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  چكيده

ويژه در قراردادهاي تجاري،  كه به ب شرط انحصار يا تماميت متن كتبي قراردادموج به    
به متن كتبي  ها تعهدات طرف شروط استاندارد شده است، حقوق و  مواد ثابت وءجز

روابط قبلي  مستقل از مذاكرات پيشين و،  قراردادبوده، زيرا محدود و منحصر قرارداد
اما در متن كتبي قرارداد وارد قرار گيرد، ها   طرفة گفتگو ومذاكرمورداست وهرچه 

 هاي پيش از قرارداد توافق روابط و مذاكرات، به اين ترتيب، .ن خارج استآد، از ونش
اثر  و قلمرو. شوند قرارداد تلقي نمي اند، بخشي از مفاد كه در متن كتبي وارد نشده

 قرارداد، خأل  وويژه در صورت ابهام يا نقص  به،شرط انحصار متن كتبي قرارداد
هاي   طرفةاراد با اين فرضيات كه تفسير.  استپژوهش اين وضوعات مورد توجهم

انجام  بنايي به  و بدون عرف و عادت و شروط ضمني وتوان در خأل نمي قرارداد را
شود كه وجود شرط  مبناي اصل حاكميت اراده، اين نتيجه حاصل مي بر و رساند

هاي قرارداد از طريق ساير منابع قراردادي و   طرفةاديا كشف ار انحصار مانع تفسير
 ،تعهدات قراردادي تعيين حقوق و در. نيست وسايل غيرمكتوب از قبيل عرف وعادت

 شده تعهدات مطرح  حقوق و شامل نشدنفرض بر اماره و ايجاد ارزش اين شرط تنها
البته خالف آن مذاكرات پيش از قرارداد در قرارداد مكتوب فعلي است و  در روابط و

 ،هاي قرارداد  طرفة اراد.منع رفتار معارض قابل اثبات است با اصول حاكميت اراده و
 بر قرارداد ،ويژه عرف  به،ساير منابع قراردادي، و دشواحراز كه اي  با هر وسيله

  .نمايند تعهدات قراردادي را تعيين مي حقوق و اند و حاكم
  واژگان كليدي

 .قرارداد، مرجر  انحصار كتبي،حاكميت اراده، شرط    
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 مقدمه .1

ي ها طرف رفتار و اعمال عادت، و عرف ها، ينيب شيپ انتظارات، اظهارات، بري قرارداد ةرابط
ي برا. ريخي وبرخ شوند يمي قرارداد تعهدات ءجز ها آن ازي برخ. استي مبتن قرارداد

 قرارداد ها طرف است، نشده اي شده توافق آنچه به نسبت نانياطم جاديا و ثباتي بي از جلوگيري
 با شود يم اضافهي شرطي تجاري قراردادها ژهيو به و مكتوب متن نيا در .ندكن  يم مكتوب را

 حال در و است اديز اريبس شرط نيا كاربرد و تياهم. 1قراردادي كتب تيتمام ا يانحصار عنوان
 انحصار شرط ةرابط .قراردادهاست در استاندارد وي تكرار شروط ءجز انحصار شرط حاضر

 مكتوب متن از خارجي قرارداد بعامن مةهو ي احتمالي ها توافق ،مذاكرات ،مقدمات نيا باي كتب
  .است بحث موضوع ،آن ريتفس اي ليتكمنيز  و قرارداد مفاد نييتع در

 و سيانگل و رانيا حقوق دري قيتطب ةمطالع وي ليتحل –يفيتوص روش با قيتحق نيا در
 اعتبار و اثر و انحصار شرط مفهوم كه شود يم پرداخته وضوعاتم نيا به 2يلمللا نيب مهم اسناد

 قرارداد ريتفس عوامل و منابع ريسا به استناد مانع يادشده شرط وجود ايآ ست؟يچ شرط نيا
 حقوق در( معارض رفتار منع ةقاعد و عادت و عرف اراده، تيحاكم اصل به استناد با؟ 3است
 روابط و مذاكرات ريثأت مانع است ممكن شرط نيا وجود  كهميرس يم جهينت نيا به ،)يخارج

 شروط عادت، و عرف ريثأت مانعتواند  نمي  شرط انحصار متن كتبياما ،شود قرارداد دري قبل
 مفاد نييتع و ريتفس وي قرارداد تعهدات و حقوق نييتع در منابع ريسا ويي بنا شروط ،يضمن

 . باشدقرارداد

  

                                                            
 شرط و قراردادي كتب تيتمام شرط قرارداد،ي كتب متن انحصار رطش كامل، قرارداد ا يتوافق شرط ،)Merger( مرجر شرط. 1
 كه )Non-Reliance clause, Integrity of the instrument, Entire Agreement(ي ركتبيغ اظهارات اعتباري بي
 ا يمرجر شرط نيعناو با قيتحق نيا در كه دارند مفهوم و امعن ك يهمه ،است شده ها آن ازي متنوعي ها ترجمه رانيا حقوق در

، 1385 ،ياخالق (است شده ترجمه زين ادغام ديق به رانيا حقوق در شرط نيا.شوند يم دهينامي كتب متن انحصار ا يكامل قرارداد
 سندگانينو اتينظر ويي قضا ةيرو در سيانگل حقوق در .است شدهي الملل نيب اسناد وارد ال كامن حقوق از شرط نيا .))77ص

 در موضوعيي شناسا بر ، افزونسيكشور انگل حقوق ةمطالع .است آمده عمل به شرط نيا به راجعي قيدق وي غني ها بحث
 رانيا حقوق در ژهيو به موضوع نيا دري ا جهينت به دنيرس تيدرنها وي الملل نيب اسناديي شناسا و ليتحل در كشور، نيا حقوق

 قراردادها در (Boilerplate, Standard Terms) ستانداردا شروط به اكنون هم شروط نيا رايز، است موثر و ديمف اريبس
 واقعيي قضاي جدي آرا موضوع رياخي ها دهه در شرط نيا سيانگل حقوق در موضوعي ميقد ةسابق باوجود .اند شده ليتبد
 ).(Gerard, 2007, p.511 اند شده

 ةسسؤمي الملل نيبي بازرگاني قراردادها اصول و اروپاي قراردادها حقوق اصول شامل مهم اسناد نيا قيتحق نيا در. 2
 دهينامي بازرگان اصول ويي اروپا اصول بيترت به مختصرطور  به قيتحق نيا در كه باشند يم رمي خصوص حقوقي ساز كساني
 .شوند يم

 ازي بخش نكهيا قصد به ها طرفي قرارداد شيپ مذاكرات ايآ كه شده مطرح صورت نيه اب شرط ةلئمس ،سيانگل حقوق در. 3
  .(stone, 2009, p.242) است؟ شده انيب باشندي قرارداد شروط و مفاد
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   قرارداد يكتب متن انحصار شرط حيتشر و فيتعر. 2
 بر و شده نيطرف كامل و يينها يها توافقشامل  قرارداد دارد، يم انيبي كتب متن انحصار شرط
 آمده بلك نامه فرهنگ در شرط نيا فيتعر در. است حاكم يكتب متن از خارج شروط ةهم

 را آنها مقصود تمام مكتوب قرارداد كه نيا بري مبن قراردادي طرفهاي ادعا شرط نيا «:است
 مانع را ستين منطبق )يقرارداد شيپ مذاكرات (نيشيپي توافقها با قرارداد نيا اي رديگ ينم دربر

 كامل توافق حاضر قراردادي كتب متن ،شرط نيا موجب به. (Balk’s Law, 2004, p.573)» شود يم
 مورد شروط ةهم ةدربردارند قرارداد نيا كه شود يم تصور نيچن و است نيطرفيي نها و

 ها آني فعل قرارداد دري اثري قبلي قرارداد روابط و سوابق و است قراردادي ها طرف مذاكره
  .ندارد
 پوشش را نيطرفي ها توافقي تمامي كتب توافق شرط، نيا موجب به زين سيانگل حقوق در
 سابقي ها ردادقرا اي اسناد ريسا در مندرج ايي شفاهي فرع ايي تبع تعهدات ورود از مانع ،داده
 نيطرف از كي چيه مكتوب قرارداد عبارتي، در به (Gerard, 2011, p.507). شود يم قرارداد در
 اما ه،شد واقع توافق مورد شود يم ادعا كهي ليدلي عني ؛دينما استنادي خارج ليدل به تواند ينم
 و نانياطم جاديا ،قاعده نياي اصل هدف. )Treitel, 1999, p.173( است امدهين مكتوب متن در

  .)Treitel, 1999, p.177( است شده عنوان عدالت كردن فدا باي گاهي حت قراردادها در ثبات
 كيهر اعتبار و ارزش البته شود؛ يم انيب قراردادها در صورت دو به معموالً انحصار شرط

 ةهم و نيطرف كامل توافق ةكنند انيب قراردادي كتب متن )الف: است كساني شكل دو نيا از
كه در متن كتبي قرارداد وجود ندارند، ي يها فيتوص اي اظهارات )ب .باشد يم آن مفاد و شروط

 .هاي قرارداد قابليت اتكا و استناد نخواهند داشت از سوي طرف

  
  1سيانگل حقوق در يكتب متن انحصار شرط. 3
 ةهمي مكتوب متن نيچن كه است نيا بر اصل ،يكتب قرارداد وجود صورت در سيانگل حقوق در

 ها دادگاه قرارداد، بودني كتب صورت در.  (stone, 2009, p.242)رديگ يم دربر را قرارداد مفاد
 قراردادي ها طرف نظر از مهم شروط ةهمي كتب قرارداد نيا كه باشند آن دنبال به ندارند ليتما
 نيا. ندارد ودوج مكتوب قرارداد حيصر شروط از خروج امكان عبارتي، به ؛رديگ ينم دربر را

  .2كرده است دييأتي متعددي آرا در ييقضا ةيرورا  نظر
                                                            

 قرارداد تعهدات و شروط مفاد، كه دارندي پ در را التزام و الزام نياي همگ اما شود، يم انيب مختلفي ها شكل به شرط نيا. 1
 ,Gerard( است ساخته مستند را قرارداد مفاد ةهم و كامل متن مكتوب، سند ،يعبارت به اي شود دايپ قرارداد سند در ديبا

2007, p.511(. رسد يم ملك فروشي قراردادها در مرجر شرط به سيانگل حقوق در شرط نيا ةشير ) Gerard, 2007, 

p.500(. 

 Entrepreneur Pub co v Fast Crown Ltd 2000.2 Lloyds Rep 611ي أر در رياخي ها سال در ازجمله. 2
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  1يشفاه ليدل ةقاعد. 1. 3
 نمياي خاص زيتما سيانگل حقوق در. شود يم استنادي شفاه ليدل ةقاعد به خصوص نيا در 

 .استي شكل حقوق نيا ازي كيي شفاه ليدل منع ةقاعد. دارد وجودي شكل وي ماهو حقوق
ي خارج ليدل بوده، نيطرفي ها توافق ةهم ةكنند انيب قرارداد سند ،يشفاه ليدل ةقاعد موجب به
 ستين قبول مورد ،يقرارداد كتب  يا بايكتب سند با تعارض اي اصالح ر،ييتغ ل،يتكم برايي رونيب

(Mekenderick, 1997, p.159; Treitel, 1999, p.178; Gerard, 2007, p.508). ها دادگاه آن، استناد به 
 ،رسد يم كامل نظر به كه يمكتوب قرارداد مفاد و شروط نييتع و ليتكم رايبرا ي شفاه ليدل
  . )Stone, 2009, p.242( 2رنديپذ ينم

 از خارج ليدل هر بلكه ست،يني لفظ وي شفاهي انحصار مفهوم به تنها )Parole(يشفاه البته
 انحصار شرط شد، اعالم 3يا ندهپرو در. (Cheshire, 1997, p.124) شود يم شامل را مكتوب متن
 يمانع ست،ين قرارداد شروط ةهم شامل متنْ كه ادعا نيا مقابل در قرارداد يكتب متن

 نيتضم را يشفاه ليدل ةقاعد اعمال انحصار، شرط ،جهيدرنت. دهد يم  قراريناشدن برطرف
  .كند يم

 نيا خالف نندتوا يم ها طرف از كيهر و است 4يحقوق فرض ك يتنهاي شفاه ليدل ةقاعد
 توجه سند ظهور به ها دادگاه اختالف، هنگام در. ) (Gerard, 2007, p.522ندينما اثبات را فرض

 دادگاه برسد، نظر به كامل متعارف فرد كي نظر و نگاه در قراردادي كتب سند اگر ند؛ينما يم
  اين شرايط،در .رديپذ ينم را قرارداد از خارجيي ادعا مفاد ،نموده اعمال راي شفاه ليدل ةقاعد
 ةارائ با راي فرض نيچن كه است مقابل طرف فهيوظ نيا و است كامل قرارداد شود يم فرض

 .)(Treitel, 1999, p.177; Lewison, 1997, p.47 دينما نقض ليدل

  
  انحصار شرطي ها ستثناا. 2 . 3
ي فراواني ثناهااست با قراردادي كتب متن انحصار شرط وي شفاه ليدل ةقاعد ،سيانگل حقوق در

ي ها اعالم و اظهارات رشيپذ مانع قراردادها، در ها شرط گونه نيا وجود. است شده روبرو
 حقوق در استثناها نيتر مهم. ستيني كتب قالب از خارج قرارداد نيطرف مشترك قصد ازي حاك
 :است نيچن سيانگل

 تيماه دري هشفا ليدل رشيپذ از مانع تنها ،شرط و قاعده نيا . اعتبار قرارداد 
 فقدان ،5عوض نبود اي وجود موارد در نيبنابرا.  آناعتبار و نفوذ نه و است قرارداد

                                                            
1. parole  Evidence Rule   
2. Rutledge v McKay(1954) 1 WLR 615 
3. (McGrath V Shah 1987) 
4. presumption 
5. Consideration  
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 ,Stone, 2009 ( است رشيپذ قابل قراردادي كتب متن از خارج ليدل اشتباه، و تياهل

p.245 (. س1است اثبات قابلي خارج ليدل با زين قرارداد نيطرف تم.  
 نبودن آور الزام و تحقق عدم دادن نشاني برا. ردادآور شدن قرا انعقاد و الزام 
  نشدناجرا و شد توافق آن بر تر پيش كهي طيشرا ازي كي تحقق عدم علت به قرارداد
2استي رفتنيپذي خارج ليدل آن، توقف ا يقرارداد

Cheshire, 1997, p.124) ;(Treitel, 

1999, p.178. راي شروط تا ندارد راي يتوانا نيا حصارنا شرط زين قراردادي اجرا در 
  .)Gerard, 2007, p.511 ( دينما استثنا ،هستندي ضرور قراردادي اجرا و اعمالي برا كه

 3ياساس تياهم ،نشده واردي كتب متن در كهي شرطچنانچه . شروط اساسي 
 قرارداد بهي شرط نيچن نياكه  رنديپذ يم ها دادگاه ،صورت نيا در ،باشد داشته
 هستند استانداردي ها قرارداد شكل به كهي مكتوبي قراردادها در هژيو به ؛دشو اضافه

 ,Stone, 2009 ( اندشده ميتنظ و منعقد ها طرف خاص مذاكرات با كه هايي ن آ نه و

p.246(
4. 

                                                            
 ندهينما عنوان به او نكهيا اثباتي براي خارج ليدل شود، يم واقع قرارداد طرف لياص عنوان به ظاهراً شخص كي كهي هنگام. 1

 به قرارداد هنگام دري كشت ةاجار براي ندهينما ك، يWake v Harrop 1861 ةپروند در( است رشيپذ قابل ،كرده اقدام
 امضا را قرارداد اجاره طرف عنوان بهي كتب قرارداد در اما ،است ندهينما رايز ،نداردي تيمسئول شخصاً او نمود اعالمي كشت مالك
 نيهمچن ).دينما استنادي شفاه توافق به تواند يم خوانده نمود اعالم دادگاه ل،ياص عنوان بهي و هيعل دعوا ةاقامي پ در. دكر

 فتهريپذي وي شخص تيمسئول و تعهد جادياي براي شفاه ليدل د،ينما يم قرارداد انعقاد ندهينما عنوان به شخص كهيي درجا
 ,Sun alliance pensions life & Investment services  Ltd. V Rjl (1991)(Lewison) (. است شده

1997, p.46; Treitel, 1999, p.179( 
2. Pym v Campbell 1866,119 ER 903 
3  . utmost important 

 ريز در كاالها كه استي اساس ها آني برا ند،كرد اعالم حاًيصر حملي متصد به ها خواهان ،ييايدر حمل قرارداد ك يدر. 4
 بر كاالها. بود شده نوشته »عرشه«ي رو بر كاال قراردادحملي چاپ استاندارد متن در اما رند،يبگ جاي كشت (deck) »عرشه«

 كه خوانده اظهار نيا ناف،ياست دادگاهي أر موجب به ،يدعو ةاقام و ها خواهان به خسارت ورود از پس. شد حمل عرشهي رو
. است حاكم قراردادي كتب مفاد بري شفاه تعهد نيا و است قرارداد مفاد ازي بخش شود، يم حمل عرشه ريز در كاال

Evans&sonLtdvAndreaMoravia Ltd1976,(1) SA 418 (A) .(Stone, 2009, p.246) اظهار چقدر هر 
 شود يتلق قرارداد از يبخش مهم يامر عنوان به كه دارد يشتريب احتمال ،باشد قرارداد انعقاد زمان به تر كينزد يشفاه

Chandler,2010, p.120)(. عمالً اظهار نيا ،ندهد رخ عقد انعقاد و يشفاه اظهار نيب يا عمده و مهم ةفاصل اگر يعبارت به 
 در. است يشرط نيچن بودن تياهم كم نشانگر دو نيا نيب ريخأت وجود رفص. شود يم شمرده قرارداد از يبخش عنوان به

م 1942 را معامله مورد دوچرخه ساخت خيتار ناآگاهانه فروشنده ،يا رحرفهيغ شخص دو نيب دوچرخه ك يفروش قرارداد
 دادگاه .نمودي دعو ةاقام فروشنده هيعل دوچرخه خيتار به نسبت داريخر هفته ك ياز پس. بود م1930 كهي درحال كرد، ماعال
 ازي بخش نداشت، وجود دوچرخه خيتار بهي حيتصري كتب قرارداد در نكهيا استناد به را خيتار به راجع فروشنده اظهار نافياست

 زمان از )هفته كي(ي طوالن مدت عالوه به و نداشتند نهيزم نيا دري خاص دانش و رتمها نيطرف رايز ننمود،ي تلق قرارداد
 زمان به راجع. )است قرارداد در آن شمول عدم ،جهيودرنت ديتول خيتار به  نسبتادعا بودن تياهم يب نشانگر ادعا تا ديخر
 .شود نظر اظهاري مورد وي موضوع صورت به ديبا قرارداد هر در ريخأت
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 ي شفاه قراردادي ساز مستند و حفظي برا اگر. مكتوب كردن قرارداد شفاهي
 را نيطرفي ها توافق ةيكل و شدنبا كامل و قيدق اما ،گردد ميتنظ سند كي پيشين
 قراردادي كتب سند و است واردي سند نيچن بري شفاه ليدل ندهد، قرار پوشش تحت
 پيشيني شفاه توافق ضبط و ثبت در اشتباه ،يرشيپذ نيچني مبنا. دشو  يم اصالح
ي خارج كلمات شامل اي يخارج زبان به قرارداد اگر. )(Treitel, 1999, p.177 است
 نيهمچن .1است قبول قابل سند ةترجمي برا دادگاه به كمكي برا ليدل ونههرگ باشد،

   .است پذيرفته ليدل هرگونه ،قراردادي علم وي تخصص كلمات حيتشري برا
 گاه سيانگل حقوق در .است قرارداد ريتفس استثنا، نيتر مهم. تفسير قرارداد 

 در تنها را انحصار شرط .اند شده تفاوت به قائل 3قرارداد مفاد نييتع و 2ريتفس نيب
 نييتع نيب تفاوت يا پرونده در. دانند يم حاكم ر،يتفس در نه و قرارداد مفاد نييتع

 استناد قيطر از يفرع قرارداد كي وجود احراز اي مكتوب قرارداد كي مفاد و محتوا
 ك يريتفس و طرف كي از نيطرف فهم و مذاكرات ها، توافق ن،يشيپ يها فيتوص به

خوبي  به ،ي از طرف ديگرقرارداد شيپ مذاكرات به استناد قيطر از كتوبم قرارداد
 اما ،كنند يم ممنوع را مفاد نييتع انحصار شرط با ها طرف. 4است بيان شده

 كردن نيمع براي ريتفس بر يريتأث انحصار شرط. كنند ممنوع را ريتفس خواهند ينم
، انحصار شرط با كه شود يم نظر اظهار يگاه. ندارد قرارداد يمحتوا و مفهوم
 البته .ندارد قرارداد ريتفس بر ياثر انحصار شرط اما ،شود يم نيمع قرارداد ةمحدود
 كايمرا حقوق در كه  چنان ؛است مبهم ريتفس و شروط كردن نيمع نيب كيتفك ةضابط

 قرارداد در يتعارض اي الحاق اي رسد يم انيپا به ريتفس كجا نكهيا است، شده گفته زين
 (,Farnsworthابدي يم غلبه نييتع بر ريتفس جهيدرنت؛ است نامعلوم ،ديآ يم وجود به

(2004, p.315.  
 مگر ؛ستين رشيپذ قابل آني معنا حيتشري براي خارج ليدل قرارداد، صراحت صورت در
 صورت به ا يمبهم عبارات و اصطالحات حيتشري برا. باشد مخصوصي معناي دارا عرفاً آنكه
 نيهمچن و قراردادي ها بخش ريسا با متعارض ا ياثر بدون و امعن دونب ،ياللفظ تحت

 ,Cheshire, 1997, p.124; Gerard(شود يم رفتهيپذي خارج ليدل ،يتخصص وي فن اصطالحات

2007, p.511(.  

                                                            
1. Shore v Wilson 1842 ,9cl&fin.355at512 
2. Interpretation 
3. Determination of Terms 
4. Electronics Ltd v. Sanderson CFL Ltd(2001) 
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 ريتفس در ،است شده توافق قرارداد متن در ها آن درج عدم به كهي شفاهي ها توافق البته
خصوص  دري خارج ليدل رشيپذ از مانعي شفاه ليدل ةقاعد هرچند نيبرابنا. ندارندي كاربرد
 قرارداد بري عرف وي قانوني ضمن مفاد قرارداد، اطالق صورت در است، قرارداد حيصر شروط
 مندرجي ادعا با قراردادي ضمن مفاد رشيپذ و وجود سندگان،ينو ازي كي قول به. است حاكم

 .است متعارض ،دارد يم اعالمي قرارداد مفاد ةهم كننده انيب را قراردادي كتب متن كه شرط در
 ندا حاكم قرارداد بري ضروري ضمن شروط ،احوال و اوضاع گرفتن درنظر با موارد نيا در

(Gerard, 2007, p.511)
 بوده چه ها طرف يباطن قصد كه ستين نيا قرارداد ريتفس از هدف .1

 ،درواقع باشد؛ توانسته يم چه قرارداد انعقاد هنگام در فرد معقول و متعارف قصد بلكه است،
  . شود يم شناخته ها تيواقع قالب عنوان به قرارداد

 كه ندكن ثابت توانند يم قرارداد نيطرف ،قاعده موجب به .2)يتبع( يجنب توافق 
ي جنب توافق كهي درصورت. يشفاهي گريد و مكتوبي كي ؛اند كرده منعقد قرارداد دو
  توافق جنبي همقرارداد،ي كتب متن بر افزون ،صورت نيا در ،دباش مستقل توافق كي
 دارايي جنب تعهد استقاللخصوص  نيا در .خواهد بود حاكم نيطرف بطوار بر
خواهد  راي كتب متن با معارضه تاب صورت نيا در و است تياهم

34داشت
(Mekendrick, 1997, p.159)  4 .  

 ،شوند يمي اصل قرارداد كي وارد هابعد كهيي ها طرف نيب تواند يمي جنب ن قرارداديهمچن
ي و اگر دارد، يم اعالمي گريد بهي ضمن ايت حاصر به طرف كي ،حالت نيا در. دگرد  استفاده
ي برا ،قرارداد نيا موجب به نيبنابرا. شوم يمي امر به متعهد من ،دينما منعقد راي اصل قرارداد

 انيب .ديآ يم فراهم اجرا ضمانت اند، نشده ردواي اصل قرارداد در كهي قرارداد شيپ اظهارات
 و قتيحق ندهيگو گفت بتوان كهي درصورت نظر، اظهاريك  گاهي حت ،موضوع كي قيحقا
  .5شودي منتهي جنب قرارداد كي به است ممكن ،كند مي نيتضم را خود اظهاراتي درست

                                                            
 نيچني قاض ExxonMobil Sales and Supply crop v Texaco Ltd (2003) EWHC 1964 ة پروند در . 1

 با شرايطي نيچن نيا است،ي ضروري ضمن شروطي ريكارگ به ،حيصر روطش حيصح اعمالي برا كهيي درجا :نمود نظر اظهار
 قرارداد در ديباي ضمن شرط نيچن كي كه گفت توان ينميي جا نيچن در رايز ؛نداردي تعارض قراردادي كتب متن انحصار شرط
 .داشت يم وجود

2. Collateral Agreement  
3. Ltd v mudd1959,CH 129(Mekendrick, 1997:159). 

 .است نقض قابل قرارداد، انعقاد هنگام حيصر يشفاه تعهدات با يكتب قرارداد كي در تيمسئول عدم شرط مثال، رايب. 4

 عنوان به محل آن از مغازه كي جرأست، م City of Westminster properties v mudd(1959)CH129ةپروند در. 5
 حق جرأمست كه كند اضافه قرارداد بهي شرط دكر تالش مالك ،اجاره قرارداد ديتجد هنگام در. نمود يم استفاده زين خوابگاه
 نيا جرأمست). شود استفاده مغازه عنوان به ديبا صرفاً محلي عني( ندارد را استراحت محل و خوابگاه عنوان به مغازه از استفاده
 استفاده شرط. بخوابد مغازه آن در دتوان يم او، قراردادي امضا صورت در كه نمود مجاب راي و موجر اما ،رفتينپذ را شرط

 ندارد حق جرأمست كه دشي مدع شرط نيا اساس بر موجر. ماندي باق قرارداد در)فروشگاه(ي تجار امري برا محلي انحصار
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 ي ها طرف ازي ك ي22سيتدل صورت در :)11سيتدل( نادرستي ها فيتوص
 تيمسئولي ناف شرط نيا است، موجودي كتب متن انحصار شرط آن در كهي ادقرارد
 كننده گمراه اظهارات مفهوم سيانگل حقوق در. ستين قرارداد طرف سيتدل ازي ناش
 ها طرف اظهارات است ممكن رانيا حقوق در. است برخورداري اديز تياهم از

 و بخشي از باشد اظهار رفاًص سيانگل حقوق در اما ،تلقي شود قرارداد مفاد ازي بخش
 انحصار شرط از احتماالً كهي اظهارات ةمحدود ،نيبنابرا مفاد قرارداد تلقي نشود؛

 و مهارت زانيم دري تعادل چنانچه. است شتريب سيانگل حقوق در ،شود يم استثنا
 به نسبتي ريگ ميتصم در باشد، نداشته وجود معامله مورد به نسبت نيطرف دانش
 مهارت و دانش نظر از خوانده اگر. است ثرؤم قرارداد دري شفاه تاظهارا شمول
 تعهدات و نيتضامي برخ به نسبت اظهاراتش ،تر از طرف ديگر قرارداد باشد  آگاه

 ,Chandler, 2010 (محسوب شود قراردادمفاد  ازي بخش است ممكني قرارداد

p.120(
3٤.3  

                                                                                                                                            
 حقي و به كه دينما استنادي جنب قرارداد به تواند يم جرأمست دكر اعالم دادگاه. دكن استفاده خوابگاه  صورت به را فروشگاه

 است حاكم )يانحصار استفاده شرط (قرارداد مكتوب متن در گفته پيش شرط بري جنب توافق نيا و دهد يم را مغازه در وابخ
(Stone, 2008, p.252). ةپروند در Lysinarvnational bank of new Zealand 1959است شده انيب نيچن :

 بر كهي كتب قرارداد معارض با نبايدي عني باشد؛ متفاوت آن با دينبا شود، اضافهي كتب قرارداد به ديبا ضرورتاًي جنب تعهد هرچند
 روشني سادگ به موارد ةهم در قرارداد ليتكم و تعارض نيب مرز كهي درحال ؛)باشد آن مكمل ديبا (باشد ، استشده فرع آن
 .(Lewison, 1997, p.48) ستين

1. misrepresentation  
 گرفته درنظر يحقوق قيدق يمعنا رشيپذ يمبنا بر يهنر قرارداد كي يحقوق شروط ددا حكم دادگاه ييأر در ،مثال رايب. 2
 حيصح ةترجم »يقرارداد نادرستي ها فيتوص ا ياظهارات« .)MACKMEEL,2010, p.119( شوند يم

Misrepresentation است شده گرفته كار هب شتريب سيتدل ها ترجمه در اما ،باشد يم. 
ي قرارداد شيپي شفاه اظهاري مبنا بر خواهان ،پرونده نياول در. است شده منعكسي خوب به امر نيا ،متفاوتي أر دو در .3

 در خواهان اظهار شد مشخص قرارداد از پس .نمودي داريخر خوانده ازيي خودرو كاركرد، مسافت مقدار خصوص در خوانده
 خودرو كاركرد به راجع خوانده اظهار و اعالم نافياست دادگاهي أر موجب به. است نادرست خودرو كاركرد زانيم خصوص

 رمتخصصيغ داريخر از و است معامله مورد به نسبتي ا حرفه شخص  فروشنده كه مبنا نيا بر است، قرارداد شروط ازي بخش
 Dick Bentley productions Ltd v Harold smith motors استداشتهي شتريب دانش و مهارت خودرو، ديخر در

Ltd1 WLR 623 Court of Appeal .فروشنده .فروخت خودرو شگاهينما كي به رايي خودروي شخص ،دوم ةپروند در 
 راجع اظهار نيا نكهياي مبنا بر داريخر .بودم 1939 مدلي ول ،دكر اعالم م1948 را خودرو مدل ناآگاهانه قرارداد انعقاد از قبل
 نمود اعالم نافياست دادگاه. دكري دعو ةاقام قرارداد نقض علت هب فروشنده هيعل ،است قرارداد مفاد ازي بخش خودرو مدل به
 اظهار ،است برخورداري ا حرفه وي تخصص اطالعات و دانش ازي موضوع نيچن در )داريخر (خواهان نكهيا به توجه با

 معامله احوال و اوضاع ةهم به كه متعارف فرد: كه استدالل نيا با. شود ينمي تلق قرارداد ازي بخش عنوان به )خوانده( فروشنده
ي اسناد به تنها فروشنده د،ينما تعهد را خودرو سن است داشته قصد فروشنده معامله نيا در كه ديبگو تواند ينم ،كند يم نگاه
 را خودروي واقع سن موتور قيدق كنترل با توانست يم داريخر اما ،نمود استناد بود شده اعالمم 1948 خودرو سن آن مطابق كه

 .Oscar chess Ltd v Williams (1957)ديمان كشف
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 سيتدل علت به دعوا و ادعا مانع املك قرارداد شرط نمود، اعالم دادگاه 1يا پرونده در
 سيتدل كهي اظهارات بر ،يكتب قرارداد دري شفاه اظهاراتي آور الزام سلب و انكار رايز ست؛ين

 از توانند يم اما نباشند، قرارداد ازي بخش هرچندي شفاه اظهارات و ندارداثر  شوند، يم شمرده
)(Treitel, 1999, p.178 شوند محسوبي قرارداد سيتدل قيمصاد

2.   
 

  كننده مصرف يقراردادها در ژهيو به سيانگل حقوق در شرط يفعل تيوضع. 3. 3
 استناد مورديي قضا ةيرو از سوي دوبارهي كتب انحصار شرط زين ديجدي آراي برخ در هرچند
 نظر به كامل قرارداد شرط كه ديآ يم بر رياخي ها پرونده در صادرهي آرا از ما، ا33گرفت قرار

ي برا قرارداد نيطرف سابقي ها اعالم و اظهارات به استناد رشيپذ از مانع ضرورتاً ها دادگاه
  .4ستين قرارداد سند اثر وي معن كردن مشخص
 نيا كه يتجار يها قرارداد در انحصار شرط اعتبار سيانگل حقوق در اكنون همي كل طور به
  .است مطرح باشد، شده واقع ياختصاص مذاكره مورد شرط

5شدي بررس م1986 سال دري حقوق ونيسيكم در كامل راردادق موضوع
Mekenderick, ) 

1997, p.158 (. دكر نظر اعالم 6گريد ةمطروح مشابه شروط گرفتن درنظر با ونيسين كميهمچن 
 سيتدل ازي ناش تيمسئول كردن محدود اي استثنا ها آن از منظور كهي درصورتي شروط نيچن كه

ي شروط نيچن موضوعه، قانون موجب به جز ،ونيسيكم نيا رنظ بنابه. است باطل ،باشد
 راي گريد شروط و مفاد واقعاً قراردادي ها طرف چنانچه. باشند داشتهي انحصار اثر توانند ينم

 اثر) مكتوب متن از خارج(ي شروط نيچن به اراده تيحاكمي مبنا بر دادگاه ،باشند نموده قصد
  .)(Gerard, 2007, p.522 دينما يم بار

 ةامار كي تنها را آن قرار داده و انتقاد مورد  رايشفاه ليدل ةس قاعديانگل دانان حقوق
 انيب زينيي قضاي آرا در سيانگل حقوق دري ا جهينت نيچن. اند دانسته رد و نقض قابلمحدود و 

                                                            
1. Deepak Corp v Imperial chemical industries Ltd(1998)Lloyd’s Rep387,CA 

 كهيي درجا .است شده شناختهي قرارداد نادرست اظهارات و سيتدلي برا اجرا ضمانت دوحقوق انگليس  دري كل طور به. 2
ي اصلي اجرا ضمانت قرارداد) rescission( فسخ باشد، نداشته وجود ثالث اشخاص حقوق رينظي متعدد و دهيچيپ عوامل
 اظهارات نيا ،صورت نيا در شود،ي تلق سيتدل عنوان به معامله مورد فيتوص به راجعي شفاه اظهارات كهي درصورت. است

 صورتي قرارداد متقلبانه و تنادرس اظهارات اگر. بود خواهد قراردادي اعتبار يب سبب بلكه ،قرارداد ازي بخش عنوان به نه
 نادرست اتاظهار البته. است خسارت جبران آن ةجينت كه دارد وجود هم Tort for deceit يدعوا ةاقام امكان ،رديپذ
 . ايجاد نمايدزين خسارت ةمطالب ممكن است حق )negligent Misrepresentation( يرعمديغ

3. Entrepreneur Pub co v Fast Crown Ltd 2000.2Lloyds Rep 611 
4. Perforce recruit Ltd v the rugby Group Ltd 2006-Air New Zealand Ltd v Nippon credit 

bank Ltd 1997 است شده رفتهيپذي مشابه استدالل زين لنديوزين حقوقر د. 
5. Law commission ,The Parole  Evidence Rule (No 154),para 2.15,note 49(1986). 
6  . merger- integration 
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)(Mekenderick, 1997, p.159 است شده
 و اوضاع داللت يمبنا بر شد، اعالم 2يا پرونده در. 1

 حيصر عبارات است ممكن يحت باشند، نموده انيب ياشتباه را كلمات ها طرف چنانچه ،والاح
  .شوند نقض زين قرارداد آشكار و

 ياثبات و كننده اقناع اثر كي از شتريب يزيچ انحصار، شرط وجود ،شود يم گفته جهيدرنت
 .شود ينم ها طرف قصد كشف به مربوط ليدال مانع انحصار شرط. ندارد

 لرد ،)استي كتب متن انحصار شرط بر مهمي ها استثنا ازي كي كه( يجنب قرارداد زشار در
 قرارداد انعقاد سمت به روزانه مردم كهي ا جامعه در«: داشت انيب نيچن م1959 در ودربورن
 را آنها مردم كهي شفاه تعهداتي مبنا بر شوند، يم تيهدا فهمند ينم آن ازي زيچ كه مكتوب

 ليتما .»ابدي يم شيافزا محتمالً ،)رمكتوبيغ تعهدات( عدالت ابزار نيا ارزش فهمند، يم
 اظهارات اند نداشته قصد قراردادي ها طرف كه كنند استنباط نيچن ،است نيا بر ها دادگاه

 ,Cheshire) ندينما جمعي شفاه اظهارات با را آن اند خواسته بلكه باشد،ي انحصار ها آن مكتوب

1997, p.124) .نيا به استناد و اعمال عدم بر را اصل خود رياخي آرا در3 نافياست گاهدادي حت 
 (Estopple) معارض رفتار منع ةقاعد كهي هنگام تنها شرط نيامعتقد است  و ،گذاشته شرط

(Gerard, 2007, p.513) است استناد قابل ،دينما جابيا
4.  

 نيچني اختصاص ةذاكرم باي تجاري ها قرارداد در كه دارد احتمال هرچند ن،ياوجودبا
 اما گردد، مترتب اثر شرط گونه نيا به قراردادها نيا در و اشدب اتيواقع ةكنند منعكسي شرط
 حقوق با شرط نيا. است شده نگاه نانهيبدب اريبس شرط نيا به كننده مصرف با قرارداد در

ي قراردادها رد هشد مطرح موارد در شروط گونه نيا ةهم باًيتقر. 5ندارد مطابقت كننده مصرف
 كننده مصرف حقوق با مرتبطي ها سازمان . است شده داده صيتشخ رمنصفانهيغ كننده مصرف

 كننده مصرف با قراردادها در شروط نيا كردن ثناتاس اي قيعم اصالح دنبال به انگلستان در
 .)(Gerard, 2007, p.523 هستند

  
  

                                                            
1. Gillespie Bros&Co  v Cheney , Egger  co(1896)2QB.59,62 
2  . Investors compensation scheme 
3. Court of Appeal 

 Watfordو EA Grimstead&Son Ltd v McGarrigan(1999)Unreportedةپروند دو در استدالل اساس بر. 4

Electronics Ltd vSanderson CFL Ltd(2001)EWCA Civ317 ،ةقاعدي مبنا بر راي كتب تيتمام شرط دادگاه 
 به كننده شرط) ب؛ باشد وقاطع حيصر تيتمام شرط) الف:داند يم واعمال استناد قابل شرط سه جمع با معارض رفتار منع
 به واقعاً گريد طرف) ج ؛ است نموده درج قرارداد در را شرط ،كند هيتك آن بر و عمل شرط نيا هي مقابل طرف نكهيا قصد
 .دينما هيتك آن بر، كرده اعتماد شرط

5. OFT unfair contract terms Bulletin Issue l, p.9 (Gerard, 2007, p.523) 
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  يالملل نيب اسناد. 4
 ياختصاصطور  به مرجر شرطدر زمينة  اگر ،2-105ة ماد موجب بهيي اروپا اصول در. 1. 4

 ، استنشده گنجاندهي كتب متن در كه نيشيپي ها توافق و تعهدات و اظهارات د،شو مذاكره
 مذاكره مورد مرجر، شرطي حاو قرارداد كهي درصورت. شود ينم محسوب قرارداد ازي ئجز

 بري مبن آمد خواهد وجود هبي ا اماره تنها ،105 ةماد 2 بند موجب به ،قرار نگيردي اختصاص
 قرارداد ازي جزئ ها آن نيشيپي ها توافق اي تعهدات اظهارات، كه اند نموده قصد نيطرف نكهيا

 مورد شرط نيا كه هايي ضفر در مرجر شرط وجود ،يياروپا اصول در نيبنابرا .نشود شمرده
 ،يياروپا اصول 2-104 ةماد رد. است متفاوت ،باشد نگرفته اي گرفته قراري اختصاص مذاكره
 ماده، نيا موجب به. است شدهي نيب شيپ ،نشده واقع مذاكره مورد ياختصاصطور  به كهي شروط

 طرف كه است استناد قابل نبوده آگاه ها آن از كهي طرف هيعلي زمان صرفاً شروط نيا
 انعقاد هنگام اي قبل شروط نيا به گريد طرف توجه جلب براي معقولي اقدامات كننده استناد
 ريتفس در نيطرف مرجر، شرط باوجود ،2- 105 ةماد 3 بند موجب به. باشد داده انجام قرارداد
 ةمذاكر مورد شرط نيا چه ؛ندينما استناد زين قرارداد از قبل اظهارات به توانند يم قرارداد

 با توانند يم اه طرف ،يادشده ةماد 3 بند ةادام مطابق البته. باشد نشده اي شده واقعي اختصاص
 نيا در. ندينما ممنوع زين را قرارداد ريتفس دري قرارداد شيپ اظهارات دخالتي اختصاص ةمذاكر

 ،يياروپا اصول در. )(Henrik, 2007, p.20 شود يم رجوع قرارداد ريتفس منابع ريسا به ،صورت
 ريتفس در نيشيپ اظهارات دخالت كه(ي اختصاص ةمذاكر با مرجر شرطي دارا قرارداد ريتفس

 بر ريتفس ازمندين قرارداد اگر. است بحث محل ،)باشد شده منعي اختصاص مذاكره با زين قرارداد
 مذاكرات نيا به استناد شده، مذاكره اختصاصاً شرط موجب به اما ،باشد نيشيپ مذاكرات اساس

 2- 105 ةماد 4 بند قيمصاد از فرض نيا چنانچه ست؟يچ فيتكل باشد، شده ممنوع ريتفس در
 نيا در. دشو  يم ريتفس نيشيپ مذاكرات با قرارداد و است ممنوع مرجر شرط به استناد باشد،
 نانياطم موجب كه قرارداد از شيپ اظهارات ،)Stopple( معارض رفتار منع ةقاعد اساس بر ،بند

 به توجه با را اصول در لهئمس نيا .است مرجر شرط به استناد از مانع ،شود آن به طرف معقول
 اصول نامفسر ازي كي نظر بنابه. گفت پاسخ توان يم ،است مطرح سيانگل حقوق در آنچه
ي برخ در كه دكنن  يماقدام ي گريد قرارداد انعقاد به قرارداد نيطرف كهي فرض در ،يياروپا
 از شيپ اظهارات به طرف كي چنانچه ،حالت نيا در د،ينما يم ليتعد راي قبل قرارداد ،موارد

 استناد نيشيپ اظهارات ريسا به دوم طرف و دكنن اعتراض گريد طرف و دينما استناد قرارداد
 نيچن مانع معارض رفتار منع ةقاعد رايز د،كن استناد مرجر شرط به تواند ينم اول طرف د،ينما

 )(Henrik, 2007, p.20 1يا پرونده در سيانگل حقوق در. )Lando, 2000, p.93( شود يمي استناد
                                                            

1. Sam 
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 مكاتبات و ها نامه. صادر كردي أر ي،كتب انحصار شرط اسقاط  بهيبعد رفتار استناد به بادادگاه 
 عنوان به دادگاه در داشت، قرارداد از خواهان فهم بر داللت وضوح به كه قرارداد از پس يك فرد

 شرط ،يبعد مكاتبات و رفتار با اين فرد شد، اعالم يرا در. شد فتهريپذ قرارداد از يبخش
 نيچن ريتأث مانع انحصار شرط آن موجب به كه ييادعا. است كرده ساقط را يكتب انحصار
 موجب به. است شده رد گونه نيا ،شدهي تلق قرارداد دري كتب متن از خارج يها نامه و مكاتبات

؛ دشو استفاده قرارداد ريتفس در تواند يم نيطرف نيشيپ اظهارات اروپا، اصول 2-105 ةماد 3 بند
 منابع و عوامل به زين 5- 102 ةماد در. گردد مستثنا شده مذاكره اختصاصاً شرط اب آنكه مگر
 شده خارج انحصار شرط بايي ابتدا مذاكرات كهي درصورت است؛ شده حيتصر قرارداد ريتفس

 در ها عرفو  قرارداد، از پس نيطرف رفتار قرارداد، هدف و تيماه ازجمله منابع ريسا باشد،
  . هستند ليدخ قرارداد ريتفس

 كه شود يم آن از مانع مرجر شرط ،2- 1- 17 ةماد موجب بهي بازرگان اصول در. 2. 4
 اظهارات اما شود؛ ليتكم اي و رديگ قرار تعارض در نيشيپي ها توافق اي اظهارات با قرارداد

 ،است نشده انيب مرجر شرط نبود اثري بازرگان اصول در. دارند كاربرد قرارداد ريتفس در نيشيپ
 كي با معارض اي كننده ليتكمي رونيب ليدل ادغام ديق كي نبود صورت در«: معتقدندي برخ اام

  . )78، ص1385، ياخالق(» است قبول قابلي كتب قرارداد
 در را قرارداد از شيپ يها توافق اي اظهارات زين يبازرگان اصول 2-1- 17 ةماد موجب به
 حقوق يتمام يحاو قرارداد يكتب متن هرچند ي،عبارت به. گرفت كار هب توان يم نوشته آن ريتفس
 يها توافق اي اظهاراتاز  توان يم متن نيا ريتفس در اما است، قرارداد مفاد و نيطرف تعهدات و
 نيطرف نيب نيشيپ يها توافق و اظهارات فقط شرط نيا نيهمچن. دكر استفاده قرارداد از شيپ
. )78، ص1385ي، اخالق( ستين آنان نميا يبعد يرسم ريغ يها توافق از مانع و دهد يم پوشش را

 در تنها انحصار شرط ،1قرارداد مفاد نييتع و ريتفس نميا كيتفك با ونيكنوانس در نيبنابرا
ي ها توافق ا يريتفس بري اثر و است مؤثر محدود صورت به هم آن و مفاد نييتع كردن محدود

              محدود زين معارض رفتار منع ةاعدق با شرط نيا نيهمچن ؛نداردي كتب متن از خارجي بعد
 . دشو يم

  
  رانيا حقوق در قرارداد يكتب متن انحصار شرط. 5

ي فقه ليتحل با ديبا و ندارد وجود قراردادي كتب انحصار شرط خصوص در نيقوان دري حيتصر
  .نمودي بررس را رانيا حقوق در شرط تيوضعي حقوق و
  

                                                            
1. Determination  
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  فقه در سابقه. 1. 5
 قراردادي كتب انحصار شرط قيدق طرح ازي ا سابقه شده، مطالعهي فقه معتبر منابع انيم در 

 فقه در. 1ديرسي ا جهينت به توان يم موضوع با مرتبطي فقهي ها بحث از اما ،شود ينم مشاهده
 هستند، قرارداد ليتكم و ريتفس در مهم عوامل كهي ضمن ةاراد و عادت و عرف ريتأث در مسلماً
 بحث مورد ةلئمس به آن مالك با توان يم كهي فقهي ها بحث نيتر مهم ازي كي. ستيني بحث

 اظهارات دخالت و اعتبار به درواقعي كتب متن انحصار .استيي بنا شروط مباحث گفت، پاسخ
  .دشو يم مرتبط قرارداد از شيپ

 به عقد از شيپ مذاكرات در كهي تعهدات: از ست اعبارت فقه دريي بنا ايي تبان شرط
 بردهاسمي  ها آن از عقد متن در و شده واقع بحث مورد نيمتعاقد نيبي مقدمات ةمذاكر ورتص

 . وجود داردنظر اختالفي تبان شرط اعتبار در فقه در. )3051ش، 1372، يلنگرودي جعفر( است نشده
، يرانصا( اند كرده آن بر زين اجماعي ادعاي حت و دانند ينم آور الزام راي شرط نيچن فقها مشهور

 با مخالفت ةسابق باوجود برسد نظر به نيچن است ممكن ابتدا .2)89، ص1418، يمراغ؛ 125، ص1410

                                                            
 12،ص 1ج، ليالمسا اضير.... (البته اللفظ من البد و. .. «:دانند يم قصد از كاشف را الفاظ منحصراً فقها ازي ا عده فقه در. 1

 نهيزم نيا در كهيي تاجا اند رفته شمار به اراده ابراز و اعالم لهيوس نيبهتر الفاظ قدماي فقه متون در ژهيو به ؛»)التجاره كتاب
ة ليوس شخص  نبودنايگو صورت در فقط را نوشتهي حت ).268، ص1379 ،داماد محقق( است شده اجماع و شهرتي ادعا
 ازي برخ ).93صق، 1410، يانصار(» ...االشاره عن العجز مع الكتابه هيكفا ضايا الظاهر «اند انستهد يم اراده اعالمي براي مناسب
 قبول و جابيا بدون ستد و داد صرف -معاطات). 210، ص1412، ينجف( اند شمرده اشاره فيرد در هم را نوشته فقها
 معامله مورد كه مادام و شناسندي نم آور الزام، دانسته اباحه اسالمي فقها ازي ا عده زين را -)273، ص1379، داماد محقق(يلفظ

 ياعتبار بي بر اجماعي ادعاي حت .دينما مسترد ،داده گريد طرف به را آنچه تواند يم نيطرف از كيهر است موجودي معاطات
 در الفاظي ريگ كار به ضرورت از هانيفق ازي اريبس). 278، ص1379، داماد محقق( است شده آن نبودن آور والزام معاطات
 ازجمله و اند دانستهي كافي درون قصد وي نفسان اعتباري برا را اراده اعالم متعارف ةليوس هرگونه ،گرفته فاصله معامالت
 و غرض در شهياند و تدبر به و گرفته فاصله ديشديي گرا لفظ از فقها خرأمت ةدور در ژهيو به). همان( اند رفتهيپذ زين را معاطات
 بيترت نيا به. دانستندي كاف را قرارداد انعقادي برا اراده اعالم متعارف ةليوس هرگونه و اند پرداخته معامالت رد انشا هدف

 اعمال تحقق قصد از ها آن تيقيطر ليدل به فقط و ندارد تيموضوع اراده اعالم ليوسا ازي ا لهيوس چيه فقه در گفت توان يم
است  توجه مورد اراده از كشف عنوان به اراده ابراز ليوسا فقه در نيبنابرا). 270، ص1379، داماد محقق( است ثرؤمي حقوق

 كنار به زين فقه در اراده به توجه بدون الفاظ ريتفس و الفاظ به عقود انحصار. است كشف و ابراز قابلي ا لهيوس هر با اراده و
 .است شده گذاشته

يي ابتدا شرط بهي وفا و استيي ابتدا شرطيي بنا شرط  اينكهاول: ستا ليدل سه ،ييبنا شرط بطالن ليدال ازجمله فقه در. 2
 ازمندين و است التزام و الزامي معن به شرط رايز ،ستيني كاف شرط بري تبان رفص ،دوم). 182، ص1375 ،يانصار (ستين الزم
 در. شود ذكر عقد در ديبا ركن ضرورتاً و است عقد ركن شرط ،سوم). 50، ص1380 صراف،يي مايس( باشد يم ابزار و انشا
يي مايس (است عقد با مرتبط شرط ،ييابتدا شرط برخالفيي بنا شرط  اينكهاول: است شده گفتهيي بنا شرط نامخالف به پاسخ

 لزوم به استدالل ،دوم. نباشد آور الزام جهيدرنت ،رمرتبط بودهيغ عقد با كه ستينيي ابتدا شرط همانند و)51، ص1380 صراف،
يي طباطبا (است ممكن زيني قلب قصد با ،دارد امكان لفظ صورت به انشا كه همچنان رايز ،ستين حيصح زين شرطي انشا

 معلوم ةنيقر با كهي درصورت زين )مثمن و ثمني حت (اركان ،باشد اركان از شرط كه فرض به ،سوم). 54، ص1378 ،يزدي
 ).53، ص1380،صرافيي مايس( استي كاف قدع با شرط ربط بودن معلوم رفص و ندارند ذكر بهي ازين ،باشند
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 اظهارات و مذاكرات ياعتبار بي و قرارداد متن انحصار به كهي هنگام مسلماً فقه، دريي بنا شرط
 سخپا در. است خارج عقد از نيشيپ هاي توافق و شروطي اول قيطر به ،شودتصريح ي مقدمات

ي ها طرف ةاراد تيرعا ،دريافت توان يميي بنا شرط مخالفي فقهاي آرا از گفت، توان يم
 را آن ، چوناند كرده مخالفتيي بنا شروط با علت نيهم به و است بوده ها آن دغدغه قرارداد،
 ؛اند گذاشتهي تبان شروط شمول عدم بر را اصل فقها ،درواقع. دانند يم نيمتعاقد قصد از خارج
 و محدوده بر ازجمله ،نيطرف ةاراد تيحاكم اصل زين فقه در نيبنابرا. شود ثابت آن خالف مگر

 روزافزون رشيپذ به تحول نيا فقه در تيدرنها. است حاكم زيني كتب انحصار شرط قلمرو
  1.)127، ص1380 ان،يكاتوز( است دهيانجام معاصري فقها انيم دري تبان شرط لزوم و اعتبار
 تيرسم به )يتبان( ييبنا مفاد وي ضمن مفاد عنوان با قرارداد مفاد ازي بخش رانيا حقوق در
 اعتبار بري مدن قانون 1113 و 1128 مواد از مالك وحدت با دانان حقوق. 2است شده شناخته

؛ 200، ص1378 ،يلنگرودي جعفر؛ 127، ص1380 ان،يكاتوز؛ 340، ص1383 ،يديشه( اند كرده استدالليي بنا مفاد

 كه (بداهت و عقل حكم شامل قراردادي ضمن مفاد گفت توان يم نيبنابرا ؛)36، ص1384 ،ييصفا
ي قرارداد عادات و عرف و قانون و) است شده شناخته موارد نيا ازي كي زيني تبان شروط
  .است رشيپذ قابل زين فقه دري ا جهينت نيچن. )128، ص1380كاتوزيان، ( است
 ريتفس در اراده تيحاكمي مبنا بر كه مفهوم نيا به انحصار شرط صحت و تيمشروع در
 از ،اند كرده استثنا قرارداد از را آن ها طرف كهي ازعوامل ريغ بهي گريد عوامل و منابع به قرارداد

                                                            
 بري التزام داللت به عقد كهي ا گونه به ،باشد عقد لوازم ازي عرفي ضمن شرط ماننديي بنا شرط اگر معتقداستي نييناي رزايم. 1
 .است تياهم داراي ده،يگرد انيب لهئمس دو در كهي زديي يطباطباي فتوا). 210، ص1421، ينيينا (است معتبر ،دينما داللت آن
 فراموش شروط غهيص ضمن دري ول، شود يشرط م دو ها آن نيب .عمرو به بفروشد راي ملك خواهد يمي ديز :310ة لئمس
 در اگر :دوم ةلئمس كند؟فسخ  را معامله اصل تواند يم فروشنده ايآ كند، ينم رفتار طيشرا آن به داريخر ،غهيص از بعد. شوند يم

 از شيپ عيب مجلس در هرگاه :جواب است؟ اراتيخ ازجمله هم شرط دو نيا ،باشد كردهشرط  را خسارات اسقاط غهيص وقت
 را غهيص ضمن در ذكر االمر ةيغا اند، ساخته واقع همايعل نايمب را عيب و اند كردهرا ذكر  شرط دو آن مقاوله مقام در غهيصي اجرا

 دو آن بري تبان صدق كه بود عيب رمقاميغ در ها آن ذكر اگر. است اريخ موجب دو آن از تخلف و استي كاف ،اند كرده فراموش
 بر شانياي تبان ،غهيصي اجرا حال در اگر نكهيا حاصل.شود اريخ موجب تخلف آنكه تا ستين واجب ها آن به عمل ،كند ينم
 آنكه مثل ست،ين ها آن شامل اراتيخ اسقاط،ي تبان صورت در و. فال واال است عقد در مذكور مثل و العمل واجب ،باشد آن

 لوباع« معروف ةلئمسي ادآوري ضمن، ناييني 367 ةلئمس  درنيهمچن). 178، ص1376 ،يزدي( ستين شامل كه باشند مذكور
ي عل«شود ذكر غهيص در كه استي صورت در لهئمس نيا هرچند :ديفرما يم »اكثر او انقص فبانت, نهيمع جربان انهاي عل االرض

 چوني ضمن و حيصر شرط نيب ما نباشدي فرق الظاهر يعل لكن ،است نشده ذكر هيف نحن ما در و »اذراع او بايكذاجر كوني ان
 .)220، ص1376 ،يزدي (نيمع مقدار بر اند كردهي تبان
 توافق آن به نسبت قراردادي ها طرف ةاشار و لفظ با حيتصر بدون كه است عقد به وابسته اتيخصوص«يضمن مفاد از منظور. 2

 عقد در آن لحاظ به نسبت قبول و جابيا از شيپ طرفها كه است عقد اتيخصوص از دسته آن« ييبنا مفاد از دمقصو و »كنند
، 1383 ،يديشه( »ببرند نام آن از قبول و جابيا هنگام به كه نيا بدون ند،ينما انشا آني مبنا بر را عقد سپس و كنند توافق
، 1380ان،يكاتوز (است شده ريتعبيي بنا شرط به زيني مقدماتي هاگفتگو اي الزامي مبنا بر عقد وقوع نيهمچن). 339ص
 ).126ص
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 توان ينمي فقه ازنظر شود، رجوع قرارداد از شيپ تعهدات و روابط مذاكرات، ،)عمدتاً و( ليقب
ي شرطبلكه  ،ستين دهيفا يب و نامقدور نامشروع، روطش از فقه در انحصار شرط .كرد ديترد
 بحث محل قراردادها در شرط خود ريتفسي عبارت به و آن قلمرو و محدوده اما است، حيصح
 . است

  
  رانيا حقوق در تحليل شرط .2. 5
 تيد رعايبا شرط ريتفس و قرارداد ريتفس به راجع مالحظات رانيا حقوق در موضوع ليتحل در 

 انحصار شرط. است ريتفس ازمندين زين گسترده و ريفراگ و جامع اريبسي قراردادهاي حت .شود
 نه ،است مشترك ةاراد تيحاكم ،قرارداد ريتفس در اصل نياول. ستين قرارداد ريتفس مانع
ي عرفي معان بر محمول .م.ق 224 ةماد مطابق زين الفاظ و ،قرارداد عبارات و الفاظ تيحاكم
 شروط ،يمدن قانون 1128 ةماد مطابق و عرفي مدن قانون 225 و 220 مواد مطابق. است

 شروط ةهم كه باشدي ا گونه به ديبا ريتفس. است حاكم قرارداد بريي بنا وي ضمن اي مصرح
 شروطي برخ نقضي حت اي كردن اضافه قيطر از مؤثر ريتفس. دينما معتبر و مؤثر را قرارداد
 به اي نفع به است ممكن قرارداد، ديمف و مؤثر ريتفس اصلي مبنا بر نيبنابرا رد؛يپذ يم صورت

 موجبي حت است ممكن اصل نياي مبنا بر قرارداد ريتفس  پس،.باشد انحصار شرط انيز
 شرط كهي عوامل همان از ها طرف مشترك ةاراد گاه ،نيبنابرا. شود الفاظ ا يعبارات ليتعد

 تواند ينمي كتب انحصار شرط وجود. است كشف قابل هاست، آن كردن استثنا دنبال به انحصار
 قرارداد ريتفس و قرارداد از زين انحصار شرط اعتبار و اثر رايز ،دهد رييتغ را هياول اصل نيا

 شرط توانست ينم ها طرف ازي كي كه است مفهوم نيا به ها طرف مشترك ةاراد و زديخ يبرم
 ؛شود قرارداد در ها طرف تركمش تيحاكم اعمال مانع كه دينماي تلقي ا گونه به را انحصار

 .شود ينم حاصلي عقد ها اراده توافق نبود علت به اصوالً صورت نيا ريدرغ

ي ا گونه به ديبا هم شرط نيا ريتفس است؛ مربوط انحصار شرط ريتفس به مالحظه نيدوم
 دهارا تيحاكم اصلي مبنا بر نيبنابرا رد؛يگ دربر را قراردادي ها طرف ةاراد و مقصود كه باشد
 ريتفس در. يستن گاه و است مجاز و رواي قرارداد شيپ مذاكرات بر ريتفس كردني مبتن گاه

ي اديزي قراردادها در انحصار شرط. شود لحاظ ديبا شرط نيا استاندارد تيماه انحصار، شرط
 ديبا نيبنابرا شرط؛ي محتوا بهي جد توجه از نه ،شود يمي ناش عادت از شتريب كه شود يم درج
 اغلب انحصار شرطي حاوي قراردادها. شودي خوددار شرط نياي رو بر اديز وزن مالاع از

 ازي متعدد ندگانينما. شوند يم منعقد مفصل مذاكرات از پس كه هستندي تجاري قراردادها
 ها طرف از كيهر. شوند يم خارج و وارد مذاكرات در فراوانيي ها سينو شيپ و ها طرف
 انحصار شرط ،نيبنابرا. باشد داشتهي گريد خالف بري فهم ،تمذاكرا ازي بخش از است ممكن
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 رفتار و اظهارات به نسبت ها طرف تيمسئول ضرورتاً ،تيمسئول به مربوط شروط برخالف
 و ثبات نيتضمي برا انحصار شرط اشتراط ها طرف قصد ؛كند ينم استثنا را قرارداد از شيپ

  .است شانيقرارداد ةرابط تيشفاف
 ميتنظ تيفيك وي چگونگ و تيجامع انحصار، شرط ةمحدود به راجعي ريگ ميتصم در
  .رديقرارگ مدنظر ديبا آني ها طرف بودني ا حرفه و قرارداد

 انحصار شرط قلمرو نييتع در عقد هنگام در ها طرفي نيب شيپ قابل و متعارف انتظارات
 تعهدات و حقوق ءجز  وباشند كرده قصد كه را آنچه ها طرف است رممكنيغ رايز ،است مؤثر

  .باشند كرده منع انحصار شرط با ،باشد شانيقرارداد
 ةمنزل به تواند ينم ،است حاكم قراردادي كتب متن تنها نكهيا به قراردادي ها طرف ميتصم
 است قراردادي ها طرف ةاراد ها آني مبنا كه عادت و عرف ،يضمن مفاد خروج و حذف

ي قاض 1يا پرونده در سيانگل حقوق در كهي استدالل .شود قرارداد از ،)121، ص1381 ،يديشه(
ي ريكارگ به حيصر شروط حيصح اعمالي برا كهيي درجا«: نمود نظر اظهار كننده يدگيرس

ي تعارض قراردادي كتب متن انحصار شرط باي مورد نيچن نيا ،استي ضروري ضمن شروط
 وجود قرارداد در ديباي ضمن شرط نيچن كي كه گفت توان ينميي جا نيچن در رايز ندارد،

 قابل زين رانيا حقوق در ليتحل نيا.  (Cheshire, 1997:124- Gerard, 2007, p.511)»داشت يم
  .است استناد و رشيپذ

ي ها طرف پيشين مذاكرات و روابط از قرارداد كي كردن مستقلي برا ،انحصار شرط
 آنچه از ريغ به كه ستين مفهوم نيا به قراردادي كتب متن انحصار شرط. رود يم كار به قرارداد
 ةاراد ريتفس. ستينمؤثر  قرارداد بر منابع ريسا اند، نوشته تحاصر به قراردادي ها طرف
 انجام بهي تبان وي ضمن شروط و عادت و عرف بدون و خأل در توان ينم را قراردادي ها طرف
 ازجمله، قرارداد ريتفس ليوسا با قرارداد ريتفس مانع انحصار شرط وجود ،نيبنابرا. رساند
 عنوان به عقد از شيپ آنچه شود، اختالف چنانچه ،مثال رايب. ستينيي بنا وي ضمن شروط
 ،نشد وارد قراردادي كتب متن در اما ،گرفت قرار گفتگو و مذاكره مورد معامله ضوعمو ازي بخش
 آنچه اما .است آن نشدن واقع معامله موردي امعن به ،انحصار شرط و است قرارداد ازي بخش
 آن توابع و لوازم اجزا، ورود مانع انحصار شرط است، شده ذكر معامله موردي كتب متن در كه
  .باشد نشده ذكر توابع و لوازم اجزا، نياي كتب متن در هرچند ؛شود ينم قرارداد در

 قرارداد، ريتفس در عوامل ريسا قيطر از ها طرف مشترك ةاراد كشف عدم صورت در 
 از مانع انحصار شرط باشد،ي كتب متن با ريمغا عرف اگر. است حاكمي ليتكم قانون و عرف
 عرف بر اراده تيحاكم ازي ناش بلكه ،انحصار شرط اثر ازي ناش نه نيا و دشو  يم عرف اعمال

                                                            
1. ExxonMobil Sales and supply crop v Texaco Ltd ,EWHC 1964 
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 اظهارات) نباشد اراده و عرف تعارض بري داللت( صورت نيا ريدرغ ؛)211، ص1383 ،يديشه( است
. شود يم رجوع عرف به قرارداد متن ريتفسي برا شده، استثنا انحصار شرط باي قرارداد شيپ
 از كند، يم ادعا را قرارداد دري خاص مفاد اي شرط وجود ها طرف ازي كي كهي هنگام مثال رايب
 نيچن وجود بدون قرارداد كه شود استنباط است ممكن شروط ريسا اي قرارداد مبلغ و تيكل

ي قرارداد شيپ مذاكرات انحصار، شرط نبود صورت در. است لمهم و مفهوم يب ،يمفاد اي شرط
 در عرف بر هيتك مفهوم به انحصار شرط وجود اما است؛ عرف بر حاكم قرارداد ريتفس در
 قرارداد از شيپ احوال و اوضاع دخالت مانع انحصار شرط ،يعبارت به .است قرارداد ريتفس

 محل كه قرارداد از قبل ها طرفي كتب ايي فاهش فهم مذاكرات، انتظارات، ها، توافق اظهارات،(
 نشاني قرارداد شيپ مذاكرات اگر اما .باشد يم قرارداد در ،)باشند يم شرط نيا خاص بحث
ه ب انحصار، شرط وجود رغم يعل ،است منطبق ها طرفي واقع قصد با يگريد حل راه كه دهد

  .شود يم استناد نآ
 در ؛كند يم جامعي قرارداد ميتنظ به قيتشو را ها طرف كه است آن انحصار شرط ةديفا

  .ستين كار دري ا زهيانگ نيچن ،انحصار شرط نبودن صورت
 را تعهدات و حقوق ةهم كه رود ينم متعارف انتظار ها طرف از كهيي آنجا ،موارد حسببر

  .شود ريتفسي ريپذ انعطاف صورت به ديبا انحصار شرط ند،ينما درج قرارداد در
 از خارج آمره وي حكم موارد ازي برخ ،سيانگل حقوق همانند زين رانيا حقوق در مسلماً

 نيا. ستين قرارداد بري كتب متن از خارج ليدال اعمال مانع انحصار شرط و است نيطرف ةاراد
 نيا احراز .قرارداد اعتبار و نفوذ صحت، ت،يماه قرارداد،ي ها طرف تياهل: از ندا عبارت موارد
 موضوع از هجينت در و رديپذ يم صورت ،آن از خارج اي قرارداد متن چه ،يليدل هر با موارد
 حقوق از خاصي ها تيحما زين ما كشور در سيانگل حقوق همانند نيهمچن .اند خارج بحث

 كنندگان مصرف حقوق از تيحما قانون 18ة ماد در ازجمله نيقوان در كنندگان مصرف
 از معامالت در انصراف حق ليازقب ش،1382ي كيالكترون تجارت قانون 46 ةماد اي ش1388

 انحصار شرط و است آمره قواعد از رمنصفانه،يغ شروط بطالن و كننده مصرفي برا دور راه
  .شود حقوق نيا به تجاوز موجب تواند ينم قراردادي كتب

  
  جهينت. 6

 بر تنها كامل، قرارداد اي يكتب متن تيتمام ا يانحصار شرط سيانگل حقوق در 
 واقعي اختصاص مذاكره مورد شرط نيا كهي تجاري قراردادها شروط و ادمف نييتع

 خارجي قرارداد منابع از راي قرارداد شيپ مذاكرات و است حاكم باشد، شده
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 حقوق نييتع دري قرارداد منابع ريسا تيحاكم و قرارداد ريتفس بري اثر اما سازد، يم
  .نداردي قرارداد تعهدات و

 ي برا انحصار، شرطي حاوي كتب قرارداد در ،يازرگانب اصول و اروپا اصول در
 رفتار و معارض رفتار منع ةقاعد. دكر استفاده يليدل هر از توان يم قرارداد ريتفس
 شرط و است حاكمي قرارداد تعهدات و حقوق نييتع در قراردادي ها طرفي بعد

  . شود ينم ها آن مانع انحصار
 يقرارداد تعهدات و حقوق نييتع و ريتفس كيتفك بدون رانيا حقوق در، 
ي قرارداد منابع ريسا و عادت و عرف ،ييبنا وي ضمن شروط و اراده تيحاكم اصل
 انحصار شرط. كنند يم نييتع را انحصار شرط قلمرو و محدوده و اند حاكم قرارداد بر

 استثنا قرارداد از را وعادت عرف ا يقرارداد از شيپ روابط و مذاكرات مورد حسب
   .كند يم

  مطابق و تر منسجم تر، كامل مقررات بيتصو ران،ياي قراردادها حقوق در 
 نيا به آنچه (و عام طور به قرارداد ريتفس به راجعمقرراتي  ازجمله و روزي ازهاين

 شرطتفسير  و استاندارد شروط ريتفسمقرراتي در خصوص ) است مربوط پژوهش
 .استي ضرور خاص طور بهي كتب متن انحصار

  
  و مĤخذ عنابم

  يارسف )الف
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