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 چکيده

امروزه فناوری اطالعات این امکان را فراهم آورده که بسیاری از مبادالت تجاری ، داد و ستدها و 

ارائه خدمات از طریق اینترنت انجام شود . گستردگی این نوع روابط معامالتی و تجاری در بین 

افراد جامعه و در سطح بین المللی بعضاً با طرح برخی مسائل حقوقی در زمینه قواعد حاکم بر 

 روابط قراردادی از جمله تفسیر قرارداد و قواعد حاکم بر آن همراه خواهد بود.

به تاسی و پیروی از قواعد بین المللی به تصویب رسید  2831الکترونیکی در سال قانون تجارت 

و نوآوری هایی را در نظام حقوقی ایران به وجود آورده است که هر چند گامی رو به جلو 

محسوب می شود ، گاهی تعارض هایی را نیز در نظام حقوقی ایران ایجاد کرده است از جمله 

توان وضع یک قاعده تفسیری برای نخستین بار در متن قانون اشاره  ویژگی های این قانون می

نمود که هر چند در نوع خود بی نظیر است ولیکن در عمل و با انطباق با سایر قوانین داخلی 

تفسیر قرارداد را با مشکالتی مواجه خواهد نمود .پس باید روش و ابزاری را برگزید که مفاهیم 

ارداد را برهم نزند و دو طرف را از آنچه اراده کرده اند دور نسازد و حقوقی و تعادل اقتصادی قر

در عین اجرای عدالت و انصاف ، احترام به حسن نیت طرفین را نیز رعایت نماید. در این مقاله 

سعی بر آن شده  ضمن پرداختن به این موضوع مبانی تفسیر قرارداد در قانون تجارت الکترونیک 

 رسی قرار داده شود .مورد نقد و بحث و بر

تجارت الکترونیکی ، تفسیر قرارداد، تفسیر قانون، قاعده تفسیری،  :يديکل اژگانو

 .حسن نیت
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 2 محمدرضا فالح،  1 شهرام محقق دولت آبادي

 وکیل پایه یک دادگستری -دوره دکتری دانشگاه آزاد اسالمی میبددانشجوی  2
 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه شاهد تهران 1

 

 :نام نویسنده مسئول

 شهرام محقق دولت آبادي

 

 مبانی تفسير قرارداد در قانون تجارت الکترونيک
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 مقدمه
تفسیر قرارداد به معنی تشخیص مفهوم مقررات آن است . به عبارت دیگر هدف در تفسیر قرارداد آن است که مضمون و مفاد عقد به 

تفسیر قرارداد دادرس با جستجو در اوضاع و احوال و تعبیر وسایلی که دو طرف برای بیان مقصود خود برگزیده اند درستی روشن شود. در 

 معنی آنچه که در قرارداددرج گردیده و تعهدهائی که از آن ناشی می گردد را تشخیص می دهند.

قراردادها نیز نیاز به تفسیر پیدا می کند و قراردادهای  تجربه نشان داده است که وقتی پای نزاع و اختالف در میان باشد دقیق ترین

 الکترونیکی که جنبه تخصصی و بعضاً بین المللی پیدا کرده است از این امر مستثنی نخواهد بود.

 در خصوص تفسیر قرارداد و قوانین و مقررات مربوط به آن تاکنون هیچ قاعده تدوین شده ای در ایران وجود نداشته است. انتخاب

روش تفسیر قرارداد و قوانین حسب طبیعت آن در عمل به نظر حقوقدانان و رویه قضائی و عرف حقوقی واگذار شده است . معموالً تفسیر 

ژگی قرارداد امری کامالً داخلی و در حوزه قواعد حقوق داخلی است . زیرا قلمرو اجرای قوانین داخلی در حوزه قلمرو داخلی کشورها بوده و وی

مللی ندارد. وانگهی اجرای قواعد حقوقی معموالً در عمل به وسیله دادرسان تضمین می شود و به طور طبیعی ، دادرسان در نظام داخلی بین ال

 قواعد حقوقی را به نحوی تفسیر می کنند که با آن آشنایی کامل دارند. زیرا استفاده از دیگر شیوه های تفسیر می تواند در عمل با تعارض

 داخلی هم روبه رو شود.های حقوق 

اعتبار وتفسیر و »این قانون 18است. بر پایه ماده  3/5/2858تنها قانونی که در ایران به روش تفسیر توجه کرده ، قانون نفت مصوب

ل آنکه هیچ روش در عمل، این قانون هم در روش تفسیر به قوانین داخلی ارجاع داده است ، حا« اجرای قراردادها تابع قوانین ایران خواهد بود.

 تفسیر تدوین شده ای در قوانین داخلی ایران وجود نداشته و توصیه نشده است .

در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین »نخستین بار نسبت به وضع قاعده تفسیری اقدام شده است :  2ق . ت. ا  8درماده 

 «المللی، ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت لزوم حسن نیت توجه کرد.

 این ماده سه قاعده تفسیری زیر را برای تفسیر این قانون لحاظ کرده است :

 یر بر مبنای خصوصیت بین الملی قانون،تفس-2

 تفسیر بر مبنای توسعه هماهنگی بین کشورها در کاربرد تجارت الکترونیک،-1

 رعایت لزوم حسن نیت، -8

نکته عجیب در این ماده عدول از قواعد حقوقی داخلی در تفسیر قانون داخلی است . اگر چه در حوزه تجارت الکترونیکی امکان وجود 

خارجی در قراردادهای مربوط به لحاظ استفاده از شبکه اینترنت یا سیستم های ارتباطی جدید وجود دارد، در هر حال این قانون مولفه های 

انتخاب شده باشد که در این صورت، « قانون حاکم»زمانی اعمال می شود که قرارداد در قلمرو ایران منعقد شده یا ق. ت .ا ایران به عنوان 

مورد انتقاد به نظر می رسد . البته به نظر  8در تفسیر مواد این قانون نامعلوم است و از این جهت ماده « یت بین المللیخصوص»علت انتخاب

می رسد که توجه به این قاعده برای ایجاد هماهنگی در اعمال ق . ت. ا با سایر نظام های حقوقی است . ولی اعمال آن در حقوق داخلی با 

ست. زیرا صرف نظر از عدم آشنایی دادرسان داخلی با ویژگی های بین المللی آن ، در مواردی می تواند به تعارض با مشکل فراوانی روبه رو

 قواعد داخلی بیانجامد. 

 همین مورد در خصوص توسعه هماهنگی و رعایت لزوم حسن نیت نیز وجود دارد که در نظام داخلی دارای ابهام فراوانی است .

تفسیر قراردادها عرف یکی از ابزارهای مهم و تاثیر گذار است که در اغلب موارد راهنمای مناسب برای تفسیر  از طرف دیگر در بحث

 قرارداد بوده و محکمه را در دست یافتن به قصد مشترک طرفین یاری می نماید.

ختصار نقش هر یک از مفاهیم حسن لذا نظر به اهمیت موضوع در این مقاله سعی خواهیم نمود ضمن بیان مفهوم تفسیر قرارداد به ا

 نیت و عرف را در تفسیر قرارداد بیان نماییم .

 

 نقش حسن نيت در تفسير قرارداد –فصل اول 
 گفتار نخست

 مفهوم اصل حسن نيت -1

ده ابه رغم آن که حسن نیت در نظام های حقوقی مختلف شناخته شده و در قوانین برخی کشورها نیز مقرراتی را به خود اختصاص د

 اما تعریف روشن و صریحی از آن ارائه نشده است.
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ن نیت به کار می رود.حس«رفتار منصفانه»می باشد که همراه با تعبیر « نیت»و « حسن»حسن نیت ترکیبی اضافی، متشکل از دو واژه

رعای شرافتمندانه در معامالت و گاه در ادبیات حقوقی، 2که در لغت معنی قصد و نیت نیک را می دهد.« سوء نیت»واژه ای است در مقابل 

 پرهیز از اعمال فریبکارانه در اجرای وظایف و تعهدات قانونی بکار می رود. 

و  «درستکاری در اعمال حقوقی»حقوقدانان فرانسوی دو معنای کلی و مستقل برای حسن نیت شناسایی نموده اند معنای نخست

به منزله ی یک حق مورد حمایت واقع شده است، براساس این معانی، حسن نیت دو است که « تصویر اشتباه و قابل اغماض»معنای دوم ، 

بعنوان کارکرد مستقل دارد. در کارکرد  نخست به عنوان قاعده الزم االجرا در انعقاد، اجرا و تفسیر قراردادها حکومت دارد و درکار کرد دوم ، 

  اه و نادرست به کار می رود که ناظر به عدم اطالع و ناآگاهی شخص است .مبنای حقوقی ، توجیه کننده ، حمایت از شخص درموارد اشتب

. این مفهوم مورد توجه اساتید حقوق مدنی ایران نیز قرار گرفته است . به همین جهت برخی در مقام تعریف حسن نیت، فردی که 

در همین راستا  1اعتقاد دارد رادارای حسن نیت می دانند.اقدام به عمل حقوقی یا عمل مادی واجد آثار حقوقی نموده و به صحت عمل خود 

، برخی معتقدند که حسن نیت، وضع فکری کسی است که از روی اشتباه ، اقدام به عمل حقوقی نموده و تصور می کند که عمل او بر وفق 

  8حد معینی او را حمایت می کند.قانون است و حال آنکه چنین نیست و قانونگذار در مقابل عواقب زیان بار آن عمل حقوقی، در 

کسانی که در پی تعریف حسن نیت بوده اند ، در این راستا، بیشتر از مفاهیمی چون درستکاری ، صداقت، انصاف ومانند آن استفاده 

ه شرح حسن نیت ب می کنند. اگرچه مفاهیم مزبور تا حدودی از ابهام حسن نیت کاسته ،اما هیچ یک کامل نیست . لذا شاید بتوان تعریفی از

رفتاری صادقانه، منصفانه و معقول که درمرحله ی گفتگوهای مقدماتی ، انعقاد ، اجرا و تفسیر قرارداد ، عرفاً از طرفین نسبت » زیر ارائه کرد:

 «به یکدیگر و یا حتی نسبت به اشخاص ثالثی که با قرارداد ارتباط پیدا می کنند، انتظار انجام آن می رود.

 

 مگفتار دو

 جایگاه حسن نيت در نظام هاي حقوقی  -2
نفوذ و کاربرد اصل حسن نیت در نظام حقوقی کشورهای مختلف، یکسان نیست. در برخی کشورها، حسن نیت اصلی فراگیر است که 

ی ر ابتدا پس از بررسبر تمام حقوق وتکالیف سایه می افکند. در برخی دیگر، این اصل در مرحله ی تفسیر و اجرای قرارداد به کار می رود. د

 دیدگاه حقوق فرانسه به جایگاه این اصل در حقوق ایران می پردازیم.

 

 . حقوق فرانسه1-2
تا اواخر قرن پانزدهم میالدی جایگاهی نداشت، گرایش به این اصل در نتیجه ی گسترش روابط  4در حقوق فرانسه، اصل حسن نیت

اگرچه مفهوم حسن نیت به طور پراکنده درمقررات این کشور مالحظه می شود . اما این اصل   بازرگانی در قرن شانزدهم میالدی به وجود آمد

قانون مدنی فرانسه بدون آنکه به تعریف  2284ماده  8بند   تاکنون به صورت قاعده کلی در هیچ یک از متون قانونی پیش بینی نشده است.

سن نیت آن می داند. برداشت عمومی در حقوق فرانسه آن است که تمام قراردادها حسن نیت بپردازد طرفین قرارداد را مکلف به اجرای با ح

به همین علت ، دادگاهها و علمای حقوق فرانسه، با اخذ مالک از مقررات پراکنده ای که حسن نیت در آن ها   بر حسن نیت مبتنی هستند.

 ختلف از نتایج آن پیروی می کنند.این اصل را به رسمیت شناخته و درموارد م  به صورت ضمنی آمده است.

ضرورت رعایت حسن نیت در دوره ی پیش قراردادی به صراحت در قوانین فرانسه، پیش بینی نشده است اما اصل مذکور بر این دوره 

  نیز حکومت دارد .این امر را مرهون نظریات حقوق دانان فرانسوی و رویه ی دادگاههای آن کشور دانسته اند.

 

 یرانحقوق ا-2-2
قانون مدنی  118در حقوق ایران ، با وجود تصریح به برخی از اصول حاکم بر قراردادها در قانون مدنی، مانند اصل صحت درماده ی 

قانون مذکور، در خصوص اصل حسن نیت یا تکلیف به رعایت آن، حکمی دیده نمی شود . به همین  122و اصل لزوم قراردادها در ماده ی 

ا این وجود ب  دند که اساساً در حقوق ایران، سوء نیت یا حسن نیت اشخاص ، اثر تعیین کننده ای بر اعتبار و آثار عقد ندارد.دلیل ، برخی معتق

فقدان یک نص صریح کلی مبنی بر رعایت حسن نیت را نمی توان موجب انکار و نفی کامل آن در حقوق ایران دانست. بررسی اجمالی قوانین 
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 2882:2/122لنگرودی ، جعفری -1 
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http://www.joce.ir/


 663 -639، ص  6936، زمستان  6، شماره فقه، حقوق و علوم جزا 
ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

ه اصل حسن نیت به صورت پراکنده در برخی مقررات پیش بینی شده است . شاید تنها مساله ای که باقی می ماند مختلف مبین آن است ک

، بررسی فراگیر بودن آن به عنوان یک قاعده عمومی است. اگر حسن نیت در حقوق ایران به عنوان اصل پذیرفته شود، قابل تسری به حوزه 

بود و اگر استثناء تلقی شود باید در پذیرش آن به موارد منصوص اکتفا کرد. پس از بررسی اجمالی های مختلف حقوق قراردادها نیز خواهد 

 برخی از مقررات موجود که حسن نیت را به نوعی پذیرفته اند، نظریات حقوقدانان در این خصوص تبیین می شود.

 

 . حسن نيت درقوانين موضوعه1-2-2

 که حسن نیت را به طور صریح یا ضمنی پذیرفته اند بررسی می شود.در این بخش، برخی ازقوانین و مقرراتی 

 

 . حسن نيت در رقابت هاي تجارتی1-1-2-2

رقابت یکی ازمهم ترین عوامل پیشرفت در تجارت بوده و افزایش کارآیی، مرغوبیت و کاهش قیمت کاال و خدمات را موجب می شود. 

 ، بلکه رقابت در عرصه تجارت باید مشروع باشد. باید توجه داشت که هر رقابتی قابل پذیرش نیست 

کسی که :» ، برخی از مصادیق رقابت نامشروع را ذکر کرده است. این ماده مقرر می دارد  2882قانون مسئولیت مدنی مصوب 3ماده 

جبران آن است. شخصی که دراثر در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع، به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورد، مسئول 

انتشارات مزبور یا سایر وسایل مخالف با حسن نیت، مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد، می تواند موقوف شدن عملیات مزبور را 

انین سن نیت به صراحت درقواین نخستین بار بود که اصطالح ح« خواسته و در صورت اثبات تقصیر، زیان وارده را از وارد کننده مطالبه نماید.

ایران به کار رفته است . مداقه در این ماده، بیانگر آن است که قانونگذار رعایت حسن نیت در تعامل با دیگران را  براساس منطق حقوقی 

 مدنظر داشته است.

 

 . حسن نيت در قرارداد بيمه 2-1-2-2

 2ت.شهرت یافته اس« عقد حسن نیت»می نماید و به همین جهت، به  عقد بیمه از عقودی است که حسن نیت در آن نقش بسزایی ایفا

ارد، به نام د« پیشنهادبیمه»اطالعاتی که بیمه گذار به بیمه گر می دهد، مبنای انعقاد عقد بیمه قرار می گیرد . این اطالعات در سندی که 

توسط بیمه گذار اطمینان کرده و آن را اساس محاسبات خود قرار  بیمه گذار ارائه می شود. با توجه به آن که بیمه گر به اطالعات ارائه شده

می دهد، حسن نیت بیمه گذار در دادن اطالعات مورد نیاز و رفتارصادقانه وی برای بیمه گر از اهمیت بسیاری برخوردار است.به همین جهت، 

 را مبنایی برای احراز حسن نیت بیمه گذار دانست.« پیشنهاد بیمه»می توان

چنانچه بیمه گذار یا نماینده او به قصد تقلب مالی را اضافه بر قیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه »قانون بیمه،  22اس ماده براس

هرگاه بیمه گذار عمداً از اظهار :» این قانون نیز مقرر می دارد  21ماده « داده باشد، عقد بیمه باطل و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نیست.

بی خودداری کند یا عمداً اظهارات کاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذب طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از مطال

اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد، عقد بیمه باطل خواهد بود، حتی اگر مراتب مذکور تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. در این صورت نه 

ی که بیمه گر پرداخته است قابل استرداد نیست، بلکه بیمه گر حق دارد اقساط بیمه که تا آن تاریخ عقب افتاده است را نیز از بیمه فقط وجوه

 «گذار مطالبه کند.

بری  قواعد عمومی قراردادها اقتضا دارد که بطالن عقد بیمه ، موجبات عدم ترتب هرگونه اثری را فراهم آورد، اما مواد مذکور به رغم

الذمه نمودن بیمه گر، وی را مستحق حق بیمه دانسته اند، امری که چندان منطقی به نظر نمی رسد . در عین حال، این مواد را می توان 

 چنین توجیه نمود که بیمه گذار به واسطه نداشتن صداقت و حسن نیت در اظهارات خود، می بایست این مجازات مدنی را متحمل شود. 

 

 ن نيت در تجارت الکترونيکی. حس3-1-3-2

 . تجارت الکترونیکی عبارت است از بازرگانی کاال و خدمات به کمک وسایل الکترونیکی و ابزارهای مبتنی بر ارتباطات از راه دور

جه مقرر می دارد که در تفسیر مقررات این قانون، باید به لزوم رعایت حسن نیت تو 2831قانون تجارت الکترونیکی مصوب  8ماده 

اطالعات اعالمی و تاییدیه اطالعات اعالمی به مصرف کننده باید در واسطی بادوام ، روشن و »قانون مذکور،  85شود. هم چنین براساس ماده 

صریح بوده و در زمان مناسب و با وسایل مناسب ارتباطی در مدت معین و براساس لزوم حسن نیت در معامالت و از جمله ضرورت رعایت 
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اگر چه ماده مذکور در خصوص لزوم رعایت حسن نیت در مرحله انقعاد قرارداد و دوره پیش قراردادی « وان و کودکان ارائه شود.افراد نات

 تصریحی ندارد، اما به نظر می رسد که می توان این حکم را از اطالق ماده مستفاد دانست.

 

 . حسن نيت دارنده اسناد تجارتی4-1-2-2
گر ا سفته  و برات، معرف طلبی به نفع دارنده آن ها در سررسید کوتاه مدت بوده و قابل معامله می باشند.اسناد تجارتی شامل چک، 

 سند تجارتی در سر رسید ، کارسازی نگردد ، دارنده آن پس از انجام تکالیف قانونی در مواعد مقرر می تواند به تمام مسئوالن سند به نحو

ور همواره به پرداخت مبلغ مندرج در سند تن نمی دهند، بلکه گاهی در راستای رفع مسئولیت از خود، تضامن مراجعه کند. اما مسئوالن مذک

به طرح ایراد در روابط مبنایی می پردازند. بر این اساس ، به منظور تقویت اعتبار اسناد تجارتی و حفظ حقوق دارنده آن ها قواعدی از 

ل گرفته است. براساس اصل مذکور، مسئوالن اسناد تجارتی نمی توانند روابط خصوصی خود شک« اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات»جمله

ه تبا دارندگان پیش سند را در حقوق دارنده کنونی آن دخالت دهند. اصل یاد شده در کنوانسیون های بین المللی راجع به اسناد تجارتی پذیرف

 823و 142، 182، 182راحت نیامده است، اما برخی حقوقدانان معتقدند که از مواد شده است. اگر چه این اصل در قانون تجارت ایران به ص

   قانون تجارت، می توان اصل مزبور را برداشت نمود.

یکی از شرایط استناد به اصل مذکور،   هم چنین رویه قضائی پذیرش این اصل را در روابط ناشی از اسناد تجارتی تائید نموده است.

  رنده سند تجارتی است . در واقع، اصل یاد شده از دارنده با حسن نیت حمایت می کند.وجود حسن نیت دا

 

 گفتار سوم: جایگاه حسن نيت در حقوق ایران 

نظر به اینکه لزوم رعایت حسن نیت در حقوق ایران به قاعده ای کلی به صراحت پیش بینی نشده ، در خصوص جایگاه این اصل 

برخی از اساتید، معتقدند که با توجه به عدم پذیرش صریح اصل حسن نیت در   حقوق دانان ارائه شده است.نظریه های متفاوتی از سوی 

می داند، مبنا « رفتار با حسن نیت»عناوینی چون شرط ضمنی یا بنایی، آنچه را که 2حقوق ایران ، استناد مستقیم به آن دشوار است . 

  1قراردهد.

قانون مسئولیت مدنی ایران، ضمن پذیرش اصل حسن نیت در حقوق ایران، معتقدند که آنچه  3ماده برخی نویسندگان با اتکاء به 

در   مشهور شده است.« حسن نیت»و « سوء نیت»درمقررات ایران با عنوان علم و جهل از آن یاد می شود، همان است که در حقوق نوین به 

اگرمشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او »ستناد نموده اند. براساس ماده مذکور ،قانون مدنی ا 815راستای تقویت این دیدگاه، به ماده 

رجوع نموده باشد، او نیز می تواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند اگر چه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد،و اگرمالک نسبت 

 «ری را نخواهد داشت.به مثل یا قیمت آن رجوع به بایع کند، بایع حق رجوع به مشت

برخی نویسندگان دیدگاهی میانه را پذیرفته و معتقدندکه حقوق ایران تا آنجا که تحت تاثیر فقه قرار دارد، اصل حسن نیت را به 

 قانون مدنی فرانسه اقتباس شده ، حسن نیت را حذف 2833قانون مدنی که از ماده  824صراحت نپذیرفته است ، برای مثال در وضع ماده 

  8نموده است.

اما به مرور زمان رونق اقتصاد، زمینه را برای پذیرش نظریه حسن نیت به وجود آورد، به نحوی که نشانه هایی از پذیرش این اصل در 

به اعتقاد ایشان ، حسن  4مقررات ایران به وجود آمد و به تدریج قوانین ایران از مباحث غصب فاصله گرفت و به قاعده حسن نیت نزدیک شد .

نیت بر تعهدات ناشی از عقود سایه انداخته و در مواقع مقتضی، در صورت بروز اختالف میان متعاقدین باید بر مفاد عقد حکومت کند . لذا 

 5برای حل برخی مشکالت حقوقی دیر یا زود باید قاعده حسن نیت را به صراحت قانون مند نمود. 

عنوان یک قاعده کلی در حقوق ایران به صراحت پیش بینی نشده است ، اما نباید این امر را به مغایرت اگر چه اصل حسن نیت به 

اصل مذکور با موازین شرعی تعبیر کرد، هم چنان که برخی نویسندگان ، خیار غبن و خیار عیب را به شرط ضمنی لزوم تعادل نسبی عوضین 

بر این اساس، حسن نیت  8از حسن نیت مفروض طرفین در تفسیر قرارداد دانسته اند. منتسب و در متون فقهی سالمت مبیع را چهره ای

 ایجاب می کند که طرفین قرارداد، کاالی سالم عرضه کنند و تحصیل منفعت نیز تا حدی مجاز است که باعث غبن دیگری نشود 
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رقابت های تجارتی را مورد تاکید قرار داده است،  قانون مسئولیت مدنی ، نیز لزوم رعایت حسن نیت در 3در مقررات موضوعه، ماده 

فت رکه می توان از مالک این ماده و دیگر مقررات مذکور ، استفاده کرد و آن را به سایر فعالیت های بازرگانی تسری داد . هم چنین باید پذی

مدنی، به انحاء مختلف این اصل را مورد توجه قرار که رعایت حسن نیت به فعالیت های بازرگانی اختصاص ندارد، زیرا مواد مختلفی از قانون 

 یداده اند . در هر حال، باید اذعان داشت که لزوم رعایت حسن نیت را در تفسیر و اجرای کلیه حقوق و تکالیف و در تمام حوزه ها به شیوه 

ا در پذیرش اصل حسن نیت به عنوان یک قاعده استقراء نمی توان اثبات کرد و به احتمال زیاد این شیوه نخواهد توانست جامعه ی حقوقی ر

کلی مجاب نماید. لذ با در نظر داشتن نیازهای اجتماعی و ضرورت های اقتصادی، حقوق ایران باید در مسیر پذیرش صریح این قاعده به 

یت، ردارد.پذیرش اصل حسن نخصوص با تصویب قانون تجارت الکترونیک در قراردادهای الکترونیکی ونیز سایر عقود و روابط حقوقی گام ب

آثار و پیامدهایی را در گفتگوهای مقدماتی به دنبال دارد. رعایت این اصل اقتضا می کند که طرفین جهت رسیدن به هدف و قصد مشترک، 

رمانه العات محدرنهایت صداقت، جدیت و شفافیت با یکدیگرهمکاری داشته و به ارائه  اطالعات بپردازند و ضمن رعایت رازداری نسبت به اط

 طرف مقابل و عدم مذاکره موازی، منافع یکدیگررا محترم بشمارند.

عدم جدیت در دوره پیش قراردادی می تواند تقصیر به شمار آید. اگر محرز شود یکی از طرفین بدون داشتن قصد جدی برای انعقاد 

اهم کردن وسایل اجرای قرارداد، متحمل هزینه هایی گردد، قرارداد به گفتگوهای مقدماتی پرداخته و موجب شده که طرف مقابل برای فر

 مسئول جبران هزینه هایی می باشد که از این بابت به بار آمده است.

اقتضای اصل حسن نیت آن است که اگر اطالعات ارائه شده توسط یکی از طرفین متضمن اسرار حرفه ای باشد، طرف دیگر حق 

شخصی و یا افشای آن ها را نداشته باشد . در مواردی که به رغم شناسایی وظیفه طرفین در رازداری  استفاده از این اطالعات برای اهداف

ه یا دنسبت به اطالعات دوره پیش قراردادی ، اطالعات دریافتی را افشا یا برای اهداف شخصی استفاده می نمایند، افزون بر منع از ادامه استفا

ل برای جبران زیان طرفی که اطالعات محرمانه وی افشا شده یا مورد استفاده قرار گرفته متصور است. افشای اطالعات به دیگران ، دو احتما

نخست آنکه وی استحقاق دریافت غرامت معادل زیانی را دارد که از افشای اطالعات محرمانه یا استفاده شخصی از آن ها متحمل شده است . 

ده اطالعات با افشا یا استفاده شخصی از آن ها به دست آورده است اعم از این که ارائه کننده احتمال دوم دریافت معادل سودی  است که گیرن

 اطالعات ، متحمل زیانی شده باشد یا این که چنین زیانی متصور نباشد.

 

 فصل دوم: نقش عرف در تفسير قرارداد 
اغلب موارد، راهنمایی مناسب برای تفسیر قرارداد بوده و  در بحث تفسیر قراردادها عرف یکی از ابزارهای مهم و تاثیرگذار است که در

محکمه را در دست یافتن به قصد مشترک طرفین یاری می نماید. در نظام حقوقی ایران و مخصوصاً در قانون مدنی و بحث تفسیر قراردادها، 

 د در اکثر حاالت، عرف را حاکم دانسته است.قرار گرفته و قانون در موارد سکوت و عدم تصریح طرفین قراردا ویژه ای عرف مورد توجه

 دادرس دادگاه در مقام تعیین قصد و مفاد اراده طرفین قراردادها ممکن است که با سه حالت مواجه شود:

 الف( مفاد قرارداد واضح و روشن است. ب( مفاد قرارداد مبهم است. ج( مفاد قرارداد ساکت یا ناقص است.

بارات قرارداد مبهم باشد و قصد مشترک طرفین به طور صریح در عقد منعکس شده باشد، باید با در این خصوص باید گفت اگر ع

معیارهای شناخته شده حقوقی، قصد مشترک طرفین احراز شود. استخراج این معیارها، ابتدا از متن قرارداد و محلقات و ضمائم آن آغاز می 

اده طرفین را کشف کرد، توسل به مالک های خارج از قرارداد جایز نیست از جمله مهمترین شود تا زمانی که بتوان با تفحص در متن قرارداد ار

 عوامل داخلی را می توان بررسی بندهای قرارداد و ظاهر الفاظ و عبارات دانست اما چنانچه با توجه به متن قرارداد و عناصر موجود در آن

که  خواهد آمدج از عقد به کمک تفسیر متن قرارداد و تعیین معنایی واضح برای عبارات نتوان به اراده متعاقدین پی برد قواعد و مقررات خار

 یکی از آنهاعرف می باشد.

در این زمینه الزم به اشاره است که از لحاظ تئوری، و در رابطه با تفسیر قرارداد عرف به دونوع حکمی و موضوعی قابل تقسیم است، 

مان یک موضوع را که در نصوص روشن نشده است، روشن می کند. اما عرف حکمی، عرفی است عرف موضوعی، عرفی است که حدود و سا

. از این رو نقش تفسیری این نوع عرف 2که حکم یک قضیه رابیان می کند. گفتنی است که امارات عرفی همگی نشانه ی عرف حکمی هستند

  نسبت به اراده وقصد متعاملین پررنگ ترازعرف موضوعی خواهد بود.
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 ( عرف وقلمرو حاکميت آن در تفسير قرارداد:اول گفتار 

عرف، نخستین مظهر حقوق جوامع و جوهرة مکاتب فکری است. معارف دینی و منابع اصیل بر پایة اسلوب عرف و محاورات عرفیه بنا 

ذاتی  جنبه  .ورد توجه قرار گرفته استگردیده است. از آغاز تشریع اسالمی، عرف به عنوان منبع در حوزة استنباط فقهی مذاهب اسالمی م

لی ععرف مستند به فطرت انسانی و ضرورت پایداری اجتماع. در رابطه با جایگاه عرف در تفسیر قرارداد باید گفت، الزام متعاملین به قرارداد 

قرارداد  بینی درت آنها مسبوق به پیشاند و بدین لحاظ بیشتر تعهدااالصول محدود به مواردی است که با اراده خویش وارد قصد مشترک کرده

بینی همه چیز را انتظار داشت؛ براین اساس عرف و توان از طرفین قرارداد پیشخویش است؛ با وجود این بر اساس اقتضای روابط انسانی نمی

 ه بررسی آن خواهیم پرداخت.ی احتمالی طرفین،تعهدات آنها و آثار قراداد دارد که در ادامه بای در تعیین ارادهعادت نقش برجسته

 بند اول(تعریف عرف و اعتبار آن درحقوق موضوعه:

از یک ریشه و در معنا به هم « معروف»و « معرفت»، « عارف»، « عرفان»، « متعارف»واژه ای است تازی که با واژه های « عرف»

 نزدیک می باشند. 

منظور عرف رفتاری است که افراد جامعه به انجام آن خو  رددا فاوت وجودالزم به ذکر است از نظر لغوی میان واژه عرف و واژه عادت ت

براین اگرفته باشندوعمل به آن را برای خود الزامی بدانند امامنظور از عادت، رفتاری است که به علت تکرار انجام، برای فرد ملکه شده باشد بن

 .2عادت، رفتاری فردی و عرف رفتاری اجتماعی است

عرف تنها رسم حقوقی الزام آور می باشدکه در دانش حقوق به عنوان دومین منبع حقوق و در فقه اسالم نیز پس از کتاب و سنت به 

ازمحل بحث خارج است. چه این که « عرف علما»می گردد که  عنوان یکی از منابع متحرک و کاشف به شمار می آید. از این سخن روشن

هم نام آورده می شود، زاییده ی رسم و عادت علما و دارای جنبه ی استنباطی است. یعنی استنباطی « عرف قضایی»عرف علما که گاه از آن به 

 .  کلمه رسم و روش توده ی مردم است است که افراد متخصص از پاره ای اصول ارایه می دهند. در حالی که عرف به معنای خاص

رفته است،معنای عام عبارت است از تمامی قواعدی که از  کار به به بیان دیگر، در اصطالح حقوقی، عرف در دو معنای عام و خاص

 درآمده است.«قاعدهء حقوقی»به صورت گذاربدون دخالت قانون وقایع اجتماعی

 و در معنای خاص عبارت است از:

 1«.آور مرسوم شده استای الزامقاعده خود میان همه مردم یـا گـروهی از آنان به عنوانای است که بـه تـدریج و خودبهقاعده»

چنین قلمرویی را رفتار و ارتـباط  گاه است؛ چنانکه د و اعمال آن نیز ضروریقلمرو ایجا ای بهدر تـبیین و تشریح مفهوم عرف،اشاره

ایی جغرافی یکدیگر نزدیک کرده اسـت و گـاه حـوزه و یا شرایط خاص و مشابهی آنها را به بوده واحدی ای مـعین از افراد که دارای حرفهدسته

دانست که به واسـطه  در میان افرادی توان عرف را مفهوما قواعدی مجری و مرعیمیدهد.و لذا می ایجاد و اعمال آن تشکیل در معینی

 .اندمعین به یکدیگر پیوند خورده قلمرو جغرافیایی و مانند آن و یا استقرار در شغلی و متشابهات مـشترکات

آید و به تکمیل، رفع اجمال و یارى قانون مى بینى کنند،عرف بهتوانند تمام حوایج مردم را پیشدر حقوق مدون چون قوانین نمى

دهد. خود نیز صریحا به عرف ارجاع مىپوشاند. قانونگذار با اندک تغییر و تصرفى در عرف بر آن کسوت قانون مىقانونپردازد. گاهتفسیر آن مى

ى حقوقى ایجاد و تاسیس کند وحتى گاه در دههاى حقوقى غیر مدون از طریق عرف، قاعتواند همانند نظاماگرچه حقوق مدون ابتداء نمى

داندو نوعا قلمرو آن را در مواردى که قانون حکمى نداشته و ساکت است، آور نمىى عرف را الزامهاى حقوق پدیدهها و یا رشتهاى از نظامپاره

 نمایدمحدودمى

یاراه حل بسیارى از مسایل موکول به عرف و عادت دهد و ى بسیارى از قواعد را تشکیل مىهمچنین، عرف در حقوق خصوصى ریشه

استمداد جوید و آن را به عنوان یک شود. قانون قاضى رابه صراحت مکلف کرده است که براى تکمیل و رفع نقص و ابهام قوانین از عرفمى

ید راى خود را موافق باعرف مسلم صادر ى حقوقى، مورد حکم قرار دهد و درصورتى که عرف مسلم بر خالف روح و مفاد قانون باشد، باقاعده

که قوانین کشورى کامل یا صریح نبوده و یا متناقض باشد و یا اصال قانونى در اند در رسیدگى به دعاوى در صورتىها نیز مکلفنماید و دادگاه

 نمایند.مطروحه وجود نداشته باشد، قضیه را موافق با عرف و عادت مسلم حل و فصلىقضیه
 

 :قرارداد تفسير هاي روش ازمنظر  قلمرو حاکميت عرف م(بند دو
قلمرو و حدود اثباتی عرف را در تفسیر قرارداد باید در پرتو روش های تفسیر قرارداد همچنین رویکرد قانونگذار به ویژه نسبت به تاثیر 

دی کنند قرارداد پس از وقوع،نهامی پردازند،فکرقرارداد میی  عوامل درونی یا بیرونی در تفسیر قرارداد دارد به این معنی که ،گروهی که به اداره
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فرض این است که با حسن  دهد ومعنی ویژه خود را می اجتماع دارد و در درون توافق است.این تـوافق حـیات اجتماعی ی اجتماعی بر پایه

طرف به اخالق بی نشده باشد،قاضی نـسبت بـه تـجاوز نیت امضاء شده است.فرض این است که قواعد اخالقی در آن رعایت شده است ولی،اگر

 نیست.باید قـرارداد را طـوری تـفسیر کند که با مبانی ایجاد حق و امتیازاتی که به اشخاص داده شده است تطبیق کند.این تفسیر را تفسیر

 گویند.آزاد و علمی می

ایـن مـبنا تفسیر و ارزیابی  ی ماعی است و قصد مشترک در سایهواخالق ومصالح اجت ناین تفسیر،در واقـع فـرهنگ و تـمد مبنای

 2.شودمی

بر مبنای این رویکرد، در تفسیر قرارداد به جای محور قراردادن قصد واقعی مشترک طرفین، عملکرد انسان متعارف درنظرگرفته می 

حاکم بر اصل تا حدود زیادی شود و بر قصد برتری می یابد از این رو عوامل تفسیر خارج از قرارداد همانند عرف، قانون، انصاف، حسن نیت، 

 است. ده حاکمیت اراده ش

درمقابل این رویکرد، معتقدان به اصالت فرد قرار دارند که براین بارورند هدف قواعد حقوق، تأمین آزادی فرد و احترام به شخصیت و 

 حقوق طبیعی اوست؛ زیرا آنچه در عالم خارج وجود دارد، انسان است و اجتماع جز توده ای از انسانها نیست.

حدود و قلمرو تعهد، دادرس در ابتدا باید ارادة حقیقی متعهد را جستجو کند. و هرگاه دادرس به یقین  بر مبنای این رویکرد، در تمیز

ست که انتواند بر آن دست یابد، از راه ظن و تخمین و با توجه به قراین، اوضاع و احوال باید نیت باطنی را تعیین کند، زیرا فقط ارادة انسان 

 1. باه آلوده نباشد، منشأ همة تعهدات قرار می گیرداگر از شخص آزاد صادر شود و اشت

لذا با تعمق در این نگرش نسبت به تفسیر قرارداد و تاثیر حدود عرف می توان چنین برداشت نمودکه برخالف رویکرد نخست که در 

 ایندر دانست حاکم طرفین واقعی قصد بر را عرفی قواعد توان می حتی  است ای گسترده  قلمرو حاکمیت عرف در تفسیرقرارداد قلمرو آن

 را راردادق مفاد توان نمی عینی معیارهای به توسل با طرفین مشترک قصد احراز جز که تاجایی است جزئی و اندک بسیار عرف نقش رویکرد،

 .نمود تفسیر

 

 وم(حدود اثباتی عرف حکمی در تفسير قرارداد:دگفتار 

منظور از عرف حکمی عرفی است که مانند قاعده حقوقی واجد وصف الزامی بودن و کلی بودن باشد و درعین حال، ضمانت اجرای 

ازهای ، بلکه عرفی که در نیمشخصی نیز داشته باشد چنین عرفی عرف مستقل ازقانون نامیده می شود یعنی عرفی که نه به خاطرارجاع قانون

اجتماعی و بدون دخالت قانونگذار به شکل قاعده حقوقی الزام آورد درآمده باشد، عرف حکمی بدون دخالت قانونگذار و بدون این که درجهت 

  . خود ازوجدان عمومی جامعه ناشی می شودبه الزامی شدن آن تشریفات خاصی طی شده باشد خود 

در مقابل، عرف موضوعی، عرفی است که حدود و سامان یک موضوع را که در نصوص روشن نشده است، روشن می کند در واقع این 

را که برای شناخت مصادیق چف متکی به قانون نامید عرف برای شناخت مصادیق و موضوعات احکام به کار می رود از این رو می توان آن را عر

  .عرف موضوعی باید به متون قوانین رجوع کرد

آن اعتقادی ندارد، الزام آور است. برخالف عرف حکمی از آن جا که بیان گر حکمی است کلی، برای عموم مردم حتی برای کسی که به 

عرف موضوعی که هیچ گونه الزامی را برای کسی که به آن معتقد نیست، دارا نمی باشد. زیرا در صورت عدم اعتقادبه عرف موضوع حکم تحقق 

 نپذیرفته است تا حکم بر فرد الزم باشد. 

 سه این دومی توان گفت:بر اساس آنچه در تعریف عرف حکمی وموضوعی بیان شد در مقای

اوالً درعرف حکمی، عرف مورد نظر همیشه متشکل از سه رکن،موضوع حکم، متعلق حکم و حکم است درحالی که در عرف موضوعی 

 فقط ازموضوع سخن به میان می آید.

امور موضوعی دعوا به استناد ثانیاً عرف حکمی در نهایت به عنوان امور حکمی دعوا مورد استناد قرار می گیرد و دادرس بعد ازاحراز 

  . همان عرف حکمی، حکم صادر می نماید درحالی که عرف موضوعی فقط درمرحله احراز امور موضوعی دعوا دادرس را یاری می نماید

مصداق خارجى کلمات مندرج در متن قرارداد است که در این راستا، در اکثر موارد، عرف با تعیین معناى وظیفه عرف تفسیرى، تعیین 

عرفى کلمات به این هدف مى رسد و در بعض مواقع با تعیین مقتضیات اطالق قرارداد به این مهم دست مى یابد؛ به طورى که هرگاه عرف 

و در مواقع دیگر، با تفسیر وتبیین موارد    ارد، آن شرط از اعتبار حقوقى برخوردار مى شودحکم کند اطالق قرارداد اقتضاى شرط خاصى را د

 سکوت به مصداق خارجىِ متن دست مى یابد.

                                                           
 24، ص2833د، کاتوزیان ، ناصر، تفسیر قراردا-2 

 32، ص2885کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، -1 

http://www.joce.ir/
http://www.alborzbar.com/CForms/frmArticleDet.aspx?ID=78#_ftn24


 663 -639، ص  6936، زمستان  6، شماره فقه، حقوق و علوم جزا 
ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

 :ر نظام حقوقی ایرانحدود آن د (مصادیق حجيت عرف حکمی وگفتار سوم 

مهمترین مصادیق حجیت عرف حکمی در تفسیر قرارداد و مفاد اراده طرفین در نظام حقوقی ایران را می توان درموارد زیر مشاهده 

 نمود.

 قانون مدنی( 114ماده  الفاظ عقود)موضوع حمل مـعانی عـرفیه بـر-

اسـتعمال کـلمات و عبارات،موجب بروز اختالف میان طرفین  در دقتی بی و یا الفاظ نگارش صـحیح حـقوقی،عدم تبیین معانیعدم 

(قانون 114ماده) از الفاظ قرارداد،قانونگذار بـه وضع گردد.در این خـصوص و بـه منظور رفع ابهاممی در تعیین نوع و حدود تعهدات قراردادی

تعیین معیار تفسیر الفاظ  این ماده که مستند قانونی«.است بـر معانی عـرفیهالفاظ عقود محمول »دارد:مقرر می کـه مدنی مبادرت ورزیـد

   که ذیـال بـه آنها پرداخته خواهد شد. ها و خصایصی استشود،متضمن ویژگیمی قراردادی محسوب

است؛زیرا افـراد در انعقاد قراردادها اصوال از هـمان  مشترک طـرفین قصد نزدیکترین تـفسیر بـه (قانون مدنی مـتضمن114)ماده

فی از عر کنند و لذا مناسبترین معیار تبیین و تعیین معانی الفاظ قراردادشان،ادراکخود استفاده می زبـان و درک معمول در زندگی روزانه

جبران  پیمانکار در صورت عدم انجام تعهد در مـهلت مـقرر ملزم بـه»در جمله«جبران خـسارت»مـثال:اگر واژه عنوان ت.بههاسآن واژه

رده زیانهای وا از مبلغی صرفا الزام پیمانکار به پرداخت مذکور واژه ،محل اختالف و تعبیر مـتفاوت طرفین شده و عرف از«خـسارت خـواهد بود

باید در مقام تفسیر لحـاظ گـردد.و یـا اگـر در قـراردادی قید شده تعهد را اسـتنباط کـند،این تعبیر عرفی می م و ادامه موضوعو نه انجا

تواند هر یک از عقود بیع،هبه،صلح و...باشد معلوم و انتقال را که می این حقوقی ،عرف،ماهیت«را در ازای...ریال منتقل کردم خـانه این»بـاشد

دانستن اسناد تنظیمی طرفین،کلمات و عبارات مندرج در متن قـرارداد بـر مـبنای  نماید؛همچنین در مبایعه نـامه یـا قـولنامهمی معین

  آن خواهد بود. حقوقی مـاهیت کنندهتـفسیر و ادراک عـرفی،مشخص

ان امک است؛از آنجا که به دلیل عدم«راده ظاهری و اعالم شدها»بارز پیروزی این قانون از نظریه (قانون مدنی یکی از مصادیق114ماده)

ر قصد ای باماره قابل کشف است،اداره ظاهری به عنوان مبرزات خارجی استفاده از بـا قصد درونی فقط رسوخ و نفوذ به ما فی الضّمیر افراد،این

رفع ابهام از قرارداد گردیده است.لذا در صورت طرح ادعای قصد  الفاظ،راهگشای مشترک طرفین،مناط تفسیر قرار گرفته و درک عرفی از

ق.م.متعارف بودن امرى در عرف و عادت به طورى که عقد بدون تصریح  115(،ماده 114لفظ مورد تفسیر،در اجرای حـکم ماده) از عرفی معانی

 هم منصرف به آن باشد به منزله ذکر در عقد است.

به وضوح معلوم می شودکه عرف دراین مورد جای گزین اراده شده و همان « به منزله ذکردر عقداست»نی از بند آخر ماده مزبور، یع

اراده طرفین را بیان می کند. در موارد متعددی  قانون، عرف و عادت را همطراز شرط ضمن عقد، قرارداده، بدین صورت که اگر طرفین در 

ده طرفین شده و آن را در قرارداد مقرر می دارد و درنتیجه ، حکم عرف مانند شرط ضمن مورد امری شرط نکرده باشند ، عرف جایگزین ارا

انجام تعهد باید درمحلی که عقد واقع شده بعمل آید ، مگر اینکه :» قانون مدنی که مقرر می دارد  132عقد محسوب می شود، مانند ماده 

 «یگری اقتضاء نماید.بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب د

مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است ، مگر اینکه » همان قانون مقرر می دارد :  835هم چنین ماده 

 عرف و عادت، مقتضی تسلیم در محل دیگرباشد و یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد .

قانون تجارت جواز تفسیر قرارداد با عرف بر می آید . بند آخر ماده  888و  852همان قانون و مواد  831 ، 844، 888همچنین از مواد 

و یا اینکه بر طبق عرف بلد در حکم ایداع ».....قانون مدنی نیز اجازه توصیف قرارداد را با عرف تفسیر داده است ، آن جا که گفهت است :  881

 «باشد.

 

 گفتار چهارم: جایگاه عرف و عادت در تفسير قرارداد در مقررات بين المللی 
کشور جهان بانظام های اقتصادی ، سیاسی ، حقوقی گوناگون و همچنین ناظران برخی سازمان های  81نمایندگان  2232درسال 

ن المللی کوشیدند تا با توسل به عرف و عادت و دولتی و غیر دولتی با پشت سرگذاشتن تجربه های گوناگون در عرصه قراردادهای بیع بی

گرایش های غالب تجارت بین الملل و به منظور حفظ توازن بین حقوق آمره ونظم عمومی کشورها و نیز اصل آزادی اراده تا حدود زیادی نظم 

لمللی کاال را در کنفرانس وین سازمان ملل نوین را در عرصه بیع بین المللی و نیز توسعه داد و ستد جهانی بوجود آورد و مقررات بیع بین ا

 این مقررات جایگاه ویژه ای را برای عرف و عادت قائل گردیدند. 2و  3متحد به تصویب برسانند که در اصول 
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 این کنوانسيون :  8براساس اصل 

صد وی تفسیر کرد هرگاه که طرف از نظر این کنوانسیون اظهارات و سایر اعمالی که یک طرف انجام می دهد را باید مطابق ق -1

 دیگربه آن قصد علم داشته یا نمی توانست بدان نا آگاه باشد.

درصورت عدم شمول پاراگراف فوق، اظهارات و سایر اعمالی که یک طرف انجام می دهد باید مطابق استنباطی که یک فرد متعارف  -2

 سیر شود.از همان صنف در اوضاع و احوال مشابه طرف دیگر می داشت، تف

در مقام تشخیص قصد یک طرف یا تعیین استنباطی که یک فرد متعارف از آن قصدمی داشت، باید به همه اوضاع  و احوال ذیربط -3

 از جمله به مذاکرات ، هرگونه رویه ای که بین طرفین مسلم گردیده، عرف و عادت و سایر اعمال بعدی آنان، توجه کافی مبذول شود.

بسیار وسیع است. این اصل مقرراتی را برای تفسیر هر اظهار و عملی که از جانب یک طرف قرارداد برای مقاصد  3دامنه شمول اصل

کنوانسیون انجام می شود ارائه می دهد. این اصل همچنین در مورد اظهارات و اقدامات صورت گرفته و در اثناء مذاکرات)برای مثال ایجاب، 

ه منظور دانستن این مطلب که آیا قرارداد در بدو امر منعقد شده یا خیر، نیز اعمال گردد. این اصل در مورد قبول، استرداد ایجاب و رد قبول( ب

نکه ین ایگفته ها و عملکردهای بعد از انعقاد قرارداد )مثالً تعدیل قرارداد یا خاتمه آن( اعالن عیوب کاال، اصالح قرارداد یا فسخ آن برای تعی

 اد توسط اقدامات آنها متاثر گردیده است نیز کاربرد دارد .چگونه حقوق طرفین قرارد

 

 این کنوانسيون: 9براساس بند 

طرفین ملزم به رعایت هرگونه عرف و عادت مورد توافق، و همچنین کلیه رویه هایی که بین خود تاسیس و تصدیق کرده اند ، می -1

 باشند.

شته یا می باید وقوف می داشتند و آن عرف و عادت در تجارت بین الملل فرض بر این است که طرفین عرفی را که بدان وقوف دا-2

به نحو گسترده ای برای طرفین قراردادهای مشابه در تجارت خاص مربوط شناخته شده و بطور منظم مراعات گردیده را به نحو ضمنی 

 ده باشد.برقرارداد فی مابین یا انعقاد آن حاکم ساخته اند مگر اینکه بر خالف آن توافق ش

اشعار می دارد که طرفین ملزم به رعایت هرگونه عرف و عادت مورد توافق و رویه هائی را که آنها بین خودشان  ( این اصل2بند )

تاسیس و تصدیق کرده اند می باشد . بنابراین همانگونه که در دو اصل یاد شده مالحظه می گردد برطبق مقررات بین المللی در قراردادهای 

ن المللی برای عرف و عادت در تفسیرقرارداد اهمیت و تاکید زیادی قائل گردیده که از آن در تفسیر قراردادهای تجارت الکترونیکی نیز بیع بی

 می توان بهره برد .
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 نتيجه گيري
برای این قاعده تفسیری است .زیرا فقدان مفهوم  8درقانون تجارت الکترونیک و نظام حقوقی ایران مشکل عمده در اجرای ماده 

خصوصیت بین المللی یا هماهنگی در اجرا یا حسن نیت در نظام حقوق داخلی ایران تعریف خاصی ندارد و در عمل اجرای آن در تفسیر مواد 

توجه به اقتضائات حقوق  ق . ت.ا ما را با مشکل روبه رو می سازد به عبارت دیگر درج این ماده از پیروی مطلق از تجربه های خارجی بدون

 داخلی ناشی شده که به طور قطع در اجرای ق . ت . ا تعارض های جدی با نظام حقوق داخلی ایجاد خواهد کرد.

از طرف دیگر قانونگذار ایران در تدوین و تصویب قانون تجارت الکترونیک عمالً به جنبه بین المللی قراردادهای الکترونیکی در عرصه 

لکترونیکی توجه خاصی نموده است بنابراین قوانین محلی و عرف و قواعد داخلی برای تنظیم معامالت الکترونیکی در ابعاد بین قانون تجارت ا

در مواقع سکوت  4المللی خود کافی و وافی به حل و فصل آثار حقوقی ناشی از روابط حقوق بین المللی در این عرصه نمی باشد. برپایه ماده 

ول این قانون، محاکم قضائی باید بر اساس سایر قوانین موضوعه و رعایت چارچوب فصول و مواد مندرج در این قانون قضاوت و یا ابهام باب ا

درواقع اگر قاعده تفسیری به لحاظ فقدان ضابطه ای از سوی دادرسان قابلیت اجرا نیابد باید به سایر قوانین موضوعه  رجوع نماید که «نمایند.

تفسیری در سایر قوانین در این باره وجود ندارد .بنابراین در این ماده به نظر می رسد قانونگذار در صدد بیان یک قاعده  در عمل هیچ قاعده

تکمیلی برای تفسیر قراردادها و قوانین مربوطه بر آمده حال آنکه از سوی دیگر ، حسن نیت نیز به نظر عده ای یک ضابطه اضافی خارج از 

نعقده است که به عنوان یک ضابطه مستقل پذیرفته و اعمال می شود ، ولی عده ای آن را یک ضابطه ندانسته و در چارچوب قراردادهای م

ل صواقع حاصل اراده طرف های قرارداد حین انعقاد دانسته اند.بنابراین به نظر می رسد در تفسیر قرارداد های الکترونیکی عالوه بر رعایت ا

 رف داخلی و بین المللی نیز توجه خاص نمود.حسن نیت می بایست به رعایت ع
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