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Abstract 

Standard-form contracts drafters try to prepare all the necessary terms and conditions, 

which are a set of business customs, in the contract form; however, these efforts may not 

satisfy the parties. They have a right to add agreed terms and conditions, which do not exist 

in the sample form, to the text of the contract, or, if these terms are too detailed, the clauses 

will be attached to the contract. They may also omit or replace some of the words and 

phrases in the sample contract. Such changes may lead to conflicts between the text of the 

standard-form contract and the supplementary phrases, which sometimes cannot be 

resolved without removing one of them. Also, if a word or phrase is removed from the 

standard-form contract, the question is whether the parties merely want the deleted phrase 

not to be part of the agreement or whether these omissions will provide meaningful 

feedback. With the aim of achieving mutual intention of the parties, the judges resolve the 

conflict by preferring additional phrases and interpret the ambiguities of the remaining text 

of the standard-form contract by using the deleted words. Since the courts face challenges 

in this regard, this article tries to study the differences or unconsidered points and provide 

an appropriate solution. 
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شده در  تطبیقی قواعد تفسیر عبارات الحاقی و حذف ةمطالع

 انگلستانقراردادهای استاندارد در حقوق ایران و 
 2شناس علی یزدان ،*1محمدمهدی مقدادی

 مفید، قم، ایراندانشکدة حقوق دانشگاه  یگروه حقوق خصوص اریانشد. 1

 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه مفید، قم، ایران. 2

(26/1/1400ـ تاریخ پذیرش:  6/10/1399خ دریافت: )تاری  

 چکیده

، در فـرم  ی هستندجارتت های ای از عرف مجموعهغالباً که  ،قیود و شروط الزم را کنند همة میاستاندارد سعی  یکنندگان قراردادها تنظیم
ی را بـه مـتن قـرارداد    قیود و شروطها اختیار دارند  آن را اقناع نکند.ن متعامالمکن است ها م اما این تالش کنند.بینی  یشپ قرارداد ةنمون

 ممکن است برخی از کلمات و عبـارات  ،. همچنینکنندند به صورت شروط ضمیمه به قرارداد پیوست ا یا اگر این قیود مفصلکنند  الحاق
استاندارد و عبارات الحـاقی   ةنمونن اختیارات حدوث تعارض میان متن قرارداد . ایکنندقرارداد نمونه را حذف یا با عباراتی دیگر جایگزین 

در صورت حذف کلمه یا عبـارتی از قـرارداد    ،. همچنیندشو ها رفع تعارض ممکن نمی بدون حذف یکی از آن گاهکه  سازد را محتمل می
ممکـن اسـت ایـن    شده جزئی از توافق نباشد یـا   بارات حذفاند آن ع صرفاً خواستهن متعامالکه آیا  شود میاستاندارد، این پرسش مطرح 

کنند و  تعارض را با ترجیح عبارات الحاقی رفع می ،نمتعامالبا هدف احراز قصد مشترک  ،دادرسان .داشته باشددار امعن یحذفیات بازخورد
هایی  چالش زمینهاین ها در  دادگاه. از آنجا که ردازندپ قرارداد استاندارد می ةماند باقیشده به تفسیر ابهامات متن  حذف کلماتبا استفاده از 

 العه و راهکار مناسب ارائه شود.طشود نکات اختالفی یا ناگفته م دارند، در این نوشتار سعی میپیش رو 

 کلیدواژگان

 .مندرجات ویژه و مندرجات استاندارد، شده کلمات حذفقرارداد استاندارد،  عبارات الحاقی،
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 مقدمه

هوا و ؤسساوا     طراحی واحدهای فنی و حقووقی رور     ةنتیجغالباً  1استاندارد ةنمونای قرارداده

 ،. بنوابرای  هاوتند المللوی   ای داخلی یا بوی   های حرفه و سازؤان ،های صنفی بزرگ تجاری، اتحادیه

ای  نوع از قراردادها حاوی فهرس  جاؤعی از قیود و رروط الزم و  ةنمونقابل انتظار اس   ه فرم 

طووالنی و   ةؤواا ر را از ن ؤتعواؤ  های تجاری ؤربوط بوه ؤعاؤلوه بارود و      اؤلی از عرف ةوعؤجم

 نیاز سازد. بینی ؤندرجا  ؤختلف بی پیش

فرض  اؤل و جاؤع بودن قراردادهای استاندارد در غالب ؤوارد صادق اسو  و در باویاری از   

ؤفاد آن را بوه   قرارداد یا تغییر دربینی ؤندرجا  ؤتفاو  از سند  پیش ةاجازتر  ؤواقع نیز طرف قوی

دارای قودر  اقتاوادی   ن ؤتعواؤ  اؤوا در ؤوواردی  وه    . (3)قرارداد الحاقی 2دهد طرف ضعیف نمی

زنوی بوه طورف     چانوه  اؤکوان تور   ؤتوازن هاتند یا ررایط انعقاد ؤعاؤله طوری اس   ه طرف قووی 

قیوود و  ن ؤتعواؤ  مل اس   وه  ؤحت درو طرفی  ؤنعقد ؤی ةؤاا ردهد و عقد بر ؤبنای  تر ؤی ضعیف

ای را بوه قورارداد    و بخواهنود ؤقورر    ندندانقرارداد استاندارد را  افی  ةنمونرروط ؤندرجه در فرم 

 . ننداضافه  نند یا  لمه یا عبارتی را حاف 

 ننود ؤمکو  اسو  ایو       ای را به قرارداد الحاق ؤی به اختیار خود ؤقرر ن ؤتعاؤ در حالتی  ه 

آگاهانه یا از روی غفل  با برخی از ؤندرجا  چاپی قرارداد اسوتاندارد تعوارض پیودا    قیود الحاقی 

 نند و رفع آن ؤمک  نبارد. همچنی  در ؤورد حاف برخی از عبوارا  چواپی نیوز ؤمکو  اسو       

، بودون اینکوه هودف و     ننود را از توافق خوود خوار     ؤورد ارار صرفاً بخواهند عبار  ن ؤتعاؤ 

، بوه صوور    یادرود   ةؤقررع و  بر حاف  ،ها نیز احتمال دارد  ه آن .رندغرض دیگری دارته با

 اینکه غرض دیگری را دنبال  نند.بارند یا د   رضمنی بر ؤفهوم ؤخالف آن تراضی 

به ؤوضوع تعارض رروط و قیود الحاقی یا ضمیمه با ؤت   ،به صور  تفایلی ،انگلاتاندر حقوق 

   وه در ایو    ؤاند  پرداختوه رود  اسو    د  در تفایر ؤت  باقیر فارداد استاندارد و نقش  لما  حاقر

به تعارض عبارا  الحاقی با ؤت  اصولی در  راتی ی داخلی اراحقوقؤتون . در ندرو ؤی بررسیپژوهش 

                                                                                                                                                       
1. standard-form contracts 

2. https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/52359/9/09_chapter%201.pdf 

3. adhesion contract 
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تعارض در قرارداد و  وارآیی قواعود اصوولی در    » ةؤقالؤانند  ؛صور  گرفته اس ردادهای ؤکتوب قرا

 اسو   گارا و بدون تشریح  افی و ناچیز ای  ارارا  اؤا ش.ی و همکارانؤهرزاد ریر ةنورت «تفایر آن

هوای   نمونوه و  آن،حول  های  و ریو ؤبانی و چنان  ه باید به تبیی  چگونگی حدوث تعارض، انواع آن، 

رود  در   به نقش  لما  و عبوارا  حواف  فان ؤسل ،همچنی توجه نشد  اس . ؤرتبط عملی ؤلموس و 

 .یا ندر دسترس  با ای  ؤوضوع هدر ؤواجهها  دادگا  ةریوو ؤواردی از  اند رد نک تفایر قرارداد توجه

قراردادهوای   ةزؤینو ویوژ  در   هبو  ؛رود همچنان احااس ؤیبنابرای  نیاز به پژوهشی ؤاتقل در ای  زؤینه 

 د.دار تر برجاته یاهمیتدر ای  نوع قراردادها  الحاقا  و حافیا  ؤوضوعاستاندارد  ه 

قواعودی   انگلاوتان ای بی  حقوق ایران و  با دیدگا  ؤقایاه  ردندسعی  نورتاری  اؤحققان در 

د و بوه ایو  پرسوش پاسود دهود  وه آیوا  لموا          نو وجو  ن جا  رد  ارار برای حل تعارضا  

 ،؟ برای ورود به ؤباحث اصلییا خیر  نندتوانند به تفایر ابهاؤا  ؤت  قرارداد  مک  رد  ؤی حاف

 .الزم اس  لیا  قرارداد استاندارد ای اجمالی به  ارار 

 قراردادهای استاندارد مفهوم

و   ننود  ها و ؤسساا  بزرگ ارائه ؤوی  رر   رااؤروز  غالب  االها و خدؤا  ؤهم ؤورد نیاز بشر 

 وم   قدر  انحااری یوا دسو    خود دهندگان  اال یا خدؤ  ناب  به ؤشتریان بایاری از ای  ارائه

وفوور تکورار    و بوه  انود  ؤشوابه  ؤهوم باویاری از ؤعواؤ      ،مچنی . هدندار تری توان اقتاادی قوی

تا جایی  ؛ای جدید و فراگیر به نام قرارداد استاندارد رد  اس  ها ؤوجد پدید  . ای  ویژگیندرو ؤی

اند بیش از نود درصد قراردادهای انعقادیافته از طریق قراردادهای  برخی نویاندگان ادعا نمود » ه 

 ةنمونو بایود توجوه دارو   وه قراردادهوای       البتوه . (68: 1381)ریروی « .پایرد ؤیام استاندارد انج

ای در داخل ؤرزهای یوک  شوور    و به نحو گاترد  نیاتندالمللی  ؤنحار به تجار  بی »استاندارد 

 .(28 :1397)الوند و آهنی « گیرند نیز ؤورد استفاد  قرار ؤی

1رد  تایپ شاستاندارد به قراردادی ازپی ةنمونقرارداد 
رود  ه ؤشتمل بر تعداد زیادی  اط ق ؤی 

 ه ؤعموالً یک رر    ،نؤتعاؤ و یکی از  اس  3رد  طراحی و ازقبل 2نشد  از قیود و رروط ؤاا ر 
                                                                                                                                                       
1. pre-printed forms 

2. not negotiated terms 

3. pre-planned 
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و در اختیار طرف دیگر قورارداد    ند ؤی تهیه ، آن رااس بزرگ و دارای ؤشتریان فراوان  ةؤسسایا 

رغلی برای ؤعاؤ   ؤشابه تهیوه و تنظویم    ةاتحادیای یا  زؤان حرفهیک سا ةوسیلیا به  دهد ؤیقرار 

هوای ؤوجوود در آن    قراردادهای نمونه حاوی عرف» گیرد. ؤندان قرار ؤی و در اختیار ع قه رود ؤی

تری  رروطی را  ه ؤمکو  اسو  ؤوجوب حودوث اخوت ف در       تری  و جزئی تجار  بود  و ؤهم

 .(18 :1390) ریمی و ؤظفری « قرارداد گردد در خود جای داد  اس 

 ،ی  ؤعنا  ه یک طرف قورارداد دب ؛ندرو ؤنعقد ؤی 1الحاقی ةریواستاندارد غالباً به  ةنمونقراردادهای 

اسوتاندارد یوا رورایط      ةنمونو ،  اال یا خدؤ  خود را در قالب یوک فورم   دارد قدر  اقتاادی برتر ه 

دهد و طرف ضعیف یا باید به انعقاد قرارداد رضای   به یک طرف ضعیف ارائه ؤی ناپایرقراردادیِ تغییر

در ایو   »ؤانند خرید اؤتیاز خودؤا  عمووؤی از قبیول آب و بورق و گواز و ...       2،د ندهد یا آن را ترک 

از یک طرف فردی عادی و از سوی دیگر یوک سوازؤان    .زنی طرفی  نابرابر اس  ؤعاؤ   قدر  چانه

ؤا  ضروری وجود دارد. هیچ انتخاب دیگوری بوی  عودم انعقواد     انحااری یا قدرتمند با  االها یا خد

 لی  ةقاعدقرارداد یا انعقاد آن با ررایط ؤوجود وجود ندارد و تالیم ؤحض در برابر فرم استاندارد یک 

 (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1468-2230.1953.tb02125.x) «اس .

 انود  اسوتاندارد و قورارداد الحواقی تمیوز قائول نشود        ةنمونو رارداد بایاری از حقوقدانان بی  قو 

اؤا واقعی  ای  اس   ه قرارداد الحاقی هموار  قورارداد   .(147و   145 :1398عهد و رس   قاسمی)

 ه قیم   االها ؤقطووع   ،های بزرگ ؤث ً در فرورگا  .(143و   142 :1395)ؤنافی  یا ناستاندارد 

و ناچارند یا اقدام بوه   رندبرای تغییر قیم   االها یا ررایط ؤعاؤله ندا یقدرتو ؤشتریان هیچ  اس 

قورارداد  »، قورارداد ؤنعقود  نووعی     ننود نظور   آن صرف تهیةخرید  االی ؤورد نظر خود  نند یا از 

اسوتاندارد اطو ق  ورد. در ؤقابول،      ةنمونو اؤا نباید به ای  نوع از قراردادها قورارداد   .اس « الحاقی

طرفی  به  ةرابطند و ا زنجود دارد  ه طرفی  قرارداد استاندارد دارای قدر  اقتاادی ؤتواؤواردی و

                                                                                                                                                       
زیرا رروط و ؤفاد آن بوه طورف ؤقابول     .اند ا برگزید ر« عقود تحمیلی»برخی از حقوقدانان برای ای  قراردادها نام . 1

« عقوود تاوویبی  »گروهوی دیگور آن را    .(90 :1377رود و او ؤجبور به پوایر  آن اسو  )روهیدی     تحمیل ؤی

 .(546 :1372)جعفری لنگرودی   ندچون رخص یا باید آن را تاویب  ند یا به طور  لی رد  .اند خواند 
2. take it or leave it 
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دهنود   اؤا ترجیح ؤی  ند؛خود را به طرف دیگر تحمیل  ةارادبتواند  ها آنای نیا   ه یکی از  گونه

ؤعاؤله استفاد  استاندارد از فرم ای  نوع قراردادها برای  ةنموناستفاد  از ؤزایای قراردادهای  دلیلبه 

ؤانند باویاری   ؛الحاقی نیاتند عطب بهاؤا  .توان ای  قبیل قراردادها را قرارداد استاندارد ناؤید  نند. ؤی

 رود. های اؤ ک انجام ؤی رد  توسط اتحادیه استاندارد  تهیه ةنموناز ؤعاؤ   ؤلکی  ه با فرم 

 تفسیر قراردادهای استاندارد ةشیو

 بوارة طووالنی در  ةؤواا ر از جمله اینکه نیازی بوه   ؛ؤزایای قابل توجهی دارند قراردادهای استاندارد

 زؤینوة در را ن ؤتعواؤ  و نیاز  ،ندا ساد  و غالباً بدون ابهام و جزء رروط قراردادی نیا ، دقیق جزء

رویروی  )  ننود  برطورف ؤوی  های تجاری در قراردادهوای ؤشوابه    اغلب قیود و رروط الزم و عرف

 نند  )در ؤواردی  ه قرارداد استاندارد  اؤا ؤشک تی نیز از حیث ا عمال نظرِ تنظیم .(69و   68 :1378

اسو (، روروط غیرؤناوفانه، تعوارض       ورد  یک طرف قرارداد با قدر  اقتاادی برتر تنظویم   را

 نندگان به رروط ؤفاّلِ ؤنودر  در   توجهی غالب ؤعاؤله ؤندرجا  استاندارد و ؤندرجا  ویژ ، بی

و  ؤوبهم در باویاری از ؤواقوع ایو  روروط      ،. همچنی  نند و ؤانند آن ایجاد ؤی ،راردادهاای  نوع ق

ایو    . گوا  نیوز  ها دروار اس   نند  از ؤحتوای آن ؤارف درک و دریاف ای  ه  به گونه ؛ندا پیچید 

گیرند و زؤان انعقاد و اؤضای قرارداد بوه طورف ؤعاؤلوه     در دسترس قرار نمی هنگام ؤاا ر  رروط

ؤکرر از رروط  ةاستفادویژ   های  ؤاائل، ب .(212و   211 :1397هی لال رمسو  )عادل دنرو ائه ؤیار

ی استاندارد ایجواد  ناعادالنه و غیرؤنافانه برای طرف ضعیف در قراردادها ی ه نتایج ،غیرؤنافانه

نجوا  آه را توا  گفت د، ؤشک   پیشبا توسل به قواعد تفایری ؤتعد ،د  ررا ناگزیر ها  دادگا  ند،  ؤی

هوا را   دادگا با تشریع قوانی  ؤختلف،  ،وادار  رد را  گاار قانون ةقوو ند  ن ه ؤمک  اس  برطرف 

های ضوعیف در ایو  نووع     و از طرف  نند عمال نندگان ا  تعدی تی در اعمال نظر تنظیمقادر سازد 

 . نندقراردادها حمای  

 هموة ؤشوتر ی  وه بورای تفاویر     قواعود  سوتناد بوه   ابر  ، ع و انگلاتان های دادگا ، از ای  جه 

تورجیح ؤنودرجا  ویوژ  بور ؤنودرجا        ةقاعود »روند، از قواعودی ؤاننود    ه ؤی ار گرفت قراردادها به

در  ،. همچنوی   ننود  ؤوی استفاد  رضا  قراردادهای استاندارد نیز برای تفایر ابهاؤا  و تعا« استاندارد

ای  رروط تراضوی   بارةدرن ؤتعاؤ آیا واقعاً   نندرور   ند ن ؤیسعی  ابتدا ،رروط غیرؤنافانه زؤینة
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نود از قواعودی   ا وط واقعاً ؤورد توافق قورار گرفتوه  در صورتی  ه ثاب  رود ای  رر و اند یا خیر  رد 

 ننود   ط استفاد  ؤیو ... برای تفایر ای  ررو له تفایر به زیان ؤتعهدٌ و  نند  تنظیم ؤانند تفایر به زیان

 رود   اروار  ای روروط  از اجور  هاتندگزاف و ناؤعقول  یادرد رروط  ؤعلوم رودچنانچه  و در پایان

بوه   17ها از قورن   که دادگا با وجود این ،البته باید خاطرنشان  رد نند.  ها را تعدیل ؤی یا آنخودداری 

ناوفانه و  با قراردادهای غیرؤ»ها  دادگا و ؤحدود برخورد ؤحتاطانه ، ندا  رد رروط غیرؤنافانه توجه 

گاار از طریق   ه عمدتاً در قالب قراردادهای استاندارد بروز نمود، باعث رد  ه قانون ،خ ف وجدان

ها اجاز  دهد  ه در ؤوارد ؤشخص از اجورای برخوی از روروط     انون دخال   رد  و به دادگا وضع ق

)رویروی  « قرار سوازند های دیگر عدال  را بر با تعدیل قرارداد یا رو غیرؤنافانه خودداری  رد  و 

 رود  سوعی  در آن  وه   ،1974 ننودگان، ؤاووب    قانون اعطای وام بوه ؤاورف   از جمله ؛(20 :1381

 ه در قریب به اتفواق ؤووارد    ،ؤناسبی برای ؤقابله با رروط گزاف در قراردادهای اعطای وام ؤقررا 

در صوورتی  وه    داد  روود یار ها اخت دادگا و به  رودتشریع  ،ندرو ؤیاستاندارد تنظیم  ةنموندر قالب 

هوا اقودام    آنتعودیل  به  دادندرروط و ؤندرجا  قرارداد اعطای وام را گزاف و غیرؤنافانه تشخیص 

نیز ضوابط و راهکارهوایی را بورای تعودیل     ،1977قراردادی، ؤاوب  ةغیرؤنافانقانون رروط .  نند

در  .دادارائوه  ولی  ئؤاو  ة نندؤحدود نندگان در قبال رروط  رروط غیرؤنافانه و حمای  از ؤارف

هوا   اعموال آن  ةنتیجو ؤحل اعمال بایاری از قواعد حقوقی اسو   وه   »حقیق ، قراردادهای استاندارد 

 .(8 :1396زاد   )سربازیان و رستم« تر قرارداد اس  حمای  از طرف ضعیف

گرفتوه   به  وار  انگلاتان ه در حقوق  ،قواعد ؤشترک و اختااصی تفایر قراردادهای استاندارد

برای تفایر ابهاؤوا   نیز قادرند های ایران  سازگارند. دادگا با ؤبانی حقوقی داخلی اغلب روند،  ؤی

تفاویر   ،و تعارضا  قراردادهای استاندارد از قواعد ترجیح ؤندرجا  ویژ  بر ؤندرجا  اسوتاندارد 

چنانچه به رروطی برخورنود   ؤاا .و ؤانند آن بهر  ببرند ،له  نند ، تفایر به زیان ؤتعهدٌ به زیان تنظیم

آیوا   وه   رووند رو  با ای  پرسش روبهؤمک  اس   ه با ؤوازی  عدال  و انااف سازگاری ندارند، 

غیرؤناوفانه  »ادعای  اب، هاتند ررایط عموؤی صح  عقود واجد  هبرخی از رروطی را توانند  ؤی

فقهوا و   .نود  نسود تعودیل   ر صول رورط بوه نظور ؤوی     ای  ه ؤخالف با ا یا به گونهلغو  نند  ،«بودن

حمایو    ةاندیش»یک سو  در .رو هاتند لف روبهبا ؤاالح ؤخت ؤشکلحقوقدانان در ؤواجهه با ای  
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از طرف ضعیف قرارداد و تضمی  حق جبران خاار  و زیان نواروای قربانیوان وجوود دارد و در    

بینوی ؤودیون و    شسوی دیگر آزادی و اؤنی  قراردادی، ؤ حظا  اقتاادی، احترام نهوادن بوه پوی   

ی ؤقررا  قوانونی احکوام فراگیور    در حال حاضر ،همچنی  .(133 :1395)ؤنافی « و غیرهم ،ؤتعهد

 نداد  اس . ؤشکلپاسد رورنی به ای  نیز قضایی  ةرویای  ؤوضوع ؤهم ندارند و  دربارة

قابلوه بوا   ؤ ةزؤینو گواار در   قانون تجار  الکترونیکی از ؤوارد ؤعدود رویکرد جدید قانون 46 ةؤاد

استفاد  از رروط قراردادیِ خ ف ؤقررا  ای  : »آؤد  اس  یادرد  ةؤاددر . رروط غیرؤنافانه اس 

در زبوان حقووقی،    .« ننود  ؤوسثر نیاو     غیرؤنافانه به ضرر ؤاورف  رروط فال و همچنی  اعمالِ 

دارد؟ بوه نظور    تأثیر در ای  ؤاد  چه ؤعنایی  اؤا عدم .صح  و عدم نفوذ رور  اس  و ؤفاهیم بط ن

ایجواد اعتمواد   از جملوه  و روح حا م بر قانون تجار  الکترونیکی، رسد با توجه به اهداف تقنینی  ؤی

عودم توأثیر در ایو  ؤواد  را بوه      »، بتوان ها و حمای  از آن  نندگان ؤحاوال  الکترونیکی ؤارفدر 

 ة ننود  ؤاورف یعنی صرفاً  ؛(291 :1392پور  ) اظم« گاار تعبیر  رد نوعی بط ن نابی آن از نظر قانون

اؤکان یا عدم اؤکوان سورای    با ای  حال، ررط غیرؤنافانه استناد  ند. اعتباری  تواند به بی ؤتضرر ؤی

ای  قاعود    ةتوسععدم اؤکان  و اس ؤورد تردید  رد  بهدر سایر قراردادها حکم آن به ؤوارد ؤشابه 

د  ناچار به تفایر ؤضیّق و ؤحدود ای  ؤواد  و حکوم   به دو دلیل عم»و  به سایر قراردادها ترجیح دارد

. (29 :1394زاد  و احمودی   تقی)« بارد باریم. دلیل نخا  ؤ حظا  و اصول  لی حقوقی ؤی آن ؤی

لوزوم،   ةقاعود طورفی ،   ةاراداصل آزادی قراردادها، اصول حا میو    توجه به با در حقوق ایران  چون

 دلیل دوم: ؤ حظا  غیرحقووقی » .ندرو ؤیؤعتبر تلقی  تاًقاعد و ... رروط غیرؤنافانه ،صح  ةقاعد

نود و  ا ها  ه اغلب طرف ضعیف  نندگان خدؤا  الکترونیکی و حمای  از آن از جمله تشویق ؤارف

سوایر قراردادهوا    ةغیرؤناوفان برای رروط  46 ةؤادتوان از  نمی روح حا م بر قراردادهای الکترونیکی

 .(30 و 29 :1394مدی زاد  و اح تقی« )وحد  ؤ ک گرف 

همچنی ، با توجه به اینکه در قراردادهای استاندارد از فرم نمونه برای تنظیم و انعقاد قراردادهوا  

ن ؤتعواؤ  نوع استفاد  از فرم و ؤداخ تی  ه  زؤینة ی ؤتعدد نیز درهاتفایر ؤشکل، درو ؤیاستفاد  

  اس . یکی از ایو  ؤوضووعا  ؤهوم  وه     ایجاد رد  نند ؤیهایی از آن  برای تکمیل یا تغییر بخش

رود  لما  و عباراتی اسو   وه    بدان پرداخته ؤی نورتارو در ای   خود فروعاتی را به دنبال دارد
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ای را بورای   قواعد تفاویری ویوژ     هروند  یا از آن حاف ؤیقرارداد استاندارد الحاق  ةنمونبه فرم 

 طلبد. یا  ؤیدارد با ای  الحاقا  و حافحل تعارضا  ؤت  استان

 الحاقات در قراردادهای استاندارد

قیوود و روروط الزم در     ننود( هموة   ؤیادعا )یا  ندور  استاندارد ؤی ةنمون نندگان قراردادهای  تنظیم

در فورم   ،تندهای تجاری ؤربوط به آن نوع ؤعاؤله هاو  ای از عرف  ه غالباً ؤجموعه ،اؤ   ؤشابه راؤع

بوه  ن ؤتعواؤ  هایی از فرم باید خالی بارد توا   اؤا بدیهی اس   ه بخش ند. نبینی  استاندارد پیش ةنمون

به عنوان یک ؤندرجه در ذیول   ،بینی نشد  اس  ونه پیشیا قیدی را  ه در فرم نم  ننددلخوا  آن را پر 

. همچنوی  ؤمکو  اسو  بخواهنود فهرسوتی از       ننود حاریه یا ظهر سند، به قرارداد اضوافه   یا قرارداد

. ای  اختیارا  حدوث تعارضواتی را بوا   ند ن  را به عنوان ضمیمه به قرارداد خود الحاق رروط دلخوا

 ها هم  گمارد. سازد  ه دادرس باید به تفایر آن ؤیؤندرجا  چاپی استاندارد ؤحتمل 

 1تعارض شروط ضمیمه و مندرجات چاپی استاندارد

 ه گواهی بوه    ،. ای  رروطند نفه ای به قرارداد استاندارد اضا رروط ضمیمه نؤتعاؤ ؤمک  اس  

نخاو    ةرویو در  .دروو  ؤوی الحواق   به دو ریو  به قرارداد ،رود اط ق ؤی« ؤندرجا  ویژ »ها  آن

ؤانند ررایط فاود   ،ای  ؤوضوع  ه برخی از رروط ةؤ حظ نندگان قراردادهای استاندارد با  تنظیم

 ندروو  ؤوی به صور  یکاان تکرار ه در ؤعاؤ   ؤختلف ،عقد ةخاتمیا چگونگی داوری  یا قرارداد

 ه اختااص به قرارداد خاصی ندارد تهیه و به قراردادهای ؤختلوف  رروط را ای  نوع فهرستی از 

 وه بوه انوواع ؤختلفوی از قراردادهوا از جملوه قراردادهوای         ،ررایط عموؤی پیموان  . نند ؤیالحاق 

ای  رروط  ةزؤراز  درو ها ؤی ناؤه هیا رروط ؤفالی  ه پیوس  انواع بیم ،درو ؤیپیمانکاری الحاق 

بخواهنود روروط   ن ؤتعاؤ ؤمک  اس   دوم حی  انعقاد قرارداد استاندارد ةریودر  .هاتندمه یضم

رروط ضومیمه  . ند ن الحاق خودبه طور خاص )چاپی یا تحریری( تهیه و به قرارداد  ای را ضمیمه

فورم  در ؤوواردی بوا ؤنودرجا     اسو    ؤمک   ه ؤورد توافق قرار گیرددو ریو  یک از ای  به هر 

 استاندارد تعارض پیدا  ند. ةنموناصلی قرارداد 

                                                                                                                                                       
1. standard printed conditions and special conditions 
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تووان در   نموی  ندرو ؤیبه قرارداد استاندارد الحاق  نخا  ةریوحالتی  ه رروط ضمیمه به  در

چوون هوم ؤوت      .ها قائول رود   حال  تعارض رروط ضمیمه با ؤت  اصلی ترجیحی بی  یکی از آن

از  و بوود   رود   طراحی و ازقبل نشد  ؤاا ر  و رد  تایپ ازپیشرروط ضمیمه  قرارداد استاندارد هم

در زؤان ن ؤتعاؤ  ،. به عبار  دیگرها وجود ندارد ند و ترجیحی بی  آنا تراضی یکاان ةنحوحیث 

هوا تودوی     ند  ه سابق بور تراضوی آن  ا ای ؤواجه اؤضای قرارداد با یک ؤت  اصلی و رروط ضمیمه

بدون نیاز به ؤواا ر   د و غالباً نیز نگیر ها قرار ؤی های چاپی در اختیار آن ر  فرمو به صو دنرو ؤی

تووان گفو     نموی  ،بنوابرای   رووند.  آن اؤضا ؤی ةضمیمجزء ؤندرجا  قرارداد اصلی و  جزء بارةدر

ؤا در وضعیتی ا .اند یا رروط ضمیمه ن به رروط ؤندر  در قرارداد اصلی بیشتر توجه دارتهؤتعاؤ 

 بوارة هوایی را در  توان تفاو  ؤی اند دوم به قرارداد استاندارد الحاق رد  ةریوندرجا  ویژ  به  ه ؤ

در ای  حالو  غالبواً   ه استنباط  رد. یمؤندرجا  قرارداد اصلی و رروط ضم زؤینةتراضی در  ةنحو

و اؤا روروط ضومیمه پوس از ؤواا ر       رود. جزء ؤندرجا  چاپی استاندارد ؤاا ر  نمی جزءدربارة 

اینجاسو   وه   ند. روو  به قرارداد الحاق و سپس اؤضا ؤیو  جزئیا  آن تهیه بارةل تراضی درحاو

و ای  تعارض قابل رفع  اگر بی  ؤت  اصلی قرارداد استاندارد و رروط ضمیمه تعارض حادث رود

 تفایری، رروط ضمیمه )ؤندرجا  ویژ ( باید ترجیح داد  روند. ةقاعدبر اساس یک ، نبارد

 گردد: ی  قاعد  به دو قاعد  دیگر برؤیؤبنای ا

 ه از قرائ  و عورف  »رود  ظهور در یک ؤفهوم به اوضاع و احوالی گفته ؤیالف( ظهور عرفی: 

رود و دلیل قطعی بور حجیو  آن نبوود  و بوه آن ظهوور       .. فهمید  ؤی.و عاد  و ریوع و غلبه و 

 .(87 :1390)فهیمی و زنودو یلی  « درو عرفی غیرؤاتند به دلیل ررعی یا ظاهر حال نیز اط ق ؤی

در ؤوارد تعارض بوی  ؤنودرجا     .اس ظهور عرفی در ؤوارد فقدان دلیل ررعی یا قانونی حج  

توجوه  بیشتر به ؤطوالبی  ن ؤتعاؤ استاندارد ظاهر بر ای  اس   ه چاپی رروط ضمیمه و ؤندرجا  

ؤطالبی  ه ؤمک  اس  در ؤوت   نه اند  د  رقرارداد به ؤت  اضافه   ه هنگام انعقاد و اؤضایاند    رد

دقیوق   ةؤطالعو از ن ؤتعاؤ  احتمال دارد بینی و چاپ رد  بارد و رد  و استاندارد پیش طراحی ازقبل

 ،با توجه به فقدان ؤانع رورعی و قوانونی   ،ظهور عرفیبارند. ای  د   رو جزئی ای  رروط غفل  

 سازگاری دارد. نیز حقوق داخلی و با ؤبانی اس حج  
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 روروط ضومیمه  جزء  جزء بارةدرن ؤتعاؤ  ه  فرض بر ای  اس  1رد : ب( تقدم رروط ؤاا ر 

 هموة  دربارةن اؤتعاقد ةؤاا راؤا فرض  .اند د  را را به قرارداد خود الحاق ه و سپس آن  رد ؤاا ر  

ر اس  و در زؤان تعارض رروط ضمیمه با ؤت  چواپی  ت فا  قرارداد استاندارد فرضی ضعیؤندرج

تووان   . بوه هور حوال، ؤوی    د ور ط ضمیمه رفع توان تقابل ای  دو فرض را به نفع ررو ستاندارد ؤیا

اند  ی  ه خود به قرارداد اضافه  رد طدر زؤان تنظیم و اؤضای قرارداد به ررون اؤتعاقدپایرف   ه 

یوز  رود  را ن  تقودم روروط ؤواا ر     ةقاعود اند.  رد  توجه دارته تهیه چاپی ازپیش بیش از ؤندرجا 

ؤابوق به ؤاا ر  بودن رروط ضمیمه از نظر ظهور  . چونظهور دانا  ةقاعدتوان از فروعا   ؤی

 اس .استاندارد  ةنمونؤندرجا  فرم  همةتر از ؤابوق به ؤاا ر  بودن  عرفی قوی

بوا   وه بررومرد  رود،    ؤندرجا  استاندارد، با توجه به ؤبانی آن  رتقدم رروط ضمیمه ب ةقاعد

  ورد  قضایی انگلاتان نیز در دعاوی فراوان ای  قاعد  را تأیید  ةرویگاری دارد. حقوق داخلی ساز

ی ادر یوک دعوو   4به طرفیو  فورنچ   3ی روبرتاونادر دعو 2گ سی.جی.وچنان  ه لرد النبور ؛اس 

تعوارض  استاندارد بود و ؤیان ؤت  اصلی و روروط ضومیمه    ةبیم ه ؤوضوع آن یک قرارداد  ،ؤدنی

؛ اسناد وجود دارد سایرای بی  اسناد بیمه و  تفاو  عمد در ای  ؤورد » :م  رداع حادث رد  بود، 

و ؤعنا اند  لشکلا تغییرناپایر و ؤتحد  ،چاپی ها،آن لما   قام  اعظم در اسناد بیمه، بدی  نحو  ه 

به سند چاپی وسیلة ؤتعاقدان و قامتی دیگر  ه ؤشتمل بر  لماتی اس   ه به  و ؤفهوم ثابتی دارند

بوه  اگر تردید ؤتعارفی در خاوص ؤفهوم و ؤعنی  ل قرارداد وجود داروته بارود،    اند. لحاق رد ا

بیشوتری ناوب  بوه عبوارا  چواپی داد        گوااری تأثیربه وسیله ؤتعاؤلی  الحاق رود ،    لماتی  ه 

بورای  ن ؤتعواؤ   ةوسیل ه به  زبان آنی و اوضاع و احوالی هاتندالحاقی،  لما     چون .رود ؤی

ای هاتند  وه در   رکل عموؤی اتخاذرد  ،اند و عبارا  چاپی بیان ؤعنی ؤورد نظرران انتخاب رد 

 ،همچنوی   (.Lewison 1997: 250) «رونود.  به  ار ؤوی   یکاانبه صور  ررایط و ؤوضوعا  ؤشابه 

د و چاپی از قراردا ةؤقرردر رفع تعارض بی  یک  6الآتینوپروند    در ا همی  رویکردب 5.ؤو اتا جی
                                                                                                                                                       
1. rule of precedence of negotiated terms 

2. Ellenborough C.J. 

3. Robertson 

4. French 
5. Mocatta J. 

6.  Athinoula 
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رورط   ه  درحالی ؛ای تایپی اس  ؤقرر  18 رمارةررط » :اع م  رد آن ةضمیمتایپی در  ةؤقرریک 

 داروته  وجوود )توایپی و چواپی( تعوارض     ررط ه ؤیان دو  و هنگاؤیاس  ررطی چاپی  8 رمارة

 (.Lewison 1997: 251) «.ترجیح دارد پیتای اس   ه ررط آرکاربارد  

 ت چاپی استانداردتعارض عبارات خطی و مندرجا

رسند  ه در ؤندرجا  چاپی اسوتاندارد   حی  ؤاا را  به توافقاتی ؤین ؤتعاؤ در بایاری از ؤواقع 

تفاو  یوا احیانواً تعوارض دارد. ایو  قیوود و روروط         لیا یا  یا جزئدر  ها با آنندارد یا وجود 

اگر ایو  ؤحول ؤخاووص     . گاهی نیزرود ؤیقید « توضیحا »در ؤحلی با عنوان ؤعموالً اختیاری 

سوند قورارداد یوا ظهور آن ؤونعکس       ةحاروی یا  افی نبارد، عبارا  الحواقی در   بارد وجود ندارته

رد ( و چواپی در قراردادهوایی  وه ؤنودرجا       رد  )یا تایپ تعارض بی  ؤندرجا  نورته .درو ؤی

ری ؤهمی اس   وه  از ؤاائل تفایدهد  اندارد )نمونه( را تشکیل ؤیچاپی بخشی از یک قرارداد است

 د.روتوجه بدان  دبایایر قراردادهای استاندارد در تف

یوک   ؤنزلوة بوه   قورارداد تفایر  ةقاعدقرارداد )یا وحد  اجزای یکپارچه بودن  ةقاعدبر اساس 

اصل بر ای  اس   ه طرفی  از به  ار بردن اجزای ؤتعارض در قراردادی واحود خوودداری   » 1( ل

ؤحتویا  سند قرارداد، اعوم از چواپی و    همة ،بنابرای  .(205 :1391ؤوسوی و همکاران « ) نند ؤی

چاپی یا خطوی بوودن یوا ؤقودم و      ةبهانتوان به  از اعتبار و ارز  یکاان برخوردارند و نمی ،خطی

تفایری  ه ؤنجور بوه ابطوال    »و د رها قائل  آن برایاوتی ر بودن ؤندرجا  ارز  و اعتبار ؤتفؤسخّ

نها در صورتی ؤمک  اس   ه را  دیگری برای رفع ابهام از قرارداد وجود بخشی از قرارداد گردد ت

بورای  » ی نیز بر ای  باورنود  وه  انگلیا دانانحقوق .(207 :1391)ؤوسوی و همکاران « ندارته بارد

 ؛داد در نظور گرفتوه روود   ررسیدن به تفایری صحیح از یک سند یک ررط نباید جدا از  لی  قرا

 : ننود  همچنی  تأ ید ؤوی  .(Lewison 1997: 156)« دروی یک سند ارزیابی بلکه باید در ؤفهوم  ل

د و بوا هویچ     روتا جایی  ه ؤمک  اس  تأثیر داداجزای آن  ةهمباید به برای تفایر یک قرارداد »

 :Lewison 1997)« یک جزء غیر ارآؤد یوا اضوافی برخوورد روود     ؤثابةقامتی از قرارداد نباید به 

اصول  105 ةؤاد 5بند در چنان  ه  ؛اند د  ربه ای  ؤهم تاریح خارجی نیز را  قوانی  و ؤقر .(161
                                                                                                                                                       
1. construing the contract as a whole 
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« ند.رو اند تفایر ؤی رروط در پرتو  ل قراردادی  ه در آن به  ار رفته: »آؤد  اس حقوق اروپایی 

اروکال در    رد.بنابرای ، هموار  باید ت    رد تعارض بی  ؤندرجا  چاپی و تحریررد  را رفع 

را برطرف  رد و رفع تعارض بودون   یادرد درجا  رود  ه نتوان تعارض بی  ؤن ث ؤیجایی حاد

 پایر نبارد. ها اؤکان آنؤلغی  ردن  ؤتعارض یا  ةؤقررترجیح یکی از دو 

 توان ؤتوسل رد: برای حل ای  ارکال به سه ریو  ؤی

در نظور  « م العود »ؤتعارض ؤنتفوی و   ةؤندرجهر دو « تعارض و تااقط» ةقاعدبر اساس  الف(

 هموة  نند اصل بر ای  اس   ه  ؤی ؤنعقدقراردادی را ن ؤتعاؤ وقتی  ه با ای  ؤبنا  ؛دنرو گرفته ؤی

پس دلیلی وجود ندارد  ه بتوان بخشوی   . نند ها تراضی ؤی آن بارةو سپس در ؤندرجا  را ارزیابی

ی از دو عبوار  برگزیود    اگر یک» زیرا .از قرارداد را بر قام  دیگری از همان قرارداد ترجیح داد

)رویری و  « توانند بواقی بماننود   رود، ترجیح ب ؤرجّح اس   ه خ ف عقل اس  و هر دو نیز نمی

یکپارچه بوودن   ةقاعد»هرچند با ؤبانی و قواعد اولیه، از جمله  ،ای  استدالل .(181 :1394همکاران 

توان تاور  رد دو ؤوضووع   ؤیروس   ه چگونه  ی روبهبا ای  ارکال جدّ ،سازگار اس  ،«قرارداد

تراضوی بور دو اؤور     زیورا ؟ گیردقرار ن ؤتعاؤ قاد  ةدایردر  اس ها ناؤمک   ؤتعارض  ه جمع آن

و اگور نتووان رفوع     یاو  نقابل تاوور  به لحاظ ؤنطقی ها قابل رفع نبارد  ؤتعارض  ه تعارض آن

اسو  ابوزاری بورای    بلکوه ؤمکو     ؛نیا تعارض ؤ بر اؤورن ؤتعاؤ تراضی  سبببه د  رتعارض 

تعارض و تااقط در ؤوواردی اجورا    ةقاعد ،. بنابرای نبارددر اختیار ن ؤتعاؤ  شف تراضی واقعی 

 .ای بر ترجیح یکوی از دو ؤتعوارض نتووان یافو      یا قرینه ه تعارض واقعی در ؤیان بارد د رو ؤی

 تااقط وجود ندارد.اگر بتوان ترجیحی در یکی از عبارا  ؤتعارض پیدا  رد، دلیلی برای  وگرنه

ؤتعارض اولیوه تورجیح    ةدرجبر ؤنرا ؤتعارض ثانویه  ةؤندرج ؤمک  اس  بتوان گف  بایدب( 

ن ؤتعواؤ  وقتوی  جدید بارد.  ةارادسابق با اع م  ةارادتواند ظهور عرفی لغو  ؤبنای ای  نظر ؤی. داد

 ننود و سوپس در سوطور     توافوق ؤوی   ، ه در ابتدای قرارداد آؤد  ،ؤث ً بر یک ررط چاپی یا خطی

سوابق تعوارض اساسوی     ةؤندرج نند  ه با  ی یا خطی را به قرارداد الحاق ؤیای چاپ بعدی ؤندرجه

واقعوی طورفی     ةاراد. ای  نظریه از جه  اینکه به اند د  راولیه عدول  ةؤندرجاز  ،دارد، در حقیق 

ی ؤا با ای  ارکال جودّ ا .س ؤطلوب ا بینی را ؤ ک عمل قرار دهد واقع  ند ؤیتوجه دارد و سعی 
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ن قوائ  و  نیا سابق در دس   ةؤندرجاز ن ؤتعاؤ روس   ه دلیلی ؤنطقی بر پایر  عدول  روبه

و دلیل آن نیز ای  اس   ه به هور    نند نند  بر چگونگی و چرایی آن بیان  توانند توجیهی قانع نمی

رو هاوتند و در حقیقو  بوا     قرارداد روبه نند با  ل  در زؤانی  ه قرارداد را اؤضا ؤین ؤتعاؤ حال 

اگر واقعاً قاد عودول از بخشوی از    ،بنابرای  گاارند. ؤیؤحتویا  سند صحه  همةاؤضا ذیل آن بر 

 . نندقرارداد را دارند، باید آن را حاف یا بدان تاریح 

ی د، دیودگا  دیگور  ن ن تئوری تأ ید ؤی ؤوضوعا  ه بیشتر بر  ،های پیشی   ( برخ ف دیدگا 

بایاری از انواع قراردادهوای   ه وجود دارد  ه ؤبتنی بر واقعیا  عملی اس . صدها سال اس  نیز 

خاووص در ؤعواؤ      به ،اند. در دنیای پررتاب  نونی ارکال استاندارد درآؤد ؤدنی و تجاری به 

بوه هموان   اؤ   را دقیقواً   نند  لما  چاپی را تغییر دهند و ؤعو  ؤکرراً غفل  ؤین ؤتعاؤ  تجاری،

بینی فرم چاپی به ای  ؤقاوود بوود  اسو  توا      پیشاند.  صورتی درآورند  ه قاد انعقاد آن را  رد 

 وه روروط    درحوالی  ؛اند، دربرگیورد   ه در ررایط ؤتفاو  ؤنعقد رد  ،اتعداد  ثیری از قراردادها ر

اوضواع و احووالی،   در چنوی    گیرنود.  در قراردادهای ؤعینی ؤورد توافق قرار ؤیرد  یا تایپی  تحریر

بوه برخوی ؤنودرجا      ،غیرؤتخاص و عادین اؤتعاقدخاوص  به، ناؤتعاقدرود  ه  بارها دید  ؤی

 نند و بر اساس توافقا  اولیه و بر حاوب ضوروریاتی  وه     چاپی به طور  افی و عمیق توجه نمی

اسو  بوا    ؤمکو   نند  ه بعضاً  دهند رروط و ؤندرجاتی را به قرارداد چاپی اضافه ؤی تشخیص ؤی

 ه ؤبنای عملی و  اربردی دارد و با اسوتنباط اهول    ،ای  قرینه .رروط چاپی سازگاری ندارته بارد

ی بور روروط چواپی     ند  ه روروط تحریررود  و توایپ    رود، حکم ؤی عرف نیز تأیید و تقوی  ؤی

 ترجیح داد  روند.

را تأیید  رد. به هر ا  سوم دیدگ گانه توان با توجه به ؤبانی نظریا  سه در یک ارزیابی دقیق، ؤی

اؤوا    ننود. ؤنودرجا  چواپی غفلو     از برخوی  ن اؤتعاقود  وه   اؤ ً ؤنطقی اس   ای  احتمالحال، 

ه قورارداد   وه خوود بو    ،توان پایرف   ه از ؤفاد ؤندرجا  و رروط الحواقیِ خطوی یوا توایپی     نمی

 ةؤواا ر ن حضوور و  بارند. رروط و ؤنودرجا  چواپی بودو   د   رغفل   ،اند د  راستاندارد الحاق 

بینی و  اؤا قطعاً رروط تایپی یا خطی بر اساس توافق و تراضی ایشان پیش .طرفی  تنظیم رد  اس 

بر ؤندرجا  الحاقیِ خطی یا تایپی توافق ن اؤتعاقداس   ه بگوییم  نیپایرفت . پس،اس د  ردر  
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نباط بر ت   برای احراز ای  است اند. ندارتهتوجه اند و به رروط و ؤندرجا  چاپی ؤتعارض   رد 

تفاویر  در »  ه رسال  اصلی تفایر قرارداد اس . بدیهی اسو   اس ؤبتنی ن اؤتعاقدقاد ؤشترک 

جوو  ورد. بودی  ؤنظوور     و طورف را جاو    ؤشترک و تراضی دو ةارادجایی  ه اؤکان دارد  باید تا

ؤتعارف وقتوی   زیرا اناان ؤعقول و .های ظاهری را باید زدود و قاد واقعی را آرکار  رد تعارض

ؤقاود او را  پس باید .ؤعقولی دارد ةخواست ند و  گویی نمی رود تناقض  ه طرف قرارداد واقع ؤی

د بور  عوام، ؤقیّو   های خواص بور   بدی  ؤنظور عبار . ظاهر ؤتعارض استخرا   رد هب از یک قرارداد 

اند بور   آؤد  صور  نورته دره  ه ب یالفاظها و  و  لمه ،نویس بر چاپی ؤجمل، دس    برؤطلق، ؤبیّ

 .(64 :1376زاد   )قاسم« اس  تاویرها  ه حال   لی دارند ؤقدم

 البته برای تکمیل نتیجه چند نکته را باید افزود:

تفاو  در انداز  یا برجاته بودن فون   لما  در زؤان حدوث تعارض اهمیتی نودارد و   الف(

 ونی ناب  به هم ندارند. چو های چاپ یا تحریر ترجیح ال های ؤتفاو  و ح  لما  دارای فون 

انود   یور  ورد   تر چاپ یا تایپ یا تحر تر یا برجاته با فون  درر  را آنچهن ؤتعاؤ گف  توان  نمی

تراضوی   انود  د  ور تایوپ یوا تحریور     ا حال  عادیتر و ب آنچه با فون  ریز بارةدراند و  هدارتقاد 

توانود ثابو   نود  وه برخوی       جاته بودن فون   لما  حدا ثر ؤیبر . تفاو  در انداز  یااند نکرد 

 اند. یشتری ناب  به سایر عبارا  دارتهاهمی  بن ؤتعاؤ  لما  و عبارا  برای 

تحریررد  )یا تایپی( تورجیح دارد، ایو     ةؤندرجپی بر چا ةؤندرجررط رد  بارد  ه  اگرب( 

ترام به قاد ؤشترک طورفی  چنوی  اسوتنباطی را    احلزوم اصل آزادی اراد  و  رود. قاعد  اجرا نمی

  ند. تأیید ؤی

ایران نیاؤد   ةؤوضوعند به صور  صریح در حقوق هرچ ،ترجیح عبارا  خطی بر چاپی ةقاعد

، 183چنوان  وه ؤفواد و ؤفهووم ؤوواد       ؛د راستنباط  توان آن را از ؤجموع ؤقررا  قانونی ؤی ،اس 

و لوزوم   ،تعهد توسط طرفی « ؤورد قبول بودن»   قاد،قانون ؤدنی بر لزوم وحد 194 ،191، 190

تأ یود   یادرود  قوانون   184 ةؤواد دارد و  تاریحانطباق عقد و ؤندرجا  آن بر قاد واقعی طرفی  

نمایند باید ؤوافق  ؤعاؤله ؤی یانشاآن  ةوسیلبه ن ؤتعاؤ الفاظ و ارارا  و اعمال دیگر  ه » ند  ؤی
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آن را داروته   یانشوا ن عقدی را قبول  ند  ه طرف دیگر قاد به نحوی  ه احد طرفی  هما ،بارد

 .اس و بدیهی اس  لزوم وحد  قاد بر قیود و رروط عقد نیز جاری ...« اس  

 ة  سو  ةپرونود در  ؤوث ً  ؛به ایو  قاعود  دیود  رود  اسو      هایی  قضایی ایران گرایش ةرویدر 

به طرفی  خوانم   .اهلل ع آقای اؤانی ارهرستان بورهر )دعوسابق سوم دادگا  عموؤی  ةرعب 437/79

عوادی   ةناؤ بیعالزام به تنظیم سند رسمی ؤلک غیرؤنقول به استناد یک فقر   ةخواستبه  .فرنگیس ک

ؤطابق قام  خطوی  » : ردیکی از دفاعیا  خود بیان تنظیمی در یک فرم نمونه( و یل خواند  در 

بارد  اند و چون ای  ررط بدون ؤد  ؤی استنادی، طرفی  برای خود حق فاد قائل گردید ناؤة  بیع

و یل خواهان بوه   «قانون ؤدنی بود  و هم ررط و هم ؤعاؤله باطل اس . 401ؤادة خ ف ؤقررا  

 لیوة  ناؤه،  به ؤوجب فرازی از قام  چاپی بیع»: گف  دفاعدر و   رد قام  چاپی قرارداد استناد

نظور   گردد و صورف  قانون ؤدنی نمی 401 ؤادةلاا ؤورد ؤشمول . خیارا  صراحتاً اسقاط رد  اس 

از خطی یا چاپی بودن ؤحتویا  سند اؤضای طرفی  به ؤعنی قبوول تمواؤی ؤنودرجا  و ؤضواؤی      

 لیة ای بر اناراف از آن یاف  رود و در ؤوضوع سند ابرازی اسقاط  ؤگر اینکه قرینه؛ بارد سند ؤی

بارود  وه بوا     ؤقابل آن یک فرع ؤی خیارا  یک اصل  لی برای طرفی  بود  و تعیی  حق فاد در

دفاعیا  و یل خوانود    81/1484 ةدادناؤدادگا  بدوی در  «فرض اسقاط اصل فرع نیز ؤنتفی اس .

ادعای بط ن ؤعاؤله به دلیل عدم قید ؤد  رورط  » :اع م  ردرا پایرف  و در بخشی از رأی خود 

... اسوقاط  ’  قرارداد بودی  رورح  وه    چرا ه با توجه به دقیق عبار  ؤت. بارد خیار قابل توجه ؤی

خیارا  از طرفی  رد  ... توضیح آنکه هر یک از طرفی  فاد ای  ؤعاؤله  نند الوزام بوه پرداخو     

 بارود  ریال ؤوی  10000000ؤیلیون توؤان  ه ؤعادل  بارد. حق فاد ؤبلغ یک ؤیلیون ریال ؤی ؤبلغ د 

رسد و قرائنوی   و غیرقابل بحث به نظر ؤی طرفی  ؤبنی بر جعل خیار ررط آرکارارادة واضحة  ‘...

ؤیلیون ریال و تکرار ؤوضوع با عبوار  خطوی    نظیر خط زدن عبار  یکادهزار توؤان و الحاق د 

ؤشوترک  ارادة  وه   دهود  نشان ؤی ‘بارد ریال ؤی 10000000ؤیلیون توؤان  ه ؤعادل  حق فاد یک’

خیوارا    لیة اسقاط ’ار   وتا  چاپی طرفی  به ایجاد خیار فاد تعلق گرفته اس  و طرفی  به عب

 وه اغلوب بور روی فورم      ع و  در ؤعاؤ   ؤتداول اؤوروزی  هاند. ب توجهی ندارته ‘از طرفی  رد 

ؤاائل دلخوا  خود را غالباً به صور  خطی بر ؤوت  قورارداد اضوافه    ؤتعاقدان گیرد  چاپی انجام ؤی
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کاان دانا . ؤضافاً بر فرض اعتقواد بوه   نباید خطوط چاپی و خطی را از حیث ارز  ی .نمایند ؤی

برابری ؤندرجا  سند )چاپی و خطی( و فرض آگاهی طرفی  از تماؤی ؤحتویا  ؤت  قرارداد بواز  

خیارا  و جعل خیار فاد( را بدی  گونوه تفاویر نموود  وه       لیة توان ای  تعارض )اسقاط  هم ؤی

حق فاد ؤبلوغ  ’و تأ ید و در  عبار  ؤیلیون ریال جزای ررط در ؤت  قرارداد  طرفی  با الحاق د 

خیارا  دیگر را اسقاط و اقدام به  لیة در واقع  ‘بارد ریال ؤی 10000000ؤیلیون توؤان ؤعادل  یک

اند. بنا به ؤراتب جعل خیار ررط ؤحقق و با توجه به عدم رعای  ؤقوررا    جعل خیار ررط نمود 

قانون ؤدنی( و چون بیع  410ؤادة د )ؤنطوق بار خیار ررط )عدم قید ؤد ( ؤعاؤله اساساً باطل ؤی

را بوه اجورای ؤفواد آن    ؤتعاؤ ن قانون ؤدنی( به طریق اولی  365ؤادة فاسد اثری در تملک ندارد )

رود  ه دادگا  بودوی اجمواالً    ؤ حظه ؤی 1.«قانون ؤدنی( 220ؤادة نماید. )ؤفهوم ؤخالف  ؤلزم نمی

و بدی  اس  خیارا  در یک ؤعاؤله قابل جمع  ة افاط جعل خیار فاد و اسق .1دو استدالل دارد: 

بینوی ایو     بر فرض  ه پیش .2 ؛خیارا  به جز ررط خیار فاد اسقاط رد  اس  ة لیؤعناس   ه 

 دو ررط قابل جمع نبارند، عبار  خطی باید بر عبار  چاپی ترجیح یابد.

ا ای  دو استدالل ؤخالف  ب 83/555 ةدادناؤاول دادگا  تجدیدنظر استان بورهر به ؤوجب  ةرعب

خیارا  به عمول آؤود  و در    افة ؤابی ، از طرفی  اسقاط  به ؤوجب ؤت  قرارداد فی»...   رد  اس :

ارادة توان بندهای بعدی قرارداد را ناسد بندهای قبلی آن دانا  و ؤ ک احراز  چنی  ؤواردی نمی

خیوار رورط    ،استنادی طرفی ، اصوالًاؤة ن ؤبایعهبارد ... در  بایع و ؤشتری ؤیانشای طرفی  و قاد 

زیورا ؤقوررا  ؤوضووع     .بینی نشد  اس  تا عدم قید ؤد  خیار ررط ؤورد لحاظ واقع گوردد  پیش

تنهایی یا برای بایع و ؤشتری  قانون ؤدنی ناظر به ؤواردی اس   ه برای بایع یا ؤشتری به 401ؤادة 

ؤبلغ حق  را دارند و با ای  وصف صرف پیش اختیار فاد بیع .بینی رود هم بدون قید ؤد  پیش با

ؤیلیوون   فاد ناظر به اینکه طرفی  اختیار فاد دارند نبود  و ... صرفاً قید رد  حق فاد ؤبلغ یوک 

ها برای فاد قرارداد بیع حق فاد قید  بینی اختیار طرفی  یا یکی از آن بارد  ه بدون پیش ریال ؤی

تووان   بوا  موی دقو  ؤوی     «بارود.  قانون ؤدنی ؤوی  401ؤادة گردید  و ؤوضوع ؤنارف از ؤقررا  

بدیهی  . وگرنهاستنباط  رد  ه دادگا  تجدیدنظر استان استداللی قوی در رد جعل خیار ررط ندارد

                                                                                                                                                       
 اس .  رد بورهر انشا سابق دادگا  عموؤی سوم  ةدوم ؤقاله در زؤان تادی رعب ةنویاند راای  رأی  .1
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 ؛بینوی خیوار رورط اسو      پویش  ةؤنزلو بینی ؤبلغی برای ا عمال فاود قورارداد قطعواً بوه      اس  پیش

  فاد ای  ؤعاؤله  نند الزام بوه پرداخو    توضیح آنکه هر یک از طرفی» خاوص عبار  صریح به

« بارود  ریال ؤی 10000000ؤیلیون توؤان  ه ؤعادل  بارد. حق فاد ؤبلغ یک ؤیلیون ریال ؤی ؤبلغ د 

رسد دادگا  تجدیدنظر اسوتان   . با ای  حال به نظر ؤیبرد ؤیبینی ررط خیار از بی   تردید را در پیش

« ر عبارا  چاپی در صور  عدم اؤکان رفوع تعوارض  لزوم ترجیح عبارا  خطی ب»تفایری  ةقاعد

تووان بنودهای بعودی قورارداد را      در چنی  ؤواردی نمی»و با قید عبار   نکرد را به طور قاطع رد 

ظاهراً تاور  رد  اس   ه عل  ترجیح عبار  خطی بر چواپی در  « ناسد بندهای قبلی آن دانا 

 چنی  نیا .  ه البته ؛رأی بدوی تأخیر و تقدیم عبارا  بود 

نوویس )یوا     های انگلاتان نیز به ای  استنباط روی آورد  و ؤکرراً روروط الحواقی دسو     دادگا 

بوه   2ی جوویی ادر دعوو  1لرد بلکبورن جوی.   چنان  ه ؛اند رد ( را بر رروط چاپی ترجیح داد  تایپ

موه بودون   ؤعمولی و ؤتداول در ؤوورد سوند بی   ةقاعد» :اع م  رد 3ریلم ؤاری  ةبیمطرفی  رر   

طور  ه ها  تفایر  نیم. سند بیموه فرؤوی چواپی اسو  بوا       تردید ای  اس   ه باید سند را همان

ای از  ؤجموعوه ؤثابة ای  ه به آن الحاق رد  اس  و باید  ل سند را با هم به  های تحریررد  بخش

های  م های تحریررد  و چاپی در نظر بگیریم. اگرچه سعی رد  استدالل رود نباید به قا قام 

  ه به صور  ؤتحدالشکل در اغلب اسناد بیمه وجود دارند، ،های چاپی تحریررد  ناب  به بخش

رویم. عبواراتی  وه بوه صوور  ویوژ  بوه        ها تفاو  قائل ؤی  نیم، بدون تردید بی  آن بیشتر توجه

یود  گرچوه نبا ؛ انود  بیشتر هماهنگ با چیزی اس   ه طرفی  قاد  رد طبع  بهرود  سندی الحاق ؤی

 (.Lewison 1997: 250-251) «.ها داد  نشود های دیگر ؤردود اع م رود یا تأثیری به آن قام 

بوه طرفیو  رور       5ؤحودود رنتوون  ولی  ئؤاو ی رر   با انیز در دعو 4لرد جنکینز ال.جی.

ؤمکو  اسو  در    ،رود، اؤا رد   ه به بارناؤه ؤنحار نمی اصلی رناخته» :اع م  رد 6تجاری رالمیرا

 ه راؤل ررایط  لوی   ،ؤندرجا  فرم چاپیا باط با بارناؤه ؤطرح رود ای  اس   ه اگر بارناؤه بارت
                                                                                                                                                       
1. Blackburn J. 

2. Joyee 

3. Realm Marine 

4. Jenkins L.J. 

5. Renton 

6. Palmyra 
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یا تایپ  نند و بی  ؤندرجاتی  ه بوه طوور   بنویاند ؤطالبی را در فرم ؤتعاقدان و رود ، ؤنعقد اس 

د یوا  هوا را ؤحودو   دادگا  آنرود، ویژ  ؤورد تراضی واقع رد  با ررایط چاپی سند تعارضی آرکار 

چاپی ناسازگار را تا حدی  ه ضروری اس  یا ؤمک  اس  بر ؤوضوع یا ؤندرجة  ند و  اص ح ؤی

 Lewison) «. نود  هدف اصلی قرارداد اثر بگاارد یا در تناقض تام با آن بارد به طور  اؤول رد ؤوی  

1997: 163). 

ایو    2فی  بَنود به طر 1ؤحدود نیو اسل اس یکالیولی  ئؤای رر   با ابه همی  نحو، در دعو

تفایری قاطعی اس   ه اگور  قاعدة ای  ؤوضوع » :اع م  رد 3. لرد دنینگ ال.جی.درقاعد  اعمال 

قرار دهد و پوس  پیش روی دیگری ها و عبارا  را برای اؤضا  فرؤی چاپی از واژ  ؤتعاؤ نیکی از 

 ،ناسوازگار اسو   از آن  ارف به عمل آید  ه آن  لما  با ؤوضوع اصلی قرارداد و غرض ؤعاؤله 

ؤندرجاتی  ه به طور خاص ؤوورد تراضوی واقوع رود  اسو       وسیلة طوری  ه ای  ناسازگاری به 

، دادگا   لما  چاپی را ؤحدود یا رد خواهد  رد تا اطمینان یابد ؤوضوع اصلی ؤعاؤله رودآرکار 

 .(Lewison 1997: 252) «.اس رد  ؤحقق 

 4شده کلمات حذف

 ننود   ؤیسند قرارداد خود انتخاب  ؤنزلةاستاندارد را به  ک قرارداد چاپیِی نؤتعاؤ  آؤد بارها پیش 

ایو  حالو ، بوا ایو        نند. در ؤیخود را نهایی  ةارادبا حاف بندها یا  لما  و عباراتی از سند و 

ابزاری بورای   ؤثابةرد  به  و  لما  حاف ،ان از بندها، عبارا تو آیا ؤیرویم  ه  پرسش ؤواجه ؤی

 .رداد بهر  گرف تفایر قرا

تواریخی   ةؤطالعواحد در پیش نگرفته اس .  ای رویه ؤشکلدر ؤواجهه با ای   انگلاتانحقوق 

هوای دورتور روی خوو  بوه ایو        هوا در زؤوان   دهد دادگوا   عاوی ؤرتبط با ای  ؤوضوع نشان ؤید

زؤان تعدی تی اند و در گار   ه حافیا  بتوانند تفایر قرارداد را تاهیل  نند، نشان نداد  ،ؤوضوع

و  به ؤنظور تفایر  لموا   ها اؤروز  دادگا توان گف   یه ایجاد رد  اس  تا جایی  ه ؤیدر ای  رو

  نند. توجه ؤی اند حاف  رد  ها را ی  آن ه طرفنیز به  لماتی  عبارا  سند

                                                                                                                                                       
1. Neuchatel Aslikalie 

2. Banned 

3. Denning L.J. 

4. deleted words 
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و یک قرارداد تعمیر   ه در رأی صادر  ردؤجلس اعیان  ،2به طرفی  بولری 1یسلاینگ ةقضیدر 

در ایو  بوار    توان در تفایر قرارداد بررسی  رد.  رد  را نمی حاف ةجملیک  شتی یک نگهداری 

هوا   خطی  ه روی آنرغم  بهردم و دیدم  ه  ؤحاوف وقتی ؤتوجه  لما » :اع م  رد 3یللرد هاثر

حواف   بوا اینکوه ؤشوخص بوود  لموا       د... به نظرم رسوی  توانم  لما  را بخوانم  شید  رد  ؤی

از انعقاد نهایی قرارداد حاف ها قبل  داد آن رد  در حاریه نشان ؤی و یک یاددار  ضمیمه اند رد 

را هرچند ؤربوط به تفایر قرارداد، ای   لما   ،اند، هیچ دادگاهی اجاز  ندارد به هیچ ؤنظوری رد 

ه نوروت با  لمواتی   دوبار اهمی  اس   ه آیا ای  سند پار  رد  و  بررسی  ند. از نظر ؤ  خیلی بی

 :Lewison 1997) «.یا اینکه ؤثل سند قبلی نورته رود  اسو    رد   ه دیگر در سند ؤوجود نیا 

 را  اؤول  یدادر ه قرا ای ورقهوقتی آن  لما  از » :اع م  ردنیز در همی  پروند   4لرد اُهاگان .(30

پایوان   هوا ؤقاصود و ؤنظور  ةهمو هوا بورای    وجود آن ،ند، پسا  داد حاف رد نمایش ؤی ی بی  طرف

 هوا  شوید  رود     توانیم ای   لما  را از روی خطوی  وه روی آن   یابد و اینکه بعضی ؤواقع ؤی ؤی

 .(Lewison 1997: 30) «.برای ؤ  تفاوتی ندارد اند اص ً ؤحو رد  بخوانیم یا اینکه  اؤ ً

 فورم چواپی  صوور    شوتی بوه    ةاجوار قورارداد   6به طرفی  آلدریج 5 افی  ةقضیدر همچنی ، 

را بوارگیری  « پور و  اؤول  » ای بود  شتی ؤحمولهؤندرجا  چاپی ؤقرر رد  بق اطؤبود و  تاندارداس

 ؤتعوارف گونه استدالل  ردند  ه تفاویر   ای  ناؤاتأجرحاف ردند. «  اؤل»و  «پر»اؤا  لما   . ند

ل . دادگا  استیناف ای  استدالاس  شتی  « اؤل»به ؤعنی ظرفی  حمل « ؤحموله ةؤاند باقی» عبار 

سوند   ةبقیو باید بوه   قاود طرفی برای فهمیدن ؤ» :اع م  رددر ای  بار   7.را رد  رد. لرد ایشر ام.آر

. انود   ه در فرم چاپی ؤوجود بودند، حاف رد  ،‘ اؤل’و  ‘پر’نگا   رد. ؤا ؤتوجه ردیم  ه  لما  

ضرور  دوبار   بر دادگا  باید بنا اند ای   لما  حاف رد  هرچند ه  اس  بر آن ها و یل خواهان

 .(Lewison 1997: 31) «.ؤوافق بارم ویتوانم با  ؤ  نمیاعتبار دهد. ای   لما  به 

                                                                                                                                                       
1. inglis 
2. Bullery 
3. Hatherley 
4. OHagan 
5. caffin 
6. Aldridge 
7. Esher M.R 
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در  نود. رد  برگزید عبارا  حاف بارةتر در آزادانه ای ها ریو  های بعد دادگا  با ای  حال در سال

ؤوا  » : م  ورد اعو  3 .لرد ایشر ام.آر 2 س ربه طرفی  رر   گیلچ 1بوؤول فون ریبلر ة ارخان ةقضی

 .(Lewison 1997: 31) «.حواف رود  اسو  ببینویم    را در فرم چاپی آؤد  و آنچه  را حق داریم آنچه

بوه   5ؤشاوران ؤوترامؤحدود ولی  ئؤابا رر    یادعوؤشابه در  یبا رویکرد 4لرد  راسهمچنی  

چواپی  هوا از فورم    وقتوی طورف  » : ورد اظهوار   6سانلی و پارانؤحدود ولی  ئؤابا طرفی  رر   

بوه  تووان   را ؤوی ؤ  آنچه حاف رود     نند از نظر هایی از آن را حاف ؤی  نند و بخش استفاد  ؤی

هوا   آنرا در نظر گرفو   وه در پرتوو آن فورد بایود آنچوه        اوضاع و احوال قراردادبخشی از  ؤنزلة

 .(Lewison 1997: 32) «.اند حاف نکنند تفایر  ند خواسته

به تفایر قرارداد اسوتاندارد   مکی  ه ای   لما  اند  تأ ید  رد درستی  عضی از قضا  بهالبته ب

 اسو . در   ه  لمه یا  لماتی از آن حاف رود   اس به همان جمله یا بندی  ؤحدود  نند لزوؤاً ؤی

 ةرود  حافاستفاد  از یک  لمه یا عبار  در بخش »...  :اع م  رد 8جی.ال.لیود  7گلدن ریدر ةقضی

... اؤوا    نود  ؤانود رورو  ؤوی    در آنچه از عبار  باقی ؤیرا ه یا عبار  یک عبار  ؤعنی همان  لم

بوا   تووان گفو    و نمی نداردداری اؤعنبازخورد حاف هیچ  د خو ای  اس   ه توجه ؤوضوع رایانِ

ها برای حواف یوک    طرف .آن توافق  رد  بارندرا ها باید عکس  حاف یک ؤاد  در قرارداد طرف

 ةبقیؤمک  اس  فکر  رد  بارند  ه با  ،مک  اس  آن را غیرالزم بدانندؤ .ؤاد  دالیل ؤتفاوتی دارند

 .(Lewison 1997: 34) «.بارند د  رارتبا  حاف  یا حتی به ،ؤفاد قرارداد همخوانی ندارد

اسوتاندارد  رد  در قراردادهوای   عبارا  حاف بارةدر انگلاتانهای  قضایی دادگا  ةرویآنچه از 

رود  بورای تفاویر     دارد. هرچند توجه به  لما  حواف  سازگاری رانایبا حقوق داخلی  گفته رد

ای  قضایی داخلی نیز به طوور بایاوته   ةرویقرارداد در حقوق داخلی ؤوضوعی  اؤ ً جدید اس  و 

وقی داخلوی،  ارائه داد، با توجوه بوه ؤبوانی حقو     زؤینهتوان استناداتی در ای   آوری نشد  و نمی جمع
                                                                                                                                                       
1. Baumvol Manufactur von Scheibler 

2. Gilchrest 

3. Esher M.R. 

4. Cross 

5. Mottram Consultants Ltd 
6. Sunley & Sons Ltd 

7. golden leader 
8. LIoyd L.J 
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بوا   ،اسوتاندارد  ةنمونو دهوای  ویژ  قراردا هبرای تفایر اسناد ؤعاؤ  ، برد   استفاد  از  لما  حاف

وفال برخی از دعاوی راهگشا خواهود بوود. در اصوول فقوه،      رد، در حل بیانهایی  ه  ؤحدودی 

و ... صور  گرفتوه اسو  و حقوقودانان     ،«ؤفهوم ؤوافق»، «ؤفهوم ؤخالف» بارةؤطالعا  وسیعی در

توانند از ای  ؤعلوؤوا    سهول  ؤی دادرسان به ،بنابرای  .فاهیم آرنا هاتندخوبی با ای  ؤ نیز به ایران

 وه از حواف   و از نتایج ؤطالعا  خارجی استفاد   نند و ابهاؤا  قرارداد را با ؤفهووؤی   ببرندبهر  

 نود و   ؤعی  و ثاب  تبعی  نموی  ای عد از قا. البته ای  ریو   نند نند رفع  عبارا  سند استنباط ؤی

یوک ابوزار تفاویر قوراردادی      ؤثابةبه نوع قرارداد و ررایطی  ه تح  آن تنظیم رد  اس  به  باته

 تواند ؤورد استفاد  قرار گیرد. ؤی

 نتیجه

 قابل استفاد  اس :ؤطلب ؤطلب چند با توجه به آنچه در ای  نورتار آؤد، 

ود ؤوت  قورارداد   و ؤاننود خو   روند قرارداد استاندارد چنانچه از قبل تنظیم ةضمیمرروط  الف(

مان یا روروط  ؤانند ررایط عموؤی پی ،استاندارد برای ؤعاؤ   ؤختلف و ؤشابه به  ار گرفته روند

چوون   .، ترجیحی بر ؤندرجا  چاپی قرارداد اصولی ندارنود  روند ؤیها  ناؤه ؤفالی  ه پیوس  بیمه

رود    طراحوی  و ازقبول  ،نشود   ؤاا ر رد ،  تایپ ازپیشهم ؤت  قرارداد استاندارد هم رروط ضمیمه 

اؤوا اگور روروط ضومیمه حوی  انعقواد قورارداد         نود. ا تراضی با هم یکاان ةنحوهاتند و از حیث 

و با ؤندرجا  ند رواستاندارد به طور خاص )چاپی یا تحریری( تهیه و به قرارداد استاندارد الحاق 

روروط ضومیمه    شوود، چاپی تعارض پیدا  نند و ای  تعارض با توسل بوه قواعود تفاویری رفوع ن    

 روند. ؤی)ؤندرجا  ویژ ( ترجیح داد  

رود ( و چواپی در قراردادهوایی  وه      رد  )یوا تایوپ   در ؤورد تعارض بی  ؤندرجا  نورته ب(

دهود و تعوارض قابول رفوع      د استاندارد )نمونه( را تشکیل ؤیؤندرجا  چاپی بخشی از یک قراردا

چاپی ترجیح دارد. اجرای ایو  قاعود  در   رد ( بر ؤندرجا   رد  )یا تایپ ندرجا  نورته، ؤنیا 

تحریررد  )یا تایپی( بوا غورض اصولی قورارداد )اوصواف جووهری عقود( در         ةؤندرجؤواردی  ه 

تحریررد  )یوا توایپی( تورجیح دارد     ةؤندرجبر  چاپی ةؤندرجبارد یا ررط رد  بارد  ه  تعارض

 رود. اجرا نمی
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وان ت بنابرای  نمی تحریررد  اثر حقوقی ندارد.یا  ،قلم یا حروف عبارا  چاپی، تایپی ةانداز  (

س ، به صرف  برجاوته بوودن یوا    تر چاپ یا تایپ رد  ا عباراتی را  ه با حروف برجاته یا بزرگ

 بر سایر عبارا  ؤقدم دانا . ،تر بودن درر 

اند جزئوی   خواسته نمین ؤتعاؤ تند  ه ؤطالبی ها ،رد ، در حقیق  حافلما  و عبارا    د(

غالبواً ؤوجوب     نود و  رفاً دالل  بر نفی همان ؤفهوم ؤوی اردادران بارد. حاف یک عبار  صاز قر

اؤوا در ؤوواردی    .نباید نقشی در تفایر عقد دارته بارند قاعدتاً. بنابرای  رود نمیاثبا  ؤخالف آن 

اوهیل  ای خوارجی تفاویر قورارداد را ت    قرینوه  ؤنزلةتوانند به  ؤیؤاند  دچار ابهام اس    ه ؤت  باقی

خوود را بور نفوی     ةارادانود   اف برخوی عبوارا  احتمواالً خواسوته    ی  ؤعنا  ه طرفی  با حو دب ؛ نند

ؤعی  و ثاب  تبعیو    ای از قاعد ها رور  سازند. البته ای  ریو   ؤحاوفا  و تراضی بر ؤخالف آن

اس  بوه   ند و با توجه به نوع قرارداد فحوای عبارا  و ررایطی  ه سند تح  آن تنظیم رد   نمی

 تواند ؤورد استفاد  قرار گیرد. یک ابزار تفایر قراردادی ؤی ؤثابة

 رود   تهیه ی چاپی و ازپیشیقراردادها . چونافتد دادهای استاندارد بیشتر اتفاق ؤیحاف در قرار

بخواهند برخی از آن رروط یوا  ن ؤتعاؤ هاتند  ه حاوی رروط ؤفال و ؤتعددند و ؤمک  اس  

رووند و   نویس تهیه ؤوی  دادهایی  ه بدواً به صور  یک پیشدر قرار ؛ وگرنه نندعبارا  را حاف 

و در سند نهایی وجود ندارنود  متور   ند رو ؤی  برخی از  لما  و عبارا  حاف در جریان ؤاا ر

 .دورتأثیر یا عدم تأثیر حافیا  ؤطرح  ؤوضوعؤمک  اس  
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