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روش های تفسیر قرارداد در حقوق ایران و مقایسه آن با نظام حقوق عرفی

عرف در هر مکتب حقوقی می تواند در سه مقام ایجاد قواعد حقوقی، مقام تفسیر و تطبیق قواعد حقوقی،

نقش بسزایی را ایفاء می کند . پیچیدگی روابط تجاری و حقوقی در دنیای جدید موجب شده است که در

بسیاری از قراردادها پـیش بینی تمام جوانب رابطه امکان پذیر نباشد. در نتیجه ممکن است قرارداد در مقام

اجرا و یا در فرض بـروز اختالف بین طرفین، مبهم به نظر رسد و راه حلی صریح در آن مطرح نشده باشد.

آنجا که طرفین قرارداد نسبت به یکی از موضوعات  قرارداد اختالف دارند و این اختالف در محکمه مطرح

می شود و زبان قرارداد نیز روشن و صریح نیست ، تفسیر قرارداد برای قاضی ضروری و قطعی و اجتناب

ناپذیر است .حقوق تعهدات و به خصوص قراردادها از زمره مباحث مهم و اساسی حقوق خصوصی به شمار

می رود. اهمیت این شاخه از حقوق خصوصی به دلیل گستردگی، تنوع و کاربرد فراوان و نیز ارتباط

مستقیم با نظام اقتصادی در جامعه، واضح و روشن است. بی شک هدف از انعقاد هر قرارداد نیز اجرای مفاد

آن و التزام به آثار ناشی از قرارداد است. برای این که قرارداد در مسیر اجرای خود به مانعی برخورد نکند

باید مفاد آن واضح و روشن بوده و طرفین، نزاع و اختالفی در مورد شرایط اعتبار، عبارات قراردادی و

چگونگی اجرای آن نداشته باشند. نیاز به بحث از تفسیر قرارداد نیز آنگاه ضروری و اساسی جلوه می کند

که خللی در اجرای مفاد قرارداد و اثربخشی آن در رابطة فردی و اجتماعی طرفین ایجاد شود، در واقع

تفسیر قرارداد با روشن و آشکار کردن مفاد و عبارات و خواست و منظور طرفین، راه را برای اجرای صحیح

قرارداد هموار می کند و مقصود طرفین را برآورده می سازد. هدف از نگارش این پایان نامه مطابقت روش

های تفسیر قرارداد بین نظام های حقوقی ایران و نظام عرفی است .
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Custom in any school of law can play an important role in the three positions of creating
legal rules, interpreting and applying legal rules. The complexity of business and legal
relationships  in  the  new world  has  made  it  impossible  to  predict  all  aspects  of  the
relationship in many contracts. As a result, the contract may seem vague in the execution
position or  in  the  event  of  a  dispute  between the  parties,  and no explicit  solution is
proposed. Since the parties to the contract have a dispute over one of the subjects of the
contract and this dispute is raised in court and the language of the contract is not clear and
explicit, the interpretation of the contract is necessary and definite for the judge. Private
law is important and fundamental. The importance of this branch of private law is clear due
to its breadth, diversity and wide application, as well as its direct relationship with the
economic system in society. Undoubtedly, the purpose of concluding any contract is to
implement its provisions and adhere to the effects of the contract. In order for the contract
not to encounter any obstacles in its implementation, its provisions must be clear and the
parties must not have a dispute about the terms of validity, the terms of the contract and
how to implement it. The need to discuss the interpretation of the contract also becomes
necessary  and  fundamental  when  there  is  a  disruption  in  the  implementation  of  the
provisions of the contract and its effectiveness in the individual and social relationship of
the parties.  In fact,  the interpretation of  the contract  It  paves the way for  the proper
execution of the contract and fulfills the purpose of the parties. The purpose of writing this
dissertation is to match the methods of interpreting the contract between the Iranian legal
system and the customary system.
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