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 چکیده
منظور کشف  و احفراز مقدفود    تفسیر عبارت است از زدودن نکات مبهم و رفع اجمال قرارداد به

کفه از سفوق قا فی یفا داور صفورت      گوینده و تشخیص ماهیت و تعیفی  مففاد و ارفار قفرارداد     
گیرد. در حقوق ایران ارادۀ باطنی طرفی  قرارداد اولویت داشته، براق تفسیر قفرارداد، معیفار   می

اما با توجه به اینکه کش  و احراز قدد واقعفی اففراد اب ف      .شخدی مالک قرار داده شده است
او اع و احوال بفه ارادۀ واقعفی و   تواند با توجه به دشوار و یا حتی بیرممک  است و دادرس نمی

عنوان معیار قفرار  درونی اشخاص دست یابد، ناگزیر معناق متعارف الفاظ و اعمال براق تفسیر به
قانون مدنی(؛ مگر اینکه اربات گردد که قدد واقعی متعاقفدی  بفرفالف ان    224گیرد )مادۀ می

ر قرارداد، ت فیقی از دو معیار شخدی الم  ی کاال در تفسیکنوانسیون بیع بی  8بوده است. مادۀ 
و نوعی را پذیرفته است. بر ای  اساس در درجۀ اول، کش  قدد مشفترک طفرفی  مفالک قفرار     

گیرد و اگر به دالیل متعارف و معقول، ای  امر قابل احراز نباشد، درنهایت قفرارداد بفر طبف     می
یک از الفاظ و عبارات قفرارداد بایفد   شود؛ یعنی براق رفع نکات مبهم و تارمعیار نوعی تفسیر می
هاق بیرونی و استنباط یک فرد متعارف از صن  متعاقدی  در او اع و احوال وقایع عینی، جنبه

مشابه را مورد توجه قرار داد. در ای  پژوهش بفرانیم کفه نقفش عفرف را در تفسفیر قفرارداد در       
 تح یل و بررسی کنیم.م و حقوق ایران 1980الم  ی کاال مدوب کنوانسیون بیع بی 

 واژگان کلیدی
 الم  ی، تفسیر قرارداد، عرف تجارق، عرف و عادت، معیار نوعی.بیع بی 
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 مقدمه
شود که حاوق الفاظ و عبارات دو یا چندپه و و یا داراق زمانی که دادرس با قراردادق مواجه می

رض عبفارات و الففاظ   هایی است که ریشه و منشأ ان، اجمال، سفکوت و تعفا  پیچیدگی و تاریکی
مندرج در ان است، اقدامات وق که براق رفع ابهام و احراز قدد و ارادۀ مشترک انشاکنندگان و 

، 1389پفور،  شفود )جعففرق فشفارکی و ففالقی    پذیرد، تفسیر محسوب مفی متعاقدی  انجام می
ناشفی از  (. بسیارق از قراردادهاق منعقدشده میان طرفی  داراق ابهفام اسفت. افتالففات    44ص

انعقاد قراردادها در فدوص حدود و دامنۀ حقفوق و تعهفدات طفرفی ، ارفار و مو فوع معام فه،       
سازد )ع ومی یزدق و بابفازاده،  زمینه را براق لزوم تفسیر قرارداد از سوق مرجع قضایی اماده می

یفدا  (. تا پیش از اینکه متعاقدی  در مفاد قرارداد و دامنفۀ شفمول ان اففتالف پ   234، ص1389
اند، نیازق به تفسیر قرارداد نیست، ولی با ایجاد افتالف، هفر قفراردادق هرچنفد دقیف  و     نکرده

شود و ای  عوامفل  فنی باشد، نیازمند تفسیر فواهد بود. عوامل مخت فی موج  بروز افتالف می
ات ها، صریح نبودن )ابهفام( مفت  قفرارداد، و تعفارض عبفار     اند از: عدم ربت و  بط تواف عبارت
 (.59، ص1376زاده، )قاسم

براق تعیی  مفاد قرارداد و حل افتالف دو طرف در مرح ۀ اجفراق تعهفدات ناشفی از عقفد،     
قا ی ناچار به تفسیر قرارداد است. ای  تفسیر باید به شیوۀ ع می و قابل نظارت صورت گیفرد و  

اصف ی در تفسفیر   (. قاعفدۀ  277، ص1384روح نظام قراردادق حفاکم بفر ان باشفد )کاتوزیفان،     
قرارداد، احترام به ارادۀ طرفی  است؛ یعنی دادرس باید عقد را اعفم از اینکفه لفظفی، کتبفی یفا      
حتی با اشاره که بیانگر ارادۀ طرفی  است، طورق تفسیر و تح یل کند کفه ارادۀ واقعفی انفان را    

 (.  84، ص1391نیا، کش  نماید )فسروق
 هاق بفه تفسفیر قفرارداد افتدفاص نیافتف     بحف  ویفژه  در قانون مدنی و سایر قوانی  ایفران م 

 ور پراکنفده در قفانون مفدنی در بفاب    طف است؛ اگرچه برفی قواعد مربوط به تفسیر قفرارداد بفه  
 قواعففد عمففومی قراردادهففا یففا عقففود معففی  بیففان شففده و بعضففی دیگففر نیففز مسففکوت مانففده  

 مففاده از 2ه سففت کفف( و ایفف  درحففالی ا92، ص1391نیففا، ؛ فسففروق16، ص1385)السففان، 
در مفورد تفسفیر کنوانسفیون     7(. مفادۀ  8و  7باشد )مفادۀ  کنوانسیون وی  مربوط به تفسیر می

در فدوص تفسفیر ففود کنوانسفیون نیسفت، ب کفه دربفارۀ تفسفیر ا هفارات          8است، اما مادۀ 
الم  فی اسفت   شفده از سفوق طفرفی  در یفک قفرارداد بیفع بفی        شده و اعمال و رفتار انجامبیان
(Lookofsky, 2000, p.55بنابرای  اولی ب .)ها و دومی مربوط بفه  طور مستقیم مربوط به دادگاهه

 7شده در مفادۀ  نیت اشارهگفته ای  است که اصل حس طرفی  قرارداد است. نتیجۀ تمایز پیش
توان به اصفل  کنوانسیون صرفاً به تفسیر فود کنوانسیون مربوط است و براق تفسیر قرارداد نمی

نیت را به مفوارد  چنی  است، اما شارحان و رویۀ قضایی حس نیت استناد نمود. گرچه ای حس 
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 & Eörsi, 1984, p.3; Schwenzer؛ 140، ص1394انففد )هانولففد، دیگففر نیففز تسففرق داده

Fountoulakis, 2006, p.79.)  
شفیوۀ  هاق حقوقی در انتخاب شیوۀ تفسیر منحدر بفه دو  طور ک ی رویکرد و نگرش نظامهب

 ,Schwenzerال( اسفت ) هفاق حقفوقی کفام    هاق حقوقی نوشته( و نفوعی )نظفام  شخدی )نظام

Hachem & Kee, 2012, p.293  الم  فی کفاال در ایف  فدفوص از شفیوۀ      (. کنوانسیون بیع بفی
، اگرچفه در درجفۀ اول بفراق شفیوۀ شخدفی و ارادۀ بفاطنی       8مخت ط پیروق نموده و در مفادۀ  

هاق تفسیر شخدی و نوعی را پذیرفتفه  ل شده، اما درنهایت ت فیقی از شیوهمتعاقدی  اولویت قائ
 است.

در ای  مقاله، نگارندگان پس از بیان مفاهیم و دالیل ایجاد ابهام در قرارداد به تح یل نقفش  
الم  فی کفاال پردافتفه،    عرف در تفسیر قرارداد در حقوق ایران و مقررات کنوانسفیون بیفع بفی    

هاق هر دو مقفررات یادشفده، بفه بررسفی تطبیقفی      ها و شباهتتری  تفاوتمهمدرنهایت با ذکر 
 تأریر عرف در تفسیر قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون وی  فواهند پردافت. 

 

 مفاهیم
 المللیبین تجاری عرف و عادت و عرف مفهوم .1

 مفهوم عرف و عادت. 1. 1
، اما قانون هرگز تعریفی از ان ارائفه  1کار رفتهبهدر قانون مدنی « عرف و عادت»هاق اگرچه واژه
 نداده است.

                                                           
چنانکه قانون، کامل یا صریح نبوده و یا در قضیۀ »داشت: قانون ایی  دادرسی مدنی قدیم مقرر می 3. مادۀ 1

ها باید مواف  روح و مفاد قوانی  مو وعۀ کشورق و عرف و مطروحه اصالً قانونی وجود نداشته باشد، دادگاه
قانون ایی  دادرسی مدنی مدوب  3گذار در مادۀ اما قانون«. یندعادت مس م، ان قضیه را حل و فدل نما

از عبارت اصول حقوقی که مغایر با موازی  شرعی نباشد، « عرف و عادت مس م»جاق لفظ ش، به1379
ویژه استفاده کرده است. شاید در اباز امر چنی  استنباط شود که عرف در زمرۀ منابع حقوق نیامده است؛ به

قانون اساسی نیز از امکان رجوع به عرف براق حل و فدل دعاوق سخنی نرفته است. اما با  167 اینکه در اصل
حدق است که پیش از احاطۀ به ان، شود که قدرت عادات و رسوم در حقوق ما بهاندکی تأمل مع وم می
م پاگرفتۀ مردم یکی از رسد. وانگهی عرف دانایان و عادات و رسونظر میاق بیهوده بهمطالعۀ قوانی  تا اندازه

قانون ایی  دادرسی مدنی در زمرۀ مستندهاق فدل دعاوق  3منابع اص ی اصول حقوقی است که در مادۀ 
ویژه . همچنی  در برفی قوانی  ایران، به(12، ص1388س جوقی، ؛ 183، ص1388امده است )کاتوزیان، 

؛ 72، ص1390؛ میرزایی، 19، ص1390ی، صراحت به حکم عرف ارجاع داده شده است )زمانقانون مدنی، به
 . (65، ص1379میقاتی، 
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فود و بدون اینکه از پیش ای  بهتدریج و فوداق است که بهدر اصطالح حقوقی، عرف قاعده
اور اق الفزام عنفوان قاعفده  قواعد را طراحی کرده باشند، میان همۀ مردم یفا گروهفی از انفان بفه    

. بفه عبفارت دیگفر، عفرف     (Fidler, 1996, p.218؛ 178، ص1388مرسوم شده است )کاتوزیان، 
عبارت است از انس ذه  جامعه یا گروه فاص به امرق که مربوط به روابفط حقفوقی اسفت. بفه     

شود. واژۀ عرف گاهی بفه معنفاق امفر مفأنوس ذهنفی جامعفه       نیز گفته می« سیره»عرف گاهی 
، 2، ج1388رود )شفهیدق،  کفار مفی  بفه )مانند فورق بودن پردافت رم  مبیع در عقد بیع( نیفز  

 (.300ص
و  225، 220انفد )مفواد   کار رفتهدر برفی مواد قانون مدنی عرف و عادت در کنار یکدیگر به

تنهفایی بیفان   قانون مدنی(، درحالی که در برفی دیگر از مواد قانون مدنی، عبارت عرف به 280
یفا ایف  دو واژه داراق معنفی واحفدق     قانون مدنی(. پرسش ای  است که ا 417شده است )ماده 

 بوده، مترادف هستند یا اینکه از مفهوم و معناق متفاوتی برفوردارند؟
برفی بر ای  باورند که مقدود از عرف و عفادت، در قفانون مفدنی یفک معناسفت و ایف  دو       

ه دانان معتقدند ک(، اما بعضی از حقوق192، ص1389اند )الماسی و طباطبایی، ک ماتی مترادف
 (.2522، ص4، ج1388هر عرفی عادت است، ولی هر عادتی عرف نیست )جعفرق لنگرودق، 

رسند، اما از مطالعفه و اسفتقرا در   نظر میاگرچه عرف و عادت در اباز امر دو واژۀ مترادف به
هاق شغ ی اید که عادتو...( بر می 521و  359، 344، 342، 225، 220مواد قانون مدنی )مواد 

اورند، اما هنوز اوصاف عفرف  ها الزامق با اینکه در صورت احراز و عدم تواف  برفالف اناو حرفه
(. همچنی  چنانچه هر دو واژه بفه یفک معنفی باشفند،     68، ص1376زاده، اند )قاسمرا دارا نشده

گذار در و ع قانون مرتک  تکرار در ک مه شده و ای  درحالی است شود که قانوننتیجه ای  می
کار بردن ک مات مترادف در عبارات قانون ناپسند و نامط وب بوده و اصل ای  است رار و بهکه تک

اق معنی فاصی را اراده نموده است؛ پس باید ای  دو واژه داراق معفانی  گذار از هر واژهکه قانون
 (.329، ص2، ج1388متفاوت باشند )شهیدق، 

 

 المللیمفهوم عرف تجاری بین. 2. 1
همه، ای  به معنی مجفوز حف  رجفوع بفه     ای در کنوانسیون تعری  نشده است؛ بااصطالح عرف 

کفار رفتفه در   مفاهیم یا تعاری  حقوق داف ی کشفورها نیسفت. هماننفد بیشفتر اصفطالحات بفه      
عبفارتی بایفد   طفور مسفتقل تفسفیر شفود؛ بفه     الم  ی باید بهکنوانسیون، مفهوم عرف تجارق بی 

تمسک به قانون م ی مفسر یا مففاهیم یفا ادراکفات ففاص تفسفیر      هو، عرف بدون نفسه و بمافی
 (.Coetzee, 2015: p 260; Bonell, 1987, p.111; Ferrari, 2004, p.193شود )

شده الم  ی در مفهوم فاص فود مجموعۀ رفتارها و عم کرد تثبیتعرف نانوشتۀ تجارق بی 
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است که بی  تمام تجار یا گروه فاصی از و یا رویه، عادات یا الگویی رفتارق در معامالت تجارق 
طفورق کفه   ها و شع  فاص تجارق رعایت شده اسفت؛ بفه  طور مرت  و منظم در شافهها بهان

و نیز  ها را رعایت نمایدالم  ی از طرف قراردادق فود انتظار دارند انتجار درگیر در تجارت بی 
احفدودق داراق قفدرت امفره اسفت     بفوده و در برففی مواقفع نیفز ت     از اهمیت حقوقی برفوردار

(Schwenzer & Fountoulakis, 2006, p.91; Schmitt Hoff, 1988, p.54  ،1386؛ گفوود ،
(. بنابرای ، عرف یک معیار عینی و ففارجی و یفک  فابطۀ    33، ص1393؛ ال کجباف، 208ص

رداد و شود که در رفع نکات مبهم و بیرروش  عبارات و شروط قراشده و مس م ت قی میشنافته
 (.161، ص1392کند )حبیبی، کش  مقدود مشترک متعاقدی  نقش مهمی ایفا می
دهد، امفا  اق رایج به مدت طوالنی قرار میاگرچه مفهوم متداول عرف فرض را بر وجود رویه

توانفد  الم  فی مفی  الم ل، دیدگاه یادشده تغییر یافته است؛ چراکه عرف بی در حقوق تجارت بی 
ویفژه در  هایی که در اجتمفاع و بفه  رسمیت شنافته شود، زیرا پیشرفترق نیز بهتدر مدت کوتاه

انفد  تفرق پیفدا کفرده   دهند، اهنگ سریعفدوص قوانی  تجارق و حوزۀ فناورق اطالعات رخ می
(Wolfke, 1993, p.87.) 

 

 حمل الفاظ قرارداد بر معنای عرفی
بفر ب بفه و  فاهر اسفت. اجفراق قواعفد       در برفی از قوانی  ایران قواعدق وجود دارد که مبتنی 
تواند به قدد واقعی مشفترک اسفتناد نمایفد    یادشده چهرۀ نوعی دارد و قا ی تنها در فر ی می

اورد با ای  قواعد سازگار باشفد یفا ففالف ب بفه و  فاهرق کفه مبتنفی بفر         دست میکه انچه به
اظ عقد بر معانی عرففی مفورد   تری  ای  قواعد، قاعدۀ حمل الفهاست اربات گردد. یکی از مهمان

؛ کاتوزیفان،  1366، ص2، ج1388)جعففرق لنگفرودق،    1قانون مفدنی اسفت   224اشاره در مادۀ 
 (. 169، ص1389؛ ع وق و بابازاده، 40، ص3، ج1387

قاعدۀ حمل الفاظ بر معناق متعارف به ای  معناست که چنانچه در معنفی عبفارات قفرارداد    
قفانون مفدنی    224ان معنایی قائل گردد، دادگاه باید از مفادۀ   ابهامی پیش اید و هر طرف براق

شود که طرفی  استفاده کند و معناق عرفی قرارداد را بر سایر معانی ترجیح دهد، زیرا فرض می
؛ جعففرق لنگفرودق،   162، ص2، ج1392انفد )صففایی،   قرارداد معنی عرفی الفاظ را اراده کرده

هاق ارباتی رابت نمود متعاقدی  یا هر دو به یکی از شیوه (. البته چنانچه یکی از197، ص1389
که قدد باطنی وق مخال  با ان چیزق بوده که در فارج ابفراز داشفته اسفت، دلی فی بفر عفدم       

                                                           
الفاظ عقود محمول است بر معانی »دارد: قانون مدنی که مربوط به ای  قاعدۀ تفسیرق است، مقرر می 224مادۀ  .1

 «.عرفیه
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پذیرش ای  ادعا از وق نخواهد بود؛ یعنی اندراف از ای   اهر عرفی نیازمند دلیفل اسفت و ایف     
انفد، وگرنفه قدفد نفوعی متعاقفدی       مقدود دیگرق بودهامر باید اربات شود که متعاقدی  داراق 

، 2ق، ج1418؛ طفاهرق،  1369، ص2، ج1388مالک تفسیر عقفود اسفت )جعففرق لنگفرودق،     
(. به تعبیر دیگر نباید تأریر عرف را نادیده گرفت، یعنی تفسیر ارادۀ درونی درصورتی کفه  70ص

ه در حکومت ان شکی وجود نفدارد،  طرفی  یا مدعی قادر به اربات ان نباشد، بر مبناق عرفی ک
توانفد ک مفۀ دادم را بفه معنفاق     رو، قا فی نمفی  ای (. از27، ص1385انجام فواهد شد )السان، 

کار فروفتم بگیرد، مگر اینکه قرائ  و دالی ی حاکی از ان باشد که ک مه در معناق عرفی فود به
، 1390؛ زمانی، 162، ص2، ج1392نرفته و معنی دیگرق مقدود متعاقدی  بوده است )صفایی، 

 (.  23ص
جز در مفواردق کفه ففالف ان اربفات شفود،      »دارد: کنوانسیون وی  مقرر می 9مادۀ  2بند 

بایست نسبت به ان اند یا میشود که طرفی  عرفی را که نسبت به ان اگاه بودهچنی  فرض می
اسفت و طفرفی     الم فل کفامالً شفنافته شفده    اگاه باشند و ان عفرف و عفادت در تجفارت بفی     
نمایند، به نحو  منی طور منظم ان را رعایت میقراردادهاق مشابه در ان نوع تجارت فاص، به
شفود  از  اهر بند یادشده ای  امر اسفتنباط مفی  «. اندبر قرارداد فود و یا انعقاد ان حاکم سافته

 دی  است.که مبناق اساسی اعتبار عرف قراردادق در کنوانسیون وی ، ارادۀ  منی متعاق
کنوانسیون وی  شاهد وجفود یفک تعفارض وا فح و اشفکار       9مادۀ  2اما با ریزبینی در بند 

تناسف  منطقفی   « باید داشته باشد»و مقید « به نحو  منی»فواهیم بود و ان اینکه میان قید 
تواند با مقید داراق تعفارض باشفد.   وجود ندارد و ای  درحالی است که از لحاظ منطقی قید نمی

گونفه اگفاهی و اطالعفی ندارنفد، چگونفه      نی که متعاقدی  در عالم واقع نسبت به عرف هفی  زما
(. به عبارت Coetzee, 2015, p.262طور  منی بر قرارداد فود حاکم سازند؟ )توانند ان را بهمی

دیگر، اراده کردن یک امر به نحو  منی و ارتکازق، مست زم تع   ان به قدد و به تبع ان ع م و 
رو در مواردق که قدد واقعی طرفی  قرارداد نسبت به عفرف موجفود   ای باشد. ازع از ان میاطال

ها را مفروض ق مداد کرده است، در عالم اعتبار قدد واقعفی و  نیست و کنوانسیون رأساً ارادۀ ان
درونی وجود نداشته است تا قائل به پذیرش عرف به نحفو  فمنی و بنفایی از سفوق متعاقفدی       

(. درواقع پذیرش نظریۀ ارادۀ  فمنی در فر فی کفه عفرف بفه      172، ص1392)حبیبی، باشیم 
یابفد.  داشتند مدداق نمفی بایست به ان عرف اگاهی میصرف اینکه هر دو یا یکی از طرفی  می

نماید و توجیه اعمال ان بر اور اعطا میدر چنی  فر ی فود قانون است که به عرف نیروق الزام
 ,Ferrari, 2004, p.197; Bonell) فی  یک تخیل و وهفم حقفوقی اسفت   طب  تواف   منی طر

1987, p.108)     به همی  دلیل برفی با رد نظریۀ ارادۀ  منی یا قدفد واقعفی طفرفی ، مبنفاق .
هفا  داننفد و معتقدنفد ایف  عفرف    اعتبار عرف در بند یادشده را ارادۀ نوعی و فر ی متعاقدی  می
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د و بدون نیاز به توافف ، حفاکم بفر قفرارداد اسفت. اگرچفه       دهارادۀ فر ی طرفی  را تشکیل می
ها به تواف   منی در ای  فدوص اشاره دارد و ارادۀ مخال  ای  گونه عرف 9مادۀ  2عبارت بند 
فرض بر » 9ها بیشتر نوعی است تا شخدی و به تعبیر مادۀ داند، معیار تشخیص انرا معتبر می
؛ 22، ص1392انفد )صففایی و دیگفران،    اور دانسفته الزام ها راکه متعاقدی  ای  عرف« ای  است

Schwenzer & Fountoulakis, 2006, p.97)بنابرای  مبناق ان را باید نوعی بودن ان و رعایت  ؛
 (.164، ص1392الم  ی دانست )حبیبی، هاق معامالت تجارق بی مدالح و  رورت

انفد،  درستی اذعفان داشفته  دانان بهوقطور که برفی از حقهمان ،گفتهدر پاسخ به ایراد پیش
الرعایفه، ارادۀ  باید گفت که عبارات مادۀ یادشده بیانگر ای  اسفت کفه منشفأ اساسفی عفرف الزم     

طرفی  است و موارد نااگاهی طرفی ، و عیت استثنایی و نادرق است که باید در حکفم اگفاهی   
نی  و فعیت اسفتثنایی، نظفام    داشت  طرفی  دانسته شود. درواقع در برفورد با ادعاق وجود چ

نماید که درستی و یا نادرستی ای  ادعفا مفورد توجفه قفرار نگیفرد )شفهیدق،       قضایی ایجاب می
 (.337، ص2، ج1388
 

 انواع نقش و کارکرد تفسیر قرارداد
انفد،  الم ل تنظیم شدهالم  ی که در ق مرو حقوق تجارت بی ها و اسناد بی اصوالً در کنوانسیون

 کارکرد تفسیر قرارداد نمود بیشترق دارد:دو نقش و 
ال ( فهم ا هارات و اعمال و رفتار طرفی  قرارداد. منظور از ای  نقش، درک  اهرق الففاظ،  

م 1964هفاق  اعمال و عم کرد طرفی  قرارداد است. ای  نقش براق تفسیر قرارداد در کنوانسیون
اسفناد، تنهفا توجفه ففود را بفه تفسفیر       کنندگان ای  الهه مورد توجه قرار گرفته است و تدوی 

، ولی نگارندگان کنوانسیون ویف  در  1اندهاق قراردادق متمرکز نمودهاصطالحات، شروط و نمونه
 (.58، ص1392اند )حبیبی، به ای  نقشِ تفسیر قرارداد توجه ویژه داشته 8مادۀ 

ست. ای  نقفش  تری  نقش و کارکرد تفسیر قرارداد، کش  شروط و تعهدات  منی اب( مهم
م الهفه و  1964هفاق  کننفدگان کنوانسفیون  با وجود اهمیت بسیارق که دارد مورد توجه تنظیم

عنفوان  کنوانسیون وی  قرار نگرفته است. با توجه به مغففول مانفدن کشف  شفروط  فمنی بفه      
شفود کفه در   کنوانسیون وی ، ای  پرسش مطرح مفی  8تری  کارکرد تفسیر قرارداد در مادۀ مهم

توانفد شفروط   الم  ی، ایا قا ی یا داور میحاکمیت کنوانسیون بر یک قرارداد تجارق بی صورت 
کنوانسیون وی  کش  کند؟ پاسخ به ای  پرسش  8 منی عرفی طرفی  قرارداد را بر طب  مادۀ 

کنوانسیون وی  از چنی  داللتی برفوردار نیست، ولی بفا توجفه    8نیاز به تأمل دارد.  اهر مادۀ 

                                                           
 .U.L.F 13مادۀ  2و بند  U.L.I.S 9 مادۀ 3 بند .1
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به ان اشاره شده است، عمدتاً بفا   8مادۀ  1احراز و کش  قدد طرف قرارداد که در بند  به اینکه
 8نفوعی ایف  نقفش و کفارکرد را نیفز در مفادۀ       تفوان بفه  کش  شروط  منی مالزمفه دارد، مفی  

پوشفی  توان از نقص کنوانسیون در ای  فدفوص چشفم  حال نمیای کنوانسیون وی  پذیرفت، با
تفوان نقفش عفرف را در جانشفینی     کنوانسیون می 9(. البته از مادۀ 61، ص1392کرد )حبیبی، 

براق ارادۀ طرفی  در موارد سکوت و اجمال یا ابهام قرارداد و یا نقش عرف در تفسیر قراردادهفا  
مالحظه نمود؛ چراکه بر اساس مادۀ یادشده، فرض بر ان قرار گرفته است کفه طفرفی ، عفرف و    

 35و  8اند. ای  نقش عرف از مفواد  داد فیمابی  فود حاکم سافتهعادت را به نحو  منی بر قرار
 (.116، ص1378و مواد بسیار دیگرق از کنوانسیون نیز قابل استنباط است )قمی دهنوق، 

 

 طور کلی بر اساس مقررات کنوانسیون وینتفسیر قرارداد به
نظفر ایف  کنوانسفیون،    از  -1»دارد: کنوانسیون وی  در مورد تفسفیر قفرارداد مقفرر مفی     8مادۀ 

توانسته نسبت بفه ان نااگفاه   چنانچه یکی از طرفی  نسبت به قدد طرف مقابل اگاه بوده یا نمی
در صفورت بیرقابفل    -2باشد، ا هارات و رفتار طرف مقابل باید مطفاب  قدفد او تفسفیر گفردد.     

اط یفک ففرد   اعمال بودن بند پیشی ، ا هارات و رفتار هریک از طرفی  بایفد مطفاب  بفا اسفتنب    
 «.متعارف از همان صن  در او اع و احوال مشابه تفسیر گردد

م 1964الم  ی کاال در قوانی  متحدالشکل الهفه  کنوانسیون بیع بی  8اق مشابه مادۀ مقرره
براق متحفد نمفودن    (UNIDROIT) وانویس یونیدربعد از قانون پیش وجود نداشته، اما ای  امر
 ,Ferrari, 2004)الم  ی کاال مقرر گردیده است ار قراردادهاق بیع بی قواعد معی  مربوط به اعتب

p.176) کنوانسیون وی  متضم  قواعدق براق تعیی  قدد طرفی  است؛ در فر فی کفه    8. مادۀ
(. در تفسفیر  Ziegel, 1981, article 8زبان یا رفتار متعاقدی  داراق ابهام یا عدم شفافیت باشد )

لحاظ شود و مالک و معیار تفسیر قفرار گیفرد: نخسفت، قدفد مشفترک       مرح ه باید سهقرارداد 
طرفی ؛ دوم، چنانچه  ابطۀ اول قابل اعمال نباشد، قدفد یکفی از طفرفی  معیفار قفرار فواهفد       

توانسفت نااگفاه باشفد؛    گرفت، مشروط بر اینکه طرف دیگر نسبت به ای  قدد اگاه باشد یا نمفی 
قابل اعمال نباشد، استنباط یک فرد متعارف مالک عمل یک از دو مرح ۀ پیشی  سوم، اگر هی 

فواهد بود. اگرچه ای  راهکار بسیار منطقی است، اما مرح ۀ اول در مقررات کنوانسیون تدفریح  
شود، زیرا زمانی که متعاقدی  داراق قدد مشفترک  طور انتزاعی توجیه مینشده است و صرفاً به

نویس، از رو ای  مرح ه حذف و در هر دو پیشای ، ازباشند، هی  چیزق براق تفسیر وجود ندارد
 (.Huber & Mullis, 2007, p.12; Eörsi, 1984, p.17)بندق یادشده پیروق شده است تقسیم

شود، نه زمفانی کفه دعفوق    مالک زمانی است که ان اقدامات مؤرر واقع می 8در اعمال مادۀ 
شود که هر طرف در موقع انعقاد ایی استناد میگردد؛ به تعبیر دیگر، به معندر دادگاه مطرح می
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هجفده نففر از دانشفمندان حقفوق،     ؛ Schlechtriem, 1986, p.40قرارداد استنباط کرده اسفت ) 
 (.147، ص1، ج1391
 

 8قلمرو و دامنۀ شمول قواعد تفسیر اظهارات و اعماال طارفین امااد     
 کنوانسیون وین(

ها قابل اعمال ست؛ یعنی در چه او اع و احوالی انا 8پرسش اساسی راجع به ق مرو قواعد مادۀ 
جانبفۀ متعاقفدی    هستند؟ زیرا مادۀ یادشده اگرچه قواعدق را براق تفسیر ا هارات و اعمال یک

مقرر نموده است و بدون تردید، تفسیر هر ا هار و عم ی را که از جان  یک طرف قرارداد بفراق  
یرد، اما در فدوص اینکه ایفا قواعفد یادشفده بفراق     گشود، دربر میاهداف کنوانسیون انجام می

تفری   یکی از مهفم (. Ferrari, 2004, p.173)رود یا فیر ساکت است کار میتفسیر قرارداد نیز به
طفور  جانبۀ متعاقدی  از تفسیر فود قرارداد ای  اسفت کفه بفه   تمایزات تفسیر ا هار و اعمال یک
گیفرد کفه بحف  از انعقفاد قفرارداد      گامی صورت مفی جانبه هنمعمول، تفسیر ا هار و اعمال یک

وسفی ه  مثال اینکه ایا ا هار یا پیشنهادق که به راق(؛ بZiegel, 1981, article 8شود )مطرح می
شفود یفا فیفر. امفا تفسفیر قفرارداد       یکی از متعاقدی  بیان گردیده است، ایجفاب محسفوب مفی   
است کفه متعاقفدی  در قفرارداد مقفرر      تشخیص و تعیی  مفهوم حقوق و تعهدات و نیز شروطی

 .(Vogenauer & Kleinheisterkamp, 2009, p.498 & 506)اند داشته
یکفی از مقفررات   کنوانسفیون ویف     8انفد، مفادۀ   دانان نیز یفاداور شفده  طور که حقوقهمان
 کنوانسیون است و از دامنۀ شمول بسیار وسیعی برفوردار است. بنابرای  تاجایی که به 1عمومی

جانبۀ متعاقدی  مربوط است، قطع نظر از اینکه مو فوع بفه فدفل    تفسیر ا هارات یا اعمال یک
)راجفع بفه حقفوق و     دوم مقررات کنوانسیون )راجع به انعقاد قرارداد( مربوط باشد یا فدل سوم

کنوانسفیون   8اگرچه  اهر مفاد مفادۀ   روای شود. ازاعمال می 8تعهدات طرفی (، مقررات مادۀ 
جانبۀ طرفی  قرارداد انگر ای  مط   است که مقررات ان صرفاً براق تفسیر ا هار یا اعمال یکبی

ها نیز بیفان  هاق حقوقی مطرح شده است و دادگاهگونه که در نوشتههمان قابل اعمال است، اما
دی  جانبفۀ متعاقف  تنها براق تفسیر ا هارات و اعمال یکنه 8اند،  وابط مقررشده در مادۀ داشته

 ;Ziegel, 1981, article 8)شفود  قابل اعمال است، ب که براق تفسیر فود قرارداد نیز اعمال مفی 

Ferrari, 2004, p.174- 176; Huber & Mullis, 2007, p.13). 
منحدر به تفسیر شروط قرارداد براق تشخیص معنی قرارداد نیست، ب که راجفع بفه    8مادۀ 
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ر ارناق مذاکرات )براق مثال ایجاب، قبول، اسفترداد ایجفاب و   گرفته دا هارات و اقدامات صورت
رد قبول( و تشخیص ای  مط   بوده که ایا قرارداد در ابتداق امر منعقد گردیده است یفا فیفر.   
مادۀ یادشده حتی در فدوص ا هارات و اعمال پس از انعقاد قرارداد، اعالن عیوب کاال، اصفالح  

ها تفأریر  ینکه چگونه حقوق طرفی  قرارداد از طری  اقدامات انقرارداد یا فسخ ان براق تعیی  ا
، 1، ج1391شففود )هجففده نفففر از دانشففمندان حقففوق،     پذیرفتففه اسففت نیففز اعمففال مففی    

 (.  ;147Schlechtriem, 1998, p.70ص
کنوانسفیون در فدفوص تفسفیر ا هفارات و رفتفار       8نکتۀ قابل توجفه اینکفه ق مفرو مفادۀ     

گیفرد.  محدود به مو وعاتی است که تحت شمول کنوانسیون قرار می متعاقدی  از لحاظ ماهوق
اند، بایفد بفر طبف     از ق مرو ان استثنا شده 1کنوانسیون 4مو وعاتی که بر اساس مادۀ  ،بنابرای 

 ,Schwenzer & Fountoulakisقواعد تفسیرق حاکم بفر مو فوع استثناشفده، تفسفیر شفوند )     

2006, p.79; Ferrari, 2004, p.174). 
 

 شیو  تفسیر قرارداد
در فدوص شیوۀ تفسیر قرارداد، دو نظریه وجود دارد: نظریۀ شخدی یفا ارادۀ بفاطنی، و نظریفۀ    
ارادۀ  اهرق. برابر نظریۀ تفسیر شخدی یا حاکمیفت ارادۀ بفاطنی، قا فی در جسفتجوق قدفد      

مفؤرر   گیرق قفرارداد و تکفوی  ان  مشترک متعاقدی  است و عوامل درونی و شخدی را در شکل
رو قا فی بفا   ایف  دهفد. از داند و مفاد ان را بر معناق ادبی و عرفی عبارت قرارداد اولویت مفی می

ورزد. نتیجفۀ  هاق متعدد تفسیرق به شنافت ارادۀ باطنی طرفی  اهتمفام مفی  استفاده از  ابطه
اسفت  ویژه شهادت صرفاً براق اربات مقدود متعاقدی  چنی  تح ی ی پذیرش دالیل فارجی و به

محض اینکه دادرس به ای  مقدود دست یافت، باید ان را محترم بشمارد؛ اگرچه در تقابفل   و به
(. ولفی بفر اسفاس    84، ص1391نیفا،  ؛ فسفروق 66، ص1376زاده، با  اهر قرارداد باشد )قاسفم 

نظریۀ تفسیر نوعی یا حاکمیت ارادۀ  اهرق، باوجود عدم رد کامفل جسفتجوق ارادۀ دو طفرف،    
کفه بسفیارق معتقدنفد در تفسفیر قفرارداد، ارادۀ      ترق به ارادۀ باطنی وجود دارد؛ چنانتمایل کم

، 1392 اهرق یعنی معنی متعارف الفاظ یا اعمال باید مفورد توجفه باشفد )صففایی و دیگفران،      
شده هاق انجامدهند و با تکیه بر اعالم( و ای  گروه به عوامل فارجی اهمیت بیشترق می18ص

                                                           
مقررات ای  کنوانسیون صرفاً نا ر بر انعقاد قرارداد بیع و حقوق و »وی  چنی  امده است: کنوانسیون  4در مادۀ . 1

شود، بوده و ارتباطی فاصه با امور ذیل نخواهد تعهداتی که براق طرفی  در ارر چنی  قراردادق ایجاد می
اعتبار هرگونه عرف داشت، مگر فالف ان تدریح شده باشد: ال ( اعتبار قرارداد یا هریک از شرایط ان یا 

 «.مربوط؛ ب( اررق که ممک  است قرارداد نسبت به مالکیت کاال داشته باشد
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طفور نفوعی قاعفدۀ    نیفت، بفه  یارق عرف و رسوم تجارتی و قواعد مربفوط بفه حسف    در قرارداد و 
دارند که ارادۀ طرفی  قرارداد که به صورت نوشفته در  نمایند و بیان میقراردادق را استخراج می

امده است، باید محترم شمرده شود و مقامات عمومی و محاکم ح  ندارند ارار  اهرق قفرارداد  
عفالوه، امکفان   (. بفه 101، ص1380؛ ایزدق ففرد،  87، ص1386ند )عرفانی، طرفی  را تغییر ده

رو، نفاگزیر بایفد بفه    ایف  گفذرد وجفود نفدارد، از   کش  ارادۀ روانی و انچه در درون مخاط  مفی 
هفا و  هاق یکدیگر اعتماد کرد. درنتیجه هریک از دو طرف صرفاً به ارر متعفارفی کفه گفتفه   اعالم
زاده، ؛ قاسفم 18، ص3، ج1387کند، م فزم اسفت )کاتوزیفان،    جاد میهاق او در دیگرق اینوشته
 (.66، ص1376

هاق حقوقی یکفی از دو معیفار شخدفی و نفوعی بفراق تفسفیر       اگرچه اصوالً در بیشتر نظام
عنوان شود، اما در برفی موارد، هر دو معیار به صورت ترکیبی و یا مخت ط بهقرارداد پذیرفته می
شوند. مطاب  معیار مخت ط، مالک تفسیر قفرارداد در وه فۀ   رداد تعیی  میمعیار براق تفسیر قرا

اول کش  و احراز قدد مشترک طرفی  قرارداد است و چنانچه به دالیل متعارف و معقول، ایف   
هفاق بیرونفی و اسفتنباط یفک ففرد      امر قابل کش  نباشد، قرارداد بر طب  وقایع عینفی، جنبفه  

شفود. ایف  معیفار    ان او اع و احوال مشابه فارجی تفسیر مفی متعارف از صن  متعاقدی  در هم
الم  فی از اهمیفت و   هفا و اسفناد بفی    ترکیبی از دو معیار شخدی و عینی بوده و در کنوانسیون

کنوانسیون وی  نیفز همفی  معیفار مبنفا قفرار گرفتفه        8اق برفوردار است. در مادۀ جایگاه ویژه
تنی بر تقدم قدد و ارادۀ مشترک بر معناق متعارف الففاظ  ای  معیار از تفسیر قرارداد مب 1است.

باشفد،  ها دشوار میو عبارات، و بر ای  مبنا استوار است که اگرچه کش  قدد درونی و واقعی ان
الم  ی مخ وق ارادۀ مشترک متعاقدی  است. اما از لحاظ ماهوق و ربوتی یک قرارداد تجارق بی 

هاق عینی و فارجی، مالک تفسیر قرارداد باید بفر مبنفاق   به جنبه رو، قبل از اتکا و استنادای از
قدد مشترک متعاقدی  صورت پذیرد. بنابرای ، تفسیر شخدی مقفدم بفر تفسفیر نفوعی اسفت؛      

، 1392اگرچه ممک  است با ابزارهاق نوعی به شنافت تفسیر شخدی پردافته شفود )حبیبفی،   
 (.44، ص1389؛ حبیبی درگاه، 69ص

                                                           
قواعد »ماده: ای  اصول حقوق قرارداد اروپا نیز بر اساس ای  معیار بنا نهاده شده است. بر اساس  5-101 ۀماد .1

ال فظی اگر با معنی تحتشود، حتی قرارداد مطاب  با قدد مشترک طرفی  تفسیر می -1عمومی تفسیر 
اگر رابت شود که یکی از طرفی  قدد دارد که  -2)اشاره به تقدم تفسیر شخدی دارد(.  ک مات متفاوت باشد

توانسته از قدد طرف اول نااگاه قرارداد معنی فاصی داشته باشد و طرف دیگر در زمان انعقاد قرارداد نمی
احراز نشود،  2و  1اگر قدد مطاب  با پاراگراف  -3شود. میباشد، قرارداد مطاب  با قدد طرف اول تفسیر 

 شوددهند، تفسیر میقرارداد مطاب  با معنایی که اشخاص متعارف در شرایط مشابه طرفی  به قرارداد می

 (.44ص، 1389)حبیبی درگاه، « دۀ عرفی()تفسیر عرفی یا تفسیر بر اساس ارا
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 طففور مبسففوط تح یففل و بررسففیشففده در کنوانسففیون ویفف  بففهیففار پذیرفتففهدر ادامففه، مع
 شود:می

 

 ( کنوانسیون وین(1ا 8تفسیر بر اساس معیار قصد شخصی اماد   .1
از نظر ای  »دارد: کنوانسیون وی  در فدوص تفسیر ارادۀ طرفی  قرارداد مقرر می 8مادۀ  1بند 

توانسفته نسفبت   د طرف مقابل اگاه بوده یا نمیکنوانسیون، چنانچه یکی از طرفی  نسبت به قد
 «.به ان نااگاه باشد، ا هارات و رفتار طرف مقابل باید مطاب  قدد او تفسیر گردد

جانبۀ متعاقدی  و قرارداد، اسفتفاده از  فابطۀ شخدفی    یک 1اولی  گام براق تفسیر ا هارات
نماید و بفر پایفۀ رویکفرد    ح میکنوانسیون نیز معیار شخدی و واقعی را مطر 8مادۀ  1است. بند 

؛ یعنی معیارق کفه بسفتگی بفه مقاصفد واقعفی      (Kritzer, 1998, p.124)شخدی بنا شده است 
رود کار مفی اق براق کش  و احراز قدد واقعی طرفی  بهعنوان وسی همتعاقدی  دارد و تفسیر به

 ,Schwenzer, Hachem & Kee, 2012؛ 147، ص1، ج1391)هجده نفر از دانشمندان حقفوق،  

p.294       ًبه عبارت دیگر در پاراگراف یادشده، تفسیر مبتنی بفر قدفد گوینفده اسفت، امفا صفرفا .)
 ,Huber & Mullis)توانست از قدد شخص اگاه نباشددانست یا نمیدرجایی که طرف دیگر می

2007, p.12).  کنوانسیون در درجۀ اول نا ر بفه فر فی اسفت کفه میفان      8مادۀ  1بنابرای  بند 
متعاقدی  روابط کافی وجود داشته و درنتیجه ارادۀ یک طرف براق طرف دیگفر مشفخص باشفد    

 (. ای  حقیقت )واقعیفت( کفه مخاطف  از قدفد گوینفده اگفاه      18، ص1392)صفایی و دیگران، 
 توانسفت از ان اگفاهی نداشفته باشفد، بایفد از سفوق طفرف دیگفر )گوینفده(         بوده است یا نمفی 

( کنوانسیون، مست زم یک بررسفی و تحقیف  اساسفی در ارادۀ    1) 8ادۀ زیرا اجراق م ،اربات شود
 ,Schwenzer & Fountoulakis, 2006, p.80; Lookofskyذهنفی و شخدفی طفرفی  اسفت )    

2000, p.56 .) 
شود که اگر مخاط  با وجود ا هار مبهم و بیروا فح  ای  نتیجه حاصل می 8مادۀ  1از بند 

اور فواهفد  استنباط نماید، ا هار واقعی گوینده بفراق او الفزام  گوینده، قدد درونی واقعی وق را 
بود. به تعبیر دیگر، اگر متعاقدی  داراق استنباط مشابهی از معنی ا هار یا اعمفال باشفند، ایف     
استنباط قطع نظر از باور یا استنباطی که یک شخص متعارف ممک  است داشته باشد، مخاط  

 falsa)اعتبفار نشفده   در چنی  مواردق اصفل توصفی  ب فط بفی    را م تزم فواهد نمود. بنابرای  

                                                           
ا هار  ،روای فارجی بدهد. از ۀاراده چهرای  اق است که بتواند به ر وسی هدن به معناق اعالم اراده به هکرا هار . 1

 دشودیگر به طرف مقابل ارائه  هاقشیوهفواه در چارچوب واژگان و فواه به  ؛شامل هرگونه اعالم واقع است
(Kroll, Mistelis & Viscasillas, 2011, p.146.) 
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demonstrato non nocet)شود، اعمال می (Ferrari, 2004, p.177)    براق مثفال، چنانچفه بفایع .
کار با مشترق تواف  نمایفد کفه رمف   فاهرق قفرارداد      العملالزحمۀ ح منظور کاست  از ح به

ها بر اساس قدفد  واحد که رم  واقعی است، قرارداد انجاق صد هزار پنجاه هزار واحد باشد، به
 ,Farnsworth)شفود  ها، یعنی صدهزار واحد )و نه پنجاه هفزار واحفد(، تفسفیر مفی    مشترک ان

1987, p.98.) 
ای  است که درصفورتی  « توانسته نسبت به قدد طرف مقابل نااگاه باشدنمی»معناق جم ۀ 

اسانی قابفل تشفخیص   هنده را تشخیص دهد، اگرچه بهدکه مخاط ِ ایجاب نتواند قدد پیشنهاد
(. بفر  Ferrari, 2004, p.176دهنده هی  التزامی ندارد )باشد، وق نسبت به قدد شخص پیشنهاد

توانسته است از قدد کننده اربات نماید که طرف مقابل نمیاساس پاراگراف اول، چنانچه ایجاب
ت که گویی او اربات نموده که مخاط ِ ایجفاب واقعفاً   و اراده وق نااگاه باشد، ارر ان مثل ای  اس

یابفد )هجفده نففر از    کننفده برتفرق مفی   کننده اگاه بوده است و لذا قدفد ایجفاب  از قدد ایجاب
 (. 148، ص1، ج1391دانشمندان حقوق، 

اق ففاص مفورد   نیز به عفرف پردافتفه و ان را از زاویفه    8رسد پاراگراف اول مادۀ نظر میبه
داده است، زیرا بر اساس پاراگراف یادشده، عرف در احراز اطالع یا جهل طرف معام ه توجه قرار 

نسبت به مؤداق قدد طرف دیگر اررگذار بوده و اساس تفسیر الفاظ عقود را بر دوش عرف نهاده 
است؛ چراکه برابر ای  ماده، الفاظ و عبارات طرف معام ه را باید بر اساس قدد وق مفورد توجفه   

و تفسیر کرد؛ البته درصورتی که طرف دیگر از قدد وق اگاه باشد و یا اینکه عرف او را قرار داد 
طفور مسفتمر و دائمفی از تفاجر دیگفرق کفاالق       اگاه فرض نماید. براق مثال، چنانچه تاجرق به

کرد و به روال ساب ، بار دیگفر نیفز از تفاجر ارسفال     اق را فریدارق میفاصی با مشخدات ویژه
از همان کاال را درفواست نماید بدون انکه نفام و مشخدفات کفاال را بیفان کنفد،       مقادیر فاصی

تواند به بهانۀ مجهول بودن نوع کاال از اجراق تعهد ففویش ففوددارق ورزد،   تاجر فروشنده نمی
، 1378کنفد )قمفی دهنفوق،    چراکه عرف، تاجر فروشنده را عالم بر قدفد فریفدار ق مفداد مفی    

 (.114ص
بیفر از مفواردق کفه    شود، زیرا بفه اب   درعمل اجرا نمی 1 بندشده در یادی معیار قدد واقع

ففوبی  به میان فود ایجاد کرده باشند یا اینکه نسفبت بفه یکفدیگر بفه    اق معمولمتعاقدی  رویه
دهنده به قدر لزوم، صراحت در قدد شده از سوق پیشنهادشنافت داشته باشند و یا ا هار اعالم

طور معمول براق یفک طفرف بسفیار دشفوار     ، به(Ferrari, 2004, p.178) شخدی او داشته باشد
توانسته نسبت نمی»یا « دانستهمی»پذیر نیست تا اربات کند که طرف دیگر است یا حتی امکان
اقفدام بفه حفل     8مفادۀ   2رو در اب   موارد باید با تمسک به بنفد  ای از«. به قدد او نااگاه باشد

(. از دیگفر  Kritzer, 1998, p.124; Farnsworth, 1987, p.99اد نمفود ) افتالف و تفسفیر قفرارد  
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تواند موج  ازبی  رفت  گفته ای  است که یک معیار کامالً شخدی میایرادات وارد بر بند پیش
وجودامفده از  هایی شود که بر اساس و مبناق اعتماد متعارف و معقول بفر انتظفاراتب بفه   حمایت

 (.141، ص1394است )هانولد،  سوق طرف دیگر ایجاد شده
 

 ( کنوانسیون وین(2ا 8تفسیر بر اساس معیار قصد نوعی اماد   .2
 1در بنففد اگففر کشفف  و احففراز قدففد واقعففی متعاقففدی  بففر اسففاس معیففار شخدففی یادشففده   

 د؟کنف ح ی را براق تفسیر صحیح قرارداد ارائفه مفی  پذیر نباشد، کنوانسیون چه راهامکان 8مادۀ 
 نع عم ی بفراق اربفات یگفانگی و یکسفانی قدفد هفر دو طفرف قفرارداد )مخدوصفًا         به دلیل موا

 پفاراگراف ها با هم درگیر جدال و اففتالف هسفتند(، بیشفتر مشفکالت تفسفیر را      زمانی که ان|
 ،139هانولفد،  کنفد کفه از رویکفرد نفوعی پیفروق شفود )      رفع، و تعیی  تک ی  مفی  8دوم مادۀ 

 فسففیر یففک ا هففار، فعففل و یففا(. بنففابرای ، چنانچففه در ت;Schlechtriem, 1998, p.72 142ص
 2قابل اعمال نباشد، باید به تح یل نوعی مقررشده در بنفد   8مادۀ  1یک طرف، بند  1ترک فعل
 ;Schlechtriem, 1998, p.72؛18، ص1392اسففتناد شففود )صفففایی و دیگففران،     8مففادۀ 

Farnsworth, 1987, p.99; Ferrari, 2004, p.179  .) در صفورت بیرقابفل   »بنفد یادشفده:    برابفر
اعمال بودن بند پیشی ، ا هارات و رفتار هریک از طرفی  بایفد مطفاب  بفا اسفتنباط یفک ففرد       

بنفابرای ،  فابطۀ قابفل اعمفال      2«.متعارف از همان صن  در او اع و احوال مشابه تفسیر گردد
ر او فاع و احفوال   صن  طرف مقابفل د ، فهم و استنباط شخص معقول و متعارف هم2طب  بند 

 3مشابه است.

                                                           
 ،گیردراجع به فعل مثبت مورد استفاده قرار می و عادت معموالً دیدن نظرق که معتقد است، مفهوم عرف براق. 1

 .Danilenko, 1983, p.54 .ر.ک
شود که بر اساس عرف، نهد و موردق را یاداور میکنوانسیون گام را از بند اول نیز فراتر می 8پاراگراف دوم مادۀ  .2

ان است. زیرا چنانچه  1مکمل بند  8دۀ ما 2یکی از طرفی  معام ه عالم بر قدد طرف دیگر نباشد. پس بند 
ماند. اما اگر عرف باقی نمی 2عرفاً بتوان طرفی را عالم بر قدد طرف مقابل دانست، مح ی براق اعمال بند 

طرف معام ه را جاهل بر قدد طرف فود فرض نماید، معیار پاراگراف دوم مالک عمل قرار فواهد گرفت. 
ارداد عالم بر قدد طرف فود فرض نشود، باید شخص متعارفی را جانشی  ، چنانچه عرفاً طرف قر2مطاب  بند 

طرف معام ه قرار داده، انگاه سعی شود تا از منظر وق الفاظ و عبارات قرارداد تفسیر گردد )قمی دهنوق، 
 (. 114، ص1378

دم شمول در فرض ع»داشت: و ع شده است که مقرر می (ULVC) 3مادۀ  3بر مبناق بند  8مادۀ  2بند  .3
پاراگراف قبل، ا هارات و اقدامات طرفی  را باید بر اساس قددق تفسیر نمود که افراد متعارف در موقعیت 

کنندگان تدمیم گرفتند که از صیغۀ مفرد به جاق صیغۀ جمع استفاده اما تدوی «. کردندمشابه طرفی  می
هایی که براق اینکه فدوصیت و ویژگیشد. همچنی   3«قدد»جایگزی  عبارت  3«استنباط»نمایند و عبارت 
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الم  ی یکی از طرفی  مفت  قفرارداد را تنظفیم و بفه طفرف      اب   در قراردادهاق تجارق بی 
کنندۀ قرارداد که براق طرف دیگر مشفخص نیسفت،   دهد و ارادۀ باطنی تنظیمدیگر پیشنهاد می

سفیون رجفوع بفه معنفاق     کننده باشد. به همی  دلیفل، کنوان بسا اعطاق امتیاز ناروا به تنظیمچه
بینی نموده است. همچنی  جنبۀ مجرد و ک فی ففرد متعفارف، بفا     متعارف الفاظ و اعمال را پیش

تعفدیل گردیفده اسفت. درواقفع نظریفۀ نفوعی       « همان صن  در او اع و احفوال مشفابه  »عبارت 
و شده و نزدیفک بفه ارادۀ واقعفی اسفت )صففایی      شده در کنوانسیون، یک نظریۀ تعدیلپذیرفته
اق به فریدارق که واحفد پفولش دالر اسفت،    رو، چنانچه فروشندهای (. از19، ص1392دیگران، 

مانند فریدار کانادایی، فروش کاالیی را پیشنهاد دهد، اگفر منظفور وق دالر امریکفا باشفد، بایفد      
تواند ادعا کنفد کفه مقدفود پفول وق بفوده      صورت فریدار میصراحت اعالم نماید، دربیر ای به
 ست. ا

شفود کفه نقفش عفرف بفا دو چهفرۀ گونفاگون در ایف          مالحظه می 8مادۀ  2با دقت در بند 
کند. در اباز، جانشینی یک فرد متعارف در جایگاه طفرف معام فه بفراق    نمایی میپاراگراف فود

تواند عرفاً از الفاظ و عبارات قرارداد داشته باشد و در مرح ۀ دوم نقشی کفه  استنباطی که او می
کند. با ایف   یادشده در ای  بند ایفا می« در او اع و احوال مشابه»و عادت در قال  عبارت  عرف

عفالوه  تو یح که ای  فرد متعارف بایستی از همان صنفی باشد که طرف معام ه بوده است و بفه 
ان الفاظ و عبارات باید در او اع و احوالی مشابه او اع و احوال طرف قرارداد مورد توجفه قفرار   

کننده مفؤرر  (. بنابرای ، برگرفته از ای  پاراگراف، قدد اعالم115، ص1378گیرد )قمی دهنوق، 
فواهد بود؛ چنانچه او بتواند اربات نماید که قدفد وق مطفاب  بفا اسفتنباط یفک ففرد متعفارف        

 ;Farnsworth, 1987, p.99صن  در او فاع و احفوال مشفابه مخاطف ِ اعفالم بفوده اسفت )       هم

Ferrari, 2004, p.179.) 
گیفرد کفه ابهفام و    (، از ای  قاعفدۀ سفنتی نشفئت مفی    2) 8موج  مادۀ پیشنهاد یادشده به

تردیدها در یک ا هار باید بر  رر طرفی که ا هارکننده است یا قرارداد را تنظیم نمفوده اسفت،   
هفاق ا هفارات و انتظفارات در    برطرف گردد. ای  مسئ ه به دلیل تنفاقض گسفترده میفان شفیوه    

الم فل وجفود داشفته    توانفد در تجفارت بفی    هاق مخت   و انواع مؤسسات اقتدادق که میهحوز
( ممکف  اسفت   2) 8توجهی برفوردار است. اگرچه تفسیر یادشده از مفادۀ  باشد، از اهمیت قابل

کننفدۀ یفک پیشفنهاد یفا     شود که تنظفیم مورد بح  و افتالف باشد، ای  امر حداقل موج  می

                                                                                                                                        
ان فرد متعارف باید داشته باشد، مشخص و نیز تعیی  شود که شخص متعارف و معقول از جایگاه شخدی 

نماید، باید مورد مالحظه قرار گیرد که مخاط  ا هار انجام یافته است، نه کسی که ا هاراتی را بیان می
یک شخص »جاق به« ارف از همان صن  طرف قراردادیک شخص معقول و متع»تدمیم گرفته شد که 

 (.146، ص1391عنوان مخاط  قرارداد فرض شود )هجده نفر از دانشمندان حقوق، به« متعارف
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پیشنهاد و یا ا هاراتش، احتیاط و دقت بیشترق را رعایت نموده تا ا هفار ارادۀ  ا هارات در ارائۀ 
او موج  ایجاد استنباط متفاوتی از استنباط یک فرد متعارف از همان صن  در او اع و احفوال  

 (.144، ص1394مشابه طرف دیگر نگردد )هانولد، 
 و او نتوانفد اربفات نمایفد کفه    کنفد ب بفه نیابفد    کننده مطرح میچنانچه معنایی را که اعالم

  ِ اعفالم در او فاع و احفوال مشفابه    صفن  مخاطف  قدد او مطاب  با استنباط شخص معقول هم
 م عمفالً داراق قدفد متففاوتی بفوده    بوده اسفت، بفه ایف  معنفا فواهفد بفود کفه مخاطفِ  اعفال         

 ه، یفک توانفد اربفات نمایفد، زمفانی کفه وق ایجفاب را پذیرفتف       است. درنتیجه مخاط ِ اعالم می
 کفرده عنی را از ایجاب اسفتنباط مفی  فرد متعارف همان صن  در او اع و احوال مشابه، همان م

 ایجفاب  که مخاطِ  ایجاب اسفتنباط نمفوده اسفت. در ایف  صفورت، معنفی مفد نظفر مخاطفِ          
طور معمول تفسیرق فواهد بود که از دیفدگاه صفن  طفرفی     یابد. ارر پاراگراف دوم بهب به می

 ,Farnsworth, 1987تفر اسفت )  تفر و معقوالنفه  ها متعفارف  اع و احوال حاکم بر انمربوطه و او

p.99.) 
هفاق بیرونفی،   )معیار شخدی( و استناد بفه جنبفه   شرایط اعراض از قدد مشترک متعاقدی 

وقایع عینی و فارجی و  هور عرفی الفاظ و عبفارات )معیفار نفوعی( در تفسفیر قفرارداد تعیفی        
نظر از مبانی تح ی ی،  اهر مواد و مقررات مربوطه مبفی  ایف  اسفت کفه     نشده است، اما صرف 

توانفد در هفر   عدول از معیار اول نیازمند دالیل قوق است. به تعبیر دیگفر، قا فی یفا داور نمفی    
الم  ی صرفاً به ای  دلیل که ارادۀ طرفی  قابل کش  نیسفت، از معیفار قدفد    قرارداد تجارق بی 

ده، قرارداد را بر طب  استنباط یک فرد متعارف در او فاع و احفوال   مشترک متعاقدی  عدول کر
رو، مرجع حل افتالف باید همۀ سعی و اهتمام متعارف و معقول فود را ای مشابه تفسیر کند. از

عمل اورد و تنها در فر ی که تحت هفی  شفرایطی   در احراز و کش  قدد مشترک متعاقدی  به
و واقعی طرفی  با توجه به شرایط حاکم بر قرارداد وجود نداشته امکان دستیابی به نیات درونی 

 70، ص1392هاق نفوعی و وقفایع عینفی و ففارجی تمسفک جویفد )حبیبفی،        باشد، به  ابطه
Schlechtriem, 1998, p.71;.) 

اق از فرد متعارف عنوان نمونهتواند فود را بهای  است که ایا مرجع حل افتالف می پرسش
صن  طرف دیگر است، ا باید حکم مسئ ه را با توجه به یک شخص متعارف که همت قی نماید، ی

طور ک ی  فرورتی نفدارد کفه دادرس بفراق ارزیفابی      درستی معتقدند که بهحل نماید؟ برفی به
صن  طرف دیگر در او اع و احوال مشابه از شهود تحقی  استنباط یک فرد متعارف معقول هم

 (. Leng Sun, 2005, p.78نماید )
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 کنوانسیون( 8ماد   2شرایط اعمال معیار تفسیر بر مبنای قصد نوعی ابند  .1. 2
کنوانسفیون، اوالً سفخ  از ففرد متعفارف رفتفه و مقدفود از شفخص متعفارف،          8مادۀ  2در بند 
گیرق فردق است در شرایط عادق و لذا برداشفت ففرد و عقفل انسفان معقفول اسفت از       تدمیم

 (. 115، ص1378، او اع فاص )قمی دهنوق
طفور مط ف  و ففارز از    دوم، نکتۀ مهم ای  است که معیار پاراگراف دوم، یک فرد متعارف به

کننفدۀ  هرگونه مختدات فاص نیست و ای  شخص متعارف بایستی از همان صن  شخص ایراد
کنوانسفیون شفخص معقفول و     8مفادۀ   2شفده در بنفد   بینفی الفاظ باشد. بنابرای ،  ابطۀ پیش

کنفد کفه یفک ففرد متعفارف      ف در مفهوم انتزاعی نیست. ای  پاراگراف دادگاه را م زم مفی متعار
زمینفۀ زبفانی و   صن  را که همانند طرف دیگر )مخاط ِ ایجاب( براق مثفال، از لحفاظ پفیش   هم

باشد، فرض نماید. چراکه هر صنفی داراق عبارات و الفاظ فاصی است و هر مهارت فنی یکسان 
بر اساس زبان فاص ان معام ه تفسیر گردد، فدوصاً اینکه اصفناف متعفدد از    قراردادق بایستی

حی  ارقام، اوزان، مقادیر و نیز از نظر شرایط معام ه با یکفدیگر تففاوت بسفیارق دارنفد و بفراق      
مثال ممک  است پردافت وجه براق یک ماه پفس از انعقفاد قفرارداد در معام فۀ فاصفی نقفدق       

 .Farnsworth, 1987, pاق دیگر بیرنقدق ت قی شفود ) که براق معام همحسوب گردد، درحالی 

 (.142-143، ص1394هانولد،  ؛ 99
سوم اینکه ای  الفاظ و عبارات بایستی در او اع و احوال مشفابه بفا طفرف قفرارداد بررسفی      

احفوال  کند تا فرض نماید که ای  فرد متعارف در او اع و شوند. ای  پاراگراف دادگاه را م زم می
نیسفت؛   سفان یکسان با طرف دیگر بوده است، زیرا شرایط معامالت در او اع و احوال متعدد یک

شفوند.  تر معام ه میتر و در معامالت بیرنقدق گرانبراق نمونه، اجناس در معامالت نقدق ارزان
ر نیسفتند؛  اوها یا مجموعه قوانی  تجارق، الفزام نامهدرنتیجه براق مثال، تعاری  یادشده در لغت

ها را نیز بخشی از استنباط یک فرد متعارف ت قی نماییم. تشخیص مشابهت او اع مگر اینکه ان
 ,Ferrariو احوال، امرق است عرفی و نقش عرف در ای  امر نیفز م حفوظ و قابفل تأمفل اسفت )     

2004, p.179; Farnsworth, 1987, p.99.) 
 

 (8 ماد  اول و دوم راگرافپاا مقرره این به مربوط( نقدا ایرادات .2. 2
رفتفار یفک   »هفا از صفیغۀ مففرد    یکی از ایرادات قواعد پاراگراف اول و دوم ای  اسفت کفه در ان  

یک طفرف باشفد، مفثالً در     استفاده شده است. ای  مسئ ه، اگر مو وع مورد تفسیر عملِ« طرف
رسفد کفه قواعفد    ر مفی نظف کند؛ با وجود ای ، بفه موارد اقدام به فسخ قرارداد، مشک ی ایجاد نمی

مفدت  هایی نظیر مواردق که طرفی  پس از یک دورۀ مذاکرات طفوالنی یادشده راجع به موقعیت
دهنفد، و فع   زمان امضاق فود را بر قرارداد تنظیمی بفی  فودشفان قفرار مفی    طور همتقریباً به
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قابفل اعمفال   رسد پاراگراف اول و دوم حتفی در چنفی  و فعیتی    نظر میحال، بهای اند. بانشده
 وسی ۀ ان طرف ت قی شفود عنوان یک ا هار مستقل بهاست؛ چنانچه امضاق هریک از طرفی  به

(Farnsworth, 1987, p.101.) 
 

 نوعی معیار و شخصی معیار میان تعارض. 3
 اسفت؟  مقفدم  دیگفرق  بفر  یفک کفدام  نفوعی،  معیفار  و شخدفی  معیفار  میفان  تعارض صورت در

وجفود   با(. Schlechtriem, 1986, p.40)است  کرده سکوت سش،ای  پر به پاسخ در کنوانسیون
 و کشف   را قفرارداد  طرف شخدی قدد بتوان چنانچه تعارض، فرض در که نیست تردیدق ای ،
 هفاق عفرف  زیفرا  بداند، مقدم را شخدی هاقعرف باید الم  یبی  افتالف حل مرجع کرد، احراز

 را طفرفی   میفان  توافف   هفدف  درسفتی به و تاس متعاقدی  واقعی ارادۀ از گرفتهنشئت شخدی
 ,Zeller)است  قرارداد طرفی  نوعی و مفروض ارادۀ داروام نوعی هاقعرف اما نماید؛می منعکس

2002, p.642 .)1392 حبیبفی، )اسفت   پفذیرش  قابفل  نیفز  ایفران  حقوق در دقیقاً ای  استدالل ،
 (.379ص
 

 عناصر تشخیص اراد  باطنی یا معنای متعارف
نیز براق تشخیص قدد طرفی  )احراز ارادۀ باطنی طرف معام ه( یا استنباطی کفه   8مادۀ  3بند 

ها عفرف و  ها و  وابطی را ارائه داده و از جم ۀ انیک فرد متعارف از ان فواهد داشت، رهنمود
، 1378عنوان یک معیار و مالک در ای  فدوص تدریح کرده است )قمفی دهنفوق،   عادت را به

در تعیفی  قدفد   »کنوانسیون ویف :   8مادۀ  3(. برابر بند Schlechtriem, 1986, p.39; 115ص
هریک از طرفی  یا تعیی  استنباطی که یک فرد متعارف از ان فواهفد داشفت، بایفد بفه تمفام      

به میان طرفی ، عفرف و  هاق معمولاو اع و احوال مرتبط قضیه، ازجم ه مذاکرات، هرگونه رویه
 «. ق انان توجه کافی مبذول داشتعادت و سایر اعمال بعد

را انتخففاب کففرده اسففت.  1هففاق تفسففیر، رویکففردق عم ففیکنوانسففیون ویفف  از میففان روش
ویژه در حفوزۀ قراردادهفا، بیشفتر متمایفل بفه اسفتفاده از       درحقیقت، تفسیر مدرن و امروزق، به

مال طرفی  پفس  ابزارهایی ازجم ه رویۀ مقرر بی  طرفی ، عرف و عادت، مذاکرات مقدماتی و اع
از انعقاد قرارداد است که در پاراگراف سوم نیفز بیفان شفده اسفت. ایف  رویکفرد موجف  ایجفاد         

الم  فی  اطمینان و تضمی  قانونی در حوزۀ تفسیر قراردادق در هر دو ق مرو تجارت داف ی و بی 
 (. Eörsi, 1984, p.14شود )می

                                                           
1   . practical approach 
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 کفه یفک ا هفار یفا رفتفار بایفد تفسفیر       هفا، هفر زمفانی    نظر مفسران و نیز دادگفاه  اساسبر 
موج  مفادۀ  گردد، الزم است ای  معیارها درنظر گرفته شود؛ یعنی صرف نظر از اینکه تفسیر به

. به عبفارت دیگفر، ففواه ارادۀ بفاطنی     (Ferrari, 2004, p.184)( اتفاق بیفتد 2) 8( یا مادۀ 1) 8
کفار بفرده   معیار در تفسیر قرارداد بفه  عنوانیک طرف و فواه معناق متعارف ا هارات و رفتار به

کنوانسیون در تفسیر قرارداد باید مفد نظفر قفرار     8مادۀ  3شود، عوامل و عناصر یادشده در بند 
، ایف  عناصفر بررسفی    ادامفه (. در 19، ص1392؛صففایی و دیگفران،    Eörsi, 1984, p.17گیرد )
 شوند.می

 

 مذاکرات مقدماتی. 1
 & Schwenzerاسفت ) « مذاکرات مقدماتی»، 8مادۀ  3شده در بند هیکی از او اع و احوال اشار

Fountoulakis, 2006, p.80; Lookofsky, 2000, p. 56 .)  تواند روشنگر باشفد،  مذاکرات میای
هاق مخت   حقوق و تعهدات قراردادق را در مذاکرات زیرا متعاقدی  در بسیارق از مواقع، جنبه

(. بفراق نمونفه، یفک    90، ص1392دهند )حبیبفی،  توجه قرار میطور تفدی ی مورد مقدماتی به
شفود، درحفالی   نماید که موج  تحمیل تعهدق به طرف دیگر مفی طرف به تفسیرق تمسک می

صراحت رد کرده است. در ای  فرض چنی  تفسیرق پذیرفته که وق در جریان مذاکرات ان را به
 (.  19، ص1392نخواهد شد )صفایی و دیگران، 

عنوان یکی از نیز مذاکرات مقدماتی به 5-102ل حقوق قرارداد اروپا در بند ال  مادۀ در اصو
 1شرایط و او اع و احوالی است که در تفسیر قرارداد باید مورد توجه قرار بگیرد.

 

 میان طرفین بهرویۀ معمول. 2
ر دیگفر، عم کفرد   شده و به تعبیهاق تثبیتطور صریح، رویهبه 8مادۀ  3در کنوانسیون وی ، بند 

عنوان یکی از ابزارها و منابع تفسیر قرارداد در تشخیص قدفد واقعفی یفا نفوعی مفورد      انان را به
ها که ممک  است رویۀ اجرایفی  کنوانسیون یادشده نیز ای  رویه 9اشاره قرار داده است. در مادۀ 

ی یفا مففروض محسفوب    اور بوده، مبناق احراز قدفد واقعف  یا رویۀ معام ی متعاقدی  باشند، الزام
 (.101، ص1392شوند )حبیبی، می

قفانون   1-205بفه میفان طفرفی  را تعریف  نکفرده، امفا مفادۀ        کنوانسیون وی  رویۀ معمول
هاق معامالتی را تعری  کرده است. ای  ماده مقرر الشکل تجارق ایاالت متحدۀ امریکا رویهمتحد

                                                           
ویژه موارد زیر باید مورد توجه قرار بگیرد: در تفسیر قرارداد به»دارد: اصول حقوق اروپا مقرر می 5 -102مادۀ  .1

 ....«.شرایط و او اع و احوالی که قرارداد منعقد شده است، ازجم ه مذاکرات مقدماتی؛ و  -ال 
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اق عدد در ساب  بی  طرفی ، نسبت به معام ههاق معامالتی، رفتارهاق مستمر مترویه»دارد: می
عنفوان تففاهم مشفترک جهفت تفسفیر      تفوان ان را بفه  باشد که بر اسفاس اندفاف مفی   فاص می

منظور اعطاق مفهفومی ویفژه بفه قفرارداد یفا      اصطالحات و دیگر اعمال محسوب نمود و از ان به
ل پذیرفته شده است که قفرارداد  طور کامامروزه ای  ادعا به«. تکمیل و تحدید ان، استفاده نمود

شفود، ب کفه نتیجفۀ ارتبفاط     در محیطی مستقل و جداق از وقایع و روابط طرفی  تشفکیل نمفی  
بفراق   (.MitChell, 2007, p.51)شده میان طرفی  است و باید با توجه به ان تفسیر گردد ایجاد

ارش فریفد را بفدون قبفول    کنندۀ کاال سفاق بوده که تهیهگونهمثال، چنانچه عم کرد طرفی  به
کننفده در  شفود و تهیفه  کننده، پذیرش او محسفوب مفی  کرده است، سکوت تهیهصریح اجرا می

صورت، قرارداد بفا توجفه بفه رویفۀ     فرض عدم پذیرش سفارش، باید ان را اعالم نماید. دربیر ای 
ق ان اسفت. در  کننده م زم بفه اجفرا  شود و تهیهبه میان متعاقدی  منعقدشده ق مداد میمعمول

مرح ۀ اجراق قرارداد نیز چنانچه رویۀ طرفی  مبنی بر ابماض نسبت به تأفیر جزئی در تحویل 
شود )صفایی و کاال یا تفاوت جزئی در مقدار کاال باشد، ای  امر بر اجراق دقی  قرارداد مقدم می

 (. 19، ص1392دیگران، 
شفده  به بر مبناق رویۀ مسف م و تثبیفت  هاق مشابا توجه به اینکه طرفی  قرارداد در موقعیت

هفا ) فابطه شخدفی( یفا     تواند در کشف  ارادۀ مشفترک ان  اند، ای  امر میها عمل کردهبی  ان
تعیی  استنباط یک فرد متعارف از صن  متعاقدی  )معیار نوعی(، مرجع حل اففتالف را یفارق   

  (.Kritzer, 1998, p. 93 ; 100، ص1392نماید )حبیبی، 
بفه میفان طفرفی  بفا ایف  مشفکل مواجفه        ها در تعیی  رویۀ معمولسران و دادگاهبیشتر مف

کنوانسیون در ایف   . به را ایجاد نمایداند که یک امر باید چند بار اتفاق بیفتد تا رویۀ معمولشده
رسد برقرارق رابطفۀ تجفارق در یفک    نظر میبار کافی نیست، اما بهباره ساکت است. مطمئناً یک

شده و مس م الزامی است و درواقع متعاقدی  باید ی فاص براق تحق  یک رویۀ تثبیتدورۀ زمان
هفا  در مناسبات تجارق فود ان رویه را مورد توجه قرار دهند. به همی  دلیل، بسیارق از دادگاه

بفه الزم دانسفتند. بنفابرای ،    طور منظم را براق ایجاد رویۀ معمولوقوع حداقل دو یا سه دفعه به
اق که تنهفا در یفک معام فه طفرفی  بفه ان عمفل       نشده مانند شیوهمس م و تثبیتهاق بیررویه
اند، به دلیل عدم تع ف   اند و در معامالت و مناسبات تجارق بعدق ان را مد نظر قرار ندادهنموده

تواند وسی ۀ قابل اعتماد و اتکایی براق کش  قدد طفرفی  یفا تعیفی     ان به ارادۀ متعاقدی  نمی
 100، ص1392نباط یک فرد متعارفب همان صن ب طفرف قفرارداد شفمرده شفود )حبیبفی،      است
;Marie, 2014, p. 20; Kritzer, 1998, p.93.) 

 ,Marie, 2014)به دو امر متفاوت هسفتند  شایان ذکر است که عرف و عادت و رویۀ معمول

p.20) توجه بفه اینکفه درجفۀ    به میان طرفی ، با و در فرض تعارض عرف و عادت با رویۀ معمول
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 ,Ch- Pamboukis)شفود  انتساب رویۀ معام ی به طرفی  بیش از عرف است، بر عرف مقدم مفی 

2005, p.114-115). 
 

 رفتار و اعمال پس از انعقاد عقد .3
شفامل   ،جانبۀ متعاقدی  منحدفر بفه مرح فۀ انعقفاد قفرارداد نبفوده      تفسیر ا هارات و اعمال یک

 ;Enderlein & Maskow, 1992, p.61)شود س از انعقاد قرارداد نیز میها پا هارات و رفتار ان

Ferrari, 2004, p.174) . 
(( مورد انتقاد قرار گرفت، به دلیل اینکه اعمفالی کفه   3) 8)مادۀ  عبارت اعمال بعدق طرفی 
شفده  تواند در تفسیر قراردادق که سفابقاً منعقفد   افتد، چگونه میپس از انعقاد قرارداد اتفاق می

حال، توجیهاتی بفراق شفمول اعمفال بعفدق طفرفی  در      ای است نقش ایفا نموده، مؤرر باشد؟ با
 ,Eörsi, 1984تفسیر قرارداد وجود دارد، زیرا تفسیر به انعقاد قرارداد محدود و منحدر نیسفت ) 

p.18.) 
ینکفه در  رفتار بعدق متعاقدی  ممک  است بیانگر انعقاد قفرارداد باشفد؛ ماننفد ا    براق نمونه،

مکاتبات بعدق به قرارداد قب ی ارجاع شده باشد یا اعتراض به وص  کاال و ادعاق عدم مطابقفت  
هاق پیشی  بدون قید و شرط مورد پذیرش قرار گرفتفه  ممک  است با ای  استدالل که محموله
وسفی ۀ  ( یفا اینکفه ایفا افطفار ارسفالی بفه      20، ص1392شده است، رد شود )صفایی و دیگران، 

قفدر الزم و کفافی بیفانگر اراده و قدفد وق مبنفی بفر فسفخ قفرارداد اسفت یفا فیفر؟            دار بهفری
(Enderlein & Maskow, 1992, p.61; Ferrari, 2004, p.174.) 

 توانیم اعمال و رفتفار متعاقفدی  پفس از انعقفاد قفرارداد را مفؤرر در کشف  و       در صورتی می
 د متعفارف در او فاع و احفوال مشفابه    یفک ففر  ها و یا تعیفی  اسفتنباط   احراز ارادۀ مشترک ان

 را عم کفرد بعفدق طفرفی  قفرارداد کفه     بدانیم که به ارکان تواف  پیشی  ف  ی وارد نیفاورد، زیف  
 گیفرد؛ چراکفه یکفی   بیانگر تغییر بنیادی  قرارداد باشد، اصوالً در حوزۀ تفسیر قرارداد قرار نمفی 

 ی، تمییفز ان از نهادهفاق مشفابه بفوده و    از مباح  مهم در فرایند تفسیر قرارداد از سفوق قا ف  
 رق متفاوت با تفسیر قفرارداد بفوده  است. لذا تغییر قرارداد ام« تغییر قرارداد»یکی از ای  نهادها 

 ،1392)حبیبفی،  شفود  و به تعبیفر دیگفر، قفراردادق بفا ارکفان و عناصفر جدیفد محسفوب مفی         
 (.  96ص

 

 عرف .4
ربط نفام بفرده کفه    افری  مثال از او اع و احوال ذق عنوانکنوانسیون، از عرف به 8مادۀ  3بند 
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تر اشاره شده اسفت  نیز به ای  مو وع مفدل 9مادۀ  1هاق بازرگانی است و در بند مقدود عرف
 (.Schwenzer & Fountoulakis, 2006, p.80و  20، ص1392)صفایی و دیگران، 

قدد واقعی یا نوعی طفرفی    عنوان یکی از عوامل تشخیصبنابرای ، مطاب  ای  بند، عرف به
شود. با ای  توصی  باید اذعان داشت که بر اساس کنوانسفیون ویف ، عفرف بفه دو     محسوب می

روش اول زمانی اسفت کفه معیفار     :تواند قا ی را در تفسیر قرارداد یارق نمایدروش مخت   می
اق براق کش  و  هتواند وسیکنیم. در ای  روش، عرف میشخدی را در تفسیر قرارداد اعمال می

کنوانسفیون ویف (. روش دوم در فر فی اسفت کفه       8مادۀ  1ها باشد )بند احراز ارادۀ واقعی ان
اق تواند وسی هدهیم. در ای  فرض، عرف میمعیار نوعی را در تفسیر قرارداد مورد توجه قرار می

هفا  ابه فاص انصن  متعاقدی  در او اع و احوال مشبراق تعیی  استنباط یک فرد متعارف هم
 (.Schlechtriem, 1986, p.40; 93، ص1392کنوانسیون( )حبیبی،  8مادۀ  2شمرده شود )بند 

عنفوان یکفی از شفرایط و    ففود، از عفرف بفه    5-102اصول حقوق قرارداد اروپا نیز در مادۀ  
 برد.او اع و احوالی که باید در تفسیر قرارداد مورد توجه قرار گیرد، نام می

 

 بیقیبررسی تط
طور تفدی ی به تفسفیر قفرارداد پردافتفه    م که به1980الم  ی کاال برفالف کنوانسیون بیع بی 

کنوانسیون وی (، قانون مدنی ایران در مورد شیوۀ تفسیر قرارداد، نقفص دارد   9و  8است )مادۀ 
 (.26، ص3، ج1387و داراق حکم روشنی نیست )کاتوزیان، 

رو در تفسیر قرارداد  ابطۀ شخدی ای جحان قائل شده و ازحقوق ایران براق ارادۀ باطنی ر 
است. در حقوق ایران هی  مادۀ قانونی صریحی راجفع بفه برتفرق ارادۀ     را بیشتر مالک قرار داده

باطنی وجود ندارد، اما برترق ارادۀ باطنی بر ارادۀ  اهرق و و یففۀ دادرس در جسفتجوق ارادۀ   
ن و رویۀ قضایی پذیرفته شده است. البته در حقفوق ایفران   دانامشترک متعاقدی  از سوق حقوق

ازانجا که راهیابی به درون و قدد و ارادۀ واقعفی اشفخاص اب ف  بیفرممک  یفا دشفوار اسفت و        
تواند ان را با توجه به او اع و احوال احراز نماید، نفاگزیر معنفاق متعفارف الففاظ و     دادرس نمی

قانون مدنی ایران(؛ مگر اینکه اربفات شفود کفه قدفد      224اعمال را معیار قرار داده است )مادۀ 
باشفد )صففایی و   واقعی طرفی  بیر از ان  اهر عرفی است که بر معناق عرفی لففظ مقفدم مفی   

کننده بوده با انچفه  (. بنابرای ، هرگاه اربات شود که انچه در  میر اعالم20، ص1392دیگران، 
(. 295، ص2، ج1388باید دست کشید )شهیدق، شده اعالم شده متفاوت است، از مدلول اعالم

اگر در بیع مع وم شود که قدد بفایع  »قانون مدنی است. برابر ای  ماده:  463مؤید ای  ادعا مادۀ 
؛ امفامی،  86، ص1386)عرففانی،  « حقیقت بیع نبوده است، احکام بیع در ان مجرق نخواهد بود

و یفا در  « العقود تابعفه ل قدفود  »ۀ فقهی (. در فقه امامیه نیز بر اساس قاعد233، ص1، ج1368
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، 3ق، ج1415به ارادۀ بفاطنی اشفخاص توجفه شفده اسفت )شفیخ اندفارق،        « األعمال بالنیات»
 (.303ص

هاق تطبیقی و ترکیبفی  کنوانسیون وی  مقرر شده، برایندق از بررسی 8مطالبی که در مادۀ 
دۀ  فاهرق اسفت کفه در حقفوق     هفاق ارادۀ بفاطنی و ارا  هاق شخدی و نوعی یا نظریهاز  ابطه

اند، اما شود. نویسندگان کنوانسیون اگرچه براق نظریۀ شخدی برترق قائل شدهداف ی بح  می
، 1392اند )صفایی و دیگران، درواقع ان را تعدیل نموده، ترکیبی از دو نظریۀ یادشده را پذیرفته

( و 8ماده 1ی تفسیر )بند (. البته اگرچه کنوانسیون تالش کرده است تا میان شیوۀ شخد18ص
توان گرایش و تمایل بیشتر ان به شیوۀ نفوعی  ( تعادل ایجاد کند، می8مادۀ  2شیوۀ نوعی )بند 

(. Schwenzer, Hachem & Kee, 2012, p.293اسفتنباط کفرد )   8مفادۀ   3را از توجفه بفه بنفد    
اول ارادۀ باطنی تفسیر قرارداد از ای  حی  که در وه ۀ  فدوصبررسی تطبیقی کنوانسیون در 

گیرد، همانند حقوق ایران است. اما از ایف  نظفر کفه    و در وه ۀ دوم معناق متعارف را درنظر می
ارادۀ مشترک متعاقدی  را معیار قرار نداده، ب که قدد هریک را به شرط انکه طرف دیگر بفه ان  

ق ایران متففاوت اسفت.   دهد، با حقوباید ع م داشته باشد، معیار تفسیر قرار میع م داشته یا می
کنوانسیون نیز با حقوق ایران مشابه است، زیرا عناصفرق کفه در ایف  بنفد بفه ان       8مادۀ  3بند 

اشاره شده، در حقوق ایران نیز در تفسیر ارادۀ متعاقدی  مورد توجه قرار گرفته است )صففایی و  
ئل به ایف  هسفتند   طور  منی قادانان، هرچند به(. برفی دیگر از حقوق20، ص1392دیگران، 

کنوانسیون، در حقفوق ایفران نیفز بفراق احفراز قدفد        8مادۀ  3که عناصر برشمرده شده در بند 
مجموعفه عفوام ی کفه قا فی را در     »دارنفد:  گونه بیفان مفی  مشترک متعاقدی  کاربرد دارد، ای 
اق توان برشمرد، از جم ۀ انها گفتگوهف نماید، بطور کامل نمیجستجوق قدد مشترک یارق می

« گفردد مقدماتی است یا او اع و احوالی است که تواف  طرفی  قرارداد در ان و عیت واقع مفی 
 (.39، ص3، ج1387)کاتوزیان، 

کنوانسیون کفه مقفرر    8مادۀ  2اق مشابه بند شایان ذکر است که در حقوق ایران نیز مقرره
ر هریفک از طفرفی  بایفد    در صورت بیرقابل اعمال بودن بند پیشی ، ا هارات و رفتفا »دارد: می

، وجود «مطاب  با استنباط یک فرد متعارف از همان صن  در او اع و احوال مشابه تفسیر گردد
، 1378گذار ایفران بفوده اسفت )قمفی دهنفوق،      دارد و تقریباً همی  و عیت مورد تدریح قانون

ول اسفت بفر   الفاظ عقود محم»قانون مدنی در ای  مورد مقرر داشته است:  224(. مادۀ 114ص
 «. معانی عرفیه

رسد نظر میداند. بهکنوانسیون وی ، مبناق عرف را ارادۀ  منی متعاقدی  می 9مادۀ  2بند 
در حقوق ایران، بیر از مواردق که عرف مانند قوانی  تکمی فی عمفل نمفوده و بفه تکمیفل ارفار       

ی متعاقدی  است که ایف   پردازد، در سایر موارد، مبناق اعتبار عرف ارادۀ  منقرارداد ناقص می
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؛ قشفقایی،  337، ص2، ج1388باشفد )شفهیدق،   قانون مدنی قابل استنباط می 225امر از مادۀ 
 (.215، ص1384الدینی، ؛ فالحتی شهاب175، ص1378

شفده و مسف م   الم  ی بفا عنفوان رویفۀ تثبیفت    پرسش ای  است انچه در کنوانسیون بیع بی 
ران با کدام نهاد و تأسیس حقوقی قابل انطبفاق اسفت؟ در   متعاقدی  مطرح گردیده، در حقوق ای

انفد، امفا در   در کنار یکفدیگر ذکفر شفده   « عرف و عادت»مقررات مربوطه در حقوق ایران عبارت 
تدریحی در قوانی  ایران صفورت نذذیرفتفه   « شده میان متعاقدی رویۀ مقرر و تثبیت»فدوص 
عنفوان روشفی کفه انحدفاراً     ر نظام حقوقی ایران بهتوان عادت قراردادق را دحال، میای است. با

شفده در کنوانسفیون بیفع    ایفد، مشفابه رویفۀ مسف م و تثبیفت     وجفود مفی  بی  طرفی  قرارداد به
الم  ی دانست. مفواد متعفددق در قفانون مفدنی وجفود دارد کفه در تشفخیص اراده و قدفد         بی 

و  225، 220، 202، 68، 54واد مشترک متعاقدی ، مراجعه به عادت را الزامی دانسته اسفت. مف  
قانون مدنی ایران با ذکر عادت در کنار عرف، مؤید ای  اسفتنباط اسفت. در حقفوق ایفران      344

هفا دانسفت،   شده و مس م طفرفی  قفرارداد را منتسف  بفه ارادۀ ان    براق اینکه بتوان رویۀ تثبیت
اوففوا  »بفه ایفۀ شفریفۀ    توان ان را یک نوع شرط  منی فاص ق مداد کرد و براق اعتبار ان می

؛ 103، ص1392اسفتناد نمفود )حبیبفی،    « المؤمنون عنفد شفروطهم  »و حدی  نبوق  1«بالعقود
 (.166، ص1393شعاریان و رحیمی، 

 

 نتیجه
 حفراز قدفد مشفترک واقعفی متعاقفدی  و     تفسیر به معناق رفع ابهفام و اجمفال قفرارداد بفراق ا    

 قانون مدنی ایران بفاب فاصفی راجفع    است. درنیز تشخیص ماهیت و تعیی  مفاد و ارار قرارداد 
 طفور پراکنفده در قفانون مفدنی در بخفش قواعفد      به نحوۀ تفسیر قفرارداد وجفود نفدارد، امفا بفه     

 اسفت. بفا دقفت در قفوانی  و    عمومی قراردادها یا عقود معی ، برفی از ایف  قواعفد بیفان شفده     
 طفرفی  بفوده و  رادۀ بفریم کفه عفرف در برففی مواقفع مفسفر ا      مقررات حقفوق ایفران پفی مفی    

 جانشی  ارادۀ طرفی  شده و درواقفع بیفانگر ارادۀ  فمنی متعاقفدی  بفوده اسفت، درنتیجفه در       
 دارد:قففانون مففدنی کففه مقففرر مففی 225شففود. ازجم ففه مففادۀ تفسففیر قففرارداد مففؤرر واقففع مففی

طورق که عقد بفدون تدفریح هفم مندفرف ان باشفد،      متعارف بودن امرق در عرف و عادت به»
روشنی عفرف  در مادۀ یادشده به« منزلۀ ذکر در عقد استبه»جم ۀ «. زلۀ ذکر در عقد استمنبه

قانون مدنی از دیگفر مدفادی     344و  375، 280را جایگزی  ارادۀ طرفی  قرار داده است. مواد 
عنوان مفسر قرارداد و ارادۀ طرفی  اسفت. در کنوانسفیون ویف  مبنفاق     بارز ایفاق نقش عرف به

                                                           
 سورۀ مائده. 1. ایۀ 1
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عنفوان امفرق   باشد و مفوارد نااگفاهی طفرفی  را بایفد بفه     رف، ارادۀ  منی متعاقدی  میاعتبار ع
 استثنایی و در حکم اگاهی انان دانست. 

قانون مدنی ایران الفاظ عقود را بر معفانی عرفیفه حمفل نمفوده اسفت. بنفابرای ،        224مادۀ 
رفی عبارات و الففاظ  مرجع حل افتالف در تفسیر قرارداد در وه ۀ اول مو   است که معناق ع

ها اربات موجود در قرارداد را بر سایر معانی مرجح بداند؛ مگر اینکه طرفی  قرارداد یا یکی از ان
نماید که قدد و ارادۀ باطنی وق برفالف ای  معناق  اهرق عرفی است. زیرا در حقفوق ایفران،   

قفانون   224شده است. مادۀ ارادۀ باطنی اولویت دارد و در تفسیر قرارداد معیار شخدی پذیرفته 
 کنوانسیون است. 8مادۀ  2مدنی تا حدود زیادق مشابه بند 

کنوانسیون وی  متضم  قواعدق راجع به تفسیر ا هارات و اعمفال طفرفی  قفرارداد     8مادۀ 
الم  ی کاال، عفرف در تفسفیر قفرارداد داراق نقفش اساسفی اسفت،       است. در کنوانسیون بیع بی 

در صورت بیرقابل اعمال بودن بنفد پیشفی  )معیفار شخدفی(،     : »8مادۀ  2چراکه بر اساس بند 
ا هارات و رفتار هریک از طرفی  باید مطاب  با استنباط یفک ففرد متعفارف از همفان صفن  در      

بنابرای ، کنوانسفیون از معیفار مخفت ط، یعنفی ترکیبفی از      «. او اع و احوال مشابه تفسیر گردد
نماید؛ به ای  معنی که چنانچه تفالش بفراق   داد پیروق میمعیار شخدی و نوعی در تفسیر قرار

 8مفادۀ   2کنوانسیون(، بنفد   8مادۀ  1نتیجه ماند )بند احراز قدد واقعی و شخدی متعاقدی  بی
استنباط یک فرد متعارف از صن  متعاقدی  در همفان او فاع و احفوال    »حل نهایی عنوان راهبه

ع نظر از اینکه تفسیر بر طب  ارادۀ باطنی یفک طفرف   دهد. قطرا مالک قرار می« مشابه فارجی
( انجفام گیفرد،   8مفادۀ   2( یا بر طب  معناق متعارف ا هارات و اعمال )بند 8مادۀ  1)معیار بند 

کنفد کفه بایفد در    اق از عناصر و او اع و احوالی را بیان مفی کنوانسیون، مجموعه 8مادۀ  3بند 
تری  ای  او اع و احوال، عرف است. همچنی  کی از مهمجریان تفسیر مورد توجه قرار گیرند. ی

 8مفادۀ   3عنوان یکی از ایف  عناصفر تفسفیر در بنفد     به فیمابی  متعاقدی  نیز بهبه رویۀ معمول
در حقفوق  « عادت»دانان از عبارت کنوانسیون اشاره شده است که با توجه به تعریفی که حقوق

کنوانسیون، مشفابه نهفاد    8مادۀ  3به در بند ه رویۀ معمولرسد کنظر میاند، بهایران بیان داشته
 در نظام حقوقی ایران و در قانون مدنی است.« عادت قراردادق»
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