هاي  آن بر تفسير قرارداد در قالب مكتب تأثير گفتار دوم در مورد نقش منافع فردي و اجتماعي و

تفسير قرارداد آشنا هاي   با مطالعه و تحقيق در اين مكاتب تفسيري با انواع روش1.تفسيري است
در نظام حقوقي انگلستان، روش صحيح و ها  شده و سعي خواهيم نمود تا با بررسي اين روش

  . انتخاب نماييم با اصول و قواعد حقوقي ايرانآن را منطبق 
پرداخته و با باال در گفتار سوم نيز به بررسي انواع ابزارهاي داخلي و خارجي در دو نظام حقوقي 

 تبيين همانا كاربرد آنها تالش خواهيم كرد در نيل به هدف كهچگونگي تطبيق اين ابزارها و 
بخش   كالمةنتيجبراي  .ثر برداريممؤ گامي ،است» قواعد عمومي راجع به تفسير قرارداد«

مطالب مذكور در  ةچكيد قسمت نخست مربوط به نتيجه و :گيري شامل دو قسمت مجزاست نتيجه
مستقل  تفسير قرارداد به عنوان يك فصل ةو قسمت دوم شامل مواد پيشنهادي در زمينباال سه گفتار 

  .خواهد بود در قانوني مدني
  

  مفهوم، ضرورت و هدف تفسير قرارداد: گفتار اول
  مفهوم تفسير قرارداد و تمييز آن از مفاهيم حقوقي مشابه. 1
   مفهوم تفسير قرارداد1ـ 1

اي توضيح دادن و هويدا كردن در باب تفعيل كه به معن» فسر«است عربي از ريشه اي  تفسير كلمه
و ) 361ق، ص .ـ ه1408ابن منظور، ( كشف مقصود از لفظ مشكل ،)113، ص 1362معين، (

آمده است و در فقه نيز ) 446 ، ص 1381حسن، عميد، (واضح كردن و آشكار ساختن معني سخن 
  ).  همان(به معني علمي است كه در توضيح دادن آيات قرآن و احاديث كاربرد دارد 

توان معاني مختلفي براي اين لفظ بيان   مي اين رشتهمختلفهاي  در علم حقوق با توجه به شاخه
 حقوقي ةعنا براي يك قاعدن و بهترين ميتر تفسير به معناي يافتن نزديك، در منطق حقوق. نمود

                                                 
ـ در اين تحقيق، بحث از مكاتب اصالت اجتماع و اصالت فرد و نقش آن در تفسير قرارداد با توجه به رويكرد فردي . 1

براي مالحظه مكاتب تفسيري ديگر از قبيل مكتب تفسير لفظي و تحقيق علمي . اجتماعي قرارداد بررسي شده است
  .18 الي 12، جلد سوم، ص 1383كارتوزيان،.: ك.آزاد ر
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 دادرس با توجه به اين معناي تفسير است كه حل مشكل) 235، ص 1383جعفري تبار، ( .است
 و احراز حكم به عنوان صغري و كبراي كند، بدين منظور دادرس پس از احراز موضوع مي

ي خويش را أ مطلوب را كسب كرده و رة نتيج،كه خود طراحي نموده، با تطبيق اين دواي  قضيه
 . سازد  ميمدلل و مستند

 

 

    
   

در واقع . كند  ميشناسي حقوقي نيز نقش بنيادي ايفا عالوه بر علم منطق حقوق، تفسير در روش
: تفسير در اين حوزه عبارتست از. علم مترادف معنايي با علم هرمونتيك داردتفسير در اين 

در اين تعريف . »گيرد  ميحقوقي به كارهاي  كوششي كه حقوقدان براي درك مدلول نهادي«
شود تا ميزان ارزش آن مشخص گردد و معناي   ميمختلف سنجيدههاي  است كه نهادي در حوزه
تيك حقوقي خود در مقام تفسير يا ناظر به تفسير قانون و مصوبات هرمون. مطلوبي از آن دست آيد
 دادرس ،در تفسير قانون). 14ص  همان،( تفسير قراردادهاي خصوصي ةقواي حاكم است يا دربار

كه خود شامل نظر دارد در پي احراز معنا به روح قانون و عرف و عادات مسلم و وجدان اجتماعي 
در  1. متن قانون باشدةه شايستكند معنايي برگزيند ك  مي سعيومصالح و مفاسد اجتماعي است 

شامل دو  در بحث از قرارداد، تفسير. روابط خصوصي اشخاص نيز تفسير واجد اهميت فراوان است
  :  در معناي اعم، تفسير عبارتست ازاست معناي عام و خاص است كه محدوده معنايي تفسير نيز

در اين . » قرارداد و سعي در رفع آنها با ابزاري خاصتشخيص ابهامات و نواقص موجود در«
 ديگرمعني است كه هرگونه نهاد حقوقي كه موضوعش رفع حجاب و ابهام از قرارداد يا 

گونه كه در بحث بعدي توضيح داده  حقوقي باشد داخل در تعريف تفسير است و همانهاي  ماهيت
، چرا كه به وضوح و وجود دارد تفسيرخواهد شد، نهادي همانند توصيف داخل در معناي عام 

تشخيص ماهيت و «: در معني اخص، تفسير عبارتست از. كند  ميآشكارتر شدن قرارداد كمك
قرارداد و نيز حدوث اختالف در هنگام اجراي قرارداد كه ناشي از اجمال و ابهام هاي  مفاد و طرف

هاي   مرز مشخصي بين خود و نهادتفسير در اين معني است كه محدوده و. »در مفاد قرارداد است

                                                 
اين عوامل در ارتباط با هم به شكل چرخه اي هستند كه قانون براساس آن تفسير شده و اجراي آن در زمان و مكان . 1
  . بهترين نحو ميسر مي گرددبه

 دادرس

 صغري= احراز موضوع
= تطبيق موضوع با حكم

 نتيجه

 كبري= احراز حكم

رأي صادره مبتني 
بر تفسير منطقي 

 دادرس
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ه ئبا تدقيق در تعاريف ارا. كاهد  ميكند و از حدود و وسعت خويش  ميحقوقي مشابه ايجادديگر 
 طرفين ةشده، آنچه در معناي تفسير مهم و اساسي است وصف آشكار كردن و زدودن ابهام از اراد

عبارت از كشف مقصود يا برداشتن تفسير را ) ره(كه شيخ مرتضي انصاري  طوري ه ب،قرارداد است
  ).57انصاري، ص (داند   ميپرده و حجاب از كالم يا عبارات قراردادي و تشخيص قصد متعاقدين

يك از متون  گونه كه در مقدمه ذكر شد، در حقوق ايران تعريف تفسير قرارداد در هيچ همان
در نظام . ه نشده است مستقل نيز به اين بحث اختصاص داديقانوني منعكس نشده و حتي بخش

حقوقدانان و ولي   است،يك از متون قانوني به تعريف تفسير نپرداخته حقوقي انگلستان نيز هيچ
 Lindy Willmot and Sharon Christensen(.اند آراي قضايي اين نقيصه را جبران نموده

and D.r Des Batler, 1996, P. 280( فرهنگ حقوقي Blackدر تعريف تفسير اذعان  
نامه، قرارداد يا  تفسير عبارت از هنر يا فرايند كشف و تشخيص معني يك قانون، وصيت« :دارد مي

 كنندة بيانهر مدرك ديگر و به عبارت ديگر كشف و نمايش معني صحيح هر نكته و عالمتي كه 
بيان  قضايي كشور در ةيكي از حقوقدانان نيز با الهام گرفتن از روي .1»باشدهايي  مضامين و ايده

 مفهوم تفسير قراردادها شامل دو حوزه است، اوالً«:. دارد  مي شمول آن بيانةمفهوم تفسير و حوز
 در پيدا كردن معني 3حقوقي اين كلمات تأثير  دركلمات دخالت دارد و ثانياً 2در يافتن معني

 Lindy Willmot and Sharon( »توجه شود بايد كلمات به قصد طرفين، عرف و عادات

Christensen and D.r Des Batler, op. cit, P. 281 (قضايي نظام حقوقي ةدر روي 
دادگاه اين  .نيز وظيفه دادگاه است كه قرارداد را تفسير كند و به قصد طرفين اثر بخشد الكامن 

. رساند  ميبه كار رفته در متن قرارداد به انجامهاي  وظيفه را با اعطاي معناي متعارف و ادبي به واژه
)David Barler and Colin Padfield, 1998, P. 171(  

مستقيم تعريف طور  به، تفسير مقررات متحدالشكل تجاري 224 ةمريكا مطابق مادادر حقوق 
هايي  تفسير عبارتست از توضيح معني كلمات و اعالم اراده«: دارد  مياين ماده اذعان. استشده 

 كه الزم به ذكر است ).20، ص 1357يالني، سجادي گ(».آوردند  ميوجود كه يك توافق را به
تفسير قرارداد در قانون ولي  ، استدر فرانسه ارائه نشدهتعريف تفسير در قانون تعهدات سوئيس و 

                                                 
1. Interpretation. The art or process of discovering and certaining the meaning of statute, will, 
contract, or other written document. The discovery and representation of the true meaning of 
any sign used to convey ideas. (henry Champbell Blak, black law Dictionary, 15 th Editon,, 
U.S.A Wes Publication, 1983, P. 420). 

   . براي توضيح اين قسمت از تعريف استفاده مي شودInterpretationدر حقوق انگلستان بيشتر از كلمه . 2
  عريف استفاده مي شود براي توضيح اين قسمت از تConstructionدر حقوق انگلستان بيشتر از كلمه . 3



  
  
  
  
  
  

 1389، تابستان 29پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره  فصلنامه /230

الزم «: دارد  مي بيان1156 ةماد. شود  مي شامل1164 تا 1156 ة مستقل را از ماديمدني فرانسه فصل
اكتفا ها  ارداد احراز گردد و به معني ادبي اصطالحقرهاي  است در قراردادها، قصد مشترك طرف

 تفسيري اشاره شده هاي ديگر راهكارگيري عرف محلي و  هبه لزوم بنيز ديگر در موارد  1».نشود
  . مورد اقتباس نويسندگان قانون مدني ايران قرار گرفته استياست كه بعض

ر قرارداد روشن ساختن و  مفهوم تفسيتوان نتيجه گرفت كه مي با توضيحاتي كه ذكر شد،
اجراي صحيح تعهدات براي منعقدكنندگان قرارداد هاي  زدودن ابهام از قرارداد با توجه به اراده

  .است
  

  ) تفسير قراردادةمحدود( مفاهيم حقوقي مشابه ديگرز مفهوم تفسير قرارداد از ي تمي.1-2
توجه داشت كه تفسير با  بايد با توجه به تعيين معاني عام و خاص براي مفهوم تفسير قرارداد،

 عوامل ديگر تغيير شرايط و ، اجراچگونگي ، ماهيت،توجه به معناي خاص خود در نوع
راي  اج نوع قرارداد و اوضاع و احوال حاكم، اجراي تفسيري قلمرودر واقع. داردهايي  محدوديت

ن نهادها با نهاد تفسير  است كه بررسي و تمايز ايدليلبه همين . ندك  ميقرارداد را واضح و روشن
  :ند از اين تمايزات عبارت. ست امهم و ضروري

 به مباحث پيشين، آنچه در تفسير  با توجه2:تمييز تفسير قرارداد از توصيف قرارداد
 مفاد قانوني در ن بدون در نظرگرفتني مد نظر است كشف قصد طرفخاصقرارداد به معني 

 واقع تفسير، ابهام موجود در ارادةدر . است دقرارداتشخيص، مصداق و نوع ماهيت حقوقي 
با اين اوصاف با . كند نه اين كه در پي سنجش عقد با اوامر قانوني باشد  ميمشترك را برطرف

 تفسير قرارداد، توصيف قرارداد عبارتست ةتفكيك شناسايي طبيعت حقوقي و نوع قرارداد از حوز
خاصي هاي  ني ماهيت حقوقي واقع شده را در قالب يع؛تطبيق مصداق واقع شده با مفاد قانوني: از

 آثار ، همخواني بيشتري داشته باشد كهدهد تا با هر يك  مي قرار استگذار مد نظر داشته كه قانون
داند يا فروش   مي مثال، وكالت بالعزل را در انتقال خودرو بيعبراي. همان قالب را بر آن بار كند

هر  در واقع، با اينكه توصيف و تفسير. پندارد  مي ناچيز را هبهملك از سوي پدر به فرزند به بهاي
در بيان وجه افتراق .  جدا از هم هستندة ولي دو مقول،دو به لحاظ كشف از واقع با هم مرتبطند

 ولي تفسير از امور ،اساسي بين توصيف و تفسير قراداد بايد گفت كه توصيف از امور حكمي است
                                                 

1. Art 1156. On doit dans les conventions rechrtcher quelle a ete Ia commune intention des 
parties contractantes, Plutot quede sarreter au sens Iitteral des termes. 
2. Description of contract. 
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ثر است چرا كه حدود دخالت و ميزان نظارت ديوان ؤظ عملي بسيار ماين تفاوت از لحا. موضوعي
كه ديوان عالي كشور به امور موضوعي و اي  گونه سازد به  ميعالي كشور در پرونده را مشخص

 .داند  ميماهوي پرونده رسيدگي ننموده و وظيفه خويش را محدود به بازبيني امور حكمي
كه دادرس انجام ندارد ين وصف، نظارتي بر تفسير قرارداد با ا) 60 الي 57، ص 1383كاتوزيان، (

نمايد و ممكن است قرارداد بيعي را كه مرجع  ميمداخله  ولي در توصيف قرارداد ،داده است
رهن دانسته و نظر قاضي در تطبيق مصداق با قانون را نادرست ،  استبدوي بدان معتقد بوده

  .بپندارد
تعديل قرارداد به معني اتخاذ راه حل جديد در : 1راردادتمييز تفسير قرارداد از تعديل ق

مسير اجراي قرارداد به دليل تغيير اوضاع و احوال و دگرگوني شرايط بيروني با توجه به حفظ 
كه در اي  گونه به. يابد  ميدر اجراي قرارداد نيز گاهي اوضاع و احوال تغيير. توازن اقتصادي است

 بايد در اين حالت است كه. ن شرايط جديد منتفي بوده استهنگام انعقاد قرارداد حدوث اي
 محدودي ة در روابط خصوصي اشخاص حوزمداخلهاين صحيح است كه . قرارداد را تعديل كند

 ولي حاكميت مطلق اراده نيز هر گاه خود را بدون كنترل يابد همانند هر عامل بدون كنترلي ،دارد
بنابراين طرف . دارد رميزل حق و عدالت گام بنهايت در جهت سقوط و تزلدرسركش شده و 

 ةتواند مانع تعديل قرارداد گردد و شرايط جديد را وسيل  نميمنتفع از تغيير اوضاع و احوال
 ،گردد  ميبا اين توضيح، تمييز تعديل قرارداد از تفسير قرارداد واضح .سودجويي خويش قرار دهد

دهد و شرايط قراردادي و   ميخارجي رخاي   حادثهد كهياب  ميچرا كه تعديل قرارداد وقتي ظهور
 مشترك ةدر واقع هر چند قرارداد واضح بوده و اراد. سازد  ميرو هاجراي آن را با مشكل روب

دارد، ولي حدوث شرايط جديد موجب اخالل در اجراي   ميطرفين را بدون هيچ ابهامي بيان
سازد، به   ميرا بين تفسير و تعديل برقراربه اين ترتيب است كه ذهن ارتباطي . شود  ميقرارداد
ل به ئداند هر چند در بيان معنا و مفهوم قا  ميكه تعديل قرارداد را پيرو تفسير قرارداداي  گونه

كند   ميچنين تفسيرسير بدين معناست كه دادرس ابتدا پيروي تعديل از تف. تفكيك و تمايز است
اراده بر آن چه بوده است  تأثير اجرا وچگونگي د و كه قصد مشترك طرفين در زمان انعقاد قراردا

 وجود نيامدن حوادث غيرقابل هو آيا قصد آنان مقيد به دوام وضعيت موجود در زمان انعقاد عقد و ب
 آنان به هنگام انعقاد قرارداد، وقوع حوادث قهري نيز مدنظر قرار ةبوده يا در قصد و ارادبيني  پيش

                                                 
1.Adjustment of contract 
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 ول است كه دادرس با نيت حفظ توازن اقتصادي به تعديل قراردادتنها در صورت ا. داشته است
  ).28، 270، ص 1376، صاحبي (.پردازد مي

  تفسيري تكميل قرارداد نيز از وسعت و قلمرو1:تمييز تفسير قرارداد از تكميل قرارداد
ل يين مسائ، لزومي با تعمناسبهاي  حل آزادي طرفين در انتخاب مفاد قرارداد و تعيين راه. كاهد مي
موارد جزيي و بسنده كردن به نكات اصلي بيني   پيشنبودآنها در واقع با . ي در قرادادها نداردئجز

 مثال، براي. سپارند تا راه حل مناسب را از آن بيابند  ميقرارداد، نكات فرعي و جزيي را به قانون
ردند در اينجاست كه قانون به آو  نمي ولي در توابع مبيع ذكري به ميان،سازند  ميبيع را واقع عقد

  ). 47، ص 1383،كاتوزيان. (دهد  ميهه و راه حل مناسب ارائ طرفين پرداختهتكميل اراد
ذكر كرد، در جايي كه  بايد خودخاص در تفاوت تكميل قرارداد از تفسير قرارداد در معني 

 كرده و قرارداد را دادگاه از عوامل خارجي همانند عرف و عادت يا قانون راه حل مناسب را اخذ
گونه كه در  زيرا همان.  روي آورده است نه تفسير قرارداددادررهاند، به تكميل قرا  مياز نقض

تعريف تفسير قرارداد ذكر شد براي تفسير قرارداد، الفاظ و عبارات قراردادي براي كشف و رفع 
د در جايي است كه قصد كه تكميل قراردا  در حالي، منعقدكنندگان قرارداد استةابهام از اراد

 دست نيامده و ساكت است، بنابراين دادگاه ناچار همشترك طرفين از اظهارات و اوضاع و احوال ب
 قانون مدني، 225 و 220در مواد دقت  با .له نمايدئشود از عوامل بيروني همانند عرف حل مس مي
كميل قرارداد در حقوق ايران يابيم كه عرف و قانون دو ابزاري هستند كه قانونگذار براي ت ميدر

خواهيم پرداخت كه آيا ابزار دادرسي در  مسئله در مباحث آتي بيشتر به اين. مد نظر داشته است
جهت رفع نقص از قرارداد منحصر در دو عامل عرف و قانون است يا عوامل ديگر نظير حسن نيت 

  .باشندرسان دادرس  توانند در رفع نقص از قرارداد كمك  ميو انصاف نيز
بين اثبات قرارداد و تفسير قرارداد استادان  برخي از 2:تمييز تفسير قرارداد از اثبات قرارداد

كه اثبات قرارداد را ناظر به احراز وقوع و مضمون شرايط قرارداد كه  طوري ه، باند قائل شدهتفاوت 
 كه وجود عقد و مضمون دانند  ميپندارند و تفسير را ناظر به موردي  ميجنبه مادي و خارجي داشته

آن از پيش احراز شده و حال دادرس درصدد كشف مقصود طرفين با جستجو در اوضاع و احوال 
مداخله عقد ة انشاي با اين بيان تفسير قرارداد در مرحل). 7، ص 1383 كاتوزيان،(است  خاص آنان

  براي خود پيدانداشته و بعد از احراز قرارداد و اثبات ماهيت حقوقي است كه مجراي عملي
ذكر كرد كه كشف قصد طرفين براي پي بردن به قصد مشترك آنان در انشا و  بايد ليو ،كند مي

                                                 
1. Completment of contract 
2. Proof of contract 
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 يعني كشف مقصود موجب و پيوند ؛ تفسير واقع گرديده استةخلق ماهيت اعتباري، در محدود
ها  فسير ارادهآن با قبول قابل كه موجب پيدايش قرارداد است در محدوده تفسير قرارداد بوده و با ت

بنابراين اثبات همانند تفسير يا توصيف، نهاد حقوقي خاصي نيست و . گردد  ميوجود قرارداد اثبات
 قرارداد ة تفسير در مرحلمداخلةبا اين اوصاف است كه .  تفسير در مورد انعقاد قرارداد استةنتيج

  .رسد  ميموجه به نظر حتي پيش از آن در كشف اراده موجب و قابل،
صورت  ه تفسير را بة گاهي مفسر محدوده و دامن1:يز تفسير قرارداد از تغيير قراردادتمي
گونه  در اين. سازد  ميحدس و گمان خود را نيز وارددر اين بين دهد و   ميآميزي گسترش اغراق

تواند   مي علت اين امر.شود كه غير از معناي حقيقي متن است  ميتفسير معاني ديگري به متن داده
 ة باشد همانند دخيل دانستن عرف در جايي كه ارادپذيرفته شدهارهاي خارجي در غير موارد ابز

 طرفين و سعي در يافتن ةبر امر ديگري دارد يا تفوق مصالح اجتماعي بر ارادطور صريح  بهطرفين 
 يبراي نيل به مقصود تغيير قرارداد و مفاد آن به هر مقصودي كه باشد تفاوتآن معنايي بر اساس 

 ولي تغيير ،تفسير قرارداد كمك در كشف مقصود طرفين دارد. آشكار و بارز با تفسير قرارداد دارد
 تفسير ،از اين روست كه تغيير متن در علم هرمنوتيك. كند  ميقرارداد در جهت عكس آن حركت

متن چرا كه مفسر در ظاهر امر، ) 227جعفري تبار، همان، ص . (نيز ناميده شده است2آميز اغراق
 ولي در اين ،كننده قرارداد پي ببرده نيت و باطن مقنن يا منعقدتا ب كند  ميقانون يا قرارداد را تفسير

كند در   ميجديدي ايجادهاي  دهد كه گزاره  مي فكري خويش را گسترشةقدر حوز راه آن
 ةدر محدودتوجه به اين امر . استنداشته  راها  كه خالق آنها اراده و قصد خلق اين گزاره حالي

و ك طرفين است و از تمامي ابزارها  چرا كه مدار تفسير اراده مشتر،فعاليتي تفسير بسيار مهم است
كند و در متن قرارداد سعي در حفظ   ميبراي يافتن قصد مشترك منعقدكنندگان استفادهها  روش

  .ساختار آن و صريح كردن مقصود دارد نه تغيير معاني و اهداف اين متن
  
  
  
  
  
  

                                                 
1. Change of contract 
2. Extravagant Interpretation 
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  ضرورت و هدف تفسير قرارداد. 2
   ضرورت تفسير قرارداد2-1

اختالفات حاصل از انعقاد قراردادها . طرفين بدون ابهام نيستميان ه  شدتمامي قراردادهاي منعقد
 حقوق تعهدات طرفين، آثار و موضوع معامله، زمينه را براي لزوم تفسير ةدر مورد حدود و دامن

اطالع نبود علت  هاين درست است كه در مواردي ب. سازد  ميتوسط مرجع قضايي آمادهقرارداد 
توانند قراردادي منعقد كنند كه مفهوم عبارات   نميكافي از مقررات قانوني يا تسامح در آن، طرفين

.  شودضروريشود تفسير   مي ولي درمواردي نيز سودجويي افراد باعث،آنان باشدهاي  مبين اراده
راين نارسايي الفاظ و ابهام در متون قراردادي از يك سو، اوضاع و احوال غيرمترقبه از سوي بناب

ديگر و نيز هدف كسب سود نامشروع از سوي برخي از منعقدكنندگان كه با آگاهي از حقوق و 
، موجب بروز گذارند  ميباقي مبهم در قرارداد يتعهدات خويش، آشكارا و با نيت قبلي نكات

 دستگاه قضايي است كه با استفاده از تفسير ةدر اجراي قرارداد خواهد شد و اين وظيفمشكالتي 
خاص خود، موجب رفع ابهام از قرارداد شود و در اين بين با هاي  قرارداد با توجه به ابزار و شيوه

رفع اختالف كند و حتي گاه قرارداد را ديگر رجوع به قصد مشترك طرفين و عوامل قراردادي 
  .اعالم نمايدباطل 
گردد و آن   ميقرارداد مشخصتفسير ، ضرورت وجودي و مراد از لزوم باالدر مطلب دقت با 

  حقوقيةدر واقع كشف ابهام از ميان مفاد سند، خود يك انديش. كشف ابهام در قرارداد است
فين و دارد تا نيروي ذهني خويش را وارد مفاد قرارداد و مذاكرات طر طلبد و دادرس را وامي مي

با اين . مفاد قرارداد كند و ابهامات موجود در متن را كشف و درصدد حل آن برآيدديگر شرايط 

 تفسير قرارداد در

 توصيف قرارداد تكميل قرارداد

 تعديل قرارداد

 اثبات قرارداد

 تغيير قرارداد تفسير قرارداد

تفسير قرارداد در معناي عام، تمام مفاهيم باال را شامل « 
 شود از اين رو بين اين مفاهيم با تفسير رابطة عموم و مي

 »خصوص مطلق حاكم است

رابطة تفسير قرارداد با تغيير قرارداد در «
 »تعلم منطق، رابطة تباين اس
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 مفاد قرارداد يا مذاكرات  وگردد كه جايگاه اصلي تفسير وجود ابهام در سند  ميتوضيح مشخص
ي  يعن فهم معني توسط اشخاص متعارف است؛نيز تفاوت در 1 ابهامةمنظور از واژ. طرفين است

 ، مفاد قراردادها توان تفسير دارندبيشتر با اين رويكرد .كرد بتوان بر يك لفظ معاني گوناگوني بار
وان معاني ت  مي مختلف براي يك عبارت يا شرط مفاد قراردادهاي راهچرا كه در هر صورتي به 
  ).232جعفري تبار، همان، ص (گوناگوني در نظر گرفت

  
  هدف تفسير قرارداد 2ـ2

طرفين در مسير انعقاد و اجراي قرارداد و رفع ابهام از هاي  ير مفاد قرارداد كشف ارادههدف تفس
در واقع . كه عبارات يا بندهاي آن مجمل يا متناقض استاست مفاد و عبارات قرارداد هنگامي 

طرفين قرارداد هاي  هدف تفسير مفاد قرارداد برداشتن موانع در مسير اجراي عقد با توجه به اراده
 هر يك از طرفين را براي ديگري آشكار و واضحهاي  تفسير مفاد قرارداد از طرفي اراده. است
سازد تا عقد استحكام   ميآمده را شفاف عمل  اراده و توافق بهمواجهه،گرداند و از طرف ديگر  مي

 خود در خاصعالوه بر هدفي كه تفسير در معناي . الزم خود ر از حيث حدوث و بقا حفظ كند
. مشابه نيز همانند تفسير پيرو هدفي يكسان هستندديگر كند نهادهاي حقوقي   مياد قراردادها ايفامف

 قانوني ماهيت حقوقي سعي در برطرف ةي طبيعت حقوقي و محدوديدر واقع توصيف با شناسا
 موارتركردن مانع قانوني براي مفاد قراردادها دارد و از اين طريق مسير مفاد قرارداد را براي اجرا ه

تعديل مفاد قرارداد هم با كشف و شناسايي اوضاع و احوال خاص در جهت توازن . سازد مي
تكميل . دهد  مي آنان راه حل مناسب ارائهةاقتصادي منعقدكنندگان برآمده و با توجه به اراد

ي قرارداد نيز كه با مدد جستن از عوامل بيروني همانند عرف و عادت و قانون در جهت اراده ضمن
طرفين موجب رفع نقص از مفاد قرارداد شده و با لوازم و آثار عرفي و قانوني خود در پيوند لوازم 

، باالبا نگرش در مطالب . آورد  ميو آثار ارادي طرفين، اجراي هر چه بهتر مفاد قرارداد را فراهم
ت را نيز در شود كه هدف تفسير در معناي عام خود كه توصيف، تكميل، تعديل و اثبا  ميفهميده
كند كه   نميدر جهت اجراي آن است، حال تفاوتيع ابهام از قرارداد گيرد كشف و رف برمي

موضوع اين ابهام اراده، عبارات مفاد قراردادي يا عوامل خارج از مفاد قرارداد در جهت تكميل 
  .مفاد قرارداد باشد

 

                                                 
1. Ambiguity 
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 و اجتماعي و ميزان پذيرش اين تفسير مفاد قرارداد بر حسب مصلحت فرديهاي  مكتب: گفتار دوم
  مكاتب در حقوق ايران و انگلستان

  داد بر حسب مصلحت فردي و اجتماعيتفسير مفاد قرارهاي  مكتب. 1
 درمي يابيم كه بحث از مكاتب مصلحتي ناشي از هدف 1با رجوع به مكاتب مربوط به حقوق

. سته و به اصالت او معتقدندگروهي هدف حقوق را حمايت از فرد و منافع او دان. علم حقوق است
اينان در واقع به قائل بودن به اصالت فرد، مسير حركتي حقوق را نيز مشخص كرده و آن را گام 

بها دادن به دارد در اين مفهوم آنچه ارزش  2.دانند  مينهادن حقوق در جهت منفعت شخصي
جه به حقوق فردي در تو. شخصيت انساني و حمايت از وي در مقابل ديگران و نيز اجتماع است

. باشد در پيوند 3شود كه زنجيره مكتب اصالت فردي با مكاتب حقوقي فطري  مياين مكتب باعث
هاي  در واقع مكتب حقوق فطري كه رويكردي آرمان گرايانه به علم حقوق دارد، در مقابل ستم

رو اين مكتب  از اين. گرديدها  دفاعي در برابر اين ستماي  حكمرانان در طول تاريخ بنا شد و وسيله
گيرد در ارتباط مستقيم با مكتب اصالت فرد است كه از هدف   ميكه از مبناي حقوق سرچشمه

حاكميت « در روابط خصوصي اشخاص نيز اين گروه توجه به دو اصل 4.شود  ميحقوق ناشي
عدالت «ا داده و به» عدالت معاوضي «هرا تنها ركن اصيل دانسته و ب» آزادي مفاد قراردادها«و » اراده

در بحث از تفسير مفاد قراردادها نيز هدف اولين . داند  نميرا در حقوق خصوصي روا» توزيعي
 با توسل جستن به خود اراده در موجوددادرس را كشف ابهامات موجود در اراده و رفع ابهامات 

ب اصالت فردي در از اين رو ديدگاه مكت. دانند  ميجهت منافع فردي منعقدكنندگان مفاد قرارداد
  :بحث از تفسير مفاد قرارداد به اين شكل است

 آزادي فرد و حاكميت اراده اشخاص ةمفاد قرارداد مفهومي است فردي و صرفا در نتيج) الف
توانند هرگونه كه بخواهند با يكديگر مفاد قرارداد منعقد نمايند و   ميايجاد شده است و آنان

در انعقاد و اجراي قرارداد هر . ملتزم ساختاش  و ارادهتوان برخالف قصد   نميكس را هيچ
. ديخواهد رابطه برقرار نموده و كسب سود نما  ميتواند به هر ميزان و با هر شخص كه  ميشخص

و اصل » اصل حاكميت اراده«مطلق معطوف به طور  بهدر بحث از تفسير مفاد قرارداد نيز توجه 
  .عامل كنترلي استبدون هيچ گونه » آزادي مفاد قرارداد«

                                                 
  .1385كاتوزيان،.: ك.براي مطالعة در مورد مكاتب حقوقي ر. 1
 

2. Individualism School 
3. Natural Law School 

  . به بعد12،  ص )1380ترجمة واحدي،(وكيو،ژرژ دل .: ك.براي مطالعه بيشتر در زمينه مكتب حقوق فطري ر. 4
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در بحث از آثار قرارداد، هر يك از طرفين مفاد قرارداد در فكر ايجاد سلطه بر ديگري است ) ب
. و اين طبيعي است كه هر يك ابزار نيرومندتري در اختيار داشته باشد بر ديگري مسلط خواهد شد

اين خواسته است كه مقررات شوند و به دليل احترام به ملتزم كه در مقابل هم اند  آنان خود خواسته
، تفسير مفاد قرارداد هنگام بروز اختالف نيز. اجتماعي توان نفوذ در آثار مفاد قرارداد را ندارند

 و رفع ابهام را با توجه به قصد است قصد مشترك طرفين در هنگام انعقاد قرارداد  در جهتصرفاً
  .هدد  ميدست آوردن منفعت بيشتر انجام ههر يك از آنان در ب

لي مفهوم عدالت را خود اشخاص وداند،   ميتفسير قرارداد هدف خود را اجراي عدالت) ج
 ديگري تصميم بگيرد، هميشه اين ةاگر كسي دربار«: گويد  ميباره كنند، كانت در اين  ميتعيين

گيرد،   مي خود تصميمة ولي جايي كه شخص دربار،احتمال وجود دارد كه عدالت رعايت نشود
در همين بر اساس  ).79 ص ،1383كاتوزيان، (» .مورد است نه تجاوز و بيدادگري بيگوفرض هر

كارفرما و كارگر با شروطي كه به امضاي هر يك از ايشان ميان ه  شدتفسير قرارداد كار منعقد
تواند از حيث ميزان ساعات كاري و دستمزد و ساير موارد   نميرسيده باشد معتبر بوده و دادرس

  .ف اين توافقات اتخاذ نمايدتصميمي برخال
موجب تحريف و تغيير  عملدر عمل نمايد كه اي  گونه دادرس در پي تفسير قرارداد، بايد به) د

 طرفين و جايگزين كردن منافع ةبها ندادن به منافع و خواست طرفين و قصد و اراد. قرارداد نشود
ه براي انعقاد قرارداد در قصد  موجب خواهد شد كه طرفين از نيت و منظوري كدر عملاجتماعي 
بنابراين در تفسير عبارت و مفاد قرارداد با توجه به كليت سند قراردادي . دور گردند ،اند خود داشته

 اي فق خواست طرفين، به رفع ابهام پرداخته و از عوامل تفسيري اجتماعي بهرهاو بار كردن معاني مو
  .شود برده نمي

پيروان مكتب اصالت اجتماعي قرارداد . لت اجتماعي بنا گرديد، مكتب اصاباالدر مقابل مكتب 
شناسند و معتقد نيستند كه قرارداد نتيجه آزادي اشخاص   ميرا به عنوان يك ماهيت فوق اجتماعي

در اين مكتب ديگر هر شخص آزاد نيست كه با هر شخص و به هر . و حاكميت اراده آنان است
 كسب سود خويش موجب خلل در مصالح ةوسيل بهكه  ريطو هميزاني كه بخواهد معامله كند ب

 انعقادبا قرارداد هرگاه به اين نكته پي ببرد كه رو شدن  هنگام روبهاجتماعي گردد، پس دادرس 
شود بر اضمحالل   ميقرارداد خصوصي موجب تعارض با مصالح اجتماعي و نظم عمومي جامعه

  .ي خواهد دادأ رآن
 يعني ، مكتب اصالت فردراترين ابز  تفسير قرارداد به عاليرا واين مكتب در بحث انعقاد، اج

در تفسير قرارداد نيز . داند  مي كرده و فرض دستيابي به آن را بيهودهردايراد وا» قصد مشترك«
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بيني   پيش اين نكته است كه اشكال موجود در متن را طرفين ياكنندة وجود عبارت مبهم بيان
چگونه ممكن است اين با وجود  .اند  متفاوت از يكديگر داشتهيو يا هر يك منظوراند  نكرده

  دادرس به احراز قصد مشترك طرفين پي برده و ابهام موجود را از بين ببرد؟
گرفته و بر قصد طرفين  انسان متعارف و معقول را در نظربنابراين در تفسير قرارداد، عملكرد

مانند عرف، قانون، انصاف، حسن نيت حاكم بر تفسيري خارج از قرارداد هعوامل  .يابد  ميبرتري
 كه اين اصل را عامل بنيادي در قراردادها و تفسير آن طرحاي   شده و نظريه»اصل حاكميت اراده«

 مقرر 1950اسلواكي سابق مصوب   قانون مدني چك21 ة مادمورددر اين . داند  مي مطرود،كند مي
ن واقع شده است با آ شرايطي كه در ةر شود كه با مالحظتفسياي  اعالم اراده بايد به شيوه«: دارد مي

در موردي كه عمل حقوقي مبهمي براي اجراي . قواعد زندگي سوسياليستي اشتراكي سازگار باشد
هماهنگ با فعاليت ناشي از آن برنامه  بايد باشد، اعالم ارادهموجود  اقتصادي متحد ةيك برنام
  . )18، ص 1383 كاتوزيان، (» .تفسير شود
بر قراردادهاي الحاقي و » اصل حاكميت اراده«پردازان اين مكتب در بيان ايرادات وارد به  نظريه
 و نيز قراردادهاي مربوط به خانواده اشاره كرده و نارسايي اصل فوق را در برقراري ارتباط 1تحميلي
ر و كارفرما تفسير قراردادهايي كه كارگ دادرس در. دارند  مي اشخاص جامعه بيانميانحقوقي 
 طرفين ةكنند به شرايط اجتماعي نظر داشته و نظر عرف و حسن نيت و انصاف را بر اراد  ميمنعقد
بيهوده دانسته است ه در قرارداد  شدبخشد، ادعاي كارفرما را كه مبني بر توافقات حاصل  ميبرتري

ي خود طرفين با كه گوياي  گونه پندارد، به  ميو حفظ مصالح اجتماعي را اراده مفروض آنها
به اين ترتيب، نگرش مكتب اصالت . اند  تمام اين مصالح به انعقاد قرارداد روي آوردهةمالحظ

  :اجتماع در قرارداد و تفسير آن متضمن نكات ذيل است
توانند هرگونه كه بخواهند با همديگر ارتباط   نميقرارداد مفهومي است اجتماعي، اشخاص) الف

منافع خود، منافع اجتماع را تحقق  تأمين ر جهتي گام بردارند كه قبل ازبرقرار نمايند و بايد د
عدالت «در انعقاد و اجراي قراردادها كسب سود شخصي متعاقب سود اجتماعي بوده و . بخشند

    2.پيروي كامل دارد» عدالت توزيعي«از » معاوضي

                                                 
عقدي است كه يكي از دو طرف به علت برخورداري از شرايط و ابزار «: در تعريف قرارداد تحميلي آمده است. 1

  . 88، ص 1380شهيدي،. »كند نيرومندتر خواسته خود را نسبت به شرايط و خصوصيات عقد به طرف ديگر تحميل مي
دولت در توزيع ثروت نقش فعال داشـته و طـرز توزيـع مـشاغل و مناسـب و                  : ن مفهوم است كه   عدالت توزيعي به اي   . 2

در مكتب اصـالت فـردي از عـدالت مفهـوم ديگـري برداشـته مـي شـود كـه بـه آن               . اموال عمومي را مشخص مي كند     
معـامالت نـدارد،    در اين مكتب، عدالت مفهومي جز برابري در تناسب سود و زيان ناشي از               . گويند» عدالت معاوضي «

سـازد و   شود و فراهم مـي  تعيين حقوق بدون توجه به شايستگي و نيازمندي افراد، بايد تعادل بين اموالي را كه مبادله مي      
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 يي جايگزين آندر آثار قرارداد، بحث تسلط منافع شخصي مطرح نبوده و توان اجرا) ب
  .نمايد  ميپيشگيريبنابراين مفهوم تعديل عدالت ظهور نموده و از اضرار به اشخاص . گردد مي
 بلكه دولت در ،كنند  نمي اجراي عدالت، مفهوم عدالت را خود اشخاص تعيينمسيردر ) ج

توزيع ثروت هرچند در روابط خصوصي اشخاص نقش داشته و همواره نظر به تعادل دارد نه 
گزيند كه  رو در تفسير عدالت با كمك گرفتن از عوامل اجتماعي، تفسيري برمي از اين. راجيحت

بيشتر به نفع اجتماع باشد، چرا كه نفع اجتماع همواره در توزيع ثروت با رعايت انصاف گام 
  .كند  ميبرداشته و توازن اقتصادي ايجاد

با اين . جتماعي را به همراه داشته باشدمفاد قرارداد بايد به معنايي حمل شوند كه مصلحت ا) د
باشد معناي موافق با مصالح داشته وصف، هر گاه عبارت قراردادي معني مبهم يا چند معني مختلف 

بيان نگرش به تفسير در نتيجه اينكه . شود  مياجتماعي بر معناي موافق مصالح فردي ترجيح داده
منظور از تفسير قرارداد، رفع : توان گفت  ميمكتب اصالت اجتماعيهاي  آموزه عدالت براساس

براساس مصالح و منافع اجتماعي است كه در اين راه ابزارهاي اجتماعي در جهت  ابهام از مفاد
  .)248، ص 1378قشقايي، (شود   مي فرد متعارف و معقول جامعه استفادهةتفسير اراد
  

  و انگلستانميزان پذيرش مكاتب اصالت فردي و اجتماعي در حقوق ايران . 2
توجه به مباني فكري مكتب اصالت فرد و اصالت اجتماعي حاكي از افراط اين دو مكتب در 

اصل «و » اصل آزادي قراردادها«در مكتب اصالت فرد توجه به . است خودهاي  اعمال نظريه
روابط خصوصي در آن به بوته  تأثير به قدري گسترش يافته است كه اجتماع و» حاكميت اراده

  .وشي سپرده شده استفرام
 اشخاص و آزادي آنها خطرآفرين است، افراط در ة به اراديتوجه بيكه  بايد گفت همچنان

آري، اراده نيز هرگاه خود را بدون ناظر و .يز به صالح نيستنتوجه به فرد و ناديده انگاشتن جامعه 
گفت  بايد .واهد شدخواهي بيش نخ يابد سر به عصيان كشيده و زياده هرگونه عامل محدودكننده

هميشه در ايجاد برابري و عدالت گام برنمي دارد و گاه خود در » اصل حاكميت اراده«كه 
پيروان اين مكتب در بيان برابري تنها اشاره به قصد و . كند  ميسركوبي عدالت نقش اساسي ايفا

 چرا كه ،عدالت نيستتوافق دارند نه برابري اسباب همانند توان اقتصادي و اين به معناي برقراري 
                                                                                                                   

در اعمال حقوقي نيز، معاوضة امـوال ميـان اشـخاص عادالنـه اسـت و      . ها ندارد دولت سهمي در توزيع و سنجش لياقت    
ود بهتر از ديگـران مـي توانـد تـصميم بگيـرد امكـان بـسته شـدن قراردادهـاي           چون هر شخص در مورد سود و زيان خ        

 ).451، ص 1، ج 1385كاتوزيان، ناصر، . (غيرعادالنه نمي رود
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با اين اوصاف، . ندا چنگ مفاسد اجتماعي به يك تكه نان هم قانع اشخاصي هستند كه براي فرار از
دانست، در توافق » اصل حاكميت اراده« تابع دار بزرگ  فقيري بينوا با سرمايهميانتوان   ميچگونه

رقابت اقتصادي در زندگي و  واقع اين اصل براي او سالحي براي زنده ماندن است نه انديشيدن
 نيروي وجدان ي گاه.در تفسير قرارداد نيز بايد از افراط در مود منافع فردي پرهيز نمود. اجتماعي

دادرس در رجوع به قصد مشترك طرفين و تفسير مفاد عقد در جهت منافع فردي طرفين قرارداد 
او برقراري عدالت را در . كند  ميدشود و به او اين ناعادالنه بودن تفسير را گوشز  ميسد راه او

ن در نظر نبوده است و گاهي ي طرفةكه مفاد آن در اراد  در حالي،بيند  مي انصافةاستفاده از قاعد
رعايت اوامر قانوني را بر اراده طرفين برتري بخشيده و آنان را وادار به اطاعت از اين الزامات 

  ).99همان، ص، صاحبي (.كند  مياجتماعي
در روابط خصوصي الن به اصالت حاكميت جمعي ئگرايي مدافعان اجتماع و قا  افراطدر مورد

ابزارهاي اجتماعي و دفاع از كليت جامعه در مقابل فرد امري است مداخلة چند نيز بايد گفت، هر
 ة ولي نبايد به اين منجر شود كه نقش اراد،شود  ميكه موجب بقاي جامعه و حفظ اعتبار آن

 اشخاص ةدفاع از مصالح اجتماعي و تفوق آن بر اراد. رارداد به كلي از بين رودمنعقدكنندگان ق
 ولي خود عاملي براي تبديل ،در روابط خصوصي هرچند سدي در مقابل ثروتمندان جامعه است

 ةدر اجتماعي كه حقوق افراد ارزشمند است، اراد. رود  ميشمار داري غول پيكر به دولت به سرمايه
 ولي در جايي كه خود اين ، كنترلي همچون قانون محدود كرديان با عواملتو  مياشخاص را

توان آسايش ملت   مي جهت مصلحت آن باشد چگونهصرفاً درعوامل كنترلي در اختيار دولت و 
 منعقدكنندگان را ناديده گرفت ةتوان در انعقاد و يا تفسير قرارداد اراد  ميرا تضمين نمود؟ چگونه

  را حاكم دانست؟) انسان متعارف ( شخصي فرضيةو اراد
 ولي ،سنجد  مي جوانب راةدارد و هم  رعايت مصلحت گام برميآري، شخص متعارف هميشه با

 رقابت ة حقوقي رقابت است نه رعايت مصلحت و در عرصةمنظور اصلي طرفين از برقراري رابط
گرايي مدافعان   افراطشود كه از  ميباعثباال توجه در مطلب . خواهي نهفته است نيز حس زياده

 منافع و مصالح فردي ةدهندشده و راهي برگزيده شود كه پيوندمكتب اصالت اجتماعي نيز كاسته 
»  آنةكننديت اراده با توجه به عوامل محدوداصل حاكم«به اين ترتيب است كه . باشدو اجتماعي 

ظهور كرده و موجب خلق قاعده تفسيري منبعث از نظام تلفيقي اصالت فردي و اجتماعي منزلة به 
از طرفي توجه به اصول . شود  مي»تلفيق اصالت فرد و اجتماع«رو به نام مكتب  مكتبي جديد و ميانه

 حاكي از احترام به شخصيت واالي انساني و حقوق فطري الت فرد اصب مكتشدة پذيرفتهاساسي 
اهميت حفظ منافع كننده در كنار اين اصول  طرف ديگر قرار دادن عوامل محدوداوست و از
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ها با قراردادبه اين ترتيب اشخاص در انعقاد . دارد  مياجتماعي و آرامش زندگي جمعي را بيان
طلبي و كسب سود را از دست نداده و هرگونه كه بخواهند اقدام به تنظيم  تبيكديگر حس رقا
 نيز در نظر  اجتماعي راة ولي در برقراري ارتباط حقوقي عوامل محدودكنند،سند خواهند نمود

اعتباري پيمان  اين عوامل محدودكننده، موجب بينكردن كه رعايت اي  گونه  به،خواهند داشت
  .آنها خواهد شد

نظام حقوقي ايران و انگلستان از ، اذعان داشت كه در تفسير بايد با بررسي انتقادي هر دو مكتب،
و تفسير آن به حفظ توازن ارداد قر نگرش به نظام حقوقي ايران در. مكتب تلفيقي بهره جسته است

داند و از   ميسو حاكميت اراده را معتبر شمرده و عقد را تابع آن از يك. فردي و اجتماعي نظر دارد
در . نمايد  ميپيشگيري اشخاص ةسوي ديگر با دخيل دانستن عوامل محدودكننده از سركشي اراد

توان به مستندات زير   ميق فطريبه عنوان اصل اساسي مكتب حقو» اصل حاكميت اراده«قبول 
  :اشاره كرد

داند   مي انسانحق قانون اساسي حاكميت انسان بر سرنوشت اجتماعي خويش را 56اصل ) الف
  .نمايد  ميو تجاوز به آن را به هر وسيله و توسط هر گروهي محكوم

 ايت قانون اساسي حاكميت اشخاص را نسبت به اموال محترم شمرده و از آن حم46اصل ) ب
  .كند مي
 اصيل بودن كنندة بيان» اصل حاكميت اراده«ترين حامي   مهممنزلة قانون مدني به 10ماده ) ج

 قانون 195 و 194 و 191 و 183كه در مواد اي  گونه اراده در خلق ماهيت اعتباري عقد بوده به
اشخاص  ةمدني سبب اصلي تشكيل و اجراي مفاد قرارداد را وجود قصد مشترك و توافق اراد

  .كند  ميذكر
از آن . پردازد  مياز طرف ديگر با بيان اصول و مواد ديگري به اهميت منافع و مصالح اجتماعي

  :جمله
تواند   نميكس هيچ«: دارد  مي قانون اساسي در تزاحم حقوق اشخاص جامعه مقرر40اصل ) الف

 آنچه از اين اصل استنتاج .»د اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهةاعمال خويش را وسيل
شود تعارض حقوق اشخاص در برابر هم و نيز تعارض حقوق و منافع اشخاص با منافع و مصالح  مي

گذار ايران در مواجهه با مكتب اصالت فردي و مكتب اصالت اجتماعي به  قانون. اجتماعي است
 حقوق ةرو محدود  از اين؛داند  مياشخاص خصوصي حفظ حقوق آن را برتر از اجتماع نظر دارد و

 ن محدوده را به اشخاصاز آ تخطي ةشخص را در جامعه ترسيم كرده و اجازهاي  و آزادي
  .دهد نمي
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كند كه اين   ميدر بحث از قراردادها هم تنها هنگامي از حاكميت اراده اشخاص حمايت) ب
 در بيان  قانون مدني975 ةماد. نگرددمنجر  اشخاص و كل جامعه ديگرحمايت به آسيب 

اصل حاكميت اراده و مهار آن سه عامل قانون، نظم عمومي و اخالق حسنه را به هاي  محدوده
در . داند  مياعتبار عنوان حافظان اجتماع تعيين كرده و انعقاد، اجرا و تفسير مخالف با اجتماع را بي

 تكليف نموده  به دادرس1379 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 6 ةبحث اجرايي نيز با وضع ماد
   1. قانون مدني خودداري نمايد975 ةاست كه از استماع دعاوي موضوع ماد

 در بخش پاياني .ست»اصل آزادي قراردادها« حدود كنندة  قانون مدني بيان10 ةدقت در ماد) ج
با نداشتن  بنابراين مغايرت .»اشد نافذ استبكه مخالف صريح قانون ن در صورتي«: اين ماده آمده

  .بخشد  ميكند و به آن دوام  مي است كه اعتبار اين اصل را حفظقانون
كه اي  گونه  قانون مدني در جهت توجه به آثار عرفي و قانوني است، به220 ة مادةمالحظ) د

تعهدات عرفي و قانوني نيز تمامي  تعهدات ارادي به ياشخاص در اجراي قراردادها عالوه بر ايفا
 قانون مدني نيز 224 ةماد. عقاد قرارداد آگاه به اين تعهدات نباشند هرچند در هنگام ان،ندا ملزم

 دخالت عوامل كنندة مداخلة الفاظ قراردادي را حمل بر معناي عرفي دانسته و به اين ترتيب بيان
  .اجتماعي در روابط خصوصي افراد است
فرد و اراده او با شود كه هدف مقنن حمايت از   ميعلومبه اين ترتيب با بيان مستندات قانوني م

به مكاتب نكردن  تلفيقي و توجه ةدادرس با قبول نظري. اجتماعي استهاي   محدوديتةمالحظ
 مند مكتب تلفيقي فردي و اجتماعي بهرههاي  افراطي اصالت فرد و اصالت اجتماع، از آموزه

  :شود  ميگونه عمل بنابراين در تفسير قرارداد اين. گردد مي
ة ماد(تفسير شود كه برخاسته از قصد مشترك طرفين باشد اي  بايد به گونهابهام قرارداد ) الف

  ). قانون مدني194و 191، 10
 فرد متعارف و معقول در ةهر گاه طرفين در رفع ابهامات قراردادي ناتوان باشند، تفسير اراد) ب

طور مثال   به.ردگي  مينظر قرار اند، مد انعقاد قرارداد با همان شرايطي كه طرفين قرارداد داشته
مواد (شود هر چند كه در قرارداد ذكري از اين تعهدات نشده باشد   ميتعهدات عرفي بر طرفين بار

  ). قانون مدني221 و 220و  356

                                                 
عقود و قراردادهايي «:  قانون آيين دادرسي مدني بيان مي دارد6درخصوص توجه به منافع و مصالح اجتماعي مادة . 1

  .»ق حسنه باشد كه مغاير با موازين شرعي است، در دادگاه قابل ترتيب اثر نيستكه مخل نظم عمومي يا برخالف اخال
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قانوني درباره قصد مشترك رعايت گشته و شروط مخالف با اين هاي  محدوديت) ج
  ). قانون مدني975 ةماد(گردند   ميحذفها  محدوديت

پيشگيري از داللت آن معنا بر لفظ داشته باشد مخالف مصالح اجتماعي با اه لفظ معنايي هر گ)د
بنابراين دادرس در پي احراز معناي ديگري . چند كه معنا، مطابق قصد طرفين باشد شود هر مي

 اشخاص نيز نزديك باشدهاي  آيد تا به صحت عقد حتي االمكان خللي وارد نيامده و به اراده برمي
  1.) قانون مدني223 ةماد(

موجود با ابزارهاي تفسيري همانند عرف، حسن نيت و اصول هاي  فسير قرارداد خألدر ت) هـ
  ). قانون مدني221و  356مواد (گردد   مياخالقي جبران شده و قرارداد تكميل

 در تطبيق معنا بر لفظ نيز هر گاه دو معنا وجود داشته باشد كه يكي برخاسته از ابزارهاي) و
 كه طرفين مد نظر برگزيداجتماعي و ديگري برخاسته از قصد مشترك طرفين باشد معنايي را 

 و 191 و 10 مواد(اند، ولي اين گزينش منوط به عدم مغايرت با منافع اجتماعي خواهد بود  داشته
  ). قانون مدني975

ر اهميت دادن به اراده توان به اين نكته پي برد كه دادرس در كنا  ميدر نظام حقوقي انگلستان نيز
گزيند كه   تفسيري را برمي،اهداف آنها در تفسير قرارداد تأمين و قصد طرفين در انعقاد قرارداد و

 ,Smith and Keenans, 2001(. مضر به حال اجتماع نيز نباشد منافع فردي، تأمين عالوه بر

P. 326 (بايد بين دو نكته اساسي به اين ترتيب دادرس در مواجهه با يك قرارداد و تفسير آن 
  :پيوند برقرار نمايد

منافع و انتظارات فردي  تأمين تفسيري نمايد كه برخاسته از قصد مشترك بوده و در جهت) الف
   )Joseph Chitty, vol. 1, 2004, P. 10-12(.  از نتيجه قرارداد باشدهاآن

گز اجازه ندهد كه در به آنان هرجزاي جامعه پنداشته و ي از ائطرفين قرارداد را به عنوان جز) ب
تفسير قرارداد، مخالفت  درواقع در. منافع فردي، هنجارهاي اجتماعي را ناديده بگيرند تأمين جهت

 با الزامات و هنجارهاي اجتماعي را مد نظر قرار داده و تفسيري را برگزيند كه عالوه برنكردن 
  )Ibid( .باشدمنافع اجتماعي نيز  تأمين منافع فردي، در جهتتأمين 

با برقراري تعادل و توازن بين نكات مزبور، تفسير قرارداد به معناي پي بردن به قصد مشترك 
اجتماعي و احترام به عوامل هاي  آنان با در نظر گرفتن محدوديتهاي  طرفين در جهت خواسته

                                                 
.   اي تفسير شود كه به صحت بيانجامد نه به بطالن گونه قرارداد بايد به: دارد قاعدة تفسيري رومي در اين مورد بيان مي. 1

Poturs ut ualeat quam ut preat.  
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ي با يكديگر  و اصالت اجتماعيمكاتب فردهاي  بنابراين در تفسير قرارداد، آموزه. اجتماعي است
  :دارند تا با توجه به مواد زير به رفع ابهام از قرارداد بپردازد  ميتلفيق شده و دادرس را وا

  تفسيري را به عمل1به كشف قصد مشترك طرفين پرداخته و براساس شروط قراردادي) الف
 و همود توجه ن3و شروط ضمني 2 شروط صريحتماميدر اين بين به . نظر آنان است آورد كه مد مي

در واقع تمامي مفاد . طرفين قرارداد باشد ةدهد كه مطابق با اراد  ميبا هم پيونداي  آنها را به گونه
 در نظر گرفته شده و هدف اساسي، حل اختالف منعقدكنندگان قرارداد 4سند و محتويات آن

 .G.H. Treitel, 1995, P. (نافع مشترك آنان استبراساس خواست مشترك و در جهت م

175(  
قانون برخي از قراردادها را از بدو . دهد  ميدر تفسير قرارداد به قوانين موضوعه اهميت) ب

 براي) Daivid Barker and Colin Padfield, Op.Cit, P. 145(داند   ميانعقاد باطل
و  تمام قراردادهاي مربوط به قمار«: دارد  مي، اذعان18455 قانون قمار مصوب18 ةمثال ماد

،خواه شفاهاً و خواه كتباً منعقد شوند باطل و بالاثر خواهند بود و هيچ ادعايي براي بندي شرط
ي كه به دست ثالثي سپرده شده تا ئ قمار، يا اشياةاسترداد وجه يا چيزهاي باارزش مورد ادعاي برند

امه يا هاي قانوني يا انصاف قابل اق  قمار بدهد، در دادگاهةبندي آنها را به برند پس از وقوع شرط
  . »استماع نخواهد بود

به نظر اجتماع و نمايندگان آن احترام  بايد بنابراين در رجوع به قرارداد و تفسير آن، دادرس
از اين روست كه توافق اشخاص براي انعقاد . گذارد و در جهت حفظ منافع عمومي گام بردارد

اي مربوط به روابط جنسي هو نيز قرارداد6قراردادهايي كه براي ارتكاب جرم يا تخلفات مدني
و دادرس در تفسير اين معتبر نبوده اند  مطابق قوانين موضوعه باطل اعالم شدهكه  7نامشروع
. ه راهي را خواهد پيمود كه به بطالن قرارداد بيانجامدها، به دليل مخالفت با قوانين آمرقرارداد

)Simth and Keenans, Op.Cit, P. 327(  
 تفسير شود كه كه به يدر جهت بايد نين موضوعه و احترام به آنها، قراردادعالوه بر رعايت قوا) ج

با اين وصف، چه در زمان انعقاد قرارداد و چه در زمان اجراي . نشود وارد اي نظم عمومي لطمه

                                                 
1. Contractual terms 
2. Express terms 
3. Implied terms 
4. Consents of contract 
5. The Gambling Act 1845 
6. Contracts to commit crimes or civil wrongs. 
7. Contracts involving sexual immorality 
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شود و   ميمومي باشد آن شرط از قرارداد حذفاه شرط قراردادي آشكارا مخل نظم عآن، هر گ
ندرج شود كه حذف آن موجب اخالل در روابط كلي طرفين گردد، كل ماي  اگر شرط به گونه

  )Ibid, P. 327-328( .قرارداد باطل و بالاثر خواهد شد
عالوه بر رعايت قوانين موضوعه و نظم عمومي اعمال شده از سوي قضات، در تفسير ) د

تواند در معني دادن  ي نماز اين رو هيچ شخصي. قراردادها، قواعد اخالقي نيز بايد مدنظر قرار گيرد
. به الفاظ، معنايي را برگزيند كه مخالف با اصول و قواعد اخالقي پذيرفته شده در جامعه است

بنابراين در تفسير قراردادهاي مربوط به نامزدي و ازدواج، معنايي برگزيده خواهد شد كه عالوه بر 
. نزند لطمه به حرمت خانوادگي در عملتبيين مشترك طرفين، با اصول اخالقي نيز سازگار بوده و 

)Ibid, P. 327(  
گردد كه نظام حقوقي انگلستان همانند نظام حقوقي ايران،   مي، مشخصباالبا نگرش در موارد 
در اين نظام بها دادن به قصد مشترك طرفين و سند ابرازي آنان .  استفتهمكتب تلفيقي را پذير

توافق كنند نبايد بر اموري هايشان   بيان خواستهامري اساسي است، ولي اشخاص در تنظيم روابط و
مشروعي انعقاد يابد، آثار كلي گاه قرارداد غيربنابراين هر. دنشو  مياعتباري قرارداد موجب بيكه 

 ةتواند براي ايفاي اجباري آن توسط طرف ديگر اقام  نمييك از طرفين آن اين است كه هيچ
شود كه نظام   ميبا اين وصف، مشخص.  بوده استدعوي نمايد، چرا كه قرارداد از اصل باطل

هر دو هاي   نگريسته و از آموزهياجتماع ـ  فرديامريحقوقي انگلستان نيز به قرارداد به عنوان 
  . برد  ميمكتب اصالت فرد و اجتماع بهره

  
  ابزارهاي تفسير قرارداد در حقوق ايران و انگلستان: گفتار سوم

، رو تفسير قرارداد و نقش مكاتب اصالت فردي و اجتماعي در آنپس از آشنايي با مفهوم و قلم
در اين قسمت از مقاله به بررسي ابزارهاي تفسيري كه ريشه در مفهوم فردي و اجتماعي قرارداد 

 مكاتب تفسيري علت وجودي ابزارهاي مختلف تفسيري بوده و در واقعدر . شود  ميدارند پرداخته
  .ندشكل گرفتن آنها نقش اساسي دار

همانند مكتب ديگر و همچنين مكاتب تفسيري 1با نگرش به مكتب حقوق فطري و اصالت فردي
، از اين رو. خوبي نمايان است  نقش ابزارهاي برخاسته از خود قرارداد در تفسير آن به2تفسير لفظي

                                                 
.: ك.براي مطالعه در مورد مكاتب حقوق فطري و اصالت فردي و تأثير آنها در روابط خصوصي اشخاص ر. 1

  .456 الي 443 و 137 الي 44، جلد اول، ص 1385ن، كاتوزيا
  .17 الي 12همان، جلد دوم، ص .: ك.ها و شرايط اعمال اين مكتب تفسيري ر براي مطالعه در مفهوم، ويژگي. 2
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بيعت سو و ط كنندگان در تنظيم قرارداد از يكة منعقدبررسي مفاد و عبارات قراردادي و نقش اراد
خود را وامدار ، دو ابزار مهم تفسيري است كه در تشكيل، و مقتضاي خود قرارداد از سوي ديگر

با قرارداد به مفهوم فردي آن توجه نموده  مواجهه دادرس در  با اين بيان.دانند ميذكرشده  مكاتب
مقتضاي عقود و آثار و )  ظاهرية باطني و نظريه ارادة ارادةنظري(احراز اراده هاي  و با توجه به شيوه

  .پردازد  ميخاص آنها به رفع ابهام موجود در اراده مشترك طرفين و مفاد مندرج در سند قراردادي
مكتب اصالت اجتماعي و ، دولتي ـ  از قبيل مكتب تحققي اجتماعي1يبا توجه به مكاتب اجتماع

عي در تفسير قرارداد  عوامل اجتمامداخلة به 2زادكاتب تفسيري همانند تحقيق علمي آهمچنين م
هاي برخاسته از متن قرارداد و  با قرارداد عالوه بر بررسي ابزارمواجههمحكمه در . شود  ميپي برده

به ابزارهاي خارج از قرارداد نيز توجه كرده و با ياري جستن از آنها به ،  آنةدهند  تشكيلأمنش
: ند ازا اين ابزارها عبارت. پردازد مي  اشخاص و عبارات مبهم و ناقص قراردادةتفسير و تكميل اراد

با اين . انصاف و اصل حسن نيت، عرف قراردادي، )تفسيري و تكميلي، اعم از قانون امري(قانون 
ابزارهاي برخاسته از خود قرارداد و ابزارهاي خارج از  :ابزارهاي تفسيري را به دو گروه وصف

  :داريم  ميداد بيانقرارداد تفكيك كرده و نقش هر يك را در تفسير قرار
 

  بررسي ابزارهاي تفسيري برخاسته از قرارداد. 1
   مشترك طرفين قرارداد ة اراد1ـ1

 طرفين ةاراد شود كه در بحث از تفسير قرارداد  ميبا دقت در مفهوم تفسير و تعريف آن مشخص
ري نقش اساسي و محو، و قصد مشترك آنان در انعقاد قرارداد و تعيين حدود تعهدات طرفين

غايت اصلي و ، چرا كه روشن كردن و زدودن ابهام از قصد طرفين و رسيدن به خواست آنان، دارد
ترين عامل از عوامل تفسيري اراده   مهمههمين است كاساس بر . هدف اساسي تفسير قرارداد است

در عقد اساس و بنيان خود را مرهون آن دانسته و به سرچشمه و مص، در واقع. است و توجه به آن
  .خود در بحث از تفسير ارزشي خاص قائل است

حقوقي بحث و بررسي هاي   باطني به عنوان دو ابزار تفسيري در نظامة ظاهري و ارادة ارادةنظري
و نفساني اشخاص در دارند كه ارتباط توافق باطني   مي باطني اذعانةطرفداران اراد. استگرديده 

                                                 
 .418 الي 240همان، جلد اول، ص .: ك.براي مطالعه در مكاتب حقوقي اجتماعي و دولتي ر. 1
  : و21 الي 18همان، جلد دوم، ص .: ك.لمي آزاد ربراي مطالعه در مكتب تحقيق ع. 2

Corbin (Arthur Linton), Corbin on Contract, Vol. 1, Common Law Library, 29 Edition, 
U.S.A, West Publication, P. 272. 
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 ابراز اراده ة، وسيل آن استشرايطديگر  حدود و كنندة انپيوند با يكديگر عامل موجد قرارداد و بي
در مقابل طرفداران .  واقعي طرفين بوده و اصالت ندارندةنيز به عنوان عامل خارجي و مبرز اراد

كنندگان است و ة ظاهري و اعالمي منعقدمعتقدند كه مبناي تشكيل قراردادها ارادظاهري  ةاراد
 واقعدر . ثيري در قراردادها نداردأتون ابراز در عالم خارج وجود قصد انشايي باطني اشخاص بد

 هر ،ل شودئ ارزش قا،اگر حقوق براي اموري كه در ذهن ايجاد شود و در اجتماع اثرگذارند
.  ديگري تصميم بگيردايتواند با تصميمات خود در درون و ضمير خويش بر  ميشخص

  ).165-161، ص 1384كاتوزيان، (
مبين اين نكته است كه ، خصوص قانون مدني بهرسي قوانين مربوط به قرارداد بر، در حقوق ايران

 باطني و توجه به نيت و قصد ة همانا اراد، نظر است مدآنچه به عنوان اصل در طريق احراز اراده
 ظاهري پذيرشي در حقوق ايران ةشود كه اراد ن نميآولي اين امر مانع از ، دروني اشخاص است

دادرس در برخي موارد تفوق و برتري را به اراده ظاهري اشخاص داده و دليل ، يآر. نداشته باشد
بلكه مكمل اراده باطني در ،  ظاهري نه به عنوان يك اصلةاراد بنابراين .پذيرد  نميخالف آن را نيز

 باطني اشخاص به عنوان اصل در ةدر بيان نفوذ اراد. رسان است رفع ابهام از اراده طرفين كمك
  :هستندمهم رداد داليل زير قراتفسير 
توجه در .  باطني و واقعي اشخاص استة تحقق عقد در عالم اعتبار منوط به وجود اراد)الف

  .ستاين ادعاتأييد  قانون مدني و برقراري ارتباط با قسمت اخير آن 191 ةقسمت اول ماد
در همين . ده است باطني اشخاص توجه شةنيز به حاكميت ارادها  در بحث از توافق اراده) ب
 اين امر كنندة  قانون مدني بيان191 ة قانون مدني و تطبيق آن با ماد194 ةتوجه به منطوق ماد جهت
به نحوي كه احد طرفين همان عقدي را ... «:  قانون مدني آمده است194ة در قسمتي از ماد. است

انشا با توجه به مفهوم آن و معناي قصد » ...قبول كند كه طرف ديگر قصد انشاي آن را داشته است
  . باطني اشخاص استةاراد،  قانون مدني191 ةدر ماد
گذار قرار گرفته است توجه به   اراده نيز آنچه مد نظر قانونةكنند  مخدوشلدر بحث از عوام) ج
رضاي حاصل در «دارد   مياشعارجهت  قانون مدني در همين 199 ةماد. است باطني اشخاص ةاراد
شود   مي با بررسي مفاهيم اشتباه و اكراه مشخص،». نفوذ معامله نيست موجبا اكراه اشتباه يةنتيج

كه اين مفاهيم وابستگي تام به قصد باطني اشخاص داشته و با رجوع به نيت و قصد دروني 
عقد در عالم  تأثير  قصد و رضا كشف شده و مانعةكنند اشخاص است كه اين عوامل مخدوش

  ).78همان، ص ، صاحبي(. شوند  مياعتبار
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 ة باطني بر ارادةبررسي آثار قرارداد نسبت به طرفين و اشخاص ثالث نيز حاكي از تفوق اراد) د
مگر اين كه در وقع ... كند  ميكسي كه معامله «: قانون مدني آمده است196 ةدر ماد. ظاهري است

يا بعد خالف آن «ه قيق در جملبا تد، عقد خالف آن را تصريح نمايد يا بعد خالف آن ثابت شود
 واقعي مشخص شود كه ةشود كه هرگاه بعد از قرارداد با رجوع به اراد  ميمشخص »ثابت شود

 ولي در زمان انعقاد عقد اين امر را ابراز ،شخصي كه معامله را به قصد شخص ديگري انجام داده
  1.ر نشده استمعامله براي همان شخص خواهد بود كه نامي از وي در قرارداد ذك، نداشته است

 باطني به ةاز پذيرش اراداي   قانون مدني نيز نمونه218 ة صوري موجود در مادةنهاد معامل) ـه
پي ببرد كه دادرس به صوري بودن معامله براي اين. عنوان اصل در انعقاد و تفسير قرارداد است

 يك توافق جز رجوع به قصد واقعي طرفين ندارد چرا كه قصد ظاهري آنان حاكي ازاي  چاره
  .صحيح است

  :گذار بوده است نظر قانون  ظاهري و نقش آن در تفسير قرارداد نيز مدةارادبا اين وصف 
بررسي .  ظاهري داده استة تفوق را به اراد،در بحث از بيع اموال غيرمنقول قانون ثبت) الف

 ظاهري ةرو اراد يناز ا .ديگر استبر  قانون ثبت حاكي از برتري سند قرارداد 48 و 47 و 22مواد 
  .شود  نمينظر بوده و خالف آن پذيرفته مد، شده در سند بيان
 قانون مدني در بيان اين تفوق، 1292 ةماد.  ظاهري استةدر اسناد رسمي نيز اولويت با اراد) ب

 ي عبارات و مفاد سند ارزشرايسموع ندانسته و بمرا در مورد اسناد رسمي  ادعاي انكار يا ترديد
  .ل استئخاص قا

 ظاهري ةحمل الفاظ بر معاني عرفيه نيز از زمره داليل و مستندات مربوط به پذيرش اراد) ج
كه در اند  ون مدني برخي از نويسندگان اذعان داشتهن قا224 ةرو در استنباط از ماد از اين. است

داد و ترجيح و به معناي معتبر دانستن مفاد ظاهري عرفي قرار،  قانون مدني224 ةتوجه در معناي ماد
تواند ادعا كند كه معني  از طرفين قرارداد نميديگر  باطني است و هيچ ة ظاهري بر ارادةتفوق اراد

وي نبوده است و محكمه نيز حق عدول از معناي ظاهري مقصود ظاهري و عرفي الفاظ قرارداد 
فت كه معناي عرفي ولي بايد گ، )92قشقايي، همان، ص ( قرارداد را از طريق تفسير نداردعبارات 

صد مقگيرد كه مغايرت آن با   ميالفاظ تا زماني معتبر بوده و مالك عمل دادرس در تفسير قرارداد
 باطني مغايرت معاني به كار رفته در ةهرگاه با رجوع به ارادبنابراين . واقعي اشخاص محرز نباشد

                                                 
كاتوزيـان،  . در حقوق ايـران دانـست     » وكالت ظاهري « را مصداقي از تئوري      196توان مادة     به نظر برخي استادان مي    . 1

  .327 و 314، جلد دوم، شماره 1383
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 شد كه برخاسته از قصد شك معنايي برگزيده خواهد بي،  عرف احراز شودباقصد واقعي طرفين 
برگزيدن معناي عرفي بر معنايي كه برخاسته از . مشترك و واقعي طرفين است نه معناي عرفي آن

 . اشخاص در تفسير قرارداد نداردةكنندگان قرارداد است معنايي جز بها ندادن به ارادة منعقداراد
اعي در كمك به آن واجد  آن هدف واالي تفسير بوده و تمام عوامل اجتماحرازاي كه  اراده

  .شوند  ميارزش شناخته
كه اند  كرده استنباط،  قانون مدني و نقش اصل صحت در قراردادها223 ةبرخي با استناد به ماد

رو از   از اين، ظاهري و اصالت دادن به مفاد ظاهري قرارداد استة اراددليل بر اعتباروجود اين ماده 
صاحبي، همان، ص  ( باطني دانسته شده استةتري آن بر اراد ظاهري و برةزمره داليل پذيرش اراد

 ة ظاهري ندارد چرا كه هرگاه توجه به ارادةاصل مزبور داللتي به نفوذ ارادرسد  ر ميظبه ناما  ،)80
 باطني آنان ة ولي با رجوع به اراد،ظاهري اشخاص در قرارداد منجر به بطالن عمل حقوقي شده

 223 ةداد و مستند حكم هم همان مادحكم به صحت قرارداد ايد ب، صحت قرارداد استنباط شود
  قانون مدني را نيز225 ةهمچنين وجود تعهدات عرفي مندرج در ماد. قانون مدني خواهد بود

بنابراين استدالل .  باطني دانستة ظاهري و برتري آن بر ارادةتوان از زمره داليل پذيرش اراد نمي
 ظاهري اعالمي نيز فراتر رفته و ةگذار از مرز اراد كه قانونت نادرست اسبرخي از حقوقدانان 
 ذكر در ةطرفين واقع نشده به منزلميان   و عادت مرسوم بوده و در قرارداداموري را كه در عرف

اين ماده در بيان برتري . )79همان، ص ( .ته استعقد و در رديف اراده ظاهري و اعالم شده دانس
طني نيست بلكه نگرش در رويكرد اجتماعي قرارداد و اهميت عوامل  باة ظاهري بر ارادةاراد

 اين است كه تعهدات عرفي در جهت تكميل تعهدات كنندة اجتماعي در قرارداد را رسانده و بيان
 ظاهري و باطني اجتماعي در قرارداد است و ارتباطي با ارادههاي  قراردادي ناشي از ورود نظريه

  .ندارد
. گردند مي استفاده در محكمههاي تفسيري اراده باطني و اراده ظاهري هر دو نتيجه اينكه ابزار
 ة باطني و واقعي طرفين قرارداد است و در تعارض بين ارادةبها دادن به اراد، در اين بين اصل

 ي برتري بخشيده و با در نظر گرفتن ظاهرة باطني را بر ارادةر ارادمفس، ظاهري و باطني اشخاص
  .آورد  مي قرارداد و رفع ابهام از آن رويآن به تفسير

 آثار ةترجمابتدا بر اثر در در اين كشور . ديگر استاي  گونه  بهوضعدر حقوق انگلستان 
در تفسير قرادادها وارد شده و » اصيل بودن قصد واقعي« تئوري 1»پوتيه«نويسندگان فرانسوي چون 

                                                 
1. Pothier 
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  ولي، باطني طرفين نداشته بودةبه ارادجز رجوع اي  دادرس در احراز قصد مشترك طرفين چاره
 ,Peter March  (اين تئوري در حقوق جديد انگلستان به عنوان اصل ديگر قبول نگرديده است

1994, P. 220( .ر واقع وجود تئوري اصيل بودن قصد واقعي طرفين در دوران كهن مربوط به د
 به شكل پيشرفته امروزي وجود در زماني كه زندگي اجتماعي. معادالت معمولي مردم بوده است

پذير  جيهورجوع دادرس به قصد باطني طرفين ت، نداشته و تكنولوژي در جامعه رخنه نكرده بود
گسترش صنعت و تكنولوژي نخست  ؛علت اين اصل به دو دليل از بين رفته است ولي امروزه ،بوده

زيستي و نزديكي از يك طرف موجب پيچيدگي روابط اجتماعي شده و از طرف ديگر از هم
بنابراين با صنعتي شدن جوامع كه موجب ايجاد زندگي مصنوعي ، كاهد  مياشخاص نسبت به هم

يك تكنولوژهاي  اه خود را به ارتباطنزديك عاطفي و بشري جايگهاي  ارتباط، شود بشري نيز مي
 در روابط خصوصي مجال تفكر بيشتر را به المللي بين وجود قراردادهاي پيچيده و دوم. داده است

 ها توجه نمايد دهد كه تنها به ابراز اراده  ميي قراريدادرس نداده و او را در سمت و سو
  .)79قشقايي،همان، ص (

يك اصل در حقوق انگلستان امري منزلة  باطني به ةامروزه ديگر پذيرش اراد، با اين وصف
كار برده شده توسط طرفين قرارداد  همفاد سند و عبارات بشود   ميو آنچه بها داده، است مطرود

معطوف شدن محاكم به اراده ظاهري و . )Peter March , OP.Cit , Page 22-23 (است
، در اين كشور.  دارد انعقاد آنهاچگونگيجايگزيني آن با اراده باطني ريشه در شكل قراردادها و 

شوند برخي از اين قراردادها بايد با سند رسمي  مي قراردادها از نظر شكل به چهار گروه تقسيم
گروه سوم قراردادهايي هستند كه بايد سند نوشته  2، و برخي ديگر بايد مكتوب گردند1منعقد شوند

  . 4توانند منعقد گردند  ميقراردادهايي هستند كه به هر شكل و آخرين گروه 3باشندداشته 
بنابراين . تغيير يابد) لفظي(تواند با دليل شفاهي  مي كلي بر اين است كه قرارداد مكتوب نةقاعد

داشته در قراردادهاي مكتوب چه با سند رسمي يا سند عادي و نيز قراردادهايي كه اسناد نوشته 
  طرفين قرارداد با توجه به اسناد و عبارات است و محكمهرك مشتةكاوش براي يافتن اراد، باشند
شود كه آنچه در   ميو به قصد باطني افراد پي ببرد و چنين فرضتواند اسناد را ناديده گرفته  نمي

در  )Antony Downes, 1993, P. 220-221(است   واقعي طرفين نيزةسند ذكر شده اراد

                                                 
1. Contracts required to be made by deed. 
2. Contracts required being in writing. 
3. Contracts to be evidenced in writing. 
4. Parol or written contract. 
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 Evan Mc(گيرند  مي متعارف و ادبي كلمات مد نظر قرارمعنايرجوع به سند نيز 

Kendrick,2000,P.193.(  
 باطني ةبه اراد،  ظاهريةقصد مشترك با ارادنبودن احراز ه دليل بدر برخي از موارد اين با وجود 

  :مثالبراي شود   ميآن استفادهنيز بها داده شده و از 
 براي نشان دادن عرف تجاري يا رسم بازرگاني و نيز توضيح ابهام پنهان و اثبات شروط )الف

 David(  استه شدهپذيرفت، دليل شفاهي نشده استبيني   پيشرارداد صريحاًضمني كه در ق

Barker and Colin Padfield, Op.Cit, P. 171-172(.  
ادعاي خود را به اثبات رساند  بايد  كسي كه مدعي است در انعقاد قرارداد اشتباه كرده است)ب

 به قرارداد منعقد شده بهايي، ثر را دريابدؤو محكمه هرگاه با رجوع به قصد باطني شخص اشتباه م
در اساس سند امضاشده نخست ن براي رهايي از مسئوليت بايد ثابت شود كه بنابراي .دهد نمي

كننده بايد ثابت  اشتباهدوم كننده قصد امضاي آن را داشته است و متفاوت از سندي است كه امضا
 سند ايكه اگر محتو بايد ثابت نمايدسوم ده است و نمودقتي امضا  وي غفلت و بيرنمايد كه از 

  ).H Treitel, Op.Cit, P. 303( آورد  نميامضا سند رويي شد وي به  ميآشكار
  نمايدپيشگيريحقوقي قرارداد  تأثير  ازتواند  ميوقوع اكراه يا اعمال نفوذ ناروا در قرارداد) ج

)Smith and Keenans, Op.Cit, P. 283( .طرفين بايد فارغ از ، هنگام انجام مذاكرات
دادرس با احراز اين نكته كه ، بنابراين در تفسير قرارداد. هرگونه تهديد يا اعمال غيرموجه باشند

لزل زحقوقي قرارداد را مت تأثير ،طرف مدعي واقعاً مكره بوده يا فشاري ناروا بر وي وارد شده
با رجوع به قصد باطني و مذاكرات ، مشخص است كه براي پي بردن به اين امور. خواهد ساخت

وقوع يا عدم وقوع اكراه را ، مكره در انعقاد قرارداداص از قرارداد و اوضاع و احوال خپيش 
  .دهد  ميتشخيص

بنابراين هرگاه طرفين ، قراردادهاي خالف نظم عمومي و قوانين انگلستان باطل و بالاثرند) د
 ولي در باطن برخالف ،و قراردادي سالم منعقد كننددارد قرارداد و سند آن به ظاهر حسن نيت 

به توافق به عمل آمده بهايي ، دادرس با احراز قصد باطني آنان، ه گام بردارندقوانين و منافع جامع
 كالج آمبوالنس )با مسئوليت محدود( پاركينسون عليه شركت ةدر پروند .نخواهد داد

)Parkinson V.College of Ambulance Lad (1925)(  كه در آن يك سرهنگ به نام
 كسب لقب  اوقصد واقعي در  ولي،يه پرداخته بود پوند به صندوق خير3000پاركينسون مبلغ 

پول وي ، و نداددادگاه عالوه بر اين كه عنوان شواليه را به ا، شواليه علت پرداخت پول بوده است
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مملكتي بوده و در كامن ال هاي  اين قرارداد مغاير با صداقت در پست .نكرد نيز استردادرا 
  ).G.H. Treitel, Op.Cit, P. 155 (غيرقانوني بود

در تفسير ،  ظاهري و اراده باطني در نظام حقوقي انگلستانةنتيجه اينكه با نگرش بر داليل اراد
 مشترك ةبه تفسير اراد قراردادها ابزار اصلي قرارداد به عنوان شخص متعارف و معقول جامعه

  .شود  ميپرداخته
  

   مقتضاي قرارداد و نقش آن در تفسير قرارداد. 2ـ1
است كه از خود ابزار تفسيري ديگري   نيز1قراردادمقتضاي ،  مشترك طرفينةدعالوه بر ارا

 يك از عقود به تفسير در واقع دادرس با استفاده از مقتضاي خاص هر. استقرارداد برخاسته 
داشته و در تفسير همواره از ، انتقال مالكيت را مد نظر بيع  مثال در مواجهه با عقدبراي .پردازد مي

  .كند ي مآن حمايت
. كند  ميعقود متمايزديگر  اذعان داشت كه هر عقد خصوصيات و آثاري دارد كه آن را از دباي

قسمتي از .  نيستنديكسانو آثار از حيث وابستگي به ذات و جوهر قرارداد با يكديگر ها  اين ويژگي
 ود را از دست جوهر و طبيعت خ، كه بدون وجود آنها عقداند آنها چنان با ماهيت قرارداد آميخته

برعكس برخي ديگر از اين شرايط تنها به منظور تكميل شرايط قراردادي و پيروي از  .دهد مي
يعني اگر عقد بدون قيد و شرط واقع گردد وجود آنها ثابت  ؛قصد مشترك طرفين قرارداد است

 را  نخستةبدين لحاظ دست.  ولي هيچ مانعي هم ندارد كه برخالف آن تراضي صورت پذيرد،است
  . گويند3 و دسته دوم را در متقضاي اطالق قرارداد2در متقضاي ذات قرارداد

كه مقتضاي ذات قرارداد به عنوان ابزار تفسيري برخاسته از خود قرارداد است كر الزم به ذ
مقتضيات قرارداد همانند مقتضاي ديگر در واقع بايد بين مقتضاي ذات قرارداد از . گردد ميرسي رب

 ة تبعي داشته و به ارادةمقتضاي اطالق و اثر قرارداد جنب. ل به تفكيك شدئ عقد قااطالق و اثر
ت عرف و عادت قراردادي و مقررات تكميلي و تفسيري برگشته و اصال، صريح و ضمني طرفين

به ،  طرفينةطبيعت و ذات قرارداد به عنوان ابزار تفسيري در كنار اراد، سي ماهيترلي بر و،ندارد

                                                 
1. Exgency of contract. 

دهد مانند انتقـال بيـع و         اثري است كه هدف اصلي عقد را تشكيل مي        «: رداد آمده است  در تعريف مقتضاي ذات قرا    . 2
، ، ص   1380جعفـري لنگـرودي،     . »ثمن در عقد بيع كه هدف اساسي آن است و مقاربت كه ركن اصـلي نكـاح اسـت                  

677.  
سبت بـه آن ذكـري بـه        اثري است از آثار عقد كه هرگاه در عقد نـ          «: در تعريف مقتضاي اطالق قرارداد آمده است        . 3

 .همان» .بيان نيايد ، عقد موجب حصول آن اثر باشد
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، منعقدكنندگان قرارداد عاريهبين هرگاه   مثالبراي. رساند  ميفع ابهام از قرارداد ياريدادرس در ر
 قرارداد عاريه ةظدادرس با مالح، كه نياز به تفسير قرارداد احراز شود طوري هشود بايجاد اختالف 
ثار آن  بوده و نقش اذن و آذنيا عقود ةيابد اين است كه اين عقد از زمر ميكه دراي  اولين نكته

، به بررسي نقش مقتضاي ذات عقد در تفسير قرارداد رو از اين. گرددبايد در تفسير قرارداد لحاظ 
  :شود  ميشده در نظام حقوقي انگلستان پرداخته  ارائهتهاي قوانين ايران و نظريا توجه به داده

د به طبيعت عوامل تفسيري نظر دارديگر دادرس عالوه بر اينكه به ، در تفسير قرارداد) الف
رو در اولين مرحله به تفكيك و تشخيص مقتضاي ذات عقد و  از اين. كند  ميقرارداد نيز توجه

در اين ارتباط او به مفاد قرارداد نظر كرده و با تشخيص ماهيت . پردازد  ميمقتضاي اطالق عقد
يگر  كرده و مقررات امري و تفسيري را از يكدتوجهحقوقي به مقررات خاص ماهيت حقوقي 

دست آمده و دادرس را در مراحل بعدي  هبه اين طريق مقتضاي ذات قرارداد ب. كند  ميمتمايز
  .كند تفسير ياري مي

 طرفين به تشخيص مقتضاي ةدر تفسير قرارداد محكمه با توجه به ارادباال عالوه بر مورد ) ب
،  مثالبراي. ن نيز نداردذات عقد پرداخته و در اين راه تكليفي به تبعيت از عنوان انتخابي طرفي

واسطه از كه هدف مستقيم و بال قرارداد بيع منعقد كنند در حالي، هرگاه طرفين براي فرار از ماليات
مقتضاي ذات ،  طرفينةرو دادرس با توجه به اراد از اين. تمليك مجاني مال است، انعقاد قرارداد

بنابراين . پردازد  به تفسير قرارداد مي مزبور را تمليك مجاني مال دانسته و براساس آنقرارداد
، منتها در اين داند  نمياعتبار  را بي بها داده و مفاد تراضي اشخاص»اصل حاكميت اراده« محكمه به 

كه  ، در حالي مشترك طرفين استةوجود آمده است كه روح آن برگرفته از اراد هحالت عقدي ب
تشخيص مقتضاي ذات قرارداد از  با اين اوصاف،. ن آن را دوخته استلباسي به تن دارد كه قانو

  .كند  ميفراوانيمقتضيات در امر تفسير به دادرس كمك ديگر 
هرگاه طرفين در محتواي قرارداد توافقاتي نمايند كه برخي از آنها مغاير با مقتضاي ذات ) ج

  .كند  ميعملروش  محكمه در تفسير قرارداد و رفع ابهام و تناقض به اين ،قرارداد است
از متن قرارداد با مقتضاي هايي   هرگاه محكمه احراز نمايد كه مفاد تراضي طرفين در قسمت-

چرا ، با حذف اين قسمت از تراضي طرفين به رفع تناقض خواهد پرداخت، ذات قرارداد مغاير است
ف با اين وصف حذ. اي تفسير شوند كه به صحت بيانجامد نه بطالن گونه كه قراردادها بايد به

  .آورد  نميشروط مغاير با مقتضاي ذات عقد به صحت قرارداد خلل وارد
از اهداف مهم تشكيل معامله ، از متن قراردادهايي   هرگاه مفاد تراضي طرفين در قسمت-

 مشترك طرفين ةتشخيص داده شود و محكمه دريابد كه با حذف اين شروط به تخريب اراد
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يا تغيير دهند و در صورت كنند حذف خواهد تا شرط خود را   مي ابتدا از آنان،پردازد  ميقرارداد
جز باطل شمردن اي  به لحاظ مغايرت بين جوهر عقد و قصد طرفين چاره، يا تغييرنكردن حذف 

  . ) قانون مدني223ة ماد(قرارداد ندارد 
 براي دادرس است هبايد توجه داشت كه اضمحالل قرارداد آخرين چار گونه كه ذكر شد همان

 تا آنجا كه، هرگاه وي بتواند با عوامل و رهنمودهاي تفسيري به رفع ابهام و تناقض بپردازدو 
 ةارادميان تالش وي سازش ، بدين منظور. خواهد كردپيشگيري اعتبار شدن قرارداد  تواند از بي مي

 كه به استفاده نمايدهايي  تواند از راه حل نجا كه ميآمشترك طرفين و طبيعت قرارداد است و تا 
  .ذكرشده منجر گرددسازش و صلح بين دو عامل تفسيري 

 احترام به ظواهر اعالم اراده سعي ظمحكمه به لحا،  در بحث از عنوان انتخابي توسط طرفين)د
دادرس هم به اراده ، به اين ترتيب. كند كه محتواي قرارداد را مطابق با عنوان انتخاب نمايد مي

موافق قصد داند و هم طبيعت قرارداد را   مي آنان را مبتني بر نيتشانطرفين احترام گذاشته و اعمال
 ثانوي است و آن جايي است كه ديگر ةتوصيف قرارداد مرحل، رو از اين. طرفين تفسير نموده است

  .طرفين وجود نداشته باشدهاي  هيچ امكاني براي پيوند بين جوهر و طبيعت عقد با اراده
گزيند كه موافق با مقتضاي ذات  دادرس معنايي را برمي، قرارداد در تفسير عبارات مبهم )هـ

 ,G.H.Treitel( .كاربردن معاني مغاير با طبيعت قرارداد اجتناب خواهد نمود هقرارداد باشد و از ب

Op.Cit, P. 175(هم معناي انتقال » انتقال «ة هرگاه از كلمه بنابراين در قرارداد بيع منعقد
ن انتخابي طرفين نيز گزيند تا با عنوا مي، معناي انتقال مالكيت را برتقال منافعبرآيد و هم انمالكيت 

  .مغاير نباشد
ديگر يز آن از مقتضيات يتمو ) طبيعت قرارداد(نتيجه اينكه تشخيص مقتضاي ذات قرارداد 

  .د باشدوجبات رفع ابهام در قرارداتواند در تفسير قرارداد به دادرس ياري رسانده و از م  مي،قرارداد
  

    بررسي ابزارهاي تفسيري خارج از قرارداد. 2
 ،شود كه برخاسته از خود قرارداد نيستند  ميدر اين قسمت به بررسي ابزارها و عواملي پرداخته

توجه در مطالب پيشين و . كنند  ميبلكه عوامل اجتماعي هستند كه مفسر را در تفسير قرارداد ياري
بايد توجه داشت كه اين ابزارها و . نيز گوياي اين مطلب استرويكرد فردي اجتماعي قرارداد 

  :نمايند  مي و او را در امر تفسير يارياستدادرس رساندن به  ياري براي باالعوامل تفسيري در 
اين عوامل اجتماعي در واضح كردن و معني بخشيدن به عبارات قراردادي كمك شاياني ) الف
ه عنوان يك نهاد اجتماعي وارد قرارداد شده و معني الفاظ را براي مثال عرف ب. كنند  ميبه مفسر
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 قانون مدني 224 ةتوجه در همين نكته است كه مقنن ايراني را واداشته تا در ماد. كند  ميتعيين
  .الفاظ عقود را حمل بر معناي عرفي كند

هاي  ادهبراي طرفين شده و با تكميل ارجد تعهدات قراردادي واين عوامل اجتماعي گاه م) ب
 مفروض ةوجود تعهدات عرفي و قانوني اراد. سازد  ميقرارداد را در مسير اجراي آن هموارتر، آنان

هرگاه ، بنابراين. شود  ميطرفين محسوب شده و سكوت طرفين حمل بر قبول اين تعهدات فرض
با روي آوردن به عرف و در صورت نبودن عرف ، مكان اجراي تعهد در قرارداد مشخص نباشد

 شده و طرفين مشخصمحل انعقاد قرارداد و محل اجراي آن ، با رجوع به قانون تفسيري، معين
  .شوند كه به اين تعهد عمل نمايند  ميملزم
، اجتماعي قرارداد ـ عوامل تفسيري اجتماعي با رويكرد به مفهوم فردي، باالعالوه بر موارد ) ج

 ،دادن طرفين و خواست مشترك آنان مد نظر قراردارند تا در امر تفسير عالوه بر   ميدادرس را وا
نافع و مصالح اجتماعي نيز نظر داشته باشند تا با استفاده از اين ابزارهاي تفسيري از سركشي مبه 
گردد با استفاده از   مي طرفين كاسته و در مواردي كه آشكارا منافع و مصالح اجتماعي نقضةاراد

 انصاف و اعمال آن در تفسير ةبا قبول قاعد، مثالبراي . نمايد طرفين را تعديل ةاراد، ها اين اهرم
ولي دادرس با فهم اين  ،اند شود كه طرفين آن را مد نظر نداشته  ميگاه معنايي انتخاب، قرارداد
  .گزيند ميهمين معنا را براي لفظ بر، مطلب

، وي آندر مباحث قانون و اوصاف ماهبا مطالعه : نقش قانون در تفسير قرارداد. 2-1
براي بررسي نقش قانون . كند  مي مهم ايفايگردد كه قانون در تفسير قرارداد نيز نقش  ميمشخص

. گردد اجبار و ارتباط با نظم عمومي ارزيابي ةانواع مختلف آن از نظر درج بايد در تفسير قرارداد
در  .اساسي استروست كه تفكيك قانون به قانون امري و قانون تفسيري و تكميلي الزم و  از اين

رجوع چگونگي  و گرديده نفوذ آنها را در تفسير قرارداد مشخص ةدرج، واقع با تفكيك هر يك
  .گردد  ميبه آنها معلوم
كه تخلف از اي  گونه به، شوند  ميقواعدي هستند كه مستقل از اراده اشخاص اجرا، قواعد آمره

اين زيرا نيل به .  كه منظور طرفين استطور مطلق و خواه نسبت به هدفي خواه به، آنها جايز نيست
بنابراين . )64، ص 1380ژرژ دل وكيو،  (بور تنظيم شده استهدف دقيقاً به وسيله قواعد مز

مخالف آنها حركت دوم دهند و قرار اين قوانين را مدنظر نخست اشخاص در تنظيم روابطشان بايد 
  حقوق عمومي رامسلم در اصل  اينكهددر اين مور. ننموده و تراضي برخالف اين قواعد ننمايند

تواند اهميت حقوق عمومي و قواعد آمره را بيان   مي،توان با قراردادهاي خصوصي تغيير داد نمي
  :با ذكر اين توضيح نقش قانون امري در تفسير قرارداد عبارت است از. نمايد
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آيا تراضي و توافق طرفين دريابد كه  بايد دادرس با رجوع به قرارداد، بحث تفسير قرارداددر  .1
محكمه هرگاه  ؟كه مغاير با منافع و مصالح اجتماعي است يا خيردر جهتي حركت كرده است 

  تعهدات طرفينديگرمره بيابد به آن قسمت بها نداده و به آقسمتي از مفاد قرارداد را مغاير با قوانين 
 آن را باطل و بالاثر خواهد تمامي ،پردازد و هرگاه قرارداد را مخالفت با قواعد آمره بداند مي

  ). قانون مدني975 ةماد( .دانست
بنابراين .  تعهدات قانوني حاصل از قواعد آمره بايد توسط طرفين قرارداد رعايت شوند.2

. دادرس وجود اين تعهدات را مفروض دانسته و در هنگام تفسير قراداد از آنها پيروي خواهد كرد
 نتايجي هم ةبلكه متعاملين به كلي...  «:دارد  ميررمدني در اين زمينه مق قانون 220 ةقسمت اخير ماد

  ».باشند  ميشود ملزم  ميكه به موجب عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل
 در دادن معاني الفاظ و رفع ابهام از عبارات قرارداد نيز توجه به قوانين آمره مهم و اساسي .3
كه همانا تمليك عين به آن، معناي قانوني به شود   ميلفظ بيع مواجه با هنگامي كه محكمه .است

  . پردازد  ميبه تفسير قرارداد،  و با توجه به همين معنانمايد ميتوجه عوض معلوم است 
 احكام صادره از محاكم خارجي و نيز قراردادهاي منعقدشده در خارج كشور بايد موافق .4

 ركرو قرارداد زندگي مشت از اين. ) قانون اجراي احكام مدني169 ة ماد2د نب(قوانين آمره باشند 
كه بدون علقه زوجيت منعقد شود در محاكم ايراني قابليت استماع نداشته و در تفسير قرارداد به 

  ) قانون آيين دادرسي مدني6 ةماد. (شود  مياخالق حسنه و قانون آمره توجه، موانع نظم عمومي
در ، شود كه قوانين آمره در بحث از تفسير قرارداد  ميفوق مشخصدر موارد دقت نهايت با در 

  .دارند  آمده و او را به اطاعت از اين قوانين در تفسير قراردادها واميمذكورشقوق مختلف به ياري 
كول به عدم اراده مغاير طرفين و وبرعكس قواعدي هستند كه اعتبارشان فقط م، قواعد تفسيري

اي  قواعد را تفسيري گويند كه در توضيح و يا تفسير ارادهاين  دليل به اين. در حدود آن است
قواعد تكميلي ،  گاهي نيز به اين قواعد.اند طور مبهم بيان داشته كه طرفين بهشوند  ظاهر مي

، كاتوزيان (حاكميت دارنداي  گويند كه در فرض خودداري طرفين از اعالم هرگونه اراده مي
، اشخاص اين امتياز را داشته شود كه در روابط حقوقي  ميد باعثاعوجود اين قو. )58 ، ص1383

در اين حالت قواعد تكميلي به تكميل . باشند كه از ذكر تمام شرايط قرارداد خودداري كنند
با توجه . )65ژرژ دل وكيو، همان، ص  (شود  مفروض آنان فرض ميةآنان پرداخته و ارادهاي  اراده
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شود و آن قابليت تبديل   مي مشخص1قواعد آمره و قواعد تخييريبين ي تفاوت اساس باالبه توضيح 
 ، اما تبديل به قواعد تخييري را ندارند اشخاص قابليتة قواعد آمره در هيچ صورتي با اراد،است

اين . شوند  ميآنها اعالم نشود تبديل به قواعد آمرهاي برخالف  قواعد اخير در صورتي كه اراده
 ةاعد تخييري به قواعد آمره است كه وصف اجبار و الزام را وصف مشترك هم تبديل قوتوانايي

با قرارداد و رفع مواجهه محكمه در ، تكميلي ـ با بيان مفهوم قواعد تفسيري 2.دهد  ميقوانين قرار
  :برد  مياز رهنمودهاي اين قواعد مطابق موارد زير بهره ابهام از آن

در صورت نبود توافق ،  قانون مدني28 ةماد:  انجام تعهد تفسيري در تعيين محلنقش قانون) الف
اشخاص هاي  صريح و ضمني طرفين و نيز عدم وجود عرف و عادت قراردادي به تكميل اراده

 نيز قواعد المللي بين تجارت ةدر عرص. داند  ميپرداخته و محل انعقاد عقد را محل انجام تعهد
  3.پردازد  مي منظور رفع نواقصات قرارداديحقوقي به بيان مقررات تفسيري و تكميلي به

 در مورد تعهدات طرفين هرگاه مال :نقش قانون تفسيري در تعيين كيفيت اجراي تعهد) ب
، توانند در مورد كيفيت موضوع قرارداد به توافق برسند  ميطرفين، باشدداشته الذمه  وصف كلي في

حال هرگاه  .مقرره در قرارداد باشد داده خواهد شد كه مطابق با اوصاف عينيدر اين صورت 
قانون تفسيري به كمك آنها آمده و ، بيع در قرارداد ننمايندمطرفين ذكري از اوصاف و كيفيت 

  . ) قانون مدني279 ةماد(نمايد   ميرفع اختالف
از مواقع طرفين در مورد اصل  در برخي:  تفسيري در محدوده موضوع قرارداد نقش قانون)ج

در اين صورت قوانين تفسيري ، آورند  نمي ولي ذكري از توابع آن به عمل،نمايند  ميكاال توافق
  .) قانون مدني358 ةماد(كنند   ميمداخلهآن وارد شده و در تعيين 

همانند مكان اجراي تعهد، در صورت سكوت :  تعهدينقش قانون تفسيري در زمان ايفا) د
حقوقدانان نيز با . پردازد  ميري به رفع نقصنون تفسي، قافين و نبودن عرف و عادت قرارداديطر

                                                 
قواعد تخييري عنوان عامي است كه هرگاه ناظر به تفسير ارادة اشخاص باشد قواعد تفسيري و هرگاه ناظر به تكميل            . 1

 .4همان، ص .: ك.ر. شود ارادة اشخاص باشد قواعد تكميلي گفته مي
 .189 و 188، جلد دوم، ص 1385كاتوزيان، .: ك.هاي قانون ر و ويژگيبراي مطالعه در مختصات . 2
 ايـن   6ــ   1ــ 6مادة  . نيز از اين قواعد استفاده شده است      ) UNIDROIT(المللي    در اصول قراردادهاي بازرگاني بين    . 3

  :دارد مجموعه اصول در مورد محل ايفاي تعهد بيان مي
شده باشد و براساس قرارداد نيز قابل تعيين نباشد، طرف مكلف است در چنانچه در قرارداد، محل ايفاي تعهد معين       -1

  :هاي زير تعهدات خود را عملي كند محل
  در مورد تعهد پولي ، در محل تجارت خود؛) الف
  .در مورد تعهدات ديگر، در محل تجارت خود) ب
رارداد از تغيير محل تجارت ناشي شده  طرف بايد موضوع افزايش هزينة حادث از ايفاي تعهد را كه متعاقب انعقاد ق-2

 .است، كارسازي كند
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 قصد و عرف و نبودجام تعهد، در صورت  قانون مدني در مورد محل ان280 ةوحدت مالك از ماد
 ةماد. )104، ص 1377 ،مهديشهيدي،  (كنند  مي، انجام فوري تعهد را استخراجعادت قراردادي

 نيز در اين مورد حل UNIDROIT المللي بين مجموعه اصول قراردادهاي بازرگاني 6ـ 1ـ1
  1.مشكل كرده است
 قواعد تفسيري و نقش اين قواعد در تفسير قراردادها ةدربارباال ذكر مصاديق  كهنتيجة كالم اين

طرفين استفاده هاي  تفسير ارادهبراي تفسير قرارداد از اين قواعد در  اين است كه دادرس كنندة بيان
 فرضي طرفين و نيز تكميل قرارداد در جايي ةداد را به عنوان ارادكرده و ورود اين تعهدات در قرار

  .رارداد ناقص استكه قداند  مي
انس ذهني جامعه يا گروه « :عرف قراردادي عبارتست از : نقش عرف در تفسير قرارداد2ـ2

عرف ، در حقوق ايران. )302، ص 1379 ،مهديشهيدي،  (»خاصي به امر مربوط به قرارداد
در دقت .  شده استقائلمختلفي نيز هاي  گذار قرار گرفته و بر آن نقش نظر قانون دقراردادي م

هرچند نقش عرف در عقود معين مندرج در قانون  2.نكته استيد اين ؤمواد مندرج در قانون نيز م
 حاكميت عرف با توجه به قواعد عمومي يدر بحث از تفسير عقود به قلمرواما  ،مدني متنوع است

  : از اين رو حاكميت عرف در موارد زير مطرح است شود،  ميرداختهقرارداد پ
 قانون مدني الفاظ مندرج 224 ة مطابق ماد: نقش عرف در تعيين معاني عبارات قراردادي)الف

ح معني ديگري صري روط بنابراين هرگاه طرفين قرارداد به. شود  ميدر قرارداد حمل بر معناي عرفي
 معناي عرفي عبارات قراردادي حاكم بوده و محكمه را ،ه نكرده باشند، ارادرا از لفظ مورد نظر

  .ملزم خواهد ساخت كه در تفسير الفاظ با توجه به معناي عرفي آنها اقدام نمايد
 هرگاه حدود و وسعت تعهدات طرفين به :نقش عرف در تعيين حدود و تعهدات طرفين) ب

، عرف به تكميل نواقص موجود  نشده باشدرك طرفين قرارداد مشخص مشتةطور دقيق توسط اراد

                                                 
1. Art .6.1.1- Party must perform its obligations : 
(a) If a time is fixed by or determinable From the contract , at that time. 
(b) If a period of time is fixed by or from the contract, at any time within that period unless 
circumstances indicate that the other party is to choose a time. 
(b) In any other case, within a reasonable time after the cinclusion of the contract. 

 ،  54 ،   13: انـد از    د عبـارت  مـوا ايـن   . در قانون مدني ايران جمعاً پنجاه بار واژة عرف و مشتقات آن به كار رفته است               . 2
68  ،107   ، 125   ، 132   ، 141   ، 104   ، 220   ، 221   ، 224   ، 225   ، 228   ، 279   ، 280   ، 332   ، 336   ، 342   ، 344   ، 356  ، 

357   ، 358   ، 359   ، 369   ، 382   ، 386   ، 417   ، 426   ، 486   ، 490   ، 508   ، 521   ، 524   ، 536   ، 542   ، 549   ، 553  ، 
ــن  . 1131 ، 1107 ، 1065 ، 951 ، 950  ،976   ،667 ، 646 ، 641  ،639 ، 632 ، 612 ،555 ــورد 50از ايـ ــورد 40 مـ  مـ

  .مربوط به عرف قراردادي است
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 220 ةماد( .شود  ميثر واقعؤ، در حدود تعهدات م ضمني طرفين قراردادة عنوان ارادپرداخته و به
  )قانون مدني

 عرف همچنين در برخي موارد جهت معامله را بين 1: نقش عرف در تعيين جهت معامله)ج
 گردد و در اجاره نامه مسكوني به اجاره واگذارمثال هرگاه منزل براي  .نمايد  مياشخاص تعيين

، براي سكنا كند كه منافع مورد عقد  ميرف حكمع،  آن ذكر نشوداز استفاده چگونگيذكري از 
  .) قانون مدني490 ةماد(، )306، ص  همان،شهيدي (در آن است و نه برقراري كسب و كار در آن

تواند در موضوع قرارداد نيز وارد   مي عرف: موضوع قراردادي نقش عرف در تعيين قلمرو)د
خاص عرف باشد كه منزل اي  هرگاه در منطقه،  مثالبراي. گذار باشد تأثير آنيشده و در قلمرو

، جرأيت مستؤ خاص دو طرف بنا به رةمسكوني را با لوستر موجود در آن به اجاره دهند و در رابط
موجر و ميان  مذكورگام تحويل محل هرگاه در هن، لوسترها در منزل مذكور نصب شده باشند

به حكم ، جر در مورد داخل بودن يا نبودن لوسترهاي مذكور در منزل اختالف حاصل شودأمست
تواند   مي بنابراين عرف.) قانون مدني356 ةماد( منزل محسوب خواهند شد عرف اين اموال نيز جزء

  .)305همان، ص  (موسع يا مضيق نمايدرا  موضوع قرارداد يقلمرو
افتد كه طرفين بدون ذكر ماهيت   مي گاه اتفاق: نقش عرف در شناسايي ماهيت قرارداد)ـه

تواند با نگرش در   ميدر اين مواقع عرف. پردازند  ميبا يكديگرحقوقي  ةقرارداد به برقراري رابط
  . ماهيت قرارداد را تعيين نمايد، مفاد سندو طرفين قرارداد ةاراد
 قانون مدني نقش عرف در 280 ةه مادظ با مالح: مكان اجراي تعهد نقش عرف در زمان و)و

به موجب اين ماده هرگاه طرفين در اين موارد ساكت . شود  ميزمان و مكان اجراي تعهد مشخص
تعهدات عرفي جايگزين شده و مكان و زمان اجراي تعهد را ، بوده و توافقي صورت نداده باشند

  .كند  ميمشخص
 تفسيري داشته ةعرف قراردادي در مواردي جنب شود كه  ميمذكور مشخصبا توجه در مطالب 

ند و در مواردي هم در جهت تكميل اراده طرفين حركت كرده ك  ميو به رفع ابهام از اراده كمك
 .رهاند  ميو قرارداد را از نقص

                                                 
جعفري لنگـرودي، همـان، ص   . »هدف شخصي هر يك از متعاملين در معاملة معين«: عبارت است از» جهت معامله «. 1

  ).ذيل عنوان جهت معامله (202
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ترك  مفاد قرارداد را مطابق با قصد مش1عرف، در نظام حقوقي انگلستان همانند حقوقي ايران
 ,Chedhire(  ضمني طرفين استةاين رو مبناي اساسي عرف اراداز . كند  ميطرفين تعيين

Fifoot and Farmatons, 1992, P.126 (.الزمهاي  عرف هرگاه شرايط و ويژگي،  آري 
دادرس نيز . طرفين پرداخته و رفع ابهام نمايدهاي  تواند به تفسير و تكميل اراده  مي،باشد را داشته

كنند و اين به   ميدر نظر گرفتن عرف اقدام به برقراري ارتباطبا كند كه طرفين   ميونه فرضگ اين
اجراي تعهدات قراردادي بدون در نظر گرفتن اين نكته است كه تمام براي معني الزام طرفين 

با توجه . (Joeseph Chitty,Op.Cit, P. 83-84) تعهدات در متن سند گنجانده شده است
  :گردد ميمختلف عرف در تفسير قرارداد بررسي هاي  از نقشهايي  نمونه، به اين مطلب

. شود  ميالفاظ و عبارات به كار رفته در سند قراردادي به معناي عرفي و معقول آنها حمل) الف
به  توجه به الفاظ قراردادي  وستانل اراده در حقوق انگراز ظاهري و ابةاين امر به لحاظ اهميت اراد

محاكم نيز در تعيين معاني الفاظ به دنبال عناصر كه در تفسير قرارداد است  اساسي محورعنوان 
 پندارند  شخص متعارف و معقول جامعه ميمنزلة بلكه او را به ،فكري و رواني شخص نبوده

)Konrad Zweigert, 1998, P.89.(  
تفسير و تكميل تواند در جهت   مي عرف:ميزان تعهدات طرفين قراردادتعيين نقش عرف در ) ب
 وارنتون عليه پرونده ها. ي در قرارداد بگنجاندتعهداتي را به عنوان شرط ضمن، هاي طرفين اراده

Hutton V. Warren 11836)( ات عرفي در توافق ضمني طرفين از ورود تعهداي  نمونه
كه اي  هجر با استناد به عرف محلي ثابت كرد كه چون مطابق با اعالميأدر اين پرونده مست. است

االجاره  ان مالزرو مجاز بوده كه از مي مالك صادر كرده است به تخليه ملك روي آورده و از اين
اي  االجاره كه عرفاً اين ملك در مقابل چنين مالچه اين، به نسبت ميزان استفاده از منافع كسر كند

 ,Paul Richard (شود  ميجر كاستهأبنابراين از حدود وسعت تعهدات مست ،گرفته است قرار نمي

1999, P. 122(.  
ل خير در قبوأهرگاه فروشنده به دليل ت. در مدت زمان بقاي ايجاب نيز عرف دخيل است) ج

هرگاه مدت زماني در قرارداد تعيين نشده باشد به مدت زمان  .خريدار مدعي بطالن معامله باشد
  .)Ibid, P. 120 (نمايد  ميعرفي توجه

                                                 
اولي حالت قـانون و     : تفاوت معنايي و مفهومي وجود دارد     ) usage(و  ) custom(ين دو واژة    در حقوق انگلستان ب   . 1

اي را در يك زمينه دارد، ولي دومي صرفاً گوياي تكرار در امري است و به همين دليل بيشتر به معناي رسم، مـد                 قاعده
وريست و هر تكـراري حالـت عـرف و     صورت عرف درآيد، تكرار و عادت ضر        براي اينكه امري به   . گيرد  نظر قرار مي  

  :و همچنين) customذيل عنوان  (367، ص 1382آقايي، . كند سنت پيدا نمي
Hanry Champbell Black , Op.Cit , P. 202. 
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يقي از نقش عرف در تفسير قرارداد در نظام حقوقي انگلستان است و با  تنها مصادباالذكر موارد 
مطلب مهم اين است كه هرگاه . توان مصاديق ديگري را نيز بيان داشت  ميرجوع به آراي مختلف

و مغايرت با قوانين مدونه  عدم« و »شهرت «،»وليتقمع«من جمله  تأثير  شرايطوعناصر عرف 
تواند عرف را از   مي، دادرس)G.H. Treitel, Op.Cit, P. 194( باشدداشته  »حقوق عرفي
  . بپردازدشده طرفين اراده بياندانسته و به تكميل قرارداد مفاد ضمني 

انصاف به عنوان يك قاعده و ابزار ،  در حقوق ايران:نقش انصاف در تفسير قرارداد.  3ـ2
 وقدانان در اين باره بياناست يكي از حقگرديده تفسيري در روابط خصوصي اشخاص شناسايي 

كند در يك قضيه تمام   ميشايد بتوان گفت انصاف احساس عدالتي است كه ايجاب «:دارد مي
سختي قواعد ست كه بتوان از  اكار براي آن اين. شرايط خاص مربوط به آن در نظر گرفته شود

واقعيت آن . ماييم برطرف ن، كه ناشي از سكوت قانون استاي را  قانونيحقوقي كاسته و يا خأل
  مگر آنكه طرفين اختالف آن،توان به اصل انصاف استناد كرد  نميوفصل دعاوي است كه در حل
تواند مانع اجراي   نميتواند مكمل قواعد حقوقي بوده و  ميدر هر صورت انصاف. را تقاضا نمايند

نشمردن انصاف به و اصيل نكردن اين توجه . )103، ص1375ـ76زاده،  ابراهيم بيگ (».آنها شود
  :عنوان يك نهاد تفسيري در قرارداد ريشه در موارد زير دارد

 توجه به قصد مشترك طرفين قرارداد، آنچه در قرارداد و تفسير آن محور و اساس است) الف
 انصاف در عمل تفسيري نمايد كه ة طرفين روي گردانده و به بهانةتواند از اراد  نميدادرس. است

  .ترك منعقدكنندگان قرارداد باشدمغاير با قصد مش
 قانون مدني كه دربرگيرنده قواعد كلي و جزئي خصوص به، با رجوع به قوانين) ب

كه مقنن خود به ذكر وسايل تفسيري در قرارداد پرداخته و آنها را  گردد  ميهظقراردادهاست، مالح
اين ادعا با رجوع به . ه است ولي از انصاف عالماً و عامداً دوري گزيد،در قالب مواد گنجانده است

، گردد  مي است به راحتي اثباتنسه قانون مدني فرا1135 ة قانون مدني كه مقتبس از ماد220 ةماد
  1. انصاف را حذف نموده استةگذار واژ  قانونةچرا كه هنگام ترجم

 نزلةمگفت كه هرچند انصاف در بحث از قراردادها و تفسير آن به بايد ، باالبا وجود توضيحات 
ولي ميل به عدالت و برآوردن نيازهاي وجداني در ، استپذيرفته نشده يك قاعده و ابزار تفسيري 

آورد تا جايي كه عدالت و انصاف را گاه قربانگاه منطق خويش ساخته  به دادرس فشار ميمواقعي 
                                                 

عقود نه فقط متعاملين را نـسبت بـه چيـزي كـه در آنهـا تـصريحي شـده                  : دارد   قانون مدني فرانسه بيان مي     1135مادة  . 1
لكه آنها را به تمامي نتايجي كه انصاف، عرف و عادت يا قانون به اقتضاي تعهد قائـل اسـت نيـز ملـزم                        نمايد ب   ملزوم مي 

 .كند مي
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 يك در اين صورت. كند  ميصرفاً به نداي وجدان خويش عمل، و با رويگرداني از تمام قواعد
 مخالفت با قوانين و منزلةدهد تا مراجع عالي به   نميي خود را انصاف قرارأ مستند رمتبحردادرس 

كند كه  ان تنظيم ميچني خود را أ بلكه منطوق ر،قصد مشترك طرفين به نقض آن مبادرت ورزند
تفسير كه د دان  مي ولي در باطن خود،در ظاهر موافق قانون بوده و با مستندات قانوني همراه باشد

، دادگاه بخش تهران 106/4/1335 شماره ةپروند. ي استأمبناي صدور ر، براساس انصاف
 قراردادها بوده و چگونگي استنباط و استدالل يك  كامل از نقش پنهان انصاف در تفسيراي نمونه

  )31ـ30همان، ص كاتوزيان،  (دارد  ميدادرس آگاه را به خوبي بيان
 دقت. )57، ص 1355 افشار،  (از جايگاه مستحكمي برخوردار استف در حقوق انگلستان انصا

 روشن تفسير قرارداد موردمختلف انصاف را در هاي  ، نقشها حقوق قراردادمتون مربوط بهدر 
  :ند ازا عبارتها  اين نقش. كند مي

ي طوالنهاي  از زمان محاكم انگليسي :انصاف مربوط به تفسير الفاظ و عبارات قرارداد) الف
كنندگان قرارداد ة مشترك منعقدبه قصد طرفين و اراد بايد كه در تفسير قرارداداند  مقرر داشته
 افراد متعارف منزلةوليكن اصول مدرن تفسيري نياز دارد كه دادگاه اشخاص را به ، توجه شود

منصفانه معقول و ، جامعه در نظر گرفته و كلمات ابرازي طرفين و توافقات آنها را بر معاني منطقي
 شخصي كه مطابق با مفاد طور عموم بهدادگاه در تفسير قرارداد پذيرفت كه   مثالبراي. حمل كنند

كه براي او توليد منفعتي تواند از اعمال خالف خود معنايي استخراج كند   نميقرارداد مقصر بوده
  .)Joscph Chitty, Op.Cit, P. 24(  منصفانه نيست منفعت چرا كه كسب،بنمايد
تواند در قرارداد موجب شود كه برخي   مي انصاف:انصاف مربوط به شروط ضمني قرارداد) ب

كارگر و ميان كار هاي  قرارداد، مثالبراي .  طرفين بار شودةاز شروط و تعهدات ضمني بر عهد
، پردازد  ميصنعتي به توليدهاي  السعي با ماشين  حقافتكارفرما كه در آن كارگر در قبال دري

ست كه خسارت ناشي از استفاده از خطرات محيط را نيز بايد ين تعهد ضمني براي كارفرمااوي اح
  براي كارگر در مفاد قرارداد فرض » بدون خطرمحيطتوليد  «رو شرط ضمني از اين. جبران كند

  ).Ibid( دهد با مشكل اين شرط را مد نظر قرار ميمواجهه شود و دادرس در  مي
دادرس در تفسير قرارداد هرگاه اوضاع و احوال خاص را ، گلستاننتيجه اينكه در حقوق ان

و » معقوليت«تواند با استفاده از انصاف معاني را به قرارداد حمل كند كه وصف   ميدريابد
آن را احراز كند و سپس هاي  در استفاده از انصاف نيز بايد ابتدا شرايط و ويژگي. دارد» منصفانه«

  )Ibid, P. 23( د با توسل جستن به انصاف اقدام نمايدبه رفع ابهام مفاد قراردا
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ز كدام ا اصل حسن نيت در حقوق ايران در هيچ : نقش حسن نيت در تفسير قرارداد.4ـ2
آن هاي  و بيان ويژگيحقوقدانان در جبران اين نقيصه به تعريف . متون قانوني منعكس نشده است

يا ) عقد يا ايقاع(كه اقدام به عمل حقوقي  كسي «:در مفهوم اصطالحي آن آمده است. اند پرداخته
كند و به صحت عمل خود اعتقاد دارد اين اعتقاد او   مي اثر يا آثار حقوقيأعمل مادي كه منش
در دقت ، با بيان اين مفهوم. )70، ص1363 ،جعفرجعفري لنگرودي، محمد( ».حسن نيت است

، در جايي كه از حقوقي اسالميهاي  ز دادهت مقنن اسازد كه به لحاظ تبعي  ميقوانين ايران مشخص
هرگاه با اصولي مواجه شود كه در نظام حقوق ،  غربي نيز بهره جسته استمتون مواد قانوني

جود در فقه را جايگزين مشابه و موهاي   آنها را حذف كرده و راه حل، استپذيرفته نشدهاسالمي 
نشده بيني   پيشن مواد قانوني در ضم اصلدربنابراين در حقوق ايران اصل حسن نيت . ساخته است

گذار در برخي   مواد قانوني مبين اين نكته است كه قانونروح توجه در مفهوم و  اينبا وجود. است
  1.از مواد به حسن نيت نظر داشته است

مقبول رديف قانون و عرف   حسن نيت به عنوان ابزار تفسيري همهرچنددر تفسير قراردادها 
طور مستقيم به اجراي با  تواند در تفسير و تكميل قرارداد به  نمي همين دليل دادرس است و بهشدهن

همانا ،  تفسير و تكميل قراردادة او در زمينةكنند چرا كه اصل هدايت، حسن نيت عقد استناد كند
توان گفت كه در استنباط از قوانين راجع به  مي اين با وجود.  مشترك طرفين قرارداد استةاراد
ندارد در روابط اجتماعي به تقلب و تدليس دست زند و حق كس  رداد با اين استدالل كه هيچقرا
حسن نيت را در تفسير ، در مواردي وجود اصل ادي نيز از اين قلمرو بيرون نيست قراردةرابط

 تفسير و تكميل قرارداد ةزير داللت به نقش حسن نيت در زمينهاي  نمونه .شمارد قرارداد الزم مي
  :رددا

و است  قانون مدني التزام به لوازم عرفي عقد مقرر شده 225 و 220 هاي با دقت در ماده) الف
ند كه به تعهدات عرفي نيز عمل ا ، ملزميت مفاد قرارداد و تعهدات قانونيطرفين عالوه بر رعا

                                                 
  :اند از مصاديقي از اصل حسن نيت در حقوق ايران عبارت. 1

 قـانون  391 و 363 و 325ـ نقش قاعدة غرور و تأثير آن در روابط خريدار، فروشنده و شـخص ثالـث منـدرج در مـواد                
  ي؛مدن

   قانون مدني؛685ـ شرط اطالع عزل وكيل از وكالت مندرج در مادة 
   قانون مدني در مورد ولد ناشي از وطي به شبهه؛866 و 1165 و 1164ـ مواد 
  .1316 به بعد قانون بيمه مصوب 10ـ مواد 
  .ن  راجع به معامله به قصد فرار از دي1351هاي مالي مصوب   قانون نحوة اجراي محكوميت4ـ مادة 

  .179،  ص 1352ـ صفايي، 
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،  انعقاد يعني عرف در؛ته شده است، از لوازم عرفي عقد دانسحسن نيت نيز در وفاي به عهد. يندنما
بنابراين حسن . كند  مياجرا و آثار قرارداد همواره تكيه بر صداقت افعال داشته و از سوء نيت پرهيز

  .شده استتوجه به آن نيت جزئي از مفاد عرف بوده و در تفسير تعهدات عرفي 
 رانظر قرار گيرد، چ در برخي از قراردادها توجه به اصل حسن نيت بايد توسط دادرس مد) ب

در   مثالبراي. ذات اين قراردادها در پيوستگي و ارتباط بسيار نزديك با اصل حسن نيت استكه 
موظف به اند  ل هم پذيرفتهبگر نسبت به تعهداتي كه در مقا گذار و بيمه بيمه، قراردادهاي بيمه

226ص   همان،،روديجعفري لنگ ( نمايندر نيت رفتاراستگويي و صداقت بوده و نبايد با سوء 
،210 ،205(  

گاه دادرس با حسن نيت به متعهد نگريسته و با لحاظ قرار دادن وضعيت خاص او در ) ج
عادله  قانون مدني دادن مهلت 227 ةباره ماد در اين. كند  ميتعهدات تغييراتي ايجادچگونگي ايفاي 

نظر  د مد هرچند كه در هنگام انعقاد قراردا، دين مجاز دانسته استيا قرار اقساطي را در ايفاي
  .طرفين نباشد

علت ، رو شده است هحقوق انگلستان پذيرش حسن نيت به عنوان يك اصل با مقاومت روب در
اين امر هم آن است كه در حقوق اين كشور در مبحث قراردادها توجه به الفاظ و عبارات 

اند  خواستهشود كه طرفين هرچه   مينظر قرار گرفته و اين چنين فرض قراردادي و سند قرارداد مد
در مواردي هم كه قرارداد ناقص است شروط ضمني وارد شده و . اند در قرارداد ذكر نموده

 همچنين با در نظر گرفتن )Joseph Chitty, Op.Cit, P. 774( نمايند  ميقرارداد را تكميل
و  گيرد  مياين نكته كه در حقوق انگلستان قرارداد با توافق اراده مشتري و فروشنده صورت

 ين جهتبه ا، پذيرد مسئوليت خريد و انتخاب را مي، با روي آوردن به قراردادكه خريداري 
 ، همان،حسينقشقايي،  ( نيت فروشنده استناد كندتواند با استفاده از اصل حسن نيت به سوء نمي
ا  قضايي انگلستان به حسن نيت نظر داشته و در اجرةدر برخي از موارد روياين  با وجود .)205ص 

  :برد  ميابزار اصلي به كارمنزلة و تفسير قرارداد به 
رو در تفسير  از اين. ندا برخي از قراردادها به قراردادهاي با حداكثر حسن نيت معروف) الف

 اصل حسن نيت است توجه ، همواره دادرس به عنصر اصلي كه همانا وجودگونه قراردادها اين
نويسي سهام فراخواند موظف است  دم را براي پذيرهشركت مريك  هرگاه مثالبراي . ويژه دارد

 افشاء طور كامل هيت راجع به خود را باجد اهمقايق و سهام شركت تمام حعرضةهاي  كه در آگهي
سسان را در قبال ؤكند و مديران يا م  ميپذير قرارداد را ابطال،  قصور در گنجانيدن اين حقايق،نمايد

 نيت در عبارات  سوءنبودنيز بايد ها  ر رجوع به اين آگهيدادرس د. گرداند  ميخسارات مسئول
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 (,David Barker and Colin Padfieldآگهي را دريافته و مطابق با آن عمل نمايد

Op.Cit, P. 142(  
 ،مثال براي در موارد خاص نيز رعايت حسن نيت در قراردادها الزم شمرده شده است،) ب
ر را افشا نمايند و همچنين عدول از ايجاب توسط توانند اسرار تجاري يكديگ  نميطرفين
در اجراي تعهدات قرارداد نيز متعهد بايد با .  نيت او مشروط شده استكننده به نداشتن سوء ايجاب

  .)205 همان، ص ،قشقايي (تعهدات خود را اجر نمايد، رعايت حسن نيت
  

يشين عوامل و ابزارهاي  در مباحث پ: نقش اصول و قواعد تفسيري در تفسير قرارداد.5ـ2
در آخرين .  بررسي گرديد،كند  ميداخلي و خارجي كه دادرس در تفسير قرارداد از آنها استفاده

  . شود قسمت از اين عوامل و ابزارهاي تفسيري به اصول كلي و قواعد تفسيري پرداخته مي
ارد كه مستخرج اي د غرب اصل كلي و قواعد ويژهنيز  و ،بايد گفت كه تفسير در حقوق اسالم

حقوقي هاي   ضرب المثلاست كه بعضي از آنهااجماع فقها و حقوقدانان ، روايات، از آيات
  :شود  ميكه به ذكر مصاديقي پرداختهاند  معروف و مشهور درآمده

كلوا اموالكم بينكم بالباطل اال ان تكونوا أال ت «،»تجارت عن تراضٍ« فقهي و حقوقي ةعد قا)الف
 ). از سوره مباركه نساء29 ة شريفة آي( »منكمتجاره عن تراض 

در اين اصل محكم در بحث .  است»تفسير براساس قصد مشترك طرفيناصل  «كنندة كه بيان
  .دهد  ميتفسير به قصد طرفين بها داده و توافق مشترك آنها را مبناي خود قرار

:  به مفاد آن كاسته نشودتفسير شود كه از لزوم و پايبندي اشخاصاي  گونه قرارداد بايد به) ب
اصل بر اين است كه ،  مطابق اين قاعده1. لزوم در قراردادهاستعدهاين رويكرد برگرفته از قا

از ) ...خيارات و( يا مانع شرعي و قانوني) اقاله(تراضي با جز  ه، ب طرفينميانس از انعقاد قرارداد پ
نبود هرگاه در وجود يا  مثالبراي . گردد ميه در تفسير قراردادها نيز اين قاعده استفاد. رود  نميبين

 ةبا رجوع به اين قاعد، خيار فسخ براي يكي از طرفين با توجه به مفاد قرارداد ابهامي ايجاد شود
  )257، 256همان، ص شهيدي،  (.شود  ميخيار فسخ ثابتنبود ، تفسيري

رو هرگاه عبارتي   از اين2:بطالنتفسير شود كه به صحت بيانجامد نه به اي  گونه قرارداد بايد به) ج
، دادرس معنايي را برخواهد گزيد به انحالل قرارداد كمك كند معنا باشد كه يكي از آنها  دومفيد

                                                 
يا ايها الذين آمنـوا اوفـوا       «در فقه اسالمي است كه مبناي آن آيه شريفه          » اصاله اللزوم «اين قاعدة تفسيري برگرفته از      . 1

  .58 ـ 47، ص 1385شهبازي، .: ك.در مورد مفهوم اصاله اللزوم و محدودة اجراي آن ر. است» بالعقود
2. Poturs ut ualeat quam ut preat 
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 صحت و در حقوق ايران ةعنوان قاعدبا اين اصل در فقه اسالمي به . كه قرارداد به صحت بيانجامد
  .استگرديده  قانون مدني توجه 223 ةدر منطوق ماد

مختلف بيان هاي   اين قاعده به صورت1: تفسير شروط مبهم قرارداد به زيان مشروط لهة قاعد)د
يك پاسخ مبهم نبايد «يا  2»يك قرارداد مبهم بايد عليه فروشنده تفسير شود«مثال براي  .شده است

 عمالواژگان مشكوك عليه كسي كه آنها را استفاده كرده است«يا  3»به نفع پاسخ گوينده تفسير شود
معنايي ، هرگاه اعطاي معنايي له متعهد له و عليه متعهد باشد، مطابق اين قواعد تفسيري 4.»شود مي

 در اصل برائت دارد كه ريشهاين اصل در حقوق اسالمي . شود كه به نفع متعهد باشد  ميبرگزيده
ن زمينه قانون در اي. خالف آن ثابت گرددآنكه  مگر ،مطابق آن متعهد از مازاد بر تعهد بري است

 قانون 277 ةماد (.تعيين مورد كلي را به تشخيص متعهد دانسته است، مدني بر مبناي اصل برائت
  )مدني
 هرگاه دادرس با استفاده از ابزارهاي تفسيري داخلي و : تفسير به نفع منابع عموميةقاعد) ـه

مورد معاني عبارات موجود در هاي   مشترك طرفين پي ببرد و احتمالةخارجي نتواند به اراد
 تفسيري برگزيده خواهد شد كه بيشترين نفع را ،قراردادي به نوعي بر منافع عمومي اثرگذار باشد

  )248، ص همانقشقايي،  (.براي منافع عمومي به همراه داشته باشد
 مطابق اين 5:شود  نمي در سند موجب بطالن سندءصرف اشتباه در توصيف شخص يا شي) و

توصيف گردند كه حكايت اي  گونه ر الفاظ و عبارات قراردادي اشياء و اشخاص بههرگاه د، قاعده
دادرس با توسل به عوامل تفسيري سعي خواهد نمود كه توصيف ، اعتباري سند معامله باشد از بي

كند   ميگونه فرض عمل آمده را مطابق با قصد طرفين در جهت صحت قرارداد تغيير دهد و اين به
. بپردازند مطلوب به توصيف اشياء و اشخاص موجود در قرارداد يبه نحواند  تهكه آنها نتوانس

 .پذيرد  ميتوصيف الفاظ و عبارات در جهت صحت قرارداد انجام، بنابراين با تفسير صحيح
  )233ـ228  همان، ص،حسنجعفري تبار، (

  
  
  

                                                 
1. Contra Proferentem rule. 
2. Ambigum Pactam contra venditorem interpretandeum 
3. Ambigum responsio contra proferentum est accipiend 
4. Ambigum contra stipalatorem est 
5. Falsa demonstratio non nocet cum de corpore (personal) consat 
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  گيري  نتيجه
  :در موارد زير خالصه نمودتوان   مي راشده نتايج كلي حاصل،  تحقيق حاضرة با مطالع.1

اين توجه و .  طرفين محور و اساس بحث در اين تحقيق واقع شده استةقصد و اراد) الف
 خالق قرارداد بوده و ةارادنخست ، به اين ترتيب. است  در قرارداداثر عقداهميت به لحاظ طبيعت 

از . آيد  ميشمار  ابهام بهترين ابزار رفع  در امر تفسير عقد مهمدومسازد و   ميصخحدود آن را مش
آن محور تفسير قرار گرفته و دادرس از هاي  د اشخاص با تمام شرايط و ويژگيرو توجه به قص اين

  .كند  ميتمام وسايل و امكانات خويش براي واضح ساختن اراده مشترك طرفين استفاده
 كاشفيت و ةردد جنبگ  ميآنچه متبادر به ذهن، با مطالعه در معاني لغوي و اصطالحي تفسير) ب
كار رود يا در معني خاص  هخود بعام كند كه تفسير در معني   نميبرداري آن است و تفاوتي پرده
چرا كه ، كند  مييز بين فضاي عام و خاص تفسير را توجيهيمحدوده و قلمرو تفسير است كه تم. آن

مشابه از قبيل  ديگر خود موجد حدود و مرز مشخص با ساير نهادهاي حقوقي خاصدر معناي 
تعديل و تكميل ،  ولي در معناي عام خود با توصيف،تكميل قرارداد است  وتعديل، توصيف

  .قرارداد عموم و خصوص مطلق است
يك از نهادهاي فرد و اجتماع  سازد كه هيچ  مياجتماعي در قرارداد مشخص ـ رويكرد فردي) ج

اين دو نهاد در ، آري. آورند  نميوجود هبا قائل شدن به اصالت خويش موجبات طرد ديگري را ب
با اين . پردازند  ميبه رفع ابهام، پيوستگي و سازش تام با يكديگر بوده و در ارتباطي نزديك با هم

حقوقي ايران و انگلستان نيز راه تعادل را در پيش گرفته و هاي  شود كه در نظام  ميتوضيح مشخص
با اين نگرش است كه مكتب تلفيقي اصالت فردي و . اند از هرگونه افراط و تفريط به دور مانده

  .گيرند  مينظر قرار داد مدره عرصه وجود نهاده و در تفسير قرا باجتماعي پا
از اين ابزارها همانند برخي . كنند  ميمحاكم در تفسير قرارداد از ابزارهاي متنوعي استفاده) د
د بوده و در جهت مفهوم فردي قرارداد  مشترك و طبيعت قراردادي برخاسته از خود قرارداةاراد

، انصاف و حسن نيت از مصلحت و منفعت عرف،  و برخي ديگر همانند قانونندنك  ميحركت
همگي هدف واالي خويش را رفع ابهام ، اين ابزارها در تطبيق با يكديگر. اند اجتماعي ناشي شده

  .دانند  مياجراي آنبراي از اراده و تكميل نواقص قرارداد 
 اختتامآثار و ، اجرا، شود كه اين نهاد همانند انعقاد  مي مشخص: با مطالعه در تفسير قرارداد.2

گذار ايراني در مباحث مربوط به قواعد عمومي  اين قانونوجود با . دارد بسياريقراردادها اهميت 
بين ده صورت پراكن ههم ب قراردادها جايي را به اين بحث اختصاص نداده و به ذكر چند ماده آن

هاي   به همين لحاظ با مدد جستن از قواعد و اصول تفسيري در نظام.مواد بسنده كرده استديگر 
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از  مواد پيشنهادي تنظيم گرديده است تا در صورت نياز 1 غرب و كاوش در قوانين آنهايحقوق
  : موجود در قانون مدني مرتفع گرددآنها استفاده شده و خأل

به قصد مشترك طرفين توجه شده و به معني ادبي آنها اكتفا ، ارداد در تفسير الفاظ قرـ1 ةماد
  .شود نمي
 اگر عبارات و الفاظ قراردادي صريح و آشكار باشند فرض بر اين است كه آنچه در عقد ـ2 ةماد
  .مگر مدعي با دليل خالف آن را ثابت نمايد، دهد  مي طرفين را تشكيلقصدموداي است آمده 
. گيرند  مينظر قرار  توافقات صريح و ضمني مدتمامي، قصد مشترك طرفين در توجه به ـ3 ةماد

  :شوند  ميتوافقات ضمني از موارد زير ناشي
  ؛ بين طرفين قراردادامليرسم مع) الف
  ؛به قرارداد  آنهااتصالمذاكرات قبل از قرارداد در صورت احراز ) ب
  ؛عرف و عادت) ج
  ؛ تفسيري و تكميلينقواني) د
  .ق بر معامله منصفانه و با حسن نيتتوافاصل ) ح
تفسيري نبايد منافع و مصالح اجتماعي را در نظر گرفته و ،  محاكم در تفسير قراردادهاـ4 ةماد

  .نظم عمومي و اخالق حسنه باشد، نمايند كه مخالف با قوانين آمره 
  قرارداد بهرهاز آنها در رفع ابهام ازد نتوان  مي ابزارها و عوامل تفسيري كه محاكمـ5ماده 

  :ند ازا جويند عبارت مي
  ؛عبارات قرارداديو الفاظ ) الف
  ؛سكوت طرفين قرارداد به داللت قرائن) ب
  ؛معامله اوضاع و احوال خاص حاكم بر) ج
  ؛ماهيت و طبيعت قرارداد) د
  ؛قانون) ـه
  ؛عرف و عادت) و
  ؛معامله منصفانه و با حسن نيت) ز
  ؛اصول و قواعد تفسيري) ن

                                                 
المللـي و نيـز اصـول و          هاي بـين    مواد پيشنهادي از قانون مدني فرانسه، قانون تعهدات سوئيس، كنوانسيون         در تدوين   . 1 

قواعد تفسيري حقوق انگلستان استفاده شده و با تطبيق اين قواعد و اصول تفسيري با نظـام حقـوقي ايـران، سـعي شـده                         
 .گردداست كه هماهنگي بين اين اصول با ديگر مواد قانوني مدني ايجاد 
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  :ند ازا  فوق عبارتة اصول تفسيري مندرج در بند اخير مادـ6 ةماد
مگر خالف آن اند  اين است كه طرفين در انعقاد و اجراي آن حسن نيت داشته اصل بر) الف

  .محاكم نيز در تفسير قرارداد حسن نيت طرفين را منظور خواهند داشت. ثابت شود
  .الف آن ثابت شود مگر خ،اصل بر تقدم معناي خاص بر معناي عام است) ب
  .اصل بر تقدم معناي مقيد به مطلق است مگر خالف آن ثابت شود) ج
صريح معناي طور  بهاصل بر حمل معاني عرفي و طبيعي بر الفاظ قرارداد است مگر طرفين ) د

  .ديگر برگزينند
  .اصل بر تقدم كلمات بر تصاوير و ارقام است مگر خالف آن ثابت گردد) ـه
  .عبارات خطي بر چاپي است مگر خالف آن ثابت شوداصل بر تقدم ) و

  . مگر خالف آن ثابت شود،اصل بر حمل لفظ به معناي ظاهري آن است) ض
يك از آنها حاصل  با هم تفسير خواهد شد كه معني هراي  گونه شروط قرارداد بهتمامي  ـ7 ةماد

  .از كل سند باشد
ترين معني آنها با توجه به ماهيت  ناسبباشد متداشته  هرگاه يك عبارت چند معني  ـ8 ةماد

قرارداد  شده و اثري بر   اجتناب،عبث ةكه از بروز يك نتيجاي  قرارداد لحاظ خواهد شد به گونه
  . شودمترتب
  .بطالنتفسير شود كه به صحت بيانجامد نه اي  گونه  قرارداد بايد بهـ9 ةماد
است كه تمامي متون اعتبار مساوي  بر اين اصل، ان نوشته شودب هرگاه قرارداد به چند زـ11 ةماد

 بر در اصلتفسير مطابق با متن زباني كه قرارداد ، ها در صورت اختالف بين متندارند، با وجود اين 
  . استحمبناي آن تهيه شده مرج

تفسير شود برحسب قوانين زمان انعقاد و برحسب معنايي  بايد  الفاظ و عبارات قراردادـ23 ةماد
  . ايجاد قرارداد استناد شده استكه در زمان

  
   و مĤخذ ابعمن

   فارسي -
  ، چاپ دوم، گنج دانش، تهرانفرهنگ حقوقي بهمن، )1382(آقايي، بهمن  -
، چاپ يازدهم، گنج دانش، ترمينولوژي حقوق، )1380(جعفري لنگرودي، محمدجعفر  -

  .تهران
  .اول، ميزان، تهران، چاپ )1380تهران (دي  جواد واح، ترجمةفلسفه حقوقژرژ دل وكيو،  -
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نامة كارشناسي ارشد، دانشكدة  ، پايانتفسير قراردادها، )1357ت (سجادي گيالني، محمود  -
  .حقوق دانشگاه تهران

 چاپ دوم، ،)تشكيل قراردادها و تعهدات(حقوق مدني ، )1380(شهيدي، مهدي  -
  .مجد، تهران

اپ اول، مؤسسه ، چمباني لزوم و جواز اعمال حقوقي، )1385(شهبازي، محمدحسين  -
  .طالعاتي حقوقي فرزانگان دادآفرين، تهرانم
، جلد دوم، چاپ چهارم، دوره مقدماتي حقوق مدني، )1352(صفايي، سيدحسين  -

  .مؤسسه عالي حسابداري، تهران
م، چاپ چهارم، شركت ، جلد سوقواعد عمومي قراردادها، )1383(كاتوزيان، ناصر  -

  .سهامي انتشار، تهران
اول، چاپ سوم، شركت سهامي انتشار، ، جلد فلسفه حقوق، )1385 (------------ -

  .تهران
  
  

  
  
  




