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  مقدمه
 گردآوري شده و بعضاً در ها تدريج عرف به. عرف از نظر تاريخي اولين منبع حقوق بوده است

 قانوني و قضايي بهنظام  عرف همچنان در كنار ذلك مع. اند شده قضايي مدون يقوانين و آرا
طرح اين پرسش شده است كه موجب همين روند حيات عرف . حيات خود ادامه داده است

زمينة بحث در دو نظام بزرگ حقوقي در شيوة ؟ رود شمار مي بهآيا عرف همچنان منبع حقوق 
 ،ت زيادي دارددر نظام حقوقي رمي ژرمني كه نظام حقوقي ما به آن شباه. عرف متفاوت است

قوقدانان در حدر كشور ما نيز . اند كرده علمي و درسي بررسي هاي با را در كتمسئلهاين 
در . اند اختصار به اين موضوع پرداخته به علم حقوق ة حقوق مدني، تجارت و مقدمهاي باكت
 ة است كه با مالحظشدهدر اين مقاله تالش . استگرفته انجام تحقيقات مستقل هم ن زمينه اي

آنها و با توجه به  قانونگذار مختلف حقوق موضوعه و نگاه هاي شاخهقواعد عرفي موجود در 
  .شودتبيين » ايرانموضوعة عمومي عرف در نظام حقوق نظرية «به ماهيت فلسفي اين نهاد، 

 
  1 مفهوم عرف.1
   تعريف عرف.1 .1

 غيرمكتوب، عام و قاعدةعرف در اصطالح حقوق . در قوانين ما عرف تعريف نشده است
 و براي اجرا شدن در محاكم بايد ازشود  ميمردم ناشي ارادة  مستقيم از طور بهدائمي است كه 

اي است  شالودهقانون اساس و . )Mazeaud, 2000: 85(طرف حكومت به رسميت شناخته شود 
، اساسي است كه از طرف عموم افراد ملت عادات ولي رسوم و ،گذارد مي بنيان قانونگذاركه 

طي طور معمول  بهد نانوشته عرف يا قواع .)14 فصل ،19، كتاب 1392مونتسكيو، ( شود ميگذاشته 
بندي افراد به پاي. شود ميو ماندگار گيرد  مي شكل يمعينجامعة  هاي متمادي، در ميان مردم نسل

خود سازگاري ناخوشايند تنها ماندن، گرايش به تجربة سنت پيشينيان، تمايل به تقليد، پرهيز از 
 از ، اجتماعيهاي تر از همه ضرورت  مهمستفاده از تجربه و حاصل كار ديگران وبا جمع و ا

  .جمله داليل پيدايش و تحكيم عرف هستند
 
   ماهيت عرف.2 . 1

صورت  به شاي، آن رفتار بركندعملي را تكرار وقفه   بيطور مستمر، منظم و بههر گاه شخصي 
اين . شود مي آن براي وي آسان و ترك آن دشوار  دادنكه انجامطوري بهآيد، ميدر» عادت«

، تكرار كنند همان عمل را پيوسته ،چنانكه ساير افراد جامعه. گويند» عادت فردي«عادت را 
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اين عادت در جامعه فراگير كه  وقتي. ديآ يدرم 1»عادت عمومي« يك صورت بهآنان همة براي 
دانند  مي كه همگان خود را به رعايت آن ملزم كند مي چنان در اذهان عموم مردم رسوخ ،شود

» في عرقاعدة«يا » عرف« در چنين وضعي عادت مرسوم، .شمارند ميو ترك آن را ناپسند 
 ،اند كردهها به رانندگي از سمت چپ خيابان عادت  انگليسي مثال، رايب. شود ميناميده 

خاستگاه و منشأ پيدايش .  زندگي شده استقاعدة اين عادت براي آنان عرف و كه طوري به
صورت يك ابتكار و خوي و  بهز خود  آغاة عرفي در نقطقاعدة يعني ؛عرف، رفتار فردي است

 صورت  بهوشود  ميعادت فردي بوده است، ولي در جريان تكامل خود از حالت فردي خارج 
 يعني عرف نيز ؛شود ميگفته » عرف«در اين مرحله است كه به آن . آيد مي دريك عادت جمعي 

بنابراين، . )Carbonnier, 1991: 6( يك فرد ة نه از ارادشود ميعي ناشي جمارادة مانند قانون از 
 آن رفتار اند داده گروهي از اشخاص است كه تشخيص ارادةاساس عرف محصول تجربه و 

انديشمندان، قانون و عرف فقط به تعبير برخي . معين براي حيات اجتماعي آنان ضروري است
كاتوزيان، ( اقتدار هر دو ناشي از وجدان عمومي است ؛صورت خارجي با هم تفاوت دارداز نظر 

 را شماهيتاينكه   بدون،شود ميناخودآگاه همگام با تحوالت جامعه متحول  ،عرف. )154 :1389
ته جريان عرف حكايت حيات يك ملت است كه پيوس .)Carbonnier, 1991: 6(از دست بدهد 

  .دارد
 
   اركان عرف.3 .1

تبديل  به عرف ها عادت و بر اثر تكرار تبديل به عادت شده و تدريج بهرفتارها و گفتارها 
  . كه داراي دو ركن مادي و معنوي باشدشود ميبه عرف تبديل  رفتاري. شوند يم

 
  2ركن مادي .1 .3 .1

 ةبه تعبير ديگر، جنب. يك رفتار توسط همگان استپيوستة منظور از ركن مادي يا نوعي، تكرار 
رفتارها با تكرار مداوم به . )303 :1380دل وكيو، (ظاهري و خارجي عمل را عنصر مادي گويند 

 ار و فراگير باشد، زيرا بايد پايد،تكراري كه منشأ تشكيل عرف است. شوند يمعادت تبديل 
افراد و در همه جاي جامعه و پيوسته تكرار شود، از حالت همة  يك رفتار توسط كه هنگامي

 كه تمام افراد جامعه شود ميعرف زماني محقق . شود ميو به عرف تبديل شده فردي خارج 
 و محترم شمرند و در ظاهر كسي مخالف آن نباشد  كنند يكنواخت رفتار معين را تكرار طور به
)Beatson, 2010: 157( .ركن مادي كنايه از وسعت قلمرو زماني و مكاني عرف است.  
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  1ركن معنوي .2 .3. 1
 ,Marty( مردم است ة يك عادت در نزد همآوري الزاممنظور از ركن معنوي يا ذهني، احساس 

 بودن، آور الزامبه تعبير ديگر، پس از تحقق يك عادت عمومي، اعتقاد همگان به . )114 :1972
تكرار . به عرف كافي نيست  رفتاركيتبديل ي تكرار براصرف . كند ميآن را به عرف تبديل 

ركن معنوي را نبايد جداي از ركن .  توأم باشدآوري الزامزماني منشأ اثر است كه با احساس 
تعدادي از افراد جامعه كه  وقتي. روند يمبلكه هر دو ركن به موازات هم پيش . مادي تصور كرد
 و با پيوستن تدريج به. شود  مي محسوب آور الزام، آن عمل براي آنان كنند يمعملي را تكرار 

و حقوق از آن شود  مي محسوب افتهي تحققكل افراد جامعه به اين طرز فكر هر دو ركن عمل 
 از دو ركن كامل يك هيچ ، كل اعضاي جامعه عمل را تكرار نكنندكه تا زماني. كند ميحمايت 

 ، آن عمل نكندكس برخالف هيچافراد جامعه عمل را تكرار كنند و همة همين كه . ه استنشد
  .نيز محقق شده است  عرفيمعنوفرض بر اين است كه ركن 

لحظة ولي در عمل، .  معياري نظري است،معياري كه براي تمايز دو ركن عرف گفته شد
 تشكيل عرف ةتشخيص لحظ رو ازاين. ركن مادي به ركن معنوي دقيقاً معلوم نيستتبديل 

 عيني و صورت به بودن امري نفساني و دروني است و آور الزاماعتقاد به . عمالً دشوار است
آن  ولي اثبات ركن معنوي ،اثبات ركن مادي عرف آسان است.  نيستشدني اثباتخارجي 

، به مجرد اثبات ركن مادي يعني تكرار عمل توسط ها دادگاهبرخي دشوار است، به همين دليل 
و اثبات ركن ديگر يعني احساس دانند  ميافراد جامعه براي مدتي طوالني، عرف را مسلم همة 
به تعبير ديگر، وجود ركن مادي كاشف . )Beatson, 2010: 158( دانند ينم را ضروري آوري الزام

گويا . در فقه ما بر ركن معنوي عرف چندان تأكيد نشده است. از تحقق ركن معنوي است
برخي حقوقدانان فرانسوي نيز . عرف تنها از يك ركن، آن هم ركن مادي، تشكيل شده است

  .)Aubert, 2012: 117(اند  كردهدر چگونگي ركن معنوي عرف ترديد 
  

   تقسيمات عرف .2
  تقسيم عرف به عام و خاص  .1 .2

 . شود ميقلمرو، به عرف عام و عرف خاص تقسيم نظر عرف از 

 
  عرف عام .1 .1 .2

ناميده » عرف عام «،مناطق رايج باشدتمامي اعضاي جامعه و در همة  عرفي در ميان قاعدةاگر 
به تعبير ديگر، عرف وقتي عام است كه قلمرو جغرافيايي آن در سطح ملي و مربوط به  .شود مي

                                                            
1. Psychologique 
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عرفي كه قلمرو آن . )Jestaz, 2005: 98(مردم جامعه آن را پذيرفته باشند همة كل كشور باشد و 
  . ودش ميناميده » المللي عرف بين «،فراتر از مرزهاي يك كشور باشد

 
   عرف خاص.2 .1 .2

 عرفي قاعدةگاه  هر. مكان، افراد و نوع فعاليت محدود باشد نظرقلمرو عرف ممكن است از 
» عرف خاص« معيني از جامعه رايج باشد، يها گروهتنها در مناطق معيني از كشور يا در ميان 

يا در ميان  ك شهر يا يك استان معينبنابراين عرفي كه در ميان مردم ي. شود ميناميده 
مرسوم » هاي قراردادي رويه«. شود ميمحسوب » عرف خاص «،سردفتران يا ناشران رايج باشد

 عدم رواج عمومي، نوعي عرف خاص محسوب دليل بهدر ميان طرفين يك قرارداد معين 
، كنند يماقساطي معامله  صورت ها به سال تجاري دو نفر  در مبادالتكه وقتيبنابراين، . شوند يم

، اگر در يكي از قراردادها، كرده يممثالً فروشنده هميشه ثمن را با شش ماه تأخير دريافت 
 ضمني، ة ارادعنوان بهمعمول ميان آن دو روية پرداخت ثمن سكوت كنند، نحوة  ةدربارطرفين 
 طور بهطرفين به اين رويه  اينكه شرط به ؛ استآور الزامو براي آنان شود  مي آنان حاكم ةبر رابط

  . صريح يا ضمني پايبند شده باشند
 شود مي تعبير Usage و از عرف خاص به Coutumeدر حقوق فرانسه از عرف عام به 

)Jestaz, 2005: 98( .ما در قوانين مختلف، دو قانونگذار. بنابراين عادت همان عرف خاص است 
 417مادة  مثال،  براي. كار برده است به اتفاق به و گاه ييتنها به را گاه» عادت«و » عرف«واژة 

در اين ماده . »غبن در صورتي فاحش است كه عرفاً قابل مسامحه نباشد«: دارد يممقرر . م.ق
واژة قانون مدني نيز  549، 369، 279، 224، 13در مواد . رفته استكار  به ييتنها به »عرف«واژة 

 قانون 524 و 521، 486در برخي موارد مانند مواد . رفته استكار  به ييتنها به» عرفاً«يا  »عرف«
مثالً . در برخي موارد از مشتقات عرف استفاده شده است. استفاده شده است» عرف بلد«مدني، 

 676 ةدر ماد. كار رفته است به» متعارف «ة قانون مدني واژ1107 و 542، 508، 490در مواد 
  .كار رفته است ناي عرف مسلم بهبه مع» عادت مسلم «ةواژ. م.ق

برخي معتقدند . كار رفته است  عرف و عادت با هم بهةدر بسياري از مواد قانون مدني واژ
، اين است كه نتايج مورد نظر »عرف و عادت «ة موارد منظور مقنن از واژگونه نياكه در 

 از عادات معمول ميان طرفين قرارداد  استمكنم ، از عرف ناشي شودتواند يمهمچنان كه 
 از عطف قانونگذارموارد، مقصود  گونه نيا در رسد يمنظر  به. )332 :1379شهيدي، (ناشي شود 

عادت به عرف تأكيد بر مسلم بودن عرف و جامعيت آن از حيث دارا بودن هر دو ركن مادي و 
به تعبير ديگر، منظور از اين تركيب .  يعني عادتي كه به عرف تبديل شده است؛معنوي است

  .همان عرف است
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اين دو مفهوم هميشه ، شوند يم يكديگر استفاده يجا به عرف و عادت گاه ةگرچه دو واژا
داراي عنصر مادي و عادت عرف ناقص و در شرف تكوين است، زيرا . و كامالً مترادف نيستند

را ي و معنواست كه هر دو ركن مادي  يا افتهي تكوين قاعدةفاقد عنصر معنوي است، اما عرف 
 كه هنوز كل جامعه آن را شود مي از عرف گفته يا مرحلهدر قوانين ما عادت به . داراست

 لزوماً مترادف عرف ، منشأ اثر دانسته شده استييتنها به عادت ةهر جا كه واژ. نپذيرفته است
  . است

 عرف ، توأم نباشدآوري  الزام رايج در ميان مردم، مادام كه با احساسيها نزاكتها و  عادت
 و تعارفات دهايدوبازديد لباس پوشيدن، بنابراين، عادات غذا خوردن،. شود ميمحسوب ن

به تعبير ديگر، . شوند يم عرف خارج محسوب ة از داير،ندا مرسوم در جامعه كه اموري اخالقي
 عرف محسوب ،بتوان آنها را به كسي تحميل كرد، بدون اينكه شوند يمتكرار پيوسته اموري كه 

هتل يا خدمة ما دادن پاداش و انعام به جامعة  مثال، در  براي.)81 :1380دل وكيو، ( شوند ينم
رستوران و دادن عيدي به كودكان، جزء قواعد نزاكت و آداب معاشرت است نه عرف 

)Ghestin, 1977: 489( . ازدواج در برخي يها جشنو هدايا در ولي برخي رسوم مانند بذل مال 
 همراه است، از حد يك تعهد اخالقي خارج شده و عرف برگرداندن شهرها چون با انتظار

 بذل مال عرفاً در گونه نيادر اين مناطق .  استآور الزام و از نظر حقوقي شود ميمحسوب 
امروزه پاداش پايان سال كارگران حتي اگر در قانون ذكر نشده باشد، . ه هبهحكم قرض است ن

 بلكه ،شود ميفعلي ما عرف محسوب نجامعة داشتن جهيزيه در .  استآور الزام عرف شده و
 از زن تقاضاي تواند ينماست كه شوهر قانوناً  سببنوعي نزاكت اجتماعي است، به همين 

  .كند والدين را ملزم به خريد جهيزيه تواند ينم، و دختر نيز كندجهيزيه 
 

   تقسيم عرف به عملي و لفظي.2 .2
  عرف عملي .1 .2 .2

 .گويند» عرف عملي« آن را ،باشد  مفاد عرف تكرار يك عمل، اعم از فعل يا ترك فعل،كه  وقتي
بندي همگان به آن  حقوقي است كه در اثر تكرار يك عمل و پايقاعدةبنابراين، عرف عملي 

هنگام معامله بهاي كاال را فوراً و  بهما اين است كه مردم جامعة  مثال، عرف رايب. شود ميايجاد 
  . پردازند يمنقداً 

  
  رف لفظيع 

معين لفظي را در معنايي غير از معناي جامعة ور از عرف لفظي، اين است كه مردم در يك منظ
 مطلق و بدون قرينه در كالم استعمال شود، و معناي طور بهگاه لفظ  هر. كار برند بهلغوي آن 

، به تعبير ديگر .شود ميشده محسوب  محققعرف لفظي  ،شودعرفي آن به ذهن همگان متبادر 

2 .2 .2. 
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 و معناي عرفي كنند يم را در معنايي غير از معنايي لغوي آن استفاده يا واژهكه عموم مردم  وقتي
از كه شود  ي برقرار ميا مالزمه چنان، ميان لفظ و معني عرفي شوداز معناي لغوي  تر جيرا

در چنين وضعي . عرفي گويندمالزمة لفظ و معنا را مالزمة اين . نيستندپذير  تفكيكيكديگر 
 حقيقي ميان ةكار رفته است و اين رابط معناي حقيقي لفظ همان معنايي است كه در عرف به

 صورت بههر گاه در متن قانون يا قرارداد آن لفظ . شود ميناميده » حقيقت عرفيه«نا لفظ و مع
براي فهم عبارات . كار رفته باشد، منصرف به معناي عرفي خواهد بود مطلق و بدون قرينه به

 كه  بلكه بايد ديد آن عبارت در عرف مردمي، به كتاب لغت مراجعه كردتوان ينمقانون 
كلمة ما جامعة  در .)108 :1362جعفري لنگرودي، ( دهد يم ييا چه معن، هم از آنهاستقانونگذار

: دارد يممقرر . م. ق224مادة   سبببه همين . عرفاً منصرف به پول رايج ايران است» ريال«
  .»فيهالفاظ عقود محمول است بر معاني عر«

 
   منبع حقوقعنوان به اعتبار عرف .3
  ال  كشورهاي كامن.1 .3

متحدة ، اياالت ايتانيبرمانند ) ال كامن(از نظر تاريخي در كشورهاي داراي نظام حقوق عرفي 
حقوق عرفي معنا در اين . منبع حقوق بوده است نيتر يميقد  عرفدلنيوزينمريكا، استراليا و آ

 :Bix, 2003( حاكم است يا قاره كه در كشورهاي اروپاي گيرد ميدر مقابل حقوق نوشته قرار 

 يآرا و كند مي قانون بر جامعه حكومت يجا به هنوز هم در اين كشورها، قواعد عرفي .)146
 عمده عرفي است و طور بهبنابراين، حقوق اين كشورها . شود مي عرف صادر براساسمحاكم 

  .حقوق استسازندة اول و درجة عرف منبع 
  
   كشورهاي حقوق نوشته.2 .3

تاريخي، آگاهي از در كشورهاي داراي نظام حقوق نوشته مانند ايران و فرانسه كه به داليل 
در . مدون شده است توسط قانونگذاران ها عرفاز عرف است،  تر آسانقانون براي قضات 

بدين ترتيب، عرف ديگر تقريباً . بسياري از قواعد عرفي به قانون تبديل شد  كشورها،گونه نيا
 با اين حال، . از ارزش و اعتبار آن كاسته شدتدريج به اصلي حقوق خارج شده و از عداد منابع

 شيوب كممكتوب  قواعد غير،قانون را نداردية پا همدر همين جوامع نيز كه عرف ارزش و اعتبار 
: دارد يميس، مقرر ئن مدني سو قانو1مادة . )121 :1364رنه داويد، (در نظام حقوقي حضور دارند 

در . »دهد حقوق عرفي رأي ميبراساس در صورت فقدان مقررات قانوني قابل اجرا، قاضي «
 منبع حقوق پذيرفته عنوان  به قانون مدني عرف1160 و 1159، 1135حقوق فرانسه در مواد 

، تعديل و اطالق و يريگ شكل اسالمي عرف در در حقوق .)Mazeaud, 2000: 92(شده است 
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 عرف گاه يكي از عوامل تفسير قرارداد و گاه عامل تعيين 1. دارداي تقييد احكام جايگاه ويژه
  .)397 :1952السنهوري، (قلمرو تعهدات طرفين قرارداد و گاه يكي از منابع حقوق است 

 
   نظام حقوقي ايران.3 .3

يكنواخت كردن قواعد  منظور به، ها حكومت و رنديگ يم شكل آرام آرامي ا جامعهدر هر  ها عرف
 موجود را يها عرف، ناچار به، حاكم بر زندگي اجتماعي و پرهيز از نارضايتي عمومي

بارز نمونة در نيم قرن اخير » سرقفلي«پذيرش . بخشند يمو به آنها اعتبار قانوني  پذيرند مي
نهاد سرقفلي كه در قانون مدني پذيرفته نشده . ماستجامعة پذيرش عرف از سوي مقنن در 

در . و مستأجر، وارد ادبيات حقوقي ما شد مؤجرقانون روابط  با درج در 1339بود، از سال 
سكوت و  »عرف مكمل« يعني ؛نظام حقوقي ما، عرف نقش مكمل و مفسر براي قانون دارد

البته نقش عرف در  .كند ميابهام قانون را برطرف » عرف مفسر«و كرده نقص قانون را جبران 
 حقوق خصوصي در برابر قواعد عرفي نرمش بيشتري .شعب مختلف حقوق متفاوت است

وليت مدني، اموال و مالكيت ئحضور عرف در مسائل مربوط به قراردادها، مس. نشان داده است
 يها نهيزمكه در برخي اند  نكردهنويسندگان قانون مدني ما ترديد . و عقود معين چشمگير است

 قانون تجارت 372 و 369، 360، 351، 349، 336در مواد . متوسل شوندحقوق مدني به عرف 
 قانون دريايي 194 ة ماد2. قانون صدور چك نيز عرف منشأ اثر دانسته شده است4 ةو در ماد

در مواردي كه در اين قانون و يا ساير قوانين «: دارد يم مقرر 29/6/1343ايران مصوب 
در حقوق . »المللي خواهد بود بيني نشده است، مالك اصول و عرف بين پيشمملكتي، مقرراتي 

بر روابط تجار » La lex mercatoria« تعداد زيادي از قواعد عرفي تحت عنوان الملل نيبتجارت 
مومي  عالملل نيبدر حقوق . شوند يم كه در كنار قانون منبع حقوق محسوب كنند يمحكومت 

 منبع اصلي ها دولت جاري ميان يها هيرو مقننه وجود ندارد، عرف و ةكه امكان تشكيل قو
 عرف يكي از منابعي ذكر )ICJ( دادگستري يالملل نيب ديوان ة اساسنام38 ةدر ماد. حقوق است

حقوق عمومي نيز نبايد نقش عرف را در . كند مي آن رأي صادر براساسشده است كه ديوان 
در حقوق كيفري تأثير عرف به .  ولي تأثير عرف در اين حوزه محدودتر است،ناديده گرفت

ولي در  ،شود ميگرچه در حقوق كيفري براي فهم موضوعات به عرف استناد ا. رسد يمحداقل 
بنابراين، . ز استناد به عرف است مانع اها مجازاتم و ياين حوزه اصل قانوني بودن جرا

 عملي در قانون جرم محسوب نشده باشد، براي جبران خأل قانون نبايد با تمسك كه يدرصورت
                                                            

ان العرف في نظر الشريعه االسالميه يعد مستندا عظيم الشأن «: 850، ص 3، المدخل الفقهي العام، ج ، مصطفي احمدالزرقاء. 1
 بين الناس في شتا شعب الفقه و ابوابه و له سلطان واسع المدي في توليد االحكام و تجديدها و لكثير من االحكام العمليه

 .»تعديلها و تحديدها و اطالقها و تقييدها

 . عرفاً ظهرنويسي براي انتقال است نه براي وكالت،مثالً اگر قانون نوع ظهرنويسي را مشخص نكند. 2
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 اصل برائت حكم به اساسبه عرف آن عمل را جرم و مستحق مجازات دانست، بلكه بايد بر
حوزة  در جز بهبنابراين، . دنكرا نسخ  كيفري قاعدةعرف همچنين حق ندارد . برائت متهم داد

 عرف ها حوزهقواعد آمره، در ساير حوزة  ياستثنا به و حقوق اساسي و ها مجازاتم و يجرا
جا كه عرف ممنوع فت هر گتوان يم كلي طور  به. خواهد بوداالجرا الزمو قواعد آن است معتبر 
  . كلي مراجعه به عرف را منع نكرده استقاعدة صورت بهجا  هيچ  قانونگذار. مجاز است،نشده
 

   احكام و آثار عرف.4
  عرف و قانونرابطة  .1 .4

 منبع عنوان بهدر نظام حقوقي ما عرف .  انكار كردتوان ينمنقش عرف در نظم حقوقي جامعه را 
 به عرف محول مستقيمطور  بهقوانين ما برخي امور را . حقوق در كنار قانون پذيرفته شده است

و   كرده يعني نه خود حكم قضيه را بيان ،گاه قانون در برخي موضوعات ساكت است. اند كرده
و آثار عرف در هر يك از اين دو حوزه را مطالعه احكام . نه آن را به عرف محول كرده است

  .كنيم مي
  

   اعتبار عرف با ارجاع صريح قانون1 .1 .4
در چنين مواردي قانون اختيار خود را  1.كند مي اعالم آور الزامگاه قانون صريحاً مفاد عرف را 

 نوعي تفويض اختيار ،تر در قانون مدني مرسوم استاين شيوه كه بيش. كند ميبه عرف تفويض 
 تكميل يا منظور بهكند، اغلب   مينقشي را كه قانون به عرف تفويض . قانون به عرف است

در اين مجال موارد ارجاع صريح .  اشخاص استة مقنن يا تفسير و تكميل ارادةتفسير اراد
  .كنيم ميرا مطالعه قانون به عرف 

 
  تعيين قلمرو حقوق و تكاليف قانوني. 1. 1 .1 .4

  كرده اعمال آن را به عرف محولةمقنن در برخي موارد، اصل حق را پذيرفته و تعيين دامن
يملك  به ماهر مالكي نسبت«: دارد يم قانون مدني مقرر 30مادة مثال، مقنن ابتدا در  براي .است

كسي «: ديگو يم. م. ق132مادة سپس در . »...گونه تصرف و انتفاع دارد  همهخود حق 
تواند در ملك خود تصرفي كند كه مستلزم تضرر همسايه شود مگر تصرفي كه به قدر  نمي

ات مالك در بدين ترتيب، قانون، تصرف. »متعارف و براي رفع حاجت يا رفع ضرر از خود باشد
در حقوق خانواده، . ملك خود را پذيرفته و تعيين حدود آن را به نظر عرف واگذار كرده است

 ة ولي در ماد،مقنن اصل حق نفقه براي زن و التزام شوهر به پرداخت آن را به رسميت شناخته
                                                            

نقش عرف در حقوق مدني ايران، ، )1345 (محمود ،سلجوقي :ك.ت قانون مدني به عرف ر از ارجاعابراي اطالع جامع. 1
  . دكتريةنام پايان
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 قانون 490مادة  1بند . استكرده  قانون مدني، تعيين مقدار نفقه را به نظر عرف محول 1107
نحو متعارف رفتار كرده و تعدي  بهمستأجر بايد در استعمال عين مستأجره «: دارد يممدني مقرر 

مقرر . م. ق1131مادة .  برقرار نكندوكار كسبدر ملك مسكوني براي مثال . »...و تفريط نكند
 يعني ؛» كه براي اعمال خيار الزم بوده به نظر عرف و عادت استتشخيص مدتي...«: دارد يم

  .مقنن اصل حق خيار را پذيرفته و مدت الزم براي اعمال آن را به عرف محول كرده است
مادة  مثال، براي. كند  ميانجام آن را به عرف محولنحوة مقنن پس از برقراري يك تكليف 

 محافظت ة نحوةدربار ولي ،است  كردهامين را ملزم به نگهداري از مال مورد امانت . م. ق612
 مالك مقرر نموده حفظ كه طوري  بهامين بايد مال وديعه را«: دارد يماز مال مورد امانت مقرر 

 نسبت به آن مال متعارف است حفظ كند كه طوري بهكند و اگر ترتيبي تعيين نشده باشد آن را 
  . نگهداري شودگاوصندوق مثال طال و جواهرات اماني عرفاً بايد در رايب. »واال ضامن است

  
   تعيين قلمرو حقوق و تعهدات قراردادي.2 .1 .1 .4

 منبع حقوق عنوان بهقراردادها  حوزة كلي، عرف را در قاعدة يك صورت بهقانون مدني ما، 
عقود نه فقط متعاملين را به اجراي چيزي «: دارد يم قانون مدني مقرر 220 ةماد. پذيرفته است

نتايجي هم كه به موجب كلية نمايد بلكه متعاملين به  كه در آن تصريح شده است ملزم مي
 قانون مدني 225مادة . »باشند  ملزم ميشود ميصل عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حا

 عقد بدون كه طوري بهمتعارف بودن امري در عرف و عادت، «: دارد يمنيز در اين زمينه مقرر 
 صراحت به طرفين كه يدرصورت 1.» ذكر در عقد استةمنزل بهتصريح هم منصرف به آن باشد، 

ضمني ارادة  عنوان به ذكر در عقد بوده و ةمنزل به عرف توافق نكرده باشند، عرف برخالف
 قانون 646 و 375، 369، 356، 344، 280، 221 مقنن در مواد 2.است آور الزام آنهاطرفين براي 

ارجاع به عرف در اين . است  كردها به عرف محولمدني تعيين قلمرو تعهدات قراردادي ر
دامنة بدين ترتيب، عرف درست همانند قواعد تكميلي . موارد براي تكميل قرارداد است

 و طرفين به حكم قانون اين حكم عرف را دهد يمتعهدات طرفين را كاهش يا افزايش 
 . رنديپذ يم

  

                                                            
 از عقد مورد شرطي است كه قبل» شرط تباني«يا » شرط بنايي«منظور از . ندا معروف» شروط ارتكازي «بهدر فقه اين شروط . 1

همين انصراف را . سكوت زمان عقد منصرف به مذاكرات قبل از عقد است.  عقد مسكوت بودهةمذاكره بوده ولي در لحظ
عقد آن دسته از خصوصيات عقد است ) تباني(مقصود از مفاد بنايي  «)197 :1379 شهيدي،  (شرط بنايي يا شرط تباني گويند

قبول نسبت به لحاظ آن در عقد توافق كنند و سپس عقد را بر مبناي آن انشاء نمايند بدون اين ها پيش از ايجاب و  كه طرف
 .   »هنگام ايجاب و قبول از آن نام ببرند بهكه 

 .»المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً«: شود ميدر عربي گفته . 2
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  اديق براي مفاهيم قانونيتعيين مص. 3 .1. 1 .4
 مثال، مقنن براي. كند مي و تعيين مصداق را به عرف محول كردهگاه مقنن حكم را مشخص 

 چه چيزي مصداق غبن فاحش اينكه اما تشخيص ،داند ي مغبن فاحش را در معامله مؤثر 
يا عامل اتالف قانوناً ضامن . به نظر عرف محول شده است. م. ق418 ةماد براساس ،است

به عرف  .م. ق332 ةمادبراساس  ولي تشخيص استناد اتالف به عامل آن ،دانسته شده است
به نظر » تفريط«و » تعدي«تشخيص مصاديق . م. ق952 و 951در مواد . واگذار شده است

 ةماد. يمي را به عرف محول كرده استمقنن تشخيص اموال مثلي از ق. عرف محول شده است
مثلي كه در اين قانون ذكر شده است عبارت از مالي است كه «: دارد يم قانون مدني مقرر 950

اشباه و نظاير آن نوعاً زياد و شايع باشد مانند حبوبات و نحو آن و قيمي مقابل آن است، 
ار عيب، تشخيص مصداق عيب به عرف در خي. »باشد ميذلك تشخيص اين معني با عرف  مع

 عرف اساس قانون مدني، اگر مضارب اعمالي را كه بر555 ةبه موجب ماد. محول شده است
. م. ق426 ةماد.  مستحق اجرت آن نخواهد بود،به اجير رجوع كند خود شخصاً انجام دهدبايد 

حسب  بنابراين ممكن است بر،شود ميحسب عرف و عادت تشخيص عيب بر«: دارد يممقرر 
  .»ازمنه و امكنه مختلف شود

 
  كاررفته در قانون بهتعيين معناي الفاظ . 4 .1 .1 .4

 يعني ؛است  كردهكاررفته در عقود و معامالت را به عرف محول  مقنن تعيين معناي الفاظ به
مقرر . م. ق224مادة . كند مي معني و تفسير نظر عرفاساس قاضي الفاظ مبهم در قرارداد را بر

مانند  حقوقي يها تيماهاز اغلب مقنن . »الفاظ عقود محمول است بر معاني عرفيه«: دارد يم
ده تعريفي ارائه نكر رهيو غحق، مال، تصرف، شرط، تقصير، اقاله، خيار، اذن، احوال شخصيه 

.  كه مقنن تعريفي از آنها ارائه نكرده استكار رفته به زيادي در قوانين يها واژهاصوالً . است
 اينكه براي  اغلبقانون .  در غياب تعريف قانوني بايد به عرف مراجعه كردرسد يمنظر  به

آن دسته از اصطالحاتي كه . )122 :1364رنه داويد، (فهميده شود به كمك عرف و عادت نياز دارد 
كه   تا زماني1.، براي تعريف آنها لزوماً بايد به عرف مراجعه كرداند شدهدر قانون تعريف ن

تعريف مقنن از يك ماهيت حقوقي ثابت نشود، اصل بر عدم تعريف مقنن بوده و بايد به 
تفسير قانون محسوب كند،   ارائه ميها تيماهز اين تعريفي كه عرف ا. معناي عرفي مراجعه كرد

  .شود مي
 امري باشد، تعاريف قانوني بر قاعدة صورت كند به مياگر تعاريفي كه قانون از الفاظ ارائه 

محسوب شود، معاني  تكميلي قاعدةولي اگر تعاريف قانوني . تعاريف عرفي مقدم خواهد بود

                                                            
 ).224 :1990شيخ انصاري، ( »يه و ال متشرعيه بل هو باق علي معناه العرفيان لفظ البيع ليس له حقيقه شرع«. 1
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 1852در حقوق فرانسه، به موجب قانون مصوب سال . عرفي بر معاني قانوني مقدم خواهد بود
 تدريج به ولي ،اين قانون هنوز نسخ نشده. شدتعيين » كد ناپلئون«نام قانون مدني آن كشور 
 :Weill, 1970: 122; Ghestin, 1977(تغيير داده است » قانون مدني«عرف نام اين قانون را به 

 امري قاعدة ،كند ميتعريفي كه قانون از موضوع جرم ارائه . اين عرف پذيرفته شده است .)114
استفادة  به كمك عرف مفهوم سرقت را چنان توسعه داد كه توان ينمبنابراين . شود ميمحسوب 

 كيفري الفاظ و عبارات بايد در حقوق. شمول جرم سرقت شود از نيروي برق هم مرمجازيغ
 يمعاني مختلفكاررفته در قرارداد  گاه لفظ به. مضيق و در جهت حقوق متهم تفسير شودطور  به

اطالقات عقد منصرف به موارد شايع و متعارف در . ، چنين لفظي را مطلق با مجمل گوينددارد
گندم باشد و در برخي شهرها » من«مثال اگر موضوع قرارداد فروش يكصد  براي .استعرف 

منصرف به مفهوم شايع در » من «ةچهار كيلو باشد، واژ» من«سه كيلو و در برخي شهرها » من«
 ةوسيل ابهامات قرارداد به«: دارد يم قانون مدني فرانسه مقرر 1159مادة  1.محل وقوع عقد است

  .»شود ميعرف محل تشكيل قرارداد برطرف 
 

   اعتبار عرف بدون ارجاع قانون.2 .1 .4
گاه . كند ميگفته شد كه عرف منبع تكميلي حقوق است و خأل ناشي از فقدان قانون را جبران 

 داشته همان موضوع عرفي وجود ةدربار ولي ، ساكت باشديموضوع ةدربارممكن است قانون 
 است؟ اعتبار اين قسم عرف به آور الزامپرسش اين است كه آيا با سكوت قانون عرف . باشد
اين قسم عرف .  نيست،كند مي قسم نخست، كه مقنن خود جواز مراجعه به آن را صادر ةانداز
ديني كه براي اين قسم  نمامثال.  حقوق مانند حقوق كيفري كاربرد نداردهاي شاخه برخي در

 حق زن در استفاده از نام خانوادگي شوهر،  اين است كهآورند يمعرف در حقوق مدني فرانسه 
 مقنن صريحاً اين موضوع را به اينكه بدون ، عرف برقرار شده استةليوس بهحقي است كه 

 ة مادبراساس.  ضمني پذيرفته استطور هبمقنن فرانسوي اين عرف را . عرف محول كرده باشد
 پس از وقوع طالق زن حق استفاده از نام شوهر 1975 قانون مدني فرانسه اصالحي سال 264

اين حق بايد قبل از طالق ثابت باشد كه زن پس از طالق آن را از دست . دهد يمرا از دست 
  .بدهد

تروپه، ( انگارند يم را مفروض قانونگذارضمني اجازة موارد  گونه نيابرخي حقوقدانان در 

وجود قواعد رو  ازاين امنيت حقوقي بايد تضمين شود، ،قانون ساكت استكه  وقتي. )91 :1386
 سبب  انسانزندگي نحوة  در روزافزونتحوالت .  استريناپذ اجتنابحقوقي عرفي در جامعه 

 تر عيسرمقنن بايد هرچه . بيني نشده است  كه در قوانين پيششود ميبروز مسائل جديدي 

                                                            
 ).426 :1964حكيم، ( »العرف المعتبر هو ما يخصص العام و يقيد المطلق«. 1
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 روابط را وضع كند و قوانين گذشته را متناسب با نيازهاي روز، گونه نياقواعد هماهنگ با 
 و كردهريق عرف قواعد مورد نياز خود را وضع در غير اين صورت جامعه از ط. كنداصالح 

 شده ساختهقواعد  مقنن سرانجام. ماند ينمقانونگذار و منتظر كند  ميخود نقص قانون را جبران 
: دارد يم قانون مدني مقرر 774مادة  مثال، براي. كند  مي قانون تصويب صورت بهدر عرف را 

امروزه مصاديق اموال . »مال مرهون بايد عين معين باشد و رهن دين و منفعت باطل است«
با  اين اموال . يافته استروزافزونتوسعة  و ساير اوراق بهادار ها شركت مانند سهام يرماديغ

 توان ينممذكور مادة  رو براساس ازاين ،نديآ ينم حساب  به، عين معين داشتن ارزش ماليوجود 
 آن براساسبراي حل اين مشكل، عرفي شكل گرفته است كه . اين اموال را به رهن گذاشت

 وثيقه نهادي ،نديگو يم و در توجيه رنديگ يم» وثيقه« به  و ساير ديون راها شركت سهام ها بانك
 احساس نياز جامعه ايجاد ةواسط بهاين عرف كه نوعي عرف خاص است، . غير از رهن است

كرد  استنباط توان يم ، و تحليل مواردي كه قانون به عرف ارجاع داده استاز استقرا. شده است
 و اصول ها المثل ضرب. ضمني افراد منبعي معتبر استارادة  عنوان بهكه عرف در غياب قانون 

وليت در حقوق تجارت، بدون ارجاع مقنن ئحقوقي مشهور، مانند اصل تضامني بودن مس
ديگري از نمونة  بدون ارجاع قانون به آن  1 تجارييها عرف بودن آور الزام. جرا هستندالا الزم

  .)Aubert, 2012: 120( اين قسم عرف است
 زيرا ،)Mazeaud, 2000: 88( امري مقدم است قاعدة عرفي با قانون امري، قاعدةدر تعارض 

تعارض، قسم در مقام .  حقوقي آگاهانه و عرف، ناشي از غريزه و احساس استقاعدةقانون، 
 نظم عمومي را مختل تواند ينمعرف . )Carbonnier, 1991: 138(اول بر قسم دوم مقدم است 

 يعني قواعد آمره مشمول ، آمره استقاعدة منظور ،هر جا سخن از نظم عمومي است. سازد
افراد ارادة  ،كند ميهي مقنن امر و نكه  وقتي. )Mazeaud, 2000: 88(مفهوم نظم عمومي است 

فردي و جمعي تحميل ارادة قوانين امري بر .  قانون را از بين ببردتواند ينم قوي باشد، هرچه
 حقوقي كه بيانگر نظم قاعدةتواند بر  نميعرف «: دارد يمديوان كشور فرانسه مقرر . شود مي
 كند مي تقدم قانون بر عرف را مطرح قاعدةقضايي روية  هر جا كه 2.»مي است مرجح باشدعمو

 نظم عمومي و اخالق ة كه عرف عام خود سازندرسد يمنظر  به. منظور قوانين امري است
ل تصور تعارضي ميان مفهوم عرف عام و نظم عمومي و اخالق حسنه قابرو  ازاين ،حسنه است

البته، اگر نظم . به تعبير ديگر، عرف عام مترادف نظم عمومي و اخالق حسنه است. نيست
.  بر عرف عام مقدم است،آمده باشد آمره قانوني درقاعدة صورت بهعمومي يا اخالق حسنه 

در . كند ميآن ايفا  از تر مهم تكميلي و شايد قاعدةامروزه در حقوق، عرف نقشي همانند نقش 
                                                            

1. Lex mercatoria 
2. Civ. 1, 19 nov. 1957, Gaz. Pal. 1958, 1, 117 

 .Mazeaud, 2000: 88به نقل از 
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سكوت .  تكميلي عرف مقدم خواهد بودقاعدةحقوق فرانسه در صورت تعارض عرف و 
 ولي در صورت وجود عرف اين سكوت ، تكميلي استقاعدةطرفين قرارداد منصرف به 
  . )Roland, 2002: 1040(منصرف به عرف خواهد شد 

كاتوزيان، (نين تكميلي، عرف مقدم است در حقوق ما نيز در صورت تعارض عرف با قوا

 زيرا 1.استكرده  اين نظر را تأييد صراحت بهقانون مدني ما در مواد مختلف . )220مادة ، ذيل 1393
 مفروض اشخاص است و در تعارض ة ارادمثابة به تكميلي قاعدةضمني و ارادة  ةمنزل بهعرف 
السنهوري، ( مقدم است ،است تر كينزد واقع  بهضمني كه ارادة  مفروض، ةد ضمني و اراةاراد

 از قواعد تر نييپا عرف ة منابع حقوق جايگاه و مرتبمراتب سلسلهدر . )160 :1383صفايي،  ؛406 :1952
قانون  به تعبير ديگر، قانون امري بر عرف و عرف بر.  قرار دارد از قواعد تكميليباالترامري و 

 تكميلي به معناي نسخ قاعدةالبته تقدم عرف بر . )Mazeaud, 2000: 92(تكميلي غالب است 
 تكميلي توسط عرف نيست، بلكه در صورت تعارض، در مقام اجرا، عرف جانشين قاعدة
 تكميلي مانند وضعيت نسخ ضمني دو قاعدةوضعيت تقدم عرف بر . دشو مي تكميلي قاعدة

 بلكه در عمل بر آن مقدم ،برد ينم تكميلي را از بين قاعدة يعني عرف ؛قانون عادي است
حاصل اين سخن اين است كه، هر گاه عرف از بين  .كند ميو اجراي آن را متوقف شود  مي
تعريف براساس  مثال، رايب. )306 :1379كاتوزيان، ( ماند يم تكميلي پابرجا دةقاع حكومت ،برود
ستوده تهراني، ( روي كاغذ معمولي نيز نوشته شود  قانون تجارت، چك ممكن است310 ةماد

 آن اساس تكميلي، عرفي شكل گرفته است كه برقاعدة ولي امروزه در مقابل اين ،)103 :1375
مخصوصي توسط بانك چاپ شده و جهت صدور در اختيار صاحبان ورقة  صورت بهچك 

 ،اين عرف بر قواعد تكميلي ناظر بر شكل چك مقدم شده است. شود ميحساب قرار داده 
 دريافت كه توان يم ستقرااز اين ا. رديپذ ينم عادي را ة ديگر كسي چك روي ورقكه طوري به

 تكميلي ذكر شده يا نشده قاعدة خواه اين امر در ؛ تكميلي مقدم استقاعدةعرف همواره بر 
 ة كلي است و جنبقاعدةمواردي كه در قانون مدني ذكر شده، از باب بيان مصاديق يك . باشد

كه افراد با گونه همانرو  ازاين. مي نيست زيرا قواعد تكميلي بيانگر نظم عمو،حصري ندارد
 با توافق ضمني يعني از طريق قواعد عرفي نيز ،آن توافق كنند برخالف توانند يمتوافق صريح 

 هدف قواعد تكميلي اين است كه در عالوه به. كردقواعد تكميلي توافق  برخالف توان يم
 به نياز روز جامعه ييپاسخگوولي رسالت عرف، . صورت سكوت طرفين خأل ايجاد نشود

 قاعدة در چنين وضعي عرف بر ،اگر طرفين برخي مسائل را به عرف موكول كنند. است
 ، قواعد تكميلي توافق كنندبرخالف توانند يمكه  گونه هماناشخاص . تكميلي مقدم خواهد بود

بنابراين، از حيث امكان مخالفت طرفين، قواعد عرفي و . عرف عمل كنند برخالف توانند يم
                                                            

 . قانون مدني382 و 381، 375، 280مواد . 1
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 قانون 344 ة ثمن موضوع مادة مثال، اصل حال بودن تسليم مبيع و تأدي براي.ندا تكميلي يكسان
در همان ماده آمده است كه اين اصل در صورتي معتبر است .  تكميلي استقاعدةمدني يك 
 كلي در قانون طور به  گفتتوان يم در مواد قانون مدني با استقرا.  آن نباشدبرخالفكه عرف 

 486 و 375، 382، 381، 280مواد  (شده استمدني عرف بر مقررات تكميلي مقدم دانسته 
 تبع بهموجود بر درختان، ميوة  خصوص انتقال و در مثال، اگر باغي فروخته شود براي.). م.ق

مقرر . م. ق358 ةماد. باغ، به مشتري ترديد شود، در صورت سكوت طرفين عرف حاكم است
 ميوه در بيع درخت و حمل در بيع حيوان متعلق به مشتري زراعت در بيع زمين و...«: دارد يم
در صورت . »تصريح شده باشد يا برحسب عرف از توابع شمرده شود اينكه  مگرشود مين

  .گيرد ميباغ به مشتري تعلق نميوة  تكميلي اين است كه قاعدةفقدان تصريح طرفين و عرف، 
 هنگام اختالف بتوان به آن  كهكند ميمعرفي ي اريو معقانون الگو گاه مقنن در مواد 

 . يك معيار نوعي پذيرفته استعنوان بهاين امر بدين معناست كه مقنن عرف را . كردمراجعه 
ي انساني معقول  متعارف در برخي مواد قانون مدني، معرفة مثال، منظور مقنن از ذكر واژبراي

مقنن .  نوعي سرمشق قرار گيرد و رفتار افراد جامعه با آن سنجيده شودطور بهاست كه رفتار او 
. )Aubert, 2012: 117( كند ميبا اين عمل معيار قضاوت نوعي را تحت عنوان عرف معرفي 

 كه وقتي دو آورد يم  عرف چنين مثالة براي نشان دادن اين جنب، حقوقدان فرانسوي،ژستاز
، كسي كه ابتدائاً شود مي تلفني ميان آنان قطع ةند و به ناگهان رابطا تلفنيمكالمة نفر در حال 

 . كند مي مجدداً اقدام به برقراري تماس تلفني ارياخت يب تلفني را برقرار كرده است، ةرابط
رفتار يك نشانة اين روش . )Jestaz, 2005: 104(نين تعليمي نداده است  به انسان چكس هيچ

زندگي و صلح اجتماعي و الگوي رفتار الزمة  قواعد نزاكت، گونه نيا. انسان متعارف است
 مؤثر در هر  كهشود مياكراه به اعمالي حاصل «: دارد يم قانون مدني مقرر 202مادة . هستند

نحوي كه  بهشخص با شعوري بوده و او را نسبت به جان يا مال يا آبروي خود تهديد كند 
مستأجر بايد در «: دارد يم قانون مدني مقرر 490مادة همچنين . »...عادتاً قابل تحمل نباشد
اگر شخصي زير . »...كندنحو متعارف رفتار كرده و تعدي يا تفريط ن بهاستعمال عين مستأجره 
ماشين را حركت دهد و شخصي كه در زير ماشين بوده بر اثر  هرانندماشين خوابيده باشد و 

 زيرا مرسوم نيست كه راننده هنگام ، نيستمسئول رانندهكند، اصابت با چرخ ماشين فوت 
  .حركت زير ماشين را وارسي كند

 كه لزوماً به عقد و قرارداد مرتبط رود يمكار  به و اصطالحاتي ها واژه اغلبدر قوانين 
 از عرف هم تر مطمئن را تعيين كند و منبعي ها واژه ولي قاضي ناگزير است معناي اين ،نيست

 رايب. پس مقنن مراجعه به عرف را ضمناً پذيرفته است. براي تعيين اين مفاهيم وجود ندارد
تواند قوانين خارجي و يا قراردادهاي  محكمه نمي«: دارد يم قانون مدني مقرر 975 ة، مادمثال
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دار كردن احساسات جامعه يا  جريحهة واسط به اخالق حسنه بوده و يا برخالفخصوصي را كه 
 گونه نيادر . »... به موقع اجرا گذارد شود ميعلت ديگر، مخالف با نظم عمومي محسوب  به

مخالفت با نظم «، »مخالفت با اخالق حسنه« قاضي لزوماً به كمك عرف مصاديق ،موارد
 قانون مجازات 508 ةماد. را تعيين خواهد كرد» دار شدن احساسات جامعه جريحه«و » عمومي

هر كس يا گروهي با دول خارجي «: دارد يم مقرر 2/3/1375مصوب ) تعزيرات(اسالمي 
كه محارب شناخته صورتيخاصم به هر نحو عليه جمهوري اسالمي ايران همكاري نمايد درمت

در اين ماده معلوم » دول متخاصم«منظور از . »گردد نشود به يك تا ده سال حبس محكوم مي
يا كشوري است كه با . آيا منظور كشوري است كه رسماً با ايران وارد جنگ شده باشد. نيست

 با ايران يالملل نيب يا يا منطقهسياسي كرده باشد يا كشوري است كه در مسائل رابطة ايران قطع 
 است كه در يا واژه هزاران ةدربردارنداختالف منافع و اختالف نظر دارد؟ امروزه متون قوانين 

، »سوء استفاده«، »بيني قابل پيش«، »فوري بودن«معناي كلماتي چون . قانون تعريف نشده است
 ها واژهمعناي اين . و نظاير آن از پيش تعيين نشده است» مصلحت كودك«و » تقلب«، »تقصير«

 را ها واژه صالحيت تعيين معناي اين ييتنها بهبرحسب زمان و مكان متفاوت است و قاضي هم 
 گونه نيادر . كنده كمك عرف معناي اين كلمات را مشخص قاضي بايد ب رو  ازاين. ندارد

  . استفاده شودها واژه ضمني موافقت دارد كه از عرف براي تفسير طور بهموارد بايد گفت مقنن 
 

   ضمانت اجراي تخلف از عرف.2 .4
، در اين كنند ينم عرف توافقي رخالفب و طرفين كند مي قانون امري را به عرف محول كه وقتي

 خواهد بود و دادگاه حق ندارد از اجراي عرف امتناع آور الزامصورت مفاد عرف همانند قانون 
متين (امتناع قاضي از اجراي عرف، موجب نقض فرجامي است . )Carbonnier, 1991: 6(ورزد 

بايد  قانون مدني، اگر مضارب اعمالي را كه بر طبق عرف 555مادة به موجب . )183 :1381دفتري، 
محروم ساختن .  مستحق اجرت آن نخواهد بود، خود شخصاً انجام دهد،به اجير رجوع كند

  .مضارب از دريافت اجرت عمل خود در چنين مواردي ضمانت اجراي تخلف از عرف است
 

   اثبات عرف.3 .4
ادلة در قواعد مربوط به . دارد اثبات آن اهميت زيادي ،كه عرف قواعدي نانوشته است آنجا از

و اثبات دعوا طرفين عهدة ، اين اصل بديهي وجود دارد كه اثبات امور موضوعي بر دعوااثبات 
يا امري پرسش اين است كه عرف امري حكمي است . قاضي استعهدة امور حكمي بر 

امور موضوعي و ماهوي است و زمرة ؟ برخي معتقدند كه عرف در شود ميموضوعي محسوب 
 ,Marty, 1972: 209 ; Starck, 1972: 157 ; Roland(است  اصحاب دعوةاثبات آن همواره بر عهد

ديگر بايد  خارجي ة مانند هر واقع،اگر عرف از امور ماهوي و موضوعي باشد. )1014 :2002
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 همواره ،شود ميبرخي ديگر معتقدند كه چون عرف قانون محسوب . شودتوسط طرفين اثبات 
اين نظر را بايد در . )10 :1366امامي، ( قاضي استعهدة و اثبات آن بر شود  ميامر حكمي تلقي 

به اين دعوا علم طرفين و ر ازاين ،عرف عام در حكم قانون است. مورد عرف عام تأييد كرد
 حتي اگر ،آور است الزامبنابراين، عرف عام براي همگان . قسم قواعد عرفي مفروض است
 ادعاي جهل به عرف توانند ينمدعوا به تعبير ديگر، طرفين . اشخاص جاهل به عرف باشند

ص تنها براي كساني كه در آن عرف خا .ولي علم همگان به عرف خاص مفروض نيست. كنند
عرف عام براي قضات نيز در . آور است  الزام،محل اقامت داشته يا در آن حرفه فعاليت دارند

بنابراين، اگر دادگاه عرف عام . شود مي امر حكمي محسوب ةمنزل بهرو  ازاينحكم قانون است، 
 از نظر صرفقاضي . شود مي رأي صادره در رسيدگي فرجامي نقض ،را اعمال نكرده باشد

شمس، (كند  آن رأي خود را صادر براساسو كرده  عرفي را احراز قاعدةدرخواست طرفين، بايد 

1392: 155( .  
 و انتظار اين است كه از عرف عام كند مياز لحاظ نظري قاضي خود در جامعه زندگي 

 و نيز يا حرفه محلي يا يها عرف خاص، اعم از يها عرف قضات از ليكن اطالع .مطلع باشد
بنابراين، عرف . )Ghestin, 1977: 511(  استرمعقوليغ قراردادي دور از انتظار و يها هيرو

 ;Mazeaud, 2000: 371( استطرفين دعوعهدة  خارجي بوده و اثبات آن به ة واقعةمنزل بهخاص 

Aubert, 2012: 118( .»ميان طرفين يك قرارداد نيز امر موضوعي تلقي 1»هاي قراردادي رويه  
اثبات رو  ازاين ، و عادات تجاري از استحكام عرف برخوردار نيستندها هيرو گونه نيا. شود مي

  .رفين قرارداد استطعهدة آنها بر 
قاضي وجود عرف . كندقاضي مكلف است دليل وجود عرف را مستنداً در حكم خود ذكر 

عرف . استطرفين دعوة بر عهد ولي اثبات وجود عرف خاص ،كند ميعام را خود گواهي 
 طرفين ممكن است از دادگاه درخواست كنند كه از. خاص از هر طريقي قابل اثبات است

صالح صنفي مانند اتاق بازرگاني،  طريق تحقيقات محلي، نظر كارشناس يا گواهي مراجع ذي
البته نظر اين مراجع مبني بر وجود عرف . )Marty, 1972: 115(كند وجود عرف خاص را احراز 

ورد خدشه قرار اثبات عرف را مادلة  تواند يمنيز دعوا طرف . براي قاضي ارزش مطلق ندارد
  شواهد و مدارك از سوي طرفينة قراردادي نيز با ارائيها هيرو. )152 :1345سلجوقي، ( دهد
اگر طرفين اعمال عرف را درخواست كرده باشند و قاضي نخواهد عرف را .  استشدني اثبات

دعوا  اصحاب ةادلبررسي . شود بايد در رأي خود عدم احراز وجود عرف را متذكر ،اعمال كند
و از سوي ديوان عالي كشور قابل نظارت شود  ميبراي احراز عرف خاص امر موضوعي تلقي 

  .)Marty, 1972: 115(فرجامي نيست 

                                                            
1. Usage conventionnel 
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   جهينت
ارادة  مستقيم از طور بهمكتوب، عام و دائمي است كه  غيراي قاعده منبع حقوق، عنوان بهعرف 

در نظام حقوقي ما محاكم در صورتي بر . و دولت در ايجاد آن نقشي نداردشود  يممردم ناشي 
عرف به عام و خاص و .  كه قانون آن را به رسميت شناخته باشددهند يمطبق عرف رأي 

ال، عرف منبع  در كشورهاي داراي نظام حقوق عرفي يعني كامن. شود ميلفظي و عملي تقسيم 
 است و در كشورهاي داراي نظام حقوق نوشته يعني رومي ژرمني عرف بعد  اول حقوقةدرج

. نظام حقوقي كشور ما به نظام حقوقي رومي ژرمني نزديك است. گيرد مياز قانون قرار 
 ولي در ،در قانون اساسي ما به عرف اشاره نشده. بنابراين، عرف بعد از قانون منبع حقوق است

 هاي شاخهالبته در برخي . ياري از موارد به عرف ارجاع داده شده استقوانين عادي در بس
 مانند حقوق كيفري ها حوزه و در برخي تر عيوسحقوق مانند حقوق خصوصي قلمرو عرف 

رف بديهي تأثير ع، دهد يم قانون مستقيماً به عرف ارجاع كه  وقتي. قلمرو آن محدودتر است
 به عرف ارجاع نداده باشد، عرف در صورتي مالك صراحت به قانون كه يدرصورتاما . است

امور حكمي بوده و اثبات آن زمرة عرف عام در . عمل خواهد بود كه مخالف قواعد آمره نباشد
طرفين عهدة بر دادگاه است و عرف خاص در شمار امور موضوعي است و اثبات آن عهدة بر 
  .استدعو
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