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چكيده
در فرضي که در معناي شرطي در قرارداد مکتوب که مورد مذاکره مستقل قرار نگرفته ،شک وجود داشته باشد؛
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را دارد .اين اصل در ماده  CESL 6و ماده  UPICC 8به صورت صرير و در بند  3ماده  CISG 8به صورت
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اصل حاکميت اراده و قاعدة منع تقلب نسبت به قانون ،ميتوان دکترين ترجير تفسير عليه تنظيمکنندة قرارداد
را قابل اِعمال دانست.
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مقدمه
در مقام تفسير قرارداد ،گاه نميتوان به قاعدة اصيل و اوليه تفسير که همانا کشف قصد است عمل
کرد و ناگزير براي کشف حقيقت ،بايد در گردش ترجيحات به ظاهر بالمرجر ،يکي از تفاسير را بر
ديگري ترجير داد .منطق و عدالت اقتضا ميکند ،مالکي براي برخورد يکسان و غيرسليقهاي با
مسئله واحد در نظر گرفته شود تا از يکسو اصل تساوي رعايت شود و از سوي ديگر ،ترجير
ضابطهمندي باشد که به انصاف نزديکتر است و به ديگر بيان مااليدرک کله ،اليترک کله .کوششها
براي تأسيس اصول ثانوي تفسير ،درصدد رفع اين خأل است و در اين عرصه ،ياري گرفتن از
جهتگيريهاي فرامتني و حقايق اجتماعي اجتنابناپذير خواهد بود( .پورسعيد و ياسري)82 :1390 ،
در حقوق رومي ،اصلي تفسيري تحت عنوان « »Contra Proferentemوجود دارد .معناي
بخش اول اين ترکيب ،يعني « »Contraبه معناي «عليه» است )Garner, 2011: 143( .در
خصوص معناي ريشه بخش دوم اين عبارت ،يعني « »Proferensاختالفِنظر وجود دارد و برخـي
آنرا در مفهـوم «متعهدٌله» و برخـي ديگـر آنرا در مفهـوم «تنظيمکننـده تعهـد» دانستهاند.
) (Lawison, 1983: 136مسلم آنکه هريک از اين دو مفهوم که بر عبارت فوق بار شود ،مالکي
صحير را براي تفسير قرارداد به دست ميدهد و عبارت در هر دو فرض صحير است ،لکن تفسير
بيشتر حقوقدانان در اين خصوص تلقي مفهوم «تنظيمکننده» قرارداد است.
 -1رابطه اصول ترجيح تفسير عليه تنظيمكننده و متعهدٌله
مَجراي هريک از اصول ترجير تفسير به ضرر تنظيمکننده و متعهدٌله ،جايي است که اوالً ،نص صريحي
وجود نداشته باشد تا تفسير و اجتهاد در برابر نص تلقي شود؛ )(Sujan, 2000: 310-313

ثانياً ،امکان استنباط قصد معقول و متعارف طرفين ميسور نباشد؛ زيرا ،اگر قصد واقعي طرفين قابل
استنباط باشد و تفسيري خالف قصد مشترک ارائه شود ،نقض غرض و مغاير با مفهوم عقد که
همانا گرهخوردگي دو اراده انشائي است ،خواهد بود؛ براي مثال ،اگر طي قراردادي تنظيمکننده
قرارداد که ارائهکنندة خدمت نيز هست ،متعهد به انجام خدمتي طي پنج روز در هفته شده باشد و
تقرير ساعات انجام تعهد بدين عبارت « »10-9شده باشد ،چون عبارت مزبور به معناي خدمت
 23ساعته در روز بوده و عبارت صحير « »9-10بوده که به اشتباه درج شده ،استنباط از اين
عبارت که قرابت بيشتري به واقع دارد بر اصل تفسير عليه تنظيمکننده قرارداد ارجحيت داشته و
مجراي آنرا مسدود ميکند؛ چرا که ،تفسير عليه تنظيمکننده قرارداد ،با اراده مفروض و متعارف
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طرفين ناسازگار است .در اين مثال ،کشف قصد مشترک با برهم خوردن تعادل عوضيني که با
يک تحليل اقتصادي ساده محرز خواهد شد و نيز تخصي ص اکثر ساعت ،به وضوح قابل استنتاج
است .ازاينرو ،مجراي اصل تفسيري موضوع بحث ،زماني است که دليل يا اماره خالفي وجود
نداشته باشد.
البته قاعده فوق ،در خصوص قراردادهاي الحاقي و استاندارد اصل ثانويه نبوده و به عنوان اصل
اوليه ،مالک تفسير است؛ به ديگر بيان ،در دعواي قرارداد غيرالحاقي ،دکترين ترجير تفسير عليه
تنظيمکننده ،اغلب به عنوان آخرين راهحل ،براي رفع عبارات مبهم قرارداد استفاده ميشود يا
آنگونه که يکي از مفسرين بيان نموده است« :آخرين نوبت توپزني در بازي بيسبال وقتي به کار
گرفته ميشود که شيوههاي روشن و مدلل پيشتر با شکست مواجه شدهاند ».درحاليکه تفسير
عبارت مبهم عليه تنظيمکننده در دعواي قراردادي عادي ،به طور معمول« ،آخرين وسيله»
تفسيري محسوب ميشود ،ولي در اختالفات قرارداد الحاقي ،به عنوان اولين قاعدهاي تفسيري
تلقي ميشود .دليل آن هم روشن است؛ زيرا ،در اي ن نوع قراردادها کشف قصد در عبارات قراردادي
موضوعيت ندارد و مشتري فقط کليت قرارداد را قبول ميکند و در خصوص جزئيات توان چانهزني
و مذاکره ندارد؛ به عنوان مثال ،وقتي بيمهنامهها برخالف قراردادهاي تجاري آزاد ،به صورت
عبارات نمونه و يکنواختي که به وسيله بيمهگر تهيه شده ،تنظيم شوند ،عمالً به صورت قراردادهاي
الحاقي درآمده که اين مبنا را پيشنهاد ميکنند« :يا بگير يا رها کن ».ازاينرو ،اولين دفاع بيمهگر
در دعاوي بيمه ،تفسيرناپذير جلوه دادن قرارداد است! چرا که اگر قرارداد تفسيرپذير باشد ،بدترين
حالت ممکن براي وي متصور است( .خدابخشي1384 ،الف39-37 :؛ خدا بخشي 1384 ،ب)17 :

با وجود اين ،اصل «تفسير به ضرر تنظيمکننده» و اصل «ترجير تفسير به ضرر متعهدٌله»
عليرغم قرابت مفهومي و اشتراک در برخي مباني تأسيسي ،دو اصل مجزا و مفترق از يکديگرند.
البته از منظر مباني اين دو اصل در نقاط زير مشترک هستند:
1ـ درصدد تحديد آثار مشکوک و مورد ترديد قرارداد و تعهد هستند؛
2ـ در مقام حمايت از طرفي هستند که در لحظه اجراي اصل ،بيدفاع و شايسته حمايت است؛
3ـ بيطرفانه بوده و چون نگاهي به شخص خاصي در قرارداد ندارند بلکه شخصيت طرفين
قرارداد را مالک قراردادهاند ،هر دو درصدد منصفانه کردن قرارداد هستند؛
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4ـ مَجراي هر دو اصل تفسيري زماني مفتوح مي شود که به ياري ديگر اصول تفسيري
نتوان اقدام به کشف قصد دو طرف قرارداد نمود؛ به بيان ديگر ،اصول تفسير عليه تنظيمکننده و
متعهدٌله صرفاً رافع تحير و سردرگمي در اجراي قرارداد هستند و اگر به کمک ديگر اصول و به
ياري امارات و قرائن انعقاد قرارداد بتوان قصد واقعي يا مفروض طرفين را کشف نمود ،ديگر مجالي
به اجراي اين اصول نميرسد؛ چرا که در غير اين صورت ،اصل عدالت و انصاف و حاکميت اراده
نقض خواهد شد.
توجه به اين نقاط مشترک سبب ميشود در خصوص تمايز اين دو اصل کمتوجهي شود،
درحاليکه اصل تفسير به ضرر تنظيمکننده ناظر به شروطي از قرارداد است که توسط يکي از
طرفين قرارداد ارائه ميشود؛ ولي ،اصل ترجير تفسير به ضرر متعهدٌله ناظر به تفسير حداقلي
تعهدات متعهد است و نظري به اينکه تعهد بر چه اساسي مورد توافق قرار گرفته ،ندارد .ازاينرو،
اَهمّ نقاط افتراق دو اصل مزبور را ميتوان در نکات ذيل خالصه نمود:
1ـ نگرش اصل ترجير تفسير به ضرر تنظيمکننده ناظر به پيش از اجراي قرارداد و زماني است
که هنوز دو اراده انشائي به يکديگر نپيوسته و متحد نشدهاند و به ديگر بيان عقدي منعقد نشده
است ،ولي اصل ترجير تفسير به ضرر متعهدٌله ناظر به پس از انعقاد عقد و زمان اجراي مفاد
قرارداد است؛
2ـ اصل ترجير تفسير به ضرر تنظيمکننده درصدد تضمين حقوق طرف مقابلي است که در تهيه
پيشنويس قرارداد نقشي نداشته ،ولي اصل ترجير تفسير به ضرر متعهدٌله در مقام جلوگيري از
اجحاف در حق متعهدٌعليه است؛
3ـ اصل ترجير تفسير به ضرر متعهدٌله همواره دامنه قرارداد و تعهدات ناشي از آنرا محدود
ميکند ،ولي دامنه اصل ترجير تفسير به ضرر تنظيمکننده ،حسب مورد ممکن است به افزايش يا
کاهش دامنه مسئوليتهاي قراردادي بينجامد؛ فلسفه ذاتي اين اصل حمايت از شخصي است که
به مفادي از پيش تهيه شده پيوسته و با حُسننيت به طرف مقابل اعتماد نموده است.
در مواردي ممکن است اجراي هريک از دو اصل تفسير به ضرر «تنظيمکننده» و «متعهدٌله»
تداخل داشته و تعارض نمايند .مصداق بارز اين تداخل در فرضي است که شرطي از قرارداد مکتوب
(که پيشنويس آن توسط يکي از طرفين ارائه شده و مورد مذاکره اختصاصي قرار نگرفته)
تفسيرپذير باشد و اين شرط متضمن تعهد به نفع طرف مقابل تنظيمکننده باشد .در اين فرض حل
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تعارض چگونه خواهد بود؟ امکان اعمال هريک از موازين تفسير عليه تنظيمکننده و متعهدٌله وجود
دارد ،ولي نتايج حاصله،

هستند.

بهنظرميرسد ،همانگونه که اصل تفسير به ضرر «تنظيمکننده» نظارت به زمان قبل از انعقاد
تعهد دارد و اصل تفسير به ضرر «متعهدٌله» ناظر به زمان پس از اجراي تعهد است ،اساس ًا در
خصوص موضوعاتي مجال جريان اصل «تفسير به ضرر متعهدٌله» پيش خواهد آمد که اصل
«تفسير به ضرر تنظيمکننده» قادر به تفسير نباشد.
بنابراين ،امکان تعارض در فرضي است که امکان اجراي هر دو قاعده تفسير عليه تنظيمکننده و
متعهدٌله متصور باشد .در اين وضعيت بايد مشخص نمود کداميک از اين اصول برديگري ارجحيت
دارد؟ به نظرميرسد:
1ـ ماهيت تفسير عليه متعهدٌله اصل محض است ،ولي ماهيت تفسير عليه تنظيمکننده از يکسو
اماره خاص نيست و از سوي ديگر نميتواند اصل باشد ،ليکن غلبه اقتضا ميکند که تفسير عليه
تنظيمکننده ارجر باشد .اين غلبه خود دليل بر وجود نوعي ظاهر حال است .بر اين اساس چون
تفسير عليه تنظيمکننده به واقع نزديکتر است( ،قنواتي و جعفري162 :1391 ،؛ فهيمي و زندوکيلي،
 )83 :1390ارجر است.
2ـ تفسير عليه تنظيمکننده خاص و تفسير عليه متعهدٌله عام است؛ از اين منظرکه ،مَجراي اصل
تفسير عليه تنظيمکننده ،آن دسته از قراردادهايي است که يکي از طرفين تنظيمکننده و طرف
ديگر امضاکننده است ،درحاليکه ،دامنه شمول اصل تفسير عليه متعهدٌله ،هر نوع قرارداد و تعهدي
اعم از قراردادي که توسط يکي از طرفين تنظيم شده و غير آنرا شامل ميشود .ازاينرو به جهت
حکومت خاص بر عام ،تفسير عليه تنظيمکننده راجر است.
3ـ نظر به اينکه تفسير عليه تنظيمکننده ناظر به زمان شکل گيري بوده ولي تفسير عليه
متعهدٌله ناظر به زمان پس از انعقاد قرارداد است و منطق ًا تعهد ،زماني به مرحله تفسير اجرايي
ميرسد که از مرحله تفسير انشائي گذر کرده باشد ،ازاين رو ،تقدم زماني اعمال اصل تفسير عليه
تنظيم کننده ،جايي براي تفسير عليه متعهدٌله باقي نمي گذارد .بر اين اساس به مصداق قاعدة
«  ،»First come, First servedتفسير عليه تنظيم کننده نسبت به تفسير عليه متعهدٌله ،تقدم
ذاتي دارد.

 32دوفصلنامة حقوق تطبيقي  /پياپي  / 111صص 52 -27

اصول تفسير عليه تنظيمکننده و متعهدٌله در عمده موارد ،تداخلي با يکديگر ندارند .در برخي از
فروض هم که اين دو اصل با يکديگر تعارض ظاهري دارند ،اعمال اصل تفسير عليه تنظيمکننده
ارجر است.
 -2مباني فقهي اصل ترجيح تفسير عليه تنظيمكننده
 -1-2قاعدة اقدام

تنظيمکننده با فراغت بال و آرامش خاطر و تفکر در جملهجملۀ قرارداد حين تنظيم آن ،مبادرت
به تنظيم پيشنويس نموده است .چنين شخصي ملزم است که بر اساس معيار رفتار يک انسان
متعارف رفتار نمايد و قرارداد را طوري تنظيم نمايد که عاري از ابهام و راه نفوذ تفسير باشد .اگر
در مواردي قرارداد مشکوک و مبهم باشد ،اصوالً تفسير به ضرر وي ،اولويت خواهد داشت؛ زيرا،
تنظيمکننده ،خود عليه خودش اقدام کرده و وضعيت مبهم قرارداد به سبب اقدام اوست؛ ازاينرو،
تنظيمکنندهاي که اين همه از مجموع قراردادي که خودش نوشته ،منتفع شده ،قدرمُتيقِّن در فراز
مشکوک قرارداد نبايد حاکم باشد.
در نقد اين مبنا ميتوان گفت :شمول قاعده اقدام در خصوص مبناي تفسير عليه تنظيمکننده با
دو ايراد اساسي روبهروست :اوالً ،از آنجاکه احتمال خالف هم متصور بوده و دليل متقني دائر بر
قصد اقدام و اسقاط حق وجود ندارد ،به مصداق «اذا جاء االحتمال بطل االستدالل» امکان شمول
قاعده اقدام ،محل ترديد است؛ ثانياً ،حتي در فرضي که تنظيمکننده ،مُتعمدانه قرارداد را مبهم و
دوپهلو تنظيم کرده باشد ،بازهم جهتي براي احراز قصد اقدام نيست؛ زيرا ،اگر او حقيقتاً قصد اقدام
عليه خودش را ميداشت ،قرارداد را به وضوح عليه خودش تنظيم ميکرد .در اين فرض ،چون
مسلماً امتيازي به طرف مقابل داده بود ،در برابر امتيازي ميگرفت و شروط به نفع او موازنه ميشد.
بنابراين ،با توجه به اينکه تنظيمکننده با عدم تنظيم شرط به نفع طرف مقابل ،نفعي مسلم را از
دست ميدهد ،نميتوان عمل او را از روي قصد دانست که بنابراين ،شمول قاعده بر اين فعل
مواجه با ايراد است.
بهنظرميرسد ،هرچند شمول قاعده اقدام ،صريحاً احراز نميشود ،اما با قصد ضمني يا مفروض
قابل تحقق است .با توجه به اينکه اصوالً جهل به قانون ،رافع مسئوليت نيست و فرض بر اين
است که تنظيمکننده به مفاد اصل تفسير به ضرر تنظيمکننده عالم است ،پس بايد بداندکه نبايد
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قرارداد را مبهم و تفسيرپذير بگذارد و در صورت ابهام ،اقدام وي ،عليه خودش مفروض است و او
بايد پاسخگوي فعل يا ترک فعل دانسته يا ندانسته خود باشد.
 -2-2قاعده تحذير

به مصداق «قد اعذر من احذر» (محققداماد )249-235 :1390 ،نظر به اينکه جهل تنظيمکننده
به مفاد اصل تفسير به ضرر تنظيمکننده مسموع نيست ،او بايد متوجه مسئوليت خطير رهبري متن
پيمان باشد .بر اين اساس ،چون مفروض است که او از يکسو به عواقب نگارش پيمان مبهم علم
و اطالع دارد و از سوي ديگر درصدد تضمين منافعش در پرتوِ ابهامها ،اجمالها و تعارضات متن
قرارداد است و به ديگر بيان ،ابتکار قرارداد را در دست ميگيرد ،بايد کوشش کند متن به نحوي
باشد که مجالي براي تفسير نباشد و در صورت نياز به تفسير ،تفسير عليه چنين شخصي راجر
خواهد بود.
در نقد اين مبنا ميتوان گفت :اوالً ،ابهام قرارداد ،همواره توأم با قصد نيست؛ زيرا ،در صورتي که
تنظيمکننده مُتعمدانه دست به چنين نگارشي ميزد ،منطق ًا شرط را به وضوح عليه خودش تنظيم
ميکرد تا از امتيازي که در اين فراز از قرارداد به طرف مقابل ميدهد ،در فراز ديگر امتيازي اخذ
نمايد .ازاينرو ،ابهام ،قابل پيشبيني و پيشگيري نبوده و شمول قاعدة تحذير به جهت عدم اطالع
از محذور ،مواجه با ايراد است .ثانيا ً،قاعدة تحذير ،ناظر به نهي مصداقي است و نه حکمي؛ به
ديگر بيان ،شمول قاعدة تحذير در خصوص موضوعي است که به صورت تفصيلي مورد تحذير
قرارگرفته باشد و نميتوان در قضاياي کلي به آن متمسک شد.
در پاسخ اين نقد ميتوان گفت :اوال ً،وضع اصل تفسير عليه تنظيمکننده ،همچون ساير اصول
حقوقي براساس غلبه امور صورت گرفته و اگر در مقام جريان قاعده موضوعي استثنائي وجود
داشته باشد ،موجب بياثر شدن اصل نخواهد بود؛ زيرا ،استثنا ذاتاً اصل را تأييد ميکند .ثانياً،
تنظيمکننده قرارداد در خصوص شرطي که منافعش را به مخاطره مياندازد و نميتواند به جهت
انتظار طرف مقابل در قرارداد نياورد دو راهکار دارد :يا آنرا به صورت صرير در قرارداد بگنجاند و
يا آنرا به نحوي در قرارداد بگنجاند که تفسيرپذير باشد .با تنظيم شرط به صورت مبهم در متن
قرارداد ،حربهاي براي تنظيمکننده در مقام عمل به مفاد قرارداد ايجاد خواهد شد تا با اطالۀ اجراي
قرارداد به جهت ابهام يا طرح دعواي واهي ،موجب صلر در مقام ادعا يا تضييع دامنه شرط مبهم
را پس از انعقاد قرارداد فراهم آورد؛ زيرا ،طرف مقابل مجبور خواهد شد براي تحديد دامنه ضرر
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ناشي از عدم انجام مطلوب قرارداد ،خود به استقبال ضرر برود و به نوعي دفع افسد به فاسد نمايد.
افزون بر اين ،حتي اگر اين موقعيت برنامهريزي نشده باشد ،ارجر مقابله با وضعيت برتر او است؛
زيرا ،اين وضعيت برتر معلول انديشه تنظيمکننده است .ثالثاً ،عدالت ايجاب ميکند که اگر مهندسي
قرارداد به تنظيمکننده واگذار شد ،حداقل تفسير به نفع طرف ديگر صورت گيرد تا موقعيت طرفين
از تعادل نسبي برخوردار شود.
 -2-3تدليس

بر اين اساس ،شخصي که عبارات قرارداد را مبهم مينويسد ،در واقع نقشه انقالب قرارداد را
پس از انعقاد در ذهن ميپروراند و همين نيت سوء ،او را شايسته تفسير زيانبار عليه چنين انشا يا
مقصود سوداگرانه

ميسازد1 .

در نقد اين مبنا ميتوان گفت :تحقق تدليس قراردادي ،مستلزم وجود علم و اطالع و به ديگر
بيان ،سوءنيت قراردادي است که اين امر محقق نيست؛ زيرا ،ممکن است تنظيمکننده از سر غفلت
قرارداد را به نحوي مبهم بنويسد .ازاينرو ،تدليس وي محرز نيست و شمول آثار تدليس نيز مواجه
با ايراد و اشکال است.
 -2-4قاعدة تسبيب

ماده  1288قانون مدني اسپانيا با ايجاز و اختصار مبناي خود را براي تفسير عليه تنظيمکننده
قرارداد ،تسبيب دانسته است .در اين ماده مقرر شده است« :در تفسير شروط مبهم قرارداد ،نبايد
نفع شخصي که سبب ابهام شروط شده ،تأمين شود ».اين ماده با استفاده از نظريۀ سببيت و با به
کاربردن واژه « »Causedبا مفهوم «مسبّبشده» و با انتساب وضعيت گُنگ قرارداد به تنظيمکننده،
وي را مسئول دانسته و در مقام عبور از اينکه تفسير عليه کداميک از اشخاص قرارداد ارجحيت
دارد ،تفسير عليه مسبب که همان تنظيمکننده قرارداد است ()Martin, 2011:131-132

را مرجر

ميشمارد2 .

در نقد اين نظر ميتوان گفت :ارکان ثالثۀ مسئوليت مدني اعم از« :فعل زيانبار ،ضرر و رابطۀ سببيت»
به روشني قابل اثبات ني ست و در موارد مشکوک اصل عدم مسئوليت است؛ بدين توضير که،
 .1ماده  438قانون مدني؛ کاتوزيان.300-278/5 :1393 ،
 .2ماده  331قانون مدني؛ ماده  1قانون مسئوليت مدني مصوب 1339/2/7؛ نک به :کاتوزيان.154-147 :1392 ،
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نگارش قرارداد فعل زيانبار نيست و ابهام آن نيز لزوماً مصداق ضرر نيست؛ زيرا ،تنظيم پيشنويس
قرارداد امري مجاز و مورد تراضي است و ضررآميز دانستن امر مشروع و مورد تراضي ،چندان با
اصول سازگار نمينمايد و اساساً تنظيمکننده قرارداد ،مسئوليتي ندارد؛ زيرا ،در اين مرحله هنوز
لزوم و الزام برقرار نشده است .مضافاً در فرض پذيرش تقصير ،تقصير طرفيني است و همانگونه
که تنظيم کننده قرارداد مقصر در ابهام قرارداد است ،طرف مقابلي که متذکر اين ابهام نشده و
معالوصف اقدام به امضاي قرارداد مينمايد نيز مقصر است؛ بلکه حتي از اين منظر که گزينشگري
و اصالح نهايي با اوست ،تقصي ر او مشدّد است .پذيرش غفلت از مجري تنظيم قرارداد به جهت
سردرگميهاي ناشي از يافتن چارچوب توافق ،شايد قابل پذيرش باشد ،ولي غفلت از طرف مقابلي
که در آرامش ،بناي ساخته قرارداد را بَندبهبَند ،رصد ،تحليل و تأييد ميکند جاي تأمل بيشتري
دارد .اگر طرف مقابل نقاط ابهام قرارداد را نيابد و آنرا امضا کند ،مرتکب تقصير شده و مسئول
اين وضعيت است .بر همين اساس ،احراز رابطۀ سببيت در اين خصوص نيز دشوار به نظرميرسد.
بهنظرميرسد نهاد تفسير ،صرفاً در صدد رفع تحير بوده و تمسک به يکي از دو تفسير به نفع يا
به ضرر تنظيمکننده قرارداد ،راهکارهاي منحصر برونرفت از شرايط دشوار قراردادي است .عبارت
تسبيب ،به کار رفته در ماده  1288قانون مدني اسپانيا نيز در مقام بيان استقرار کامل قاعدة تسبيب
نيست ،بلکه در مقام بيان انصراف انتساب وضعيت موجود قرارداد ،به طرف مقابل تنظيمکننده
قرارداد است .اگر فراز مورد ابهام کنوني قرارداد ،مورد مذاکره مستقل قرار گرفته باشد ،اساساً خروج
تخصصي از اصل تفسير عليه تنظيمکننده دارد؛ زيرا ،تنظيم اين فراز از قرارداد ،به طرفين منتسب
ميشود و منحصر ًا منتسب به تنظيمکننده قرارداد نيست .ازاينرو ،فرض است که طرف مقابل
تنظيمکننده قرارداد ،با حُسننيت مبادرت به امضاي قرارداد نموده و در وضعيت کنوني نقشي
نداشته است .سکوت وي که اقدامي سلبي و غيرايجابي است ،با اعتماد به طرف مقابل صورت
گرفته و نافي سببيت تنظيمکننده قرارداد نيست؛ پس تفسير عليه تنظيمکننده که سبب چنين
وضعيتي شده ،ارجحيت دارد.
 -3مباني فقهي اصل ترجيح تفسير عليه تنظيمكننده در حقوق
تفسير عليه تنظيمکننده يا « »Contra Proferentemمالکي است که در حقوق معاهدات
بينالمللي نيز ُمجرا بوده و براساس آن ،تفسير عليه تنظيمکننده معاهده بر تفسير عليه طرف يا
اطراف ديگر آن ،ارجحيت دارد .براي نمونه ،کميسيون مختلط دعاوي اياالت متحده آمريکاه و
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آلمان در قضيۀ « »Lusitaniaدر مقام استناد به اصل مزبور مقرر داشته است« :متن معاهده 1921
برلين که توسط اياالت متحده آمريکا و در جهت منافع وي تنظيم شده ،قطعاً بايد به زيان آن
کشور تفسير شود( ».خماميزاده )23 :1368 ،صرفِنظر از مباحث تاريخي و تقدم و تأخر و
تأثيرپذيري اصل تفسير عليه تنظيمکننده توافق ،وحدت اعمال اصل مزبور در معاهدات بينالمللي
و حقوق قراردادها ناشي از ضرورتهاي ذاتي قاعده است.
 -1-3حمايت از طرف ضعيف و تعديل قرارداد

در مواردي که پيشنويس قرارداد توسط يکي از طرفين قرارداد تهيه شده و ارائه ميشود ،قهراً
طرفي که پيشنويس قرارداد را ارائه نموده بر «واژه به واژه» قرارداد تأمل کرده و با منفعتطلبي که
جزء غرايز ذاتي انسان است ،آنرا ارائه نموده است .طبيعي است که بَندبهبندِ قرارداد را با انديشهاي
تنظيمکرده و در مواردي که جانب داري بيش از حد در متن قرارداد را موجب ترک قرارداد از سوي
طرف مقابل ببيند يا احساس کند که وضوح بيش از حد قرارداد ،قصد وي را آشکار ميسازد ،با مبهم
کردن قرارداد ،نفع خود را در اين خصوص به دست احتماالت ميسپرد و منفعت حاصله از اين منفعت
محتمل را بهتر از قطع در عدم نفع ميبيند .ازاينرو ،شايسته است که در مقام تفسير اين ابهام
خودخواسته تنظيم کننده ،به نفع طرفي که هيچ حامي نداشته ،تفسير شود .حتي اگر تنظيمکننده
ناخواسته ابهامي در قرارداد ايجاد کرده باشد ،بازهم اگر قرار بر اين باشد ترجير ميان منافع اين دو
شخص صورت پذيرد ،ترجير هريک از دو طرف بالمرجر نخواهد بود؛ چون ،قدرمُتيقِّن اين ابهام
نتيجه قصور يا تقصير تنظيمکننده است .ممکن است ايراد شود که ميان قصور يا تقصير نسبت معقول
و قابل انتسابي برقرار نيست ،ليکن در پاسخ ميتوان بيان داشت که ،باألخره اين وضعيت بايد به
يکي از طرفين تحميل شود؛ که قطعاً ،تحميل اوضاعي که قدرمسلَّم نتيجه اهمال تنظيمکننده بوده
است به وي رجحان دارد؛ چه آنکه ،هرچه باشد تنظيمکننده براي تحميل نقاط مبهم قرارداد به طرف
مقابلش اُولي است( .شريفي آلهاشم و حاتمي 97 :1387 ،؛ کاتوزيان)107 :1371 ،
در نقـد اين مبنـا مـيتوان گفـت :همـواره تنظيمکننـده قرارداد ،طرف قويتـر نيسـت؛
(غالمي جاللي )137 :1389 ،بنابراين ،گاهي طرفداري از طرف مقابل تنظيمکننده و تفسير به
نفع او ،موجب نقض اصل عدالت و برابري طرفين خواهد شد( .قنواتي )157-135 :1389 ،عدالت
اقتضا ميکند که طرفين قرارداد پس از انعقاد ،در برابر قانونِ خودساختهشان تحت عنوان «قرارداد»
برابر باشند و هيچ نوع تبعيضي بين ايشان برقرار نشود .اي نکه کدام طرف از قرارداد قبل از انعقاد
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ضعيف يا قوي بوده اهميتي ندارد .موضوع تفسير حقيقتي مستقل از طرفين به نام قرارداد است!
واقعيت قرارداد موجودي مستقل از سازندگان آن است و نبايد تحت تأثير مواضع ايشان قرار گيرد.
بهنظرميرسد طرفين حتي اگر حين امضاء قرارداد در خصوص برخي شروط چانهزنيها يا
اصالحاتي نيز انجام دهند ،بازهم در زميني بازي ميکنند که تنظيمکننده قرارداد ،مهيا نموده است
ال کسي که در صدد قبول و الحاق به متن است ،نميتواند در خصوص همه شروط قرارداد،
و معمو ً
تدبير اتخاذ کرده و براي هر مسئله ،راهحلي انديشيده باشد .درحاليکه نويسنده ،در مقام استخدام
هر واژه ،مجبور است به همه فروض دقت ورزد که اگر غير از اين باشد ،عبارتش پوچ و بيمعنا
خواهد بود؛ ازاينرو ،وي مبتکر و اراده خالق قرارداد است؛ پس روا نيست شخصي که با تدبير بر
مجموع قرارداد سيطره داشته و به عبارت ديگر« ،فعال» قرارداد بوده ،با طرف ديگر که «منفعل»
بوده ،مقام واحدي در تفسير داشته باشند و دقيقاً اين امر ،عين مرجر است .در نگارش قرارداد،
طرف مقابل تنظيمکننده به ميزان کافي در حين الحاق به متن ارائه شده توسط تنظيمکننده متضرر
شده و تفسير عليه تنظيمکننده ،جابري بر اين واقع است.
 -2-3حاكميت اراده

اراده ،منشأ اصلي تعهدات قراردادي است( .امامي ) 675 :1364 ،از آنجا که ارادة تنظيمکننده
قرارداد در متن تنظيمياش تبلور يافته ،انطباق واژهبهواژة قرارداد ،با قصد و اراده وي ،مسلم است
و از سوي دي گر ،انطباق اراده طرف مقابل با مفاد قرارداد ،به قوت انطباق اراده تنظيمکننده نيست؛
در مواردي که در مقام تفسير ،شک و ترديد حاصل ميشود ،عدم وجود قصد انشاء به ضرر طرف
مقابل تنظيمکننده (که به نوعي قابل ميباشد) مفروض و مرجر است.
در انتقاد از اين مبنا ميتوان گفت :عقد زاييده دو اراده آزاد است و اراده طرفين قرارداد از ارزش
يکساني برخوردار است .ترجير منافع و اراده يکي از طرفين قرارداد بر طرف مقابل ،به جهت مفقود
بودن قصد اراده انشائي طرفيني در اين خصوص ،محکوم به بطالن است و عمالً عقد را تجزيه
ميکند؛ درحاليکه ،مجموع آن مورد قصد قرارگرفته است.
در پاسخ به اين نقد ،ميتوان گفت :اوالً ،در اين بحث اختالف در تحقق عقد يا شروط آن نيست،
بلکه اختالف در تفسير شروط ضمن عقد است و اين امر جنبه فرعي دارد ،آنچنانکه ،حتي اگر
طرفين در خصوص آن توافقي نکرده باشند ،مقررات تکميلي از جمله عرف و رويه معامالتي
ميتواند حاکم باشد؛ ازاينرو ،ايراد به عدم وجود قصد انشا ،بالوجه و فاقد موضوعيت است؛
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ثانياً ،اگر يکي از تفاسير بر تفسير ديگر ارجر دانسته نشود ،اجراي قرارداد متوقف ميشود که قطعاً
اين نتيجه مقصود طرفين نبوده است؛ ازاينرو ،ترجير يکي از تفاسير احترازناپذير است؛ ثالثاً ،در
مقام ترجير يکي از دو اراده بر ديگري ،چون در خصوص قراردادهايي که يکي از طرفين
پيشنويس ارائه کرده و ديگري آنرا امضا نموده ،عمالً در مواردي که امکان تفسير به نفع يا به
ضرر تنظيمکننده وجود دارد ،گويي در فرض نفع تنظيمکننده ،طرف مقابلش به وي امتياز داده
است و اعطاي امتياز امري خالف اصل است ،ازاينرو ،عدم اعطاي امتياز به طرف مقابل يا به
ديگر بيان تفسير عليه تنظيمکننده ،راجر است.
 -3-3اصل حُسننيت

طبق اصل «حُسننيت» يا « ،»Good faithفرض است که طرف مقابل تنظيمکننده قرارداد
با حُسن نيت مبادرت به امضاي قرارداد انشا شده از سوي طرف مقابل نموده است؛ بنابراين،
روا نيست چنين قراردادي عليه کسي که با تکيه به نيت حُسن طرف مقابل ،وارد زمين او شده
است ،تفسير شود و تفسير عليه تنظيمکننده که تدارککننده زمين بوده است ارجحيت دارد؛
به ديگر بيان ،تنظيم کننده قرارداد ،ميزبان و طرف مقابل وي ،مهمان است و مهماننوازي،
شرط مهمانپذيري

است1 .

در نقد اين ديدگاه ميتوان گفت :فرض است که دو طرف قرارداد با حُسننيت اقدام به امضاي
قرارداد نمودهاند و در اين ميان ،ارجر دانستن نيت يکي از طرفين قرارداد بر نيت طرف مقابل،
نوعي واکاوي انديشه و تفتيش عقايد است که اين امر ،اخالقي و منطقي نيست .فرض است که
ن واحد ،متن واحدي را مورد تراضي قرار ميدهند و تفسير به نفع يکي از طرفين و
دو طرف در آ ِ
عليه طرف ديگر ،ناقض اصل برابري طرفين قرارداد است.
بهنظرميرسد ،اين تحليل در صدد واکاوي نيت هيچيک از طرفين قرارداد نيست و صرفاً در مقام
ترجير يکي از تفاسير ،در مقام جبران حُسنِ اعتمادي است که طرف مقابل تنظيمکننده قرارداد،
در زمان امضاي قرارداد به طرف مقابل نموده است .اگر اين حُسن اعتماد بيپاسخ بماند ،عين
بيعدالتي است.

 .1ماده  3قانون ت جارت الکترونيکي مصـــوب 1382؛ باريکلو و خزايي87-53 :1390 ،؛ انصـــاري46 :1388 ،؛
جعفرپور.174-141 :1384 ،
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شايسته است اگر يک طرف قرارداد ،با حُسننيت ،ابتکار تنظيم قرارداد را به طرف ديگر قرارداد
واگذار نمود و در مقام امضاي قرارداد ،مُتعرّض ابتکار تنظيمکننده نشد و قسمتي از قرارداد به همين
جهت مورد مذاکره مستقل قرار نگرفت ،در مقام تفسير ،اين حُسننيت و اعتماد ،با اعطاي ابتکار
تفسير به نفع وي ،جبران شود.
 -3-4نظم عمومي

« »Public Policyکه در مواد  6قانون آيين دادرسي مدني و  975قانون مدني نيز مورد
شناسايي قرار گرفته است از جمله جهات موجهه لزوم تفسير عليه تنظيمکننده قرارداد است .در
استفاده از اين مبنا ،مفهوم نظم عمومي به صورت مستقيم مورد استناد نيست ،بلکه مالک نظم
عمومي و توجيهات نظري آن مورد استناد است؛ به ديگر بيان ،هرچند گزينش هريک از نظريات
تفسيري به صورت مستقيم ،ناقض نظم عمومي است ،ولي ترجير تفسير عليه تنظيمکننده
قرابت بيشت ري با تحقق مفهوم نظم عمومي دارد ،خصوصاً آنکه بسياري از مصاديق اجراي
ترجير تفسير عليه تنظيم کننده ،قراردادهاي الحاقي و قراردادهاي مربوط به حقوق مصرف و
بيمه (اميني و حميديان ) 512-495 :1395 ،هستند و ارتباط تنگاتنگي با نظم عمومي جامعه
دارند که بر اساس ماده  14آئيننامۀ حمايت از حقوق بيمهگذاران ،بيمه شدگان و صاحبان حقوق
آنها مصوب  91/3/23شوراي عالي بيمه ...« :موارد ابهام ،اجمال يا اختالف در مندرجات
بيمهنامه ها يا ساير مستندات به نفع بيمهگذار يا ذينفع تفسير ميشود» ،با همين رويکرد قابل
تحليل

است1 .

 -3-5اصل تفسير عليه تنظيمكننده در مقررات موضوعه ايران

در مواد مختلفي از جمله بند  2از ماده  1304 ،1302 ،1301 ،1299و  1305قانون مدني،
قانونگذار تفسير به ضرر تنظيمکننده را بر ديگر تفسيرها ارجحيت داده است.
در بند  2ماده  1299قانون مدني مقنن با بيان اينکه« :در صورتي که در دفتر تجارتي بيترتيبي
يا اغتشاشي کشف شود که به نفع صاحب دفتر باشد ،دفتر تجارتي دليل محسوب نميشود» ،در
مقام تفسير جانبدارانه ،دليل عليه تنظيمکننده سند بوده و به طور ضمني بر امکان پذيرش اصل
مزبور در حقوق ايران ،مهر تأييد ميزند( .قشقايي)233 :1378 ،
 .1قنواتي و محقق داماد250-249 :1391 ،؛ جعفري لنگرودي214 :1392 ،؛ صفايي57-50 :1390 ،؛ کرمي.134-107 :1394 ،
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در نقد اين استناد و استدالل ميتوان گفت :اوالً ،موضوع مقرره ،اسناد اقراري است ،درحاليکه
موضوع اصل ،قراردادها و عقود دوطرفه است؛ ثانياً ،موضوع مقرره مزبور ،استنادپذيري اقرار در
سند به عنوان دليل اثباتي است و نه تفسير آن که فرع بر پذيرش متن قرارداد به عنوان دليل است؛
ثالثاً ،براي وضع مقرره مزب ور ،تأکيد بر يکي از مصاديق قاعدة اقرار در سند به عنوان يک دليل
اثباتي است که البته اين مهم از عنوان موضع مقرره در کتاب دوم قانون مدني تحت عنوان
«در اسناد» که ذيل جلد سوم تحت عنوان «در ادله اثبات دعوا» بوده قابل استنباط است؛ زيرا،
در تفسير قانون ،ذيل در امتداد صدر و عنوان بايد تفسير شود؛ ازاينرو ،استناد به مقرره مزبور مواجه
با خروج موضوعي است.
بهنظرميرسد ،هرچند ظهور مواد ،داللت صريحي به پذيرش اصل تفسير عليه تنظيمکننده قرارداد
ندارند ،ليکن پذيرش مالک از روح حاکم بر قانون ،قابل استننباط است.
ماده  6قانون پيشفروش ساختمان مصوب  ، 89/10/12نيز سياق حمايتي از پيش خريدار را در
پيش گرفته و سکوت قرارداد را ناظر به مبلغ خسارت حداقلياي دانسته که اشتراط بر خالف آن
باطل بوده و صرفاً امکان اشتراط به ميزان بيشتر يا مساوي با ميزان خسارت مزبور براي طرفين
فنظر
ف نظر از اينکه مقرره مزبور ،موجب تحديد اصل حاکميت اراده است و صر ِ
مقدور است .صر ِ
از اينکه در موارد بسياري از قراردادهاي پيشفروش ،طرفين با حُسن نيت رفتار کرده و اساس ًا
انديشه ملموس تأخير انجام تعهد پيش فروشنده را ندارند ،بعض ًا ميزا ن خسارت قابل مطالبه از
سوي پيشخريدار از ميزان کل سرمايه گذاري نيز بيشتر ميشود و عموم ًا تعهدات پيش فروشنده
ال موجب سوداگري و سلب حيات اقتصادي
محدود به يک واحد آپارتمان نيست که اين امر عم ً
پيشفروشنده مي شود .در اين وضعيت حمايت يک جانبه قانونگذار از پيشخريدار در خور انتقاد
است .ماده مرقوم مقرر ميدارد« :چنانچه پيش فروشنده در تاريخ مقرر در قرارداد ،واحد
پيشفروش شده را تحويل پيش خريدار ندهد و يا به تعهدات خود عمل ننمايد عالوه بر اجراي
بند ( )9ماده ( ) 2اين قانون ،مکلف است به شرح زير جريمه تأخير به پيشخريدار بپردازد ،مگر
اينکه به مبالغ بيشتري به نفع پيش خريدار توافق نمايند .اجراي اين مقررات مانع اعمال خيارات
براي پيشخريدار نيست».
با توجه به اينکه پيشفروشنده طرف حرفهاي قرارداد است که عموماً قرارداد واحدي را با تعدادي
پيشخريدار که طرف غيرحرفهاي قراردادند منعقد ميکند ،تفسير مُوسّع تعهدات پيشفروشنده،
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نوعي تفسير عليه تنظيمکننده قرارداد است ،بيآنکه نامي از اين اصل تفسيري برده شده باشد؛
نهتنها سکوت قرارداد عليه پيشفروشنده تفسير شده ،بلکه تعهدات اضافي نيز به عهده وي بار
شده و حتي اصل آزادي قراردادي نيز در اين خصوص محدود شده است.
ماده  52قانون تجارت الکترونيک مصوب  82/10/17مقرر ميدارد« :تأمين کننده بايد به نحوي
تبليغ کند که مصرفکننده به طور دقيق ،صحير و روشن اطالعات مربوط به کاال و خدمات را
درک کند ».هرچند اين مقرره در خصوص حمايت از مصرفکننده در قراردادهاي الکترونيکي
است ،ليکن ويژگي اصلي اين مقرره ،تکليف کردن ارائهکننده متن اوليه قرارداد به شفافيت و عدم
ابهام قرارداد است .بديهي است تخطي از اين وظيفه اگر در مقام تفسير باشد ،با توجه به تقصير
قانوني تنظيمکننده ،تفسير عليه او ارجر خواهد نمود .البته نمونه ديگري از اين تکليف در بند 2
ماده  3قانون حمايت از مصرفکننده مصوب  1388/7/15نيز وضع شده است.
با وجود اين ،بايد گفت :در حقوق ايران ،اصل ترجير تفسير عليه تنظيمکننده به صراحت پذيرفته
نشده است ،ولي با استقرا در قوانين و استناد به اصول و قواعد کلي حقوقي ،نميتوان امکان جريان
اصل مزبور را انکار کرد( .شعاريان و ترابي )232 :1393 ،همانگونه که بسياري از اصول حقوقي
همچون اصل عدم توجه ايرادات نسبت به دارنده ثالث سند تجاري ،غيرمنصوص ،ولي جاري
هستند ،امکان جريان اين اصل مسلم تفسيري نيز غيرقابل انکار است.
يکي از قواعدي که اثر اصل تفسير عليه تنظيمکننده قرارداد را دارد ،قاعده تفسير مضيق شروط
محدودکننده مسئوليت (اعم از سالب کلي يا جزئي) است .بر اين اساس ،کسي که مسئوليت وي
محدود شده ملزم به برجستهنمايي شرط محدودکننده مسئوليت به جهت استثنائي و خالف اصل
بودن آن است .در اين فرض عموماً مسئوليت متوجه توليدکننده کاال يا ارائهکننده خدمت (يزدانيان
و آرايي )160-137 :1395 ،بوده که عموماً همين شخصِ ذينفع ،ارائهکننده پيشنويس قرارداد نيز
هست .البته ممکن است تعليل قاعده تفسير مضيق شروط محدودکننده مسئوليت ،ماهيت استثنائي
و خالف اصل بودن آن باشد که خود مفيد تفسير حداقلي و اکتفا به قدرمُتيقِّن مسئوليت است .اما به
هر روي ميتوان به نحوي آنرا از نتايج اصل تفسير عليه تنظيمکننده قرارداد نيز

دانست1.

 .1حاتمي78-74 :1386 ،؛ ح سيني121-118 :1394 ،؛ صفايي171 :1364 ،؛ نجفلو53-50 :1390 ،؛ ق شقايي:1378 ،
242-247؛ شعاريان و ترابي.232 :1393 ،
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 -4مطالعه تطبيقي
اصـل تفسيــر عليـه تنظيمکننـده قرارداد به عنـوان يکـي از اصـول مسلـم در تفسيـر
قراردادها مورد تأکيد مقررات مختلف داخلي و بينالمللي قرار گرفته است .سند  ،DCFRماده 5
دستورالعمل اتحاديه اروپا راجع به شروط ناعادالنه قراردادهاي مصرفکننده 1اسناد PECL

و  CESLو  OHADAاز جملـه متونـي هستنـد که اصـل تفسيـر عليه تنظيمکننـده را بـه
رسميت شناختهاند.
 -1-4مطالعه تطبيقي در حقوق داخلي ساير كشورها

حقوق داخلي و رويۀ قضايي بسياري ازکشورها اين اصل را مورد پذيرش قراردادهاند؛
(حبيبي320-316 :1392 ،؛ غالمي جاللي )136 :1389 ،از جمله ،ميتوان به ماده  1288قانون
مدني اسپانيا ،مواد  5و  915قانون مدني اتريش ،ماده  1738قانون مدني اتيوپي ،ماده  41قانون
مدني چين ،ماده  166قانون مدني عراق ،ماده  112قانون مدني الجزاير و ماده  190قانون مدني
کويت مصوب  1980اشاره کرد.
ماده  1190قانون مدني جديد فرانسه در تبيين اصل ترجير تفسير عليه تنظيمکننده قرارداد مقرر
ميدارد« :در صورت وجود ترديد ،در قراردادهايي که براي آنها مذاکره انجام گرفته ،قرارداد عليه
کسي که آنرا تنظيم کرده و به نفع شخصي که متعهد شده و در مورد قراردادهاي الحاقي عليه
کسي که آن را پيشنهاد کرده ،تفسير ميشود».
ماده  1370قانون مدني ايتاليا نيز بر لزوم تفسير عليه تنظيمکننده قرارداد تأکيد دارد« :عباراتي از
قرارداد که تحت عناوين شروط استاندارد قرارداد يا فرمها يا الگوها که توسط يکي از طرفين
قرارداد درج ميشود در موارد مشکوک ،به نفع طرف مقابل تفسير ميشود ».ماده  1432قانون مدني
ايالت کبک کانادا در مقام پذيرش اصل بيان ميدارد« :در صورت ترديد ،قرارداد به نفع شخصي که
به قرارداد پيوسته و به زيان شخصي که قرارداد را تنظيم کرده ،تفسير ميشود ».در حقوق آمريکا
اصل «تفسير به ضرر تنظيمکننده» در ماده  206از «»Restatement (second) of Contracts
بدين بيان پذيرفته شده است« :از ميان معاني متعارف تعهد ،توافق يا شرط مندرج در آن ،تفسيري
که به ضرر تنظيمکننده آن باشد ،اولويت خواهد داشت».

1. Directive 93/13 of 5 April 1993 on »Unfair Terms consumer contract«.
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در حقوق انگليس که بدو ًا قانون شروط غيرمنصفانه قرارداد مصوب »Unfair contract terms« 1977
تصويب شده و با توجه به دستورالعمل اتحاديه اروپا ،متعاقباً قانون شروط ناعادالنه در قراردادهاي
مصرفي مصوب  »Unfair terms in consumer contract regulation« 1999تصويب
ميشود ،در بند  2ماده  7قانون اخير با پيشفرض ارائه قرارداد توسط توليدکننده و در مقام حمايت
از طرف مقابل وي (مصرفکننده) بيان ميدارد« :اگر در مفهوم شروط مکتوب قرارداد ابهامي
موجود باشد ،به نفع مصرفکننده تفسير ميشود».
 -2-4اصل تفسير عليه تنظيمكننده در UPICC

ماده ( UPICC)4-6تحت عنوان ترجير تفسير به زيان تنظيمکننده مقرر داشته است« :اگر
شروطي از قرارداد که توسط يک طرف ارائه شده واضر نباشند ،تفسير آن شروط عليه طرف مزبور،
مرجّر خواهد بود ».مقرره مزبور صراحتاً آن دسته از شروطي را که پس از ارائه توسط تنظيمکننده
مورد مذاکره مستقل قرار گرفته است ،از شمول اصل خارج نساخته و از اين حيث مورد انتقاد است.
البته مثالي که ذيل توضيحات  UPICCآمده است تا حدودي موضوع ماده را منصرف از مواردي
ميسازد که مورد مذاکره مستقل قرار گرفته اما اين امر نقص مقرره مزبور که لزوم تفسير خود
ماده را گريزناپذير ميسازد ،مرتفع نميکند.
در توضير اين ماده در  UPICCآمده است« :هريک از طرفين ميتواند مسئول جملهبندي نهايي
شرط قراردادي خاصي باش د يا به اين دليل که تنظيم اوليه آن شرط با او بوده يا اينکه به طريق
ديگري ،براي مثال با استفاده از شروط استاندارد آماده شده از سوي ديگران ،آنرا فراهم کرده
است ،طرف مزبور بايد مسئوليت خطر واضر نبودن احتمالي در جملهبندي نهايي انتخاب شده را
بپذيرد .به همين جهت در ماده فوق عنوان شده است که اگر شروط قراردادي عرضه شده از سوي
يکي از طرفها واضر نباشد ،ترجير با تفسيري از آن شروط خواهد بود که عليه طرف مزبور است.
محدوده اعمال قاعده مذکور به اوضاع و احوال مورد بستگي خواهد داشت :هرچه شرط قراردادي
مورد نظر،کمتر موضوع بحثِ مذاکراتِ بعدي طرفين باشد ،تفسير آن ،عليه طرفي که آنرا در
قرارداد گنجانده است ،موجهتر خواهد بود».
 -3-4اصل تفسير عليه تنظيمكننده در CISG

در کنوانسيونهاي  ULIS،ULFCو  CISGصراحت ًا به اصل ترجير تفسير به ضرر «تنظيمکننده» و
«متعهدٌله» اشاره نشده است .عدم تصرير به اصل مزبور در متون پيشگفته ،در مقام نفي نبوده و
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صرفاً سکوت اختيار شده است .البته امکان استنباط اصل از برخي مواد CISGمقدور است؛ براي
نمونه ،مطابق بند  3ماده « :8در مقام تشخيص قصد هريک از طرفين يا تعيين استنباط يک فرد
متعارف بايد به اوضاع و احوال ذيربط از جمله مذاکرات ،رويه مقرر بين طرفين ،عرف و عادت و
ساير رفتارهاي بعدي آنان نظر داشت»؛ صرفاً اراده ابرازي فروشنده ،مالک تفسير نيست ،بلکه
اراده وصولي خريدار نيز از اهميت برخوردار است که بر همين اساس لزوم نفي آن دسته از تفاسيري
که حاوي منافع تنظيمکننده و ايجادکننده قرارداد باشد ،قابل استنباط است .حتي برخي حقوقدانان
مقرره فوق را ناشي از قاعدهاي سنتي ميدانند که ترديد بايد به ضرر تنظيمکننده پيشنويس تفسير
شود .وقتي طرفين يک قرارداد بيع بينالمللي از نظامهاي حقوقي متفاوت و با زبانهاي مختلف
هستند حُسننيت ايجاب ميکند تنظيمکننده قرارداد از به کاربردن اصطالحات نامفهوم و فريبنده
پرهيز کند تا از پنهان کردن عمدي يک معناي نامطلوب در ميان تفوق ذهني مهارت حقوقي
تنظيمکننده اجتناب شود .بر همين اساس است که  CISGبرداشت متعارف را مالک قرارداده
است( .هانولد )143-142 :1394 ،از اين مقررات و نيز اصل کلي حُسننيت و اصول زيربنايي اين
کنوانسيون به طورضمني پذيرشِ اصلِ تفسير عليه تنظيمکننده قابل استنباط است.
 -4-4اصل تفسير عليه تنظيمكننده در CESL

از جمله اسنادي که قبل از  1CESLدر اين خصوص مقررهاي را وضع نموده PECL ،است .در
ماده ( PECL )5-103در مقام تبيين موضوع اصل ترجير تفسير عليه تنظيمکننده مقرر شده است:
«اگر در خصوص معناي شرط قراردادي که مورد مذاکره مستقل قرار نگرفته ابهام وجود داشته
باشد؛ تفسيري که به ضرر تنظيمکننده باشد مرجر است ».بر اين اساس ،موضوع جريان اصل
ترجير تفسير عليه تنظيمکننده ،منصرف از آن دسته شروطي است که توسط يک طرف قرارداد

 .1مخفف عبارت

«European Sales Law

 »Commonيا حقوق مشـــترک بيع اروپا اســـت که در راســـتاي

يکسـانسـازي حقوق خصـوصـي در قلمرو بيع در سـطر اروپا سـال  ،2011توسـط اتحاديه اروپا به عنوان طرح
ت صويب شده ا ست .اين سند در  16فوريه  2014تو سط پارلمان اروپايي پذيرفته شد .هرچند تاکنون در شوراي
اروپايي به تأييد و تصـويب نرسـيد ،اما مجموعه مقررات در خصـوص قرارداد بيع فراهم آورده که ما را در تحليل
حقوق بيع اروپايي کمک مي کند .اين مجموعه در صـدد تنظيم قرارداد فروش کاال و خدمت اسـت .هرچند عموم
مقررات اين مجموعه ناظر به قرارداد فروش است ولي ضوابطي کلي نيز دارد که خصوص قرارداد فروش نبوده و
در همه قراردادها کاربرد دارد که از جمله اين اصــول ،اصــل ترجير تفســير عليه تنظيمکننده قرارداد اســت .اين
مجموعه اصوالً نوعي « »Soft Lawيا حقوق نرم محسوب ميشود.
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ارائه ،ولي مورد بحث و مذاکره مستقل قرار گرفتهاند .دليل اين امر آن است که با متصف شدن
شرط به موضوع مذاکرات مستقل قرارگرفتن ،درصورت وجود زاويه مبهم در قرارداد ،اين ابهام
منتسب به طرفين قرارداد است و نه تنظيمکننده اوليه.
بند  1ماده  CESL 64تحت عنوان «تفسير به نفع مصرفکنندگان» مقرر ميدارد« :جايي که
در خصوص معناي يکي از شروط مندرج در قرارداد ميان تاجر و مصرفکننده شک وجود داشته
باشد ،تفسيري که منافع بيشتر مشتري را در پي داشته باشد ،مرجر خواهد بود ،مگر آنکه شرط
توسط مشتري تنظيم شده باشد ».هرچند موضوع اين ماده ارجحيت تفسير شروط به نفع
مصرفکننده است ،ليکن نبايد آنرا صرفاً محدود به شروطي دانست که از سوي بازرگان به عنوان
پيشنويس قرارداد ارائه ميشوند .از جمله مباني ارجحيت ترجير تفسير عليه بازرگان ،حرفهاي
بودن اوست؛ بدين بيان که ،بازرگان چون تجربه تخصصي در خصوص آن نوع از قرارداد دارد،
بديهي است به نقاط حساس و مورد اختالف اجرايي ،تسلط بيشتري داشته باشد .از همين روي،
جهل وي به اينکه چرا قرارداد در خصوص فرازي از آن مبهم نگاشته شده ،مسموع نيست و مبهم
نگاشته شدن قرارداد از سوي او يا حتي سکوت او در خصوص شرط مبهم ،متعمدانه فرض ميشود.
ممکن است انتقاد شود که حتي حرفهايترين بازرگانان نيز ممکن است با فرض قراردادي روبهرو
شوند که تجربهاي در خصوص آن نداشته و حقيقتاً حين انعقاد قرارداد ،تصور آنرا نميکردهاند.
اين انتقاد وارد نيست؛ زيرا ،در اين انتخاب در صدد جلوگيري از ترجير بالمرجر بوده که با توجه
به قاعدة غلبه ،تفسير عليه بازرگان به واقع محتملتر است .در واقع اين اصل راهکار برونرفت از
معضل بالمرجر شدن تفسير است.
مقرره فوق را با توجه به بخش آخر آن که «شمول قاعده را در فرضي که مشتري تنظيمکننده
قرارداد باشد» مستثني کرده ،ميتوان متمرکز بر ترجير تفسير عليه تنظيمکننده قرارداد دانست .بر
اين مبنا ،بخش نخست ماده که تفسير عليه بازرگان را ارجر دانسته مبتني بر ظاهر غالب عرفي
است که عموم ًا قرارداد توسط بازرگان تنظيم ميشود .بخش آخر مقرره نيز در صورت کشف خالف
غلبه عرفي و تنظيم قرارداد توسط مشتري ،تفسير عليه او را ارجر دانسته است.
ماده  CESL 62تحت عنوان «مرجر بودن شروطي که مورد مذاکره مستقل قرار گرفته» مقرر
ميدارد« :براي تعيين قلمرو حکومت شروط ناهماهنگ قرارداد ،شروطي که به صورت مستقل
مورد مذاکره قرار گرفتهاند بر شروطي که به صورت مستقل مورد مذاکره قرار نگرفتهاند در محدوده
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مفهوم ماده  ،7ارجحيت دارد ».آنچه در تفسير قرارداد اصالت دارد ،کشف قصد واقعي طرفين
قرارداد است و هر شرطي از قرارداد که بتواند به نحو قابل اعتمادتري مبين قصد مشترک طرفين
باشد ،بر ساير شروط قرارداد ارجحيت دارد .در فرضي که دو شرط از قرارداد که يکي مورد مذاکره
مستقل قرار گرفته و ديگري مورد مذاکره مستقل قرار نگرفته با يکديگر تعارض کنند ،شرطي که
مورد مذاکره مستقل قرار گرفته ،ميتواند داللت بهتري بر قصد مشترک طرفين داشته و گوياي قصد
مشترک طرفين باشد .ازهمينرو ،اين شرط بر شرطي که مورد مذاکره مستقل قرار نگرفته اولويت
دارد .انجام مذاکرات مستقل در مورد يک شرط ،اثر تهيه پيشنويس توسط يک طرف قرارداد را
خنثي ميکند و تهيهکننده را از مسئوليت تسبيب در تفسيرپذيري متن قرارداد معاف ميسازد.
ماده  CESL 65تحت عنوان «ترجير تفسير عليه تنظيمکننده شرط قرارداد» مقرر ميدارد« :در
خصوص فرازي از قرارداد که تحت شمول ماده  64قرار نميگيرد و در خصوص معناي شرطي از
قرارداد که به طور مستقل و در چارچوب ماده  7مورد مذاکره قرار نگرفته است ،تفسير عليه کسي
که شرط را تنظيم کرده ،مرجر خواهد بود ».اين ماده شروطي از قرارداد را که مورد مذاکره مستقل
قرار نگرفته ،خارج از شمول اصل ترجير تفسير عليه تنظيمکننده ميداند .اين شروط مصداق تنظيم
توسط تنظيمکننده قرارداد نيستند.
بند  1ماده  CESL 7تحت عنوان «شروط قراردادي که مورد مذاکره مستقل قرار نگرفته» مقرر
ميدارد« :شرطي از قرارداد مورد مذاکره مستقل قرار نگرفته ،تلقي ميشود که توسط يک طرف
ارائه شده باشد و طرف مقابل توانايي تأثير بر محتواي آن را نداشته باشد ».بخش اخير اين بند با
بيان اينکه طرف مقابل تأثيري بر محتواي شرط نداشته باشد ،لزوم مذاکره مؤثر را خاطر نشان
ميسازد؛ براي نمونه ،در قراردادهاي مصرف ،علم و جهل و مذاکره يا عدم مذاکره مصرفکننده
در برابر قراردادهاي نمونهاي که توسط عرضهکنندگان عمده ارائه ميشود بيتأثير و صرفاً رافع
جهل است وگرنه تأثير در اصالح قرارداد ندارد؛ ازاينرو ،مذاکره و عدم مذاکره عليالسويه بوده و
فاقد اثر است .مقرره فوق با قيد «توانايي تأثير» ،شرطي که مورد مذاکره مستقل غيرمؤثر قرارگرفته
باشد را هم ،مشمول احکام شرط مورد مذاکره مستقل ميشمارد.
در عموم قراردادها ،شروط استاندارد مورد مذاکره مستقل قرار نميگيرند و کسي که به اين قرارداد
ملحق ميشود ،با حُسننيت در خصوص اين شروط مذاکره مستقل نميکند و اين شروط با سکوت
به عنوان بخشي از قرارداد قرار ميگردند .احترام به حُسننيت مشتري ايجاب ميکند تا حقوق وي
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در تفسير قرارداد بر حقوق طرف مقابل که موقعيت مسلط داشته ارجحيت داشته باشد .بند  3ماده
 CESL 7با بيان اينکه« :طرفي که ادعا مي کند شرط قراردادي که به عنوان شرط استاندارد
هست ،مورد مذاکره مستقل واقع شده ،بار اثبات اين امر که مورد مذاکره واقع شده برعهده اوست»،
امارهاي مبني بر مورد مذاکره مستقل واقع نشده بودن شروط استاندارد مقرر ميکند که تاب اثبات
خالف را دارد.
عموم ًا در قراردادهاي مابين طرف حرفهاي (مانند بازرگان) و طرف غيرحرفهاي (مانند مصرفکننده)،
مذاکرات تفصيلي انجام نمي شود .بازرگان يک بسته شروط را پيششرط انعقاد قرارداد ميداند
و فرض بر عدم مذاکره مستقل در خصوص کليه شروطي است که توسط طرف حرفهاي
قرارداد ارائه مي شود ،مگر خالف آن ثابت شود .بر همين مبنا ،بند  4ماده يادشده تأکيد ميکند:
«در قرارداد مابين بازرگان و مصرف کننده ،بار اثبات دعوا در خصوص ادعاي مورد مذاکره مستقل
قرار گرفته شدن شرطي که توسط بازرگان ارائه شده ،بر عهده بازرگان است ».اگر ثابت شود
که شرطي مورد مذاکره مستقل قرار گرفته ،مصرفکننده از اين جهت مزيت تفسيري خاصي بر
بازرگان نخواهد داشت.
بند آخر ماده مزبور بيان ميدارد« :در قرارداد مابين بازرگان و مصرفکننده ،که شروط قرارداد
توسط شخص ثالثي تهيه شده ،فرض بر اين است که گويي تنظيم توسط بازگان صورت پذيرفته
است؛ مگر اينکه مصرف کننده آن شروط را در قرارداد گنجانده باشد ».مبناي تحليلي اين مقرره
نيز آن است که شخص ثالثي که قرارداد را ارائه ميکند ،با طرف حرفهاي قرارداد که هر روز در
صحنه بازار قدرتنمايي ميکند مذاکره داشته ومفاد قرارداد بين آن دو ،روشن و مذاکره شده است؛
ولي در نقطه مقابل ،مصرفکننده جاهل به جزئيات و مسائل حاشيهاي است .ازاينرو ،بر مبناي
ظهور و غلبه که سياق گريزناپذير قانونگذاري است( ،قنواتي و جعفري )162-160 :1391 ،مورد
مذاکره مستقل تلقينکردن اي ن شروط که توسط شخص ثالث ارائه شده ،با توجه به خاص و
مشکوک بودن خصيصه مذاکره مستقل ،ارجحيت دارد.
 -5-4اصل ترجيح تفسير عليه تنظيمكننده در DCFR

بند اول ماده ( )8-103کتاب دوم  DCFRتحت عنوان «تفسير عليه تنظيمکننده شرط» مقرر
داشته« :اگر در خصوص معناي شرطي از قرارداد که مورد مذاکره مستقل قرار نگرفته ،ابهامي
وجود داشته باشد ،تفسير عليه تنظيمکننده شرط ،ارجر است ».در شرح اين سند اعمال اين اصل
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زماني ميسور دانسته شده که به کمک دي گر اصول ،امکان رفع ابهام از شرط مورد تفسير منتفي
باشد (Von Bar & Clive, 2009: 564).بر اين اساس ميتوان نتيجه گرفت:
1ـ .اِعمال اصل ،صرفاً در خصوص شروطي که مورد مذاکره مستقل قرار نگرفته مقدور است .از
آنجا که ممکن است مذاکرات مستقل در خصوص بخشي از قرارداد صورت گرفته باشد و ساير
بخشهاي قرارداد بدون مذا کرات مستقل منعقد شده باشد ،اعمال اصل ترجير تفسير عليه
تنظيمکننده تبعيضپذير خواهد شد و صرفاً اعمال آن بر بخشي از قرارداد توجيهپذير خواهد بود.
2ـ نفس عدم انجام مذاکرات مستقل مالک قابليت اِعمال اصل ترجير تفسير عليه تنظيمکننده
است و نتيجه اين مذاکرات اهميتي ندارد؛ به ديگر بيان ،مهم نيست که مذاکرات مستقل منتج به
تغيير قرارداد شده يا نشده باشد.
نتيجهگيري
در مقام جمعبندي و نتيجهگيري اصل ترجير تفسير عليه تنظيمکننده قرارداد ميتوان بيان داشت:
 .1در صورت عجز از تفسير قرارداد از طريق کشف قصد واقعي يا مفروض متعاملين و براي
جلوگيري از عقيم ماندن قرارداد که قطعاً مقصود طرفين نبوده است ،از ميان دو تفسير که يکي لَه
تنظيمکننده و ديگري عليه او است ،منطقاً يکي از آنها بايد گزينش شود که البته اين گزينش نبايد
بدون مرجر باشد.
 .2گنگي قرارداد که موجب گشوده شدن باب تفسير شده ،به سبب تقصير تنظيمکننده در نگارش
متني عاري از ابهام است؛ از سوي ديگر ،تنظيم کننده که ذاتاً در قرارداد به دنبال تثبيت منافع
حداکثري قرارداد به نفع خود است ،به قدر کافي از اين موقعيت توانسته بهره ببرد؛ پس تفسير
عليه وي که شخص فعال صحنه قرارداد بوده بر تفسير عليه شخصي که در تنظيم قرارداد فاقد
نقش مؤثر بوده ،ارجر است.
 .3اصل آزادي قراردادي و ارادة آزاد ،مقتضي عدم تحميل تعهدات مشکوک بوده که تفسير عليه تنظيم
کننده و متعهدٌله نيز به نوبه خود مفيد تحديد دامنه مشکوک قرارداد در عرصه تفسير آن است.
 .4اصل تفسير عليه متعهدٌله ،متضمن ضابطهاي عام در خصوص کليه تعهدات است؛ ولي اصل
تفسير عليه تنظيمکننده ،در خصوص قراردادهايي است که يک طرف پيشنويس آنرا تهيه کرده
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و طرف ديگر بدون مذاکره مستقل آن را قبول ميکند .از اينرو ،اصل تفسير عليه تنظيمکننده
نسبت به اصل تفسير عليه متعهدٌله خاص محسوب ميشود و با امکان اعمال آن ،نوبت به تفسير
عليه متعهدٌله نميرسد.
 .5به داللت ظهور الفاظ اصل تفسير عليه تنظيمکننده ،مَجراي اصل ،آن دسته از شروطي از
قرارداد است که موضوع مذاکره مستقل قرار نگرفتهاند که در غيراينصورت ،عنوان تنظيمکننده
منتفي است.
 . 6اصل مزبور در حقوق ايران به صراحت پذيرفته نشده ولي استقراي ناقص در قوانين ،داللت
بر امکان شناسايي آن در حقوق ايران دارد؛ بلکه با توجه به ضرورتهاي تفسير ،وضع مقررهاي که
مشتمل بر اصل تفسير عليه تنظيم کننده قرارداد باشد ،براي جلوگيري از تفسير به رأي و تشتت
برداشتها و تبعيضهاي ناروا در مصاديق مشابه ،ضروري به نظرميرسد؛ همچنانکه ماده ()5-103
 ،PECLماده ( CESL )65و ماده ( UPICC )6به صورت صرير و بند  3ماده ( CISG )8به
صورت ضمني اصل ترجير تفسير عليه تنظيمکننده قرارداد را مورد شناسايي قرار دادهاند .معالوصف
با تلقي اصل تفسير عليه تنظيمکننده به عنوان يک اصل تفسيري حقوقي منعکس در متون حقوق
قراردادي در حقوق داخلي کشورها و اسناد حقوقي ،با توجه به قواعد فقهي و حقوقي پذيرفته شده
و مواد برخي از متون قانوني ،ميتوان اين قاعدة عرفي و عُقاليي را در حقوق ايران نيز مورد قبول
و جاري دانست.
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