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Abstract:
Recognition of the nature of agreement is important in determining
obligations based on contracts or bills and the enforcements of not fulfilling
the agreement and also the enforcements of not fulfilling obligation in due
date. In Iranian legal system, the parties’ agreement about the time of
fulfilling contractual obligations is done through conditions of description
which its enforcement for the violation is that the obligations must be
fulfilled at once. Furthermore, the obligation’s due date being condition or
not, the enforcement for the violation may be the obligation being canceled
or the enforcements set for not fulfilling a contract. In English legal system,
an agreement on setting a due date is explained under stipulation, the
enforcement of the agreement not being reached is fulfilling the obligation in
a reasonable time. In case the obligation is not fulfilled in due date,
considering that it is the sub condition or the main condition, the result may
be the contract to be cancelled or the right to claims for damages. Because in
obligations raised from bills, the parties’ agreement to set the period of
fulfilling the contract is of components of obligation, the enforcement in
Iranian legal system is nullification of the obligation and in other legal
systems (England, Geneva Convention and UNCITRAL) is that the
obligation must be fulfilled at once. Furthermore, in case the obligation is
not fulfilled in due date, joint and several responsibility of signers of a
commercial document may be raised.
Keywords: the period to fulfill the contract, condition of description, main
condition, sub condition.
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چکیده
رااتر رر منورور تعیرین
شناخت ماهیت توافق در تعیین اجل تعهدات قراارداد
همچنین ضمانتاجااها عدم اجاا تعهد در اجرل
ضمانتاجاا عدم چنین توافق
تعیینشده کمک خواهد نمود .در حقوق ایاان چنین توافق در تعهدات قاارداد اجماالً
در قالب شاط صفت تبیین م شود ک ضمانتاجاا عدم چنین توافق  ،موجرب حرا
محسوبشدن تعهد است .همچنین را توج ر قید تلق شدن یا نشدن اجل تعیین-شرده
نسبت ر تعهد ،ر تاتیب ضمانت اجاا منتف شدن تعهد یا ضرمانتاجااهرا عردم
اجاا قاارداد را ر همااه خواهد داشت .در حقوق انگلیس نیز توافرق در تعیرین اجرل،
در قالب شاط ضمن عقد تبیین م گادد .ضمانتاجاا عدم چنین توافق  ،اجاا تعهد
در مدت زمان معقو است .همچنین در صورت عدم اجاا تعهد در اجل تعیرینشرده،
را توج ر شاط اصل یا فاع قلمداد نمودن چنین توافق  ،لغو قراارداد یرا ملالبر
خسارت را ر همااه خواهد داشت .در تعهدات راات  ،از آنجا ک تعیین اجل ،از ارکران
شکلگیا اینگون تعهدات ر شمار م آید ،ماهیتاً در قالب توافق را ارکان تبیین م -
شود .ضمانت اجاا عدم تعیین اجل در نوام حقوق ایاان ،رلالن تعهد راات است
در سایا نوامها مورد ملالع (انگلیس ،کنوانسیون ژنو آنسیتاا ) حا شدن ایرن-
گون تعهدات است .همچنین عدم اجاا تعهرد در زمران تعیرینشرده موجرب اسرتقاار
مسئولیت تضامن امضاءکنندگان سند تجار ملارق قانون خواهد رود.
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تعهد و ایفاء آن ،نقش عمدهای در زندگی اقتصادی و اجتماعی بشرر ایفرا مریکنرد .بر -
منظور اجراییشدنِ تعهد ،مشخصبودنِ موعد ایفاء آن ضروری است .موعد ایفراء بر رررق
مختلفی قابل تعیین است .مرسومترین روش تعیین آن ،با توافق ررفین انجام میگیرد ،ک بر

اجل قراردادی نیز معروف است .شرناخت ماهیرت حقروقی چنرین عملری از اهمیرت برا یی
برخوردار است؛ چرا ک او در تعیین ضمانتاجرای عدم تعیین اجل در تعهدات و ثانیراً در
تعیین ضمانتاجرای عدم اجرای تعهد در اجلِ تعیرینشرده مرؤثر خواهرد برود .برا توجر بر
تفاوتی ک از حیث ماهیت حقوقی تعیین اجل و همچنین ضمانتاجرای عدم تعیین اجرل در
تعهدات قراردادی و براتی وجود دارد زم است این موضرو در هرر دو نرو از تعهردات،
بررسی شود.
در خصوص ماهیت حقوقی توافق ررفین راجع ب زمران اجررای تعهردات قرراردادی در
حقوق ایران ،تحلیل گستردهای صورت نگرفت است؛ گرچ خیلی محردود نظراتری در ایرن
خصوص بیان شده است ،ک مهمترینِ آنها تبیین چنین عملی در قالب شرط فعرل اسرت .در
نتیج باورمندی ب این نظر ،باید آن را در قلمرو اِعمال ضرمانتاجراهرای مصررح در قرانون
مدنی یعنی مواد  1 ، 2و  4تحلیل کرد.
در این مقال  ،سعی میشود کر او ً ماهیرت حقروقی چنرین عملری بر ررور دقیرق تبیرین
گردد ،و ثانیاً با توج ب ماهیت تبیرینشردهی ضرمانتاجراهرایی کر در صرورت تخلرز از
چنین عملی ،اِعمال میگردد بررسی شود .برای نیل ب این موضرو  ،سراختار کلری قررارداد
باید ب رور مستقل بررسی شود تا بتوان با پیبردن ب رابط ای ک بین تعیین موعد ایفاء تعهد
و قرارداد وجود دارد ماهیت آن را مشخص نمود .در راستای مطالعر تطبیقری در ارتبراط برا
تعهدات قراردادی ،حقوق انگلیس انتخاب شد تا مورد بررسی قرار گیرد.
در مورد ماهیت حقوقی توافق ررفین پیرامون زمان اجررای تعهردات براتری ،و همچنرین
ضمانتاجرای تخلز از آن در نظام حقوقی ایران تحلیلی ارائ نشرده اسرت .از ایرن رو ،در
این مقال سعی شده ب صورت دقیق در خصوص این موضو  ،پژوهش کاملی انجرام یابرد و
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ارائرر شررود .در راسررتای مطالعرر تطبیقرری نیررز در ارتبرراط بررا تعهرردات براترری ،حقرروق
انگلیس،کنوانسیون ژنو و آنسیترال موضو پژوهش حاضر است.

 .1-1حقوق ایران

آنچنان ک اشاره شد ،جهت بررسی ماهیت حقوقی شرط اجل یا توافرق پیرامرون موعرد
ایفاء تعهد ،زم است ساختار کلی قرارداد را بررسی نمود ترا بتروان ماهیرت حقروقی شررط
اجل و رابط ای را ک این شرط میتواند با قرارداد داشت باشد ب دست آورد.
در حقوق ایران در هر قراردادی ک شکل میگیرد ،ارکان اصرلی وجرود دارد کر بایرد
در خصوص آنها توافق حاصل شود .سایر توافقاتی نیز ک در قرارداد توسط رررفین حاصرل
میگردد ب تبع این ارکان اصلی است .جهت تمیز ارکان قرارداد و یا موضو های اصرلی از
امور فرعی میتوان از رریق تحلیل عقد صورت گرفت و تعهدها و اموال مبادل شده در سنخ
آن قرارداد ،ب این امر دست پیدا کرد (کاتوزیان ، 15 ،ج  .) 9 :ب عنوان مثال ،در عقد
بیع ،ارکان اصلی همان مبیع و قیمت آن است ک قانونگذار ب این موضو نیز اشاره کررده
است .ماده  4قانون مدنی در اینباره مقرر میدارد« :پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و
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 .1ماهیت حقوقی توافق طرفین در مورد تعیین موعد ایفاء تعهدات قراردادی



قیمت آن ،عقد بیع ب ایجاب و قبول واقع میشود».
پرواضح است موعد ایفاء تعهد ،چون ب تبع توافق راجع ب ارکان اصلی مطرح میشرود،
نمیتواند جزء ارکان قرارداد باشد .همچنین ب دلیرل وجرود نرص صرریح (مراده  44قرانون
مدنی) در خصوص شرایط اساسی صحت معامالت و حصری بودن چنین شرایطی نمیتوان
توافق راجع ب موعد ایفاء تعهد را توافق بر شرایط اساسی صحت قرارداد تلقی نمود.
با توج ب مطالب بیانشده ،از آنجا ک هدف از تعیرین موعرد ایفراء تعهرد ،روشرنشردن
بیشترِ موضو تعهد است باید توافق راجع ب اینگون موضوعات را توافقات فرعری و تبعری
دانست ک ب دنبال ی توافق راجع ب ارکان اصلی ایجاد میشوند.
در حقرروق ایررران ب ر رررور معمررول ب ر تعهرردهای فرع ری و تبعری ،شرررط گفت ر مریشررود
(کاتوزیان ، 1 ،ج  .) 4 :در واقع ،شروط ضمن عقد ،ب مثاب توافقراتی فرعری و تبعری
هستند ک جهت تکمیل قرارداد میتوان از آنها استفاده نمود .شروط ضمن عقد چیزی جدا
و مستقل از مفاد عقد نیستند و ب عبارتی ،ماهیت اعتباری مستقل ندارند ،بلک ماهیتی وابسرت
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ب عقد دارند .ب همین جهت ،وضعیت حقوقی آنهرا اساسراً وابسرت بر عقرد مشرروط اسرت.
(شهیدی، 12 ،ج) :9
بنابراین میتوان گفت توافق راجع ب موعد ایفاء تعهرد در قررارداد ،ماهیتراً جرزء شرروط
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ضمن عقد است و ب عبارتی ،در زمره شروط ضمن عقدی است کر قابلیرت الترزام مسرتقل
ندارند .برعکس ،شروط ضمن عقدی ک قابلیت الترزام مسرتقل را دارنرد نیرز وجرود دارنرد؛
مانند شرط وکالت در ضمن عقد بیع .در واقع ،ربیعتِ این نو شروط ایجاب میکند ک ب
ناچار در زمرهی توابع عقود دیگر قرار گیرند؛ همچون شرری ک مربوط ب اوصراف مرورد
معامل اصلی (شرط صفت) است .در واقع ،این شروط ب کمال و روشنی و شریوهی اجررای
تعهد کمک میکنند و خود التزام مستقلی ندارند.
قانون مدنی ایران در ماده  9قانون مدنی شرایط ضمن عقد را تعیین نموده است .مراده
 9قانون مدنی در اینباره مقرر میدارد« :شرط بر س قسم است ) :شرط صفت ) شرط
نتیج ) شرط فعل اثباتاً یا نفیاً» .شررط صرفت عبرارت اسرت از شررط راجرع بر کیفیرت یرا
کمیت مورد معامل  .شرط نتیج آن است ک تحقق امری در خارج ،شرط شود .شررط فعرل
آن است ک اقدام یا عدم اقدام ب فعلی بر یکری از متعراملین یرا برر شرخص خرارجی شررط
شود».
حال سؤالی ک مطرح میشود این است ک آیا میتوان توافق راجع ب موعد ایفاء تعهرد
را منطبق بر یکی از شروط ضمن عقدِ تصرریحشرده در قرانون دانسرت؟ و یرا بایرد آن را در
قالب شرری جداگان تبیین نمود؟
با توج ب مفهومی ک برای شروط س گان در نظر گرفت شده است ب رور قطع و یقرین
نمیتوان چنین توافقی را مصداق شرط نتیج قررار داد؛ زیررا شررط نتیجر مربروط بر عمرل
حقوقی مستقلی است ک در خارج ب وقو میپیوندد و جهت جلوگیری از تکرار ایجاب و
قبول جداگان ای ،چنین عملی ب محض اشتراط و همزمان با انشاء عقد اصلی تحقق مییابد.
این در حالی است ک توافق پیرامون موعد ایفاء تعهد ،صفت و قیردی بررای تعهرد موضرو
عقد و وابست ب آن است و جدا از آن ،در عالم اعتبار ایجاد نمیشود.
برخی حقوقدانان معتقدند توافق راجع ب زمان اجررای قررارداد ،از مصرادیق شررط فعرل
است؛ چون تعریز شرط فعل مذکور در ماده  9قانون مدنی ارالق دارد و مفاد آن مری-
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تواند اقدام ب اجرای تعهد اصلی ناشی از قرارداد باشد؛ مانند آن ک شرط شود مبیع یا ثمرن
در موعد مشخصی تحویل گردد( .نوروزی) 5 : 25 ،
عالوه بر این ،دلیل دیگری را ک در توجی تطبیق شرط اجل برر شررط فعرل آوردهانرد،

بسیاری از موارد شبی ضرمانتاجررای تعیرین شرده بررای شررط اجرل در عقرودی اسرت کر
قانونگذار ب آنها اشاره نموده است.
برای مثال ،قانونگذار در ماده  23قانون مدنی در مورد تخلز از شرط اجل برای تأدیر
ثمن و تحویل مبیع در عقد بیع ،ضمانتاجرایی را تعیین نموده ک با مراده 2

قرانون مردنی

مشابهت دارد .ماده  2قانون مدنی مقرر میدارد« :هرگاه شرط در ضمن عقد ،شررط فعرل
باشد اثبات ًا یا نفیاً ،کسی ک ملتزم ب انجام شررط شرده اسرت بایرد آن را بر جرا بیراورد و در
صورت تخلز ررف معامل میتواند ب حاکم رجو نموده تقاضای اجبرار بر وفرای شررط
بنماید» .چنانک مالحظ میگردد همین ضمانتاجرا در مراده  23در خصروص تخلرز از
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بحث همانندی این دو نو شرط در ضمانتاجراهای تعیینشده برای آنهرا اسرت .ضرمانت-
اجراهای تعیینشده برای شرط فعل ک در قانون مدنی ری مواد  2تا  95بیان شدهاند در



شرط اجل نیز مقرر شده است .ماده  23قانون مدنی تصریح مینمایرد« :در صرورت ترأخیر
در تسلیم مبیع یا ثمن ،ممتنع اجبار ب تسلیم می شود» .البت ب این نکتر بایرد توجر کررد کر
الزام ب انجام شرط فعل ک شرط اجل نیز با توج ب د یل فوق مشمول قواعد آن مری شرود
تا جایی وجاهت دارد ک تعذری در میان نباشد وگرنر چنانچر تعرذری ایجراد شرود ،الرزام
دیگر امکان پذیر نیست و ضمانتاجرایی غیرر از اختیرار فسرخ معاملر کر مراده  4و 94
قانون مدنی نیز ب آن اشاره نموده اند باقی نخواهد ماند .مراده  4قرانون مردنی در ایرنبراره
مقرر می دارد« :هرگاه اجبار مشرروطعلیر بررای انجرام فعرل مشرروط ممکرن نباشرد و فعرل
مشروط هم از جمل اعمالی نباشد ک دیگری بتواند از جانرب او واقرع سرازد .رررف مقابرل
حق فسخ معامل را خواهد داشت» .ماده  94قانون مدنی نیز اِشعار می دارد« :اگر بعد از عقد
انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود ک حینالعقد ممتنع بوده است کسی ک شررط برر نفرع
او شده است اختیار فسخ معامل را خواهد داشت ،مگر اینک امتنا مستند ب فعل مشرروطلر
باشد».
این نظری مبنی بر این ک توافق ررفین راجع ب زمان اجرای تعهدات را ماهیتاً شرط فعل
بدانیم ،از چند جهت ایراد دارد .اولین ایراد ناظر بر نرو تعریفری اسرت کر قرانونگرذار از
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شرط فعل ارائ میدهد و عدم انطباق این نو تعریز با مفهوم موعد ایفاء تعهد است .شرط
فعل با توج ب تعریفی ک در ماده  9قانون مدنی از آن ارائر شرده اسرت ،اقردام یرا عردم
اقدام ب فعلی است ک میتواند ب عنوان قرارداد مسرتقلی مرورد توافرق قررار گیررد .ایرن در

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

حالی است ک توافق ررفین بر زمان انجام تعهد نمیتواند شرط برر انجرام فعرل باشرد؛ زیررا
خودِ موضو تعهد ،فعل مورد نظر است و توافرق راجرع بر زمران اجررای آن ،از اوصراف و
قیود آن است ک نمیتوان آن را عمل مستقل و جداگان محسوب نمود و تنها از رریرق آن
میتوان محدوده انجام تعهد اصلی را مشخص کرد.
دومین ایرادی ک ب نظری فوق وارد است قلمداد نمودن ماده  23قانون مدنی ب عنوان
ضمانتاجرای تخلز از شرط اجل است .چنانچ ماهیت توافق ررفین راجع ب زمان اجرای
تعهدات را شرط فعل بدانیم تبعاً ماده  23ب عنوان ضمانتاجرا جراری مریشرود .در حرالی
ک موضو این ماده اجبار ب تسلیم در صورت تأخیر در تسلیم است  -یعنری موعرد اجررای
تعهد فرا رسیده و بعد از فرارسیدن اجلِ تعیینشده ،ترأخیر در تسرلیم رخ مریدهرد .بنرابراین
تخلفی از باب شرط اجل روی نمیدهد و وصز مؤجلبودنِ تعهد رعایت میگردد ،آنچر

ک ب عنوان تخلز روی میدهد عدم اجرای تعهد در موعردِ تعیرینشرده اسرت کر قرانون-
گذار ،ضمانتاجرای آن را اجبار ممتنع ب اجرای تعهد دانسرت اسرت .البتر ضرمانتاجررای
مذکور در جایی اِعمال میشود ک اجلِ تعیینشده با مورد تعهد ب صرورت تعردد مطلروب،
مورد توافق قرار گرفت باشد .ب عبارتی ،زمانی کر تعردد مطلروب حراکم اسرت قررارداد از
دیدگاه ررفین دارای مطلوبیتهای متعددی اسرت کر عبارتنرد از اجررای تعهرد و اجررا در
زمان مورد توافق .اگر تعهد در زمان مورد توافق اجررا نگرردد ،مطلوبیرت اولیر کر اجررای
تعهد است از بین نمیرود و میتوان متعهد را ملزم ب انجرام تعهرد در زمران دیگرری نمرود،
یعنی همان ضمانتاجرایی ک در ماده  23قانون مدنی در نظر گرفت شده است امرا زمرانی
ک اجلِ تعیینشده ،قید تعهد بوده و ب عبارتی با مرورد تعهرد بر صرورت وحردت مطلروب
مورد توافق قرار میگیرد دیگر نمیتوان ضمانتاجرای گفت شده را اِعمال نمود .در تشرریح
معنای وحدت مطلوب ،حقوقدانان بیان داشت اند« :در جایی ک زمان ،قید مورد تعهرد اسرت
و مورد تعهد ،عبارت از عمل مقید ب زمان خاص ،عمل مرورد تعهرد و زمران اجررای آن بر
عنوان مقید و قید ،ب صورت وحدت مطلوب مورد قرارداد واقع می شوند و عمرل خرارج از
زمان خاص ،هرگز مطلوب و مورد تعهد نیست .بنابراین در اینگونر تعهردات ،شررط الرزام
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متعهد ب انجام تعهد ،باقی بودن زمان اجرای تعهد است؛ از آن جهت ک با سررریشردنِ آن
زمان ،مورد تعهد قابل انجام نخواهد بود» (شهیدی) 5 : 13 ،
ب عبارتی زمانی ک توافق راجع ب زمان اجرای تعهد ،قید اراده و مبنای تراضری رررفین

متعهد ب جبران خسارت نخواهد ماند (صفایی .) 41 : 14 ،در نتیج  ،با توج ب ایرادهرای
مطرحشده ،نمیتوان توافق در تعیین اجل را ماهیتاً یک نو شرط فعل دانست.
اما در مورد شرط صفت و انطباق یا عدم انطباق ماهیت شررط اجرل برر آن ،بایرد گفرت
اجما ً میتوان این انطباق را پذیرفت؛ زیرا این دو نو شرط از جهاتی ب هرم شربی هسرتند؛
از جمل این ک اجلِ تعیینشده ،ب مانند شرط صفت ک بیان کننده اوصافی از مورد معاملر
است ،اوصافی از تعهد را بیان میدارد و همچنین امری است ک همانند شرط صرفت ،خرود
التزام مستقلی ندارد و ناچار باید در زمرهی توابع عقد دیگر قررار گیررد (کاتوزیران: 1 ،
) .لذا با تعیین اجل ب مانند شرط صفت ،تعهد فرعی در کنرار تعهرد اصرلی شرکل نمری-

ن
مطالعه تطبیقی ماهیت تعیین اجل رد تعهدات قراردادی و رباتی (اریان ،ا گلیس ،کنوانسیون ژنو و آنسیترال)

باشد و با مورد تعهد ،ب صورت وحدت مطلوب ،مورد توافق گرفت باشد در صرورت عردم
ایفاء تعهد در زمان مورد توافق رررفین ،ضرمانتاجرایری جرز سرقوط تعهرد و ملرزم نمرودن



گیرد ،بلک همان تعهد اصلی است ک متصز ب وصفی میشود .با ایرن حرال ،برا توجر بر
تعریفی ک از شرط صفت در قانون ارائ شده ،و با عنایت بر مشرخصنمرودنِ متعلرق شررط
صفت ،شاید این اشکال وارد باشد ک نمیتوان ماهیت شرط اجل را در قالب شررط صرفت
تبیین نمود .توضیح این ک  ،قانونگذار در ماده  9قانون مدنی ،شرط صفت را شرط راجرع
ب کیفیت یا کمیت مورد معامل معرفی نموده اسرت و فقهرا و حقوقردانان در توضریح مرورد
معامل ک متعلَقِ شرط صفت است آن را عین خارجی دانست انرد (خروئی ،بریترا ،ج 34 :2؛
محقق داماد 943 ،ق ،ج 9 :؛ امرامی ، 44 ،ج  4 :؛ رراهری 9 1 ،ق ،ج  .)45 :ایرن
در حالی است ک اجل ،وصفی جهت مؤجل نمودن تعهد است و از عروار و قیرود تعهرد
ب شمار میرود (کاتوزیان ، 4 ،ش .) :15در تأیید این موضع ک اجل یا همان زمران
اجرای تعهد ،از اوصاف تعهد است میتوان بر حقروق فرانسر نیرز اشراره کررد .در حقروق
فرانس  ،اجل را از اوصاف تعهد در نظر میگیرند .ب عبارتی در فرانس  ،تعهد ،محور حقروق
مدنی است و حقوقدانان فرانسوی تعهد را یا ساده میدانند یا موصوف .وصز تعهد ممکرن
است ملحق ب هر یک از عناصر س گان تعهرد (موضرو  ،رررفین ،رابطر مردیونیت) باشرد.
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چنانچ ملحق ب رابط مدیونیت باشرد ممکرن اسرت اصرل رابطر را معلرق نمایرد (تعلیرق )؛
همچنان ک ممکن است نفوذ را ب تأخیر اندازد( .اجل )( .میرشکاری)29 : 4 ،
تفاوت دیگری ک موجب عدم انطباق ماهیت شرط اجل بر شررط صرفت اسرت ،بحرث

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

تخلزپذیری شرط صفت است .ب عبارتی ،قانونگذار با مقرر نمودن ماده  5قانون مدنی
ک ضمانتاجرای تخلز از شرط صفت است این شرط را تخلزپذیر معرفی مینماید .این
در حالی است ک شرط اجل ب دلیرل ربیعرت عرَضریبرودنش نسربت بر تعهرد ،بر محرض
اشتراط ایجاد میشود و عمالً امکان تخلز از آن وجود ندارد.
این تفاوتها برخی حقوقدانان را بر آن داشت ک چنین شرری را بر صرورت مسرتقل و
در کنار سایر شروطِ تصریحشده در قانون قرار دهند (کاتوزیان ، 1 ،ج  ،ش) 95 :552
و یا آن را ب عنوان یک شرط تقییدی تلقی نمایند (همان ،ش .) 9 :592در تعریرز شررط
تقییدی آمده ک شرری است ک یا آثار حقوقی عقد را مقیّد میسازد و یا اجررای آن را بر
تأخیر می اندازد( .همان)
با توج ب این ک شرط اجل ،شرری است ک بدونشک در ضمن عقد مطرح میگردد
و از آنجا ک قانونگذار کلی شروط را در س بخش بیان نموده بهتر است اجما ً با توجر بر
شباهتی ک این نو شرط با شرط صفت دارد ،ماهیرت آن را برر مبنرای شررط صرفت تبیرین
کرد و ب این نکت توج نمود ک آنچ واجد اهمیت بسرزایی اسرت ،تبیرین ماهیرت حقروقی
توافق ررفین بر تعیین اجل در تعهدات قراردادی در قالب شرط ضمن عقرد اسرت؛ حرال بر
عنوان شرط اجل و یا شرط تقییدی و یا برا مسرامح بر صرورت شررط صرفت .نتیجر چنرین
تبیینی در بحث عدم توافق بر تعیین اجل مؤثر خواهد بود .ب عبارت دیگر ،چرون ایرن عمرل
در قالب شرط ضمن عقد تبیین میگردد و شرط نیز امری تبعی است ب خصروص ایرن نرو
شرط ک ب دلیل عدم التزام مستقل ،ب ناچار باید از توابع عقد باشد ،عدم آن خللی در اصرل
تعهد ایجاد نمیکند و نتیجتاً باید چنین تعهدی را حال قلمداد نمود .اصل حالبودن تعهد در
صورت عدم تعیین اجل ،هم در مقررات قانونی و هم در متون فقهی مورد توج قرار گرفتر
اسررت .بررای مثررال ،قانونگررذار در مرراده  99قررانون مرردنی در خصرروص عقررد بیعری کر در
خصوص زمان اجرای تعهدات ررفین ،موعردی معرین نشرده باشرد چنرین تعهرداتی را حرال
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فر

مینماید .ماده  99قانون مدنی مقرر میدارد« :اگر در عقد بیع ،شرری ذکر نشرده یرا

برای تسلیم مبیع یا تأدی قیمت ،موعردی هرم معرین نگشرت باشرد بیرع ،قطعری و ثمرن ،حرال
محسوب است »...یا در ماده  249قانون مدنی در خصروص ضرمان مطلرق کر در خصروص

قراین معلوم شود ک مؤجل بوده است».
همچنین در خصوص عدم تعیین موعد پرداخت اجاره بها قانونگرذار بر صرراحت آن را
محمول ب حال دانست است .ماده  944قرانون مردنی مقررر مریدارد« :مسرتأجر بایرد :او ً...،
ثانیاً ...،ثالثاً ،مالا جاره را در مواعدی ک بین ررفین مقرر است ،تأدیر کنرد و در صرورت
عدم تعیین موعد نقداً باید برردازد» .فقها نیز بر این موضو  ،یعنری فوریّرت اجررای تعهرد در
تعهدات مطلق اذعان و در بحث نقد یا نسی بودنِ بیعی ک ب رور مطلق منعقرد شرده بر ایرن
موضو اشاره دارند.
شیخ مفید در المقنع فرموده است« :اگر در بیع ،نقرد و نسری برودنش ذکرر نشرده باشرد،

ن
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زمان مطالب رلب بین ررفین عقدِ ضمان موعدی تعیین نشده باشد ،قانونگذار آن را حمل بر
فوریت میکند .این ماده مقرر میدارد« :ضمان مطلق محمول ب حال اسرت مگرر آنکر بر



چنین بیعی نقد است بدون این ک ترأخیر در آن باشرد » (بغردادی مفیرد 9 ،ق ،545 :ش
 .)5شیخ روسی نیز در النهای فی مجردالفق و الفتاوی در این خصوص بیران مریکنرد« :هرر
کس شیئ ای را ب صورت نقد بفروشد ،ثمن آن فوری است و اگرر بفروشرد و بر فروری-
بودن و یا نسی بودن آن اشاره نکند ،در اینجا نیز ثمن حال خواهد برود( ».روسری 944 ،ق:
 .) 12در همین زمین  ،شریخ حرر عراملی در کتراب خرود  -الردرو  -در ضرمن بحرث در
خصوص نقدبودن یا نسی بودن بیع ،در صورت عدم تعیین زمان پرداخرت ثمرن ،آن را حرال
مینماید ( .عاملی 9 2 ،ق ،ج  .) 4 :وانگهی ،شهید ثانی نیز بر این مسئل تأکید داشرت و
ارالق بیع را نقدبودن و حالبودنِ ثمن دانست است( .9عاملی 9 4 ،ق ،ج  .)5 :صاحب

فإن لمیذکر فیه نقد و النسیه فهو نقدعاجل بغیر تأخیر
من باع شیئا بنقد  ،کان الثمن عاجال ،و ان باعه و لم یذکر ال نقدا و ال نسیه  ،کان ایضا الثمن حاال
«الیجب تعین أحدهما (النقد و النسیه) فی العقد ،ألن مطلقه یحمل علی النقد».
«و اطالق البیع یقتضی کون الثمن حاال و.»...
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جواهر هم بر حال بودن پرداخت ثمن و مرثمن در صرورت اررالق عقرد بیرع اشراره دارنرد.
(نجفی 949 ،ق ،ج )41 :
تبیین ماهیت تعیین اجل ب عنوان شرط ضمن عقد ،آن هم از نو شرری ک اشرتراط آن

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

موجد تعهد فرعی نیست بلک باعث توصیز تعهد اصلی میشود در بحث تخلز از آن نیرز
مؤثر است .در واقع ،شرط اجل ،شرری است ک عمالً تخلز از آن امکانپذیر نیست؛ زیررا
ب موجب اراده ررفین ب محض اشتراط ایجاد میشود ،بنابراین تخلز از شرط اجرل بحثری
بیمعناست .آنچ ک ب عنوان تخلز روی میدهد عدم اجررای تعهرد در زمرانِ تعیرینشرده
است ک ضمانتاجرای آن ،با توج ب میزان اهمیت اجلِ تعیینشرده متفراوت اسرت کر در
بحث وحدت مطلوب و تعدد مطلوب بر آن اشراره گردیرد .نکتر ای کر ذکرر آن درخرور
توج است این ک هرچند شرط اجل را با شرط صفت منطبق دانستیم ولی شرط اجرل آنجرا
ک قید تعهد قرارگرفت  ،با شرط صفت ،آنجا ک وصز مبیع ماهیت جوهری دارد تفراوت-
هایی دارد .اول این ک این نو شرط اجل ،شررری اسرت کر امکران تخلرز از آن وجرود
ندارد؛ در حالی است ک وصز جوهری ک در واقع همان ماهیت عرفی شیء مورد معاملر
اسرت (شرهیدی .) 34 : 11 ،امکران تخلرز از آن وجرود دارد .دومرین تفراوت در بحررث
متعلق ،این دو نو شرط است .شرط اجل ،متعلَق آن تعهد است و در واقع قیردی اسرت کر
بر تعهد عار میگردد .در مقابرل ،متعلَرق وصرز جروهری ،مرورد معاملر اسرت .سرومین
تفاوت ک مهمترین تفاوت نیز ب شمار میرود تفاوت در ضمانتاجرای این دو نرو شررط
است .عدم اجرای تعهد در اجلی ک قید تعهد است منتفیشردن تعهرد را بر دنبرال دارد ،در
حالی ک اشتباه در اوصاف جوهری بطالن عقد را ب دنبال خواهد داشت کر نتیجر تفراوت
این نو ضمانتاجراها در بحث مطالب خسارت نمایان مریشرود .بر ایرن صرورت کر اگرر
متعهدٌل در حالت منتفیشدن تعهد ب دلیل عدم اجرای تعهرد در زمران تعیرینشرده خواهران
مطالب خسارت باشد ،زیرا قرارداد بارل نگردیرده و از براب مسرئولیت قرراردادی مریتوانرد
مطالب خسارت نماید امرا در حالرت بطرالن قررارداد بر دلیرل اشرتباه در اوصراف جروهری،
متعهدٌل اگر خواهان مطالب خسارت باشد ب دلیرل بطرالن قررارداد فقرط از رریرق مسرئولیت
غیرقراردادی میتواند مطالب خسارت نماید.
«فمن ابتاع شیئاً مطلقاً من دون تقیید بالتأجیل للثمن و خالفه أو اشترط علیه التعجیل منه کان الثمن حااال و کاذا

761

المثمن».

 .2 -1حقوق انگلیس

در حقوق انگلستان جهت بررسی ماهیت حقوقی شرط اجرل یرا توافرق راجرع بر موعرد



ایفاء تعهد ،زم است ساختار کلی قرارداد را بررسی نماییم تا بتروان ماهیرت حقروقی شررط

قرارداد  -شروط قراردادی.
عناصر اصلی قرارداد ،عناصری هستند ک در صورت فقدان هر یک از آنها ممکن است
قرارداد بارل یا قابل ابطال باشد ( .)Padfield, 1989: 83بنابراین وجرود ایرن عناصرر بررای
تشکیل یک قرارداد صحیح ضروری و اجتناب ناپذیر است ک عبارتند از - :وجود توافرق
 قصد ایجاد رابطر قرانونی  -اهلیرت رررفین  -9رضرایت رررفین قررارداد -5 9وجرودعو  -3 5مشروعیت موضو معامل  -2 3امکان اجرای قرارداد.2
چنانک مالحظ میشود ،توافق ررفین راجع ب زمران اجررای قررارداد ،از جملر ارکران

اصلی یا عناصر اصلی قرارداد در حقوق انگلیس همچون حقوق ایران قلمداد نمی شرود .امرا
جزء دیگر قرارداد در حقوق انگلیس ،شروط ضمن قرارداد 1میباشند .در حقروق انگلریس،
در خصوص شروط ضمن قرارداد تقسیم بندی های گوناگون ارائ شده است .ب عنوان مثال،

ن
مطالعه تطبیقی ماهیت تعیین اجل رد تعهدات قراردادی و رباتی (اریان ،ا گلیس ،کنوانسیون ژنو و آنسیترال)

اجل و رابط ای را ک این شرط میتواند با قرارداد داشت باشد را ب دست آورد.
در حقوق انگلیس ،هر قرارداد دارای دو بخش است کر عبارتنرد از  -عناصرر اصرلی

از لحاظ تصریحشدن یا نشدنِ شروط در ضمن قرارداد ،شروط ب شرروط صرریح و شرروط
ضمنی تقسیم میشوند ( .)Guest, 1983: 67همچنین شروط قراردادی برحسرب اهمیتشران
ب شرط اصلی (شفاهی -کتبی) 4و شرط فرعی (غیرمهم) 4تقسیم میشوند.
در واقع ،نو ضمانتاجرایی ک در صورت عردم تحقرق شررط در نظرگرفتر مریشرود
باعث تقسیمبندی این شروط ب شروط اصلی و فرعی میشود .نقض شرروط فرعری ،رررف
بیتقصیر را فقط مستحق مطالب خسرارت مریکنرد؛ در حرالی کر نقرض شرروط اصرلی دو

1.Agreement
2 . Intention to create legal relation
3. Capacity parties
4. Consent of parties
5. Consideration
6. Legality of object
7. Possibility of contract
8. Terms of contract
9 .Condition
10 .Warranty
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ضمانتاجرا را در اختیار ررف بیتقصیر قرار میدهد ک این دو ضمانتاجرا در عر

هم

قرار دارند - :رد قرارداد و ب عبارتی لغرو قررارداد– ،ترداوم الترزام بر قررارداد همرراه برا
مطالب خسارت ناشی از نقض شرط(Charman, 2007: 110) .

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

شرط اصلی ،شرری است (اعم از شفاهی و مکتوب) ک درست ب بنیان قرارداد مربروط
است  ،یا آنک از نظر ماهیت واقعیاش ،چنان اساسی و بنیادین است کر اگرر نقرض شرود
ررف بیتقصیر میتواند قرارداد را لغوشده تلقی کند .بنابراین فرد اخیر ملرزم نخواهرد برود
ک ب موجب آن قرارداد ،اقدام دیگرری بر عمرل آورد ( .)padifield, 1989: 131شرروط
ضمن قرارداد ،زمانی شروط اصلی قلمداد میشوند ک یا توسط حکرم دادگراه و یرا رررفین
قرارداد و یا قانون مدون ،ب اصلیبودن و رکنبودنِ آنها در قرارداد اشاره شده باشد ).(Ibid
ال آزاد و مخترار هسرتند هرچر را کر در راسرتای منرافع خرود
وانگهی ررفین قررارداد کرام ً
میدانند ب عنوان شرط اصلی و اساسی مورد توافرق قررار دهنرد .بر عنروان نمونر  ،در یرک
قرارداد ارائ خردمات ،تعیرین نرو خردمات و یرا شررط و شرروری در خصروص پرداخرت
میتواند ب عنوان شروط اساسی مقرر شود؛ البت ب شرری ک رررفین قررارداد ،بر اساسری و
اصلیبودنِ این شروط تصریح کرده باشند(Stone, 2002: 205) .

همچنین ،اصلیبودن و رکنبودنِ شرط را میتوان از مقررات قانونی برداشرت نمرود .در
مواردی ،قوانین مدون ،ب صراحت ب رکرنبرودنِ بعضری از شررایط در بعضری قراردادهرای
معین اشاره نموده اند ک این امر باعث میشود حتی اگر ررفین قرارداد نیز این شرروط را بر
عنوان شرط اصلی مورد توافق قرار ندهند ،شروط مذکور ب حکم قانون ،از شررایط اساسری
قلمداد گردند .ب عنوان مثال ،در بخرش هرای ترا  5قرانون فرروش کرا مصروب 424
میالدی ب شروری اشاره شده ک بعضاً جزء شروط اساسری و اصرلی محسروب مریشروند؛
هرچند ک ررفین ب آنها اشاره نکرده باشند .ربق بند بخش  9اگر کا از رریق وصرزِ
خریداری شده باشد ،این شرط ک ب موجب این قانون شرط اساسی نیرز قلمرداد مریشرود،
وجود دارد ک کا های خریداری شده باید با وصز مورد توافق در قرارداد مطابقت داشت
باشد.
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1. Root of the contract
2.Innocent party
3 .Sale of goods act
4. (3)Where goods are bought by description from a seller who deals in goods of that
description (whether he is the manufacturer or not), there is an implied condition that the

عالوه بر تصرریح رررفین و حکرم قرانون جهرت اصرلیقلمدادشردنِ شرروط مرذکور در
قرارداد ،دادگاهها نیز در احکامی ک در خصوص قراردادهرای مشخصری صرادر کرردهانرد،
شروط خاصی را ب عنوان شرط اصلی تلقی نموده انرد .بر عنروان مثرال ،در دعروای هرارتلی

قراردادی ک برای تحویل زمانِ مشخصشده ،عردم تحویرل در زمران معرین ،نقرض «شررط
مهم» محسوب میشود و خریدار را برای خودداری از تحویلگرفتن کا ها در غیر از زمران
معین مستحق میسازد.
شرط فرعی ،آن نو شرط در قرارداد است ک نسبت ب هدف اصلی از عقد و قررارداد،
فرعی یا تبعی محسوب می شود .بنابراین چنین شرری آنقدر حیاتی نیست ک اثر نقض آن،
لغو شدن قرارداد باشد .نقض شرط فرعی ،فقط ب ررفِ بیتقصریر حرق مریدهرد کر بررای
مطالب خسارت اقام دعوا کند و اما نمیتواند قرارداد را لغو شده تلقی کند)Ibid( .
نکت ای ک باید ب آن توج کرد این است ک هم شروط اصلی و هرم شرروط فرعری از

ن
مطالعه تطبیقی ماهیت تعیین اجل رد تعهدات قراردادی و رباتی (اریان ،ا گلیس ،کنوانسیون ژنو و آنسیترال)

علی هیمنز  ،رأی دادگاه ب این صورت بود ک در قراردادهای تجاری معمول راجع بر بیرع
کررا  ،قاعررده ،آن اسررت کر زمرران تحویرل در نگرراه اول شرررط اساسری اسررت .بنررابراین در



شروط موجود در یک قرارداد هستند و این امرر بر عهرده دادگراه اسرت کر در مرورد هرر
قرارداد تصمیم بگیرد ک آیا با توج ب قصرد رررفین ،شررط ،شررط اصرلی اسرت یرا شررط
فرعی .در واقع ،شناخت اصلی یا فرعیبودن شرط مرورد توافرق ،در زمران جبرران خسرارتی
ک ب هنگام نقض شرط قابل ررح است میتواند ب عنوان یک شیوه حل ،راهگشا باشد.
حال در خصوص اینک توافق ررفین بر سرِ زمان اجررای قررارداد جرزء شرروط اصرلی
تلقی می شود یا فرعی ،باید گفت او ً این موضو بست ب قصرد رررفین اسرت؛ ثانیراً ،رویر
دادگاه های انگلستان ب این صورت است ک شروط راجع ب زمران در قراردادهرای تجراری
را در زمره «شروط مهم» ربق بندی و در خصوص سایر قراردادها با توج ب مراده  4قرانون
بیع کا  ،جزء «شروط فرعی» محسوب مریکنرد .مراده  4قرانون بیرع کرا مقررر مریدارد:
«شروط راجع ب زمان پرداخت ،اسا قرارداد بیع را تشکیل نمیدهنرد ،مگرر ایرنکر نیرت
دیگری از مفاد قررارداد اسرتنباط گرردد» .همچنرین بیران اسرت شرده کر در حقروق مردرن

goods will be of merchantable quality; but if the buyer has examined the goods, there is no
implied condition as regards defects which such examination ought to have revealed.
1. Hartley V Hymans, 1920
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انگلیس ،زمان انجام تعهد ،در ابتدای امر ،یکی از ارکان قرارداد محسروب نمریشرود ،مگرر
در قراردادهای تجاری(Treitel, 2003: 827) .

در مجمو  ،برای آنک بتوان توافق ررفین راجع ب موعرد ایفراء تعهرد را بر منزلر یرک
فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

شرط اصلیِ ضمن عقد محسوب کرد یا باید توسط ررفین بر رکرنبرودنِ آن تصرریح شرده
باشد ،یا باید بتوان ب رور ضمنی از اوضا و احوال حاکم بر قرارداد استنباط شود ،و یا ایرن
ک قانون ب رکنبودنِ آن اشاره کرده باشد .در واقع ،ررفین میتوانند در مرورد زمران ایفراء
توافق نمایند و ب رکنبودنِ آن تصریح نمایند ،یا آن ک رکنبودنِ زمان ایفراء ،از اوضرا و
احوال قرارداد ب نحو ضمنی استنباط گردد .برای مثال ،در قرارداد تهی کلوچر بررای یرک
جشن ،بنا ب د یل بدیهی ،تعهداتِ موضو ِ قرارداد باید در همان روز جشن ایفاء شرود ،نر

در روز بعد .حال سئوالی ک مطرح میشود این است ک اگر ررفین ب اصلیبودن یا فرعی-
بودنِ چنین شرری اشاره ننموده باشند ،چنین شرری را باید شرط اصلی فر نمود یرا یرک
شرط فرعی؟ در جواب باید گفت ک در حقوق انگلیس ،ب استناد یک قاعده کلری ،چنرین
شروری را ک ب اصلی و یا فرعیبودنِ آنها اشاره نشده است «شروط متوسرط» یرا «شرروط
غیر معیّن» مینامند و آثار قانونی نقض اینگون شروط تابع نتایجی خواهد برود کر در اثرر
نقض آنها ب بار میآید( .نوروزی)21 : 25 ،
در تعریز شروط متوسرط یرا غیررمعیّن آمرده اسرت کر « :شرروط متوسرط یرا غیررمعیّن
شروری هستند ک ضمانتاجرای نقض آنها ،با توج ب میرزان خسراراتی کر از نقرض آنهرا
حاصل میشود محاسب میگردد .گاهی اوقات میزان خساراتِ ب بارآمردهی ناشری از نقرض
شرط ،یک خسارت محدود و جزئی است ک در این صورت ب عنوان یک «شررط فرعری»
در نظر گرفت میشود .اما گاهی میزان خسارات پدیدآمدهی ناشی از نقض شرط ،ب حردی
زیاد است ک آن را باید ب عنوان یرک «شررط اصرلی» در نظرر گرفرت .از ایرن رو ،هماننرد
شروط اصلی و فرعی نیستند ک صرفاً با توج ب کیفیت موضو شرط ،آثرار قرانونی نقرض
آنها مشخص و معین گردد.(Beatson, 2010: 145,146) ».

711

1 .Mercantile Contracts
2 .Intermediate terms
3 .Innominate terms

نکت ی زمب ذکر آن است ک گاهی موعد ایفاء تعهد در ابتدا رکرن قررارداد محسروب
نمیشود ،اما بعداً با اعالم «اخطاری معقول» ب ررف دیگر ک ایفاء تعهد بر عهرده اوسرت،
زمان ایفاء ،ب «رکن قرارداد» بدل میشود .برای مثال ،در پرونده شرکتِ بامسئولیتمحردودِ

صورت نگرفت .اپنهایم هنوز بر تسلیم پافشراری نمرود و در ژوئرن  491رری نوشرت ای بر
ریکارد دستور داد ک ماشین باید ظرف چهار هفتر تسرلیم شرود وگرنر سرفارش ،لغوشرده
تلقی خواهد شد .اما ب واقع ،تا ماه اکتبر  491میالدی ماشین هنوز تحویل نشده برود و پرس
از آن نیز اپنهایم از قبول ماشین خودداری کرد .در پری رررح دعروا توسرط ریکرارد جهرت
مطالب ثمن ،چنین رأی داده شد ک خوانده یعنی اپنهایم ،زمان اصلی تسلیم را اسقاط کررده
بود ،اما حق داشت ک با اعالن اخطاری معقول ،زمان را رکن قرارداد سازد و چنین نیز کرده
است(padifield, 1989: 152) .

با توج ب این ک ماهیت توافق در تعیین اجل ،در قالب شرط ضمن عقد تبیین میگرردد

ن
مطالعه تطبیقی ماهیت تعیین اجل رد تعهدات قراردادی و رباتی (اریان ،ا گلیس ،کنوانسیون ژنو و آنسیترال)

چا ریکاردز علی اپنهایم اپنهایم ،شاسی و اتاق یرک ماشرین رولرزرویس را بر ریکرارد
سفارش داد ک تسلیم آن شش یا هفت ماه منتهی ب مار  491میالدی باشد ،امرا تسرلیمی



و شرط نیز امری تبعی است لذا عدم توافق بر اجل ،در حقروق انگلسرتان نیرز بماننرد حقروق
ایران ،نسبت ب تعهد اصلی خللی ایجراد نمریکنرد .در حقروق انگلریس ،چنرین قراردادهرا و
تعهداتی ک در مورد زمان اجرای آنها توسط ررفین توافقی حاصل نشده باشد را اصرطالحاً
«قراردادهای نامحدود یا رویلالمدت» مینامند .در واقع ،حقوق انگلستان ،این اصرطالح را
ب مثاب وضعیتی توصیز میکند ک تاریخی جهت اجرا وجود نردارد یرا تراریخِ تعیرینشرده

جهت اجرا ،نامعتبر است 9.حال باید بررسری نمرود کر زمران اجررای تعهرد در قراردادهرای
نامحدود ب چ نحو است؛ در حقوق انگلستان هرگاه زمان اجرای قررارداد نامحردود باشرد،
تعهد قراردادی باید در اینگون قراردادها در مدت زمان معقول 5انجام گیررد .در واقرع ،برر
اسا کتاب قوانین هالزبری پذیرفت شده است ک «هرگراه نتروان زمران اجررای تعهرد را از
قرارداد و عرف و یا اوضا و احوال فهمید قرارداد بایرد در زمران معقرول بر اجررا درآیرد»
(احمدی) 49 : 25 ،؛ همچنان ک در برخی قوانین نیز بر این موضو تأکیرد شرده اسرت.
1. Reasonable notice
2.Chas Rickards V. Oppenheim, 1950
3 .Time Atlarge
4. www.designing buildings.co.uk/wiki/time-atlarge
5 .Reasonable time
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برای نمون  ،بند ماده  9قانون ترأمین کرا و خردمات مصروب  41در ایرنبراره مقررر
میدارد« :هرگاه زمان اجرای تعهدات کارپرداز در قرارداد توسط ررفین تعیین نشده باشرد،
این شرط ضمنی وجود دارد ک کارپرداز تعهداتش مبنی بر ارائ خدمات را در مدت زمران

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

معقولی انجام خواهد داد».
همچنین بر اسا اصولی از حقوق قراردادی اروپرا کر تردوینکننرده اصرولی جهرت
روشنساختنِ قواعد مبنرایی در خصروص حقروق قرراردادی در بیشرتر سیسرتمهرای حقروقیِ
کشورهای عضو اتحادی اروپا است انجام تعهرد در صرورت مطلرقبرودنِ قررارداد از لحراظ
زمان اجرایی ،مستلزم انجام تعهد در مدت زمان معقول است .ب دیگر سخن ،ب موجب بنرد
 4ماده  4فصل  2این اصول ،در صورت عدم تعیین زمان اجرای تعهد توسط ررفین و یا
عدم تعیین آن از رریرق عررف ،تعهرد بایسرتی در مردت زمران معقرولی انجرام گیررد(W. .
)Rutgers, 2015: 100

شناسایی مدت معقول در حقوق انگلیس ،بر اسرا

معیارهرای نروعی و شخصری انجرام

میپذیرد .در این راستا ،مراجع ب عرف ب عنوان معیاری برای شناسایی مدت معقول انجرام
میشود؛ از این جهت ک عرف بیانگر یک معیار نوعی اسرت و در فرر ِ عردم تصرریح بر
مدت عقد ،میتوان با اِعمال معیار نوعی ،مدت عرفی را برای اجرای تعهد در نظرر گرفرت.
(امینی)5 : 44 ،
بنابراین ،در حقوق انگلیس نیز هماننرد حقروق ایرران ماهیرت حقروقی توافرق رررفین در

تعیین اجل ،در قالب شرط ضمن عقد تبیین میگردد ،ک با توج اصرلیبرودن و یرا فرعری-

بودن شرط مورد توافق ،ب ترتیب اگر توافق راجع بر زمران ایفراء تعهرد رکرن عقرد  -و بر
عبارتی ،قید تعهد – باشد ،در صورت تخلز از اجرای تعهد در زمان مقرر ،ضمانتاجررای
آن ،لغو قرارداد ،و در صورتی ک ب صورت شرط فرعی باشد ضمانتاجرای آن ،الرزام بر
انجام تعهد و مطالب خسارت است.
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1 Supply of goods and services Act, 1982
2 14 Implied term about time for performance.
(1) Where, under a [F53relevant contract for the supply of a service] by a supplier acting in
the course of a business, the time for the service to be carried out is not fixed by the
contract, left to be fixed in a manner agreed by the contract or determined by the course of
dealing between the parties, there is an implied term that the supplier will carry out the
service within a reasonable time.
3. Principles in European Contract Law

 .2ماهیت حقوقی توافق طرفین پیرامون تعیین موعد ایفاء تعهدات براتی



بست ب نقشی ک توافق ررفین راجع ب موعد ایفاء تعهدات براتی یا ب عبرارتی سررسرید

ررفین در مورد سررسید ایفاء تعهدات براتی ،از جمل ارکان و شررایط اصرلی شرکلگیرری
تعهدات براتی است .بنابراین چنین توافقی ،ماهیتاً توافق بر ارکان اسرت و از ایرن رو ،نتیجر
عدم چنین توافقی باعث میشود سند مذکور در وضرعیت مرذکور ،بررات تلقری نشرود و در
نتیج  ،تعهد براتی شکل نگیرد.
البت اکثر کنوانسیونها و قوانین مورد مطالع جهت کاسرتن از مروارد ابطرال در صرورت
عدم توافق ررفین راجع بر سررسرید  ،رأسرا تراریخی را بر عنروان تراریخ سررسرید درنظرر
گرفت اند .بنابراین با توج ب این موضو میتوان قوانین و کنوانسریونهرای مرورد مطالعر را

ن
مطالعه تطبیقی ماهیت تعیین اجل رد تعهدات قراردادی و رباتی (اریان ،ا گلیس ،کنوانسیون ژنو و آنسیترال)

تعهدات براتی میتواند در ساختار تعهدات براتی داشت باشد ،میتروان ماهیرت حقروقی آن
را مشخص نمود.
با دقت در قوانین و کنوانسیونهای مورد مطالع  ،این نتیج حاصرل مریشرود کر توافرق

در دو دست قرار داد :دست اول ،کنوانسیونهایی ک عدم توافق راجع ب موعد ایفاء تعهرد را
موجب عدم شکل گیری تعهرد براتری مقررر داشرت انرد .در ایرن دسرت از اسرناد برینالمللری،
سخت گیری بیش از حدی در نظر گرفت شده است .از میان قوانین و کنوانسیونهرای مرورد
مطالع  ،تنها قانون تجارت ایران چنین موضرعی دارد .دسرت دوم ،قروانین و کنوانسریونهرایی
هستند ک با وجود عنوانکردنِ تعیرین سررسرید پرداخرت اسرناد برواتری بر عنروان یکری از
ارکان و شرایط اصلی شکل گیری تعهردات برواتری ،در صرورت عردم توافرق برر سررسرید
معین ،ضمانتاجرای خفیز تری را نسبت ب ضمانتاجرای دست اول در نظر گرفت اند .نظام
حقوقی انگلستان و کنوانسیونهای ژنو و آنسیترال در این دست قرار دارند.
 .1-2حقوق ایران

در حقوق ایران ب موجب ماده

قانون تجارت ،برات بایرد شررایطی داشرت باشرد .از

جمل ی این شرایط ،تاریخ تأدی وج برات است .ضرمانتاجررای شررایط مرذکور در مراده
قانون تجارت ،در ماده  3قانون تجارت مقرر شرده اسرت .مراده  3قرانون تجرارت
بیان میدارد« :در صورتی ک برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقررات ،9 ، ،
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 2 ،3 ،5و  1ماده

نباشد ،مشمول مقررات راجرع بر برروات تجرارتی نخواهرد برود» .در

واقع ،این ماده ب صراحت ،عدم توافرق راجرع بر تراریخ سررسرید  -کر از جملر شررایط و
ارکان اصلی شکل گیرری تعهرد براتری اسرت  -را موجرب خرروج تعهرد از تعهردات براتری

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

میداند.پس ،قانونگذار ضمانتاجرای خیلی شدیدی را برای عردم توافرق راجرع بر تراریخ
سررسید در نظر گرفت  ،ک همانا خروج سند از شمول مقررات بروات تجاری است.
ذکر این نکت

زم است ک در قانون تجارت ایران فقط در یک مرورد اسرتثنایی ،برراتِ

بیوعده یا ب عبارتی ،براتی ک در آن پیرامون سررسرید تروافقی صرورت نگرفتر اسرت بر
موجب حکم قانون باید فوراً پرداخت شود .این مورد ،ب دلیل استثنایی بودنِ این نو برات،
و مقید شدنش ب شرط خاصی ،قابل تعمیم ب عنوان یک قاعده کلی و عام نیست .ماده 9
قانون تجارت ،ب این مورد استثنایی اشاره دارد .ماده فوقالذکر مقرر میدارد« :هرگاه بررات
بیوعده قبول شد ،باید فوراً پرداخت شود» .چنانک مشاهده میشود ،بررای ایرن کر بتروان
چنین برات بدون سررسیدی را مشمول مقررات بروات تجاری دانست باید ب قبولی براتگیر
برسد .ب عبارتی ،مفهوم مخالز ماده مذکور این است ک «برات فاقدوعده ،تا قبرول نشرود،
قابل پرداخت نیست و اصو ً برات نیست تا تکلیز پرداخت ایجاد کنرد»( .اسرکینی: 44 ،
)9
بنابراین چون این مورد ،استثنایی و مشروط ب شرط خاصی است و نمریتروان بر عنروان
یک قاعده کلی ب آن استناد کرد ،باید گفت قانونگذار ایران ب رور کلی عدم درج تاریخ
سررسید را موجب عدم شکل گیری تعهد براتی میداند .اشاره گردید کر چنرین ضرمانت-
اجرایی ،شدید و سختگیران است و موجب افزایش موارد ابطال اسناد برواتی خواهد شد.
در خصوص سفت نیز  -ک از جمل اسناد برواتی است  -تعیین سررسید پرداخت آن ،از
جمل شرایط اساسی است ک عدم درج چنین شررری موجرب خرروج ایرن سرند ،از قلمررو
اسناد تجاری خواهد شد .قانونگذار در بنرد مراده  41قرانون تجرارت ،بر اساسریبرودن و
رکنبودنِ توافق راجع ب تاریخ سررسرید اشراره دارد .ایرن مراده مقررر مریدارد« :فتر رلرب
عالوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیرل باشرد - ...- ...- « :تراریخ
پرداخت».
هرچند قانون تجارت در خصوص سفت  ،ب مانند برات ،بر صرراحت بر ضرمانتاجررای
عدم رعایت شرایط مقرر در ماده  41قانون تجارت اشاره ننموده است اما با توجر بر نرو
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بیان ماده و امریبودن قواعد تجاری ،باید گفت سندِ فاقد شرایط مقررر در مراده  41قرانون
تجارت را نمیتوان سفت تلقی کررد .در تاییرد ایرن نظرر ،اداره کرل حقروقی و تردوین قروه
قضائی در نظری شماره  2/ 25مورخ  1 /9/بیان داشت کر «اسرناد تجراری بایرد ربرق

تجارت ،آن را از ویژگی یک سند تجاری خارج ساخت و آن را ب صورت یک سند عادی
درمیآورَد»( .شهری و دیگران ، 19 ،ج )
همچنین در تایید این باور ،برخی حقوقدانان بیان داشت اند «قانون تجارت در مورد سرفت
ب هیچ ضمانتاجرایی اشاره ندارد؛ بنابراین ناگزیر از آنیم کر سرند فاقرد شررایط مقررر در
مواد  42و  41را سفت تلقی ننماییم(» .کاویانی)1 : 4 ،
بنابراین قانونگذار ایران در خصوص سفت نیز ب مانند برات ،توافق بر تعیین اجل را ماهیتاً
توافق بر ارکان میداند .در نتیج  ،بر خالف تعهدات قراردادی ک درآنهرا توافرق در تعیرین
اجل را شرط ضمن عقد تلقی مینمودیم و عدم آن خللی در تعهد اصلی ایجاد نمیکرد در

ن
مطالعه تطبیقی ماهیت تعیین اجل رد تعهدات قراردادی و رباتی (اریان ،ا گلیس ،کنوانسیون ژنو و آنسیترال)

شرایط مقرر در قانون تجارت تنظیم گردند ،بنابراین عدم رعایرت شررایط قرانونی در تنظریم
اینگون اسناد و در خصوص سفت  ،عدم رعایت مقررات مندرج در مواد  41و  44قرانون



تعهدات براتی در صورت عدم توافرق راجرع بر تراریخ سررسرید ،آن را از شرمول مقرررات
بروات تجارتی خارج میکند و ب تعبیر دیگر ،موجب عدم شرکلگیرری تعهرد براتری مری-
باشد.
اما درخصوص تخلز از چنین توافقی ،در این فر نیز باید گفت چنین توافقی ب مانند
شرط اجل در تعهدات قراردادی ،عمالً تخلزپذیر نیسرت؛ چرون بر موجرب اراده رررفین،
چنین توافقی ،مقارن زمان شکلگیری تعهد براتی حاصرل مریگرردد .امرا نکتر مهرم ،عردم
اجرای تعهد براتی در زمان اجل تعیینشده اسرت کر قانونگرذار ،ضرمانتاجررای آن را بر
موجب ماده  94قانون تجارت در خصوص برات و ماده  44در خصروص سرفت  ،اسرتقرار
مسئولیت تضامنی امضاءکنندگان سند تجاری ،برابر مقررات قانونی ،میداند.
 .2-2کنوانسیون ژنو

ماده ( ) کنوانسیون ژنو ،ب ضروریبودنِ تعیین سررسید پرداخت بررات تصرریح نمروده
است .کنوانسیون در ماده مزبور مقرر داشت است« :متن برات باید متضمن موارد زیرر باشرد:
«  .9...- ...- ...-تعیررین سررس رید  .»...1...-2...-3...-5چنررانک ر مالحظ ر م ریگررردد ،ب ر
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موجب بند ( )9ماده ( ) این کنوانسیون ،توافق بر موعد پرداخت  -یا همان سررسید برات -
ماهیتاً توافق بر ارکان شکلگیری تعهد براتی است .در واقع ،کنوانسریون ،معتبرتلقرینمرود ِن
برات را مشروط ب درج تاریخ سررسرید دانسرت اسرت ) .)Balogh, 1934:174کنوانسریون

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

مذکور همچنین در ادام  ،در ماده ( ) ،در مقام تعیین ضمانتاجرای نقض الزاماتِ موضرو
ماده قبل ،مقرر نموده است« :سندی ک فاقرد یکری از شررایط مرذکور در مراده قبرل باشرد،
اعتبار قانونیِ برات را ندارد ،بر اسرتثنای مروارد ذیرل - :براتری کر در آن تراریخ پرداخرت
مشخص نشده باشد ،براتِ ب رؤیت تلقی میگردد.»...
در ماده کنوانسیون ژنو ،ب صراحت بیان شده ک عدم رعایت شرایط مرذکور در مراده
( ) این کنوانسیون موجب عدم اعتبار سند ب عنوان یک سند تجراری خواهرد برود .برا ایرن
حال ،نسبت ب بعضی از شرایط ،ضمانتاجرای خفیزتری را در نظرر گرفتر اسرت ،کر از
جمل این شرایط ،شرط مربوط ب تعیین سررسید است .در این مقول  ،کنوانسیون در راستای
نیل ب هدف کاهش موارد ابطال ،خرود بر صرورت یرک جانبر  ،نسربت بر اسرنادی کر در
خصوص سررسید یرا موعرد پرداخرت آنهرا تصرمیم گیرری و تروافقی حاصرل نشرده اسرت،
سررسید این گون اسناد را از نو ِ «سررسیدِ ب رؤیت» تلقی نموده اسرت(Balogh, 1934: .
)175

در خصوص سفت نیز کنوانسیون ژنو ،تعیین سررسید یا موعد پرداخت را ماهیتاً توافق برر
رکن ،و از جمل شرایط اصلی شکلگیری سرند سرفت  ،و بر دنبرال آن ،شرکلگیرری تعهرد
برواتی ناشی از سفت دانست اسرت .مراده  25کنوانسریون ژنرو ،بر اساسریبرودنِ درج تراریخ
سررسید اشاره دارد .ماده  25مقرر میدارد« :سرفت متضرمن شررایط ذیرل اسرت ....« :تعیرین
تاریخ تأدی .»....
کنوانسیون ژنو در خصوص سفت نیز ب مانند برات ،با این ک درج تاریخ سررسرید را در
زمره یکی از شرایط اساسی اعتبار قانونی سفت قلمداد نمروده ،امرا برا ایرن حرال ،در راسرتای
کاهش مروارد ابطرال سرفت  ،ضرمانتاجررای خفیرز ترری را در صرورت عردم درج تراریخ
سررسید در نظر گرفت است .دراینباره ماده  23کنوانسیون ژنو مقررر مریدارد« :سرندی کر
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1Article 2: “An instrument in which any of the requirements mentioned in the preceding
Article is wanting is invalid as a bill of exchange, except in the cases specified in the
following paragraphs : A bill of exchange in which the time of payment is not specified is
deemed to be payable at sight”.
”1Article 75: “A promissory note contains: 3. A statement of the time of payment

فاقد یکی از شرایط مندرج در ماده قبل باشد ،اعتبار قانونی سفت را ندارد؛ ب استثنای مروارد
ذی ل:



-سفت ای ک در آن تاریخ پرداخت معین نشده باشد ب رؤیت محسوب میگردد»...

ب رؤیت تلقی مینماید.
در اینجا نیز باید اشاره نمود ک ب دلیل حاصلشدن توافرق در تعیرین سررسرید تعهردات
براتی ،این توافق عمالً تخلزپذیر نیست .آنچ قابل تخلز است عردم اجررای تعهرد براتری
در زمان مقرر است .در این فقره نیز کنوانسیون ب موجب ماده  92در خصوص برات و ماده
 22در خصوص سفت  ،استقرار و تحقق مسئولیت تضرامنی امضراءکنندگان سرند تجراری در
مقابل دارنده را اعالم میدارد.
 .3-2کنوانسیون آنسیترال

در کنوانسیون آنسیترال نیز تعیین تاریخ سررسید برات ،از جملر شررایط اساسری اعتبرار
برررات اعررالم شررده اسررت .کنوانسریون آنیسررترال در پرراراگراف ( ) مرراده ( ) بررا بیران انرروا
سررسید ،ب ضروریبودنِ تعیین تاریخ سررسید برات اشاره نموده اسرت (Murray, 1993:

ن
مطالعه تطبیقی ماهیت تعیین اجل رد تعهدات قراردادی و رباتی (اریان ،ا گلیس ،کنوانسیون ژنو و آنسیترال)

در کنوانسیون ژنو بر خالف حقوق ایران مشاهده میگردد ک خرود کنوانسریون جهرت
کاهش موارد ابطال در صورت عدم درج تاریخ سررسید ،رأساً سررسید این گونر اسرناد را

) .194پاراگراف ( ) ماده ( ) کنوانسیون فوقالذکر مقرر میدارد - « :برات سند نوشت ای
است ک  :الز)  ..ب) ب محض رؤیت یا ب مدت معین قابلپرداخت است ...ج) » ...
در واقع ،توافق در تعیین تاریخ سررسرید بررات ،ماهیتراً بر عنروان توافرق در ارکران ،در
شکلگیری سند برات ب موجب مقرره فوق ،زم و ضروری است .با این اوصاف ،با وجود
ضروریبودنِ درج تاریخ سررسید برات ،در صورت عردم انجرام ایرن تکلیرز ،کنوانسریون
ضمانتاجرای خفیزتری را در نظر گرفت و جهت کاهش موارد ابطال ،خود رأساً این نو
اسناد را از نو ِ «اسنادِ ب رؤیت» تلقی میکند .از بند (ب) پاراگراف ( ) ماده ( )4کنوانسیون
آنسیترال میتوان ایرن موضرو را اسرتنباط نمرود .بنرد (ب) پراراگراف ( ) مراده ( )4مقررر
2 Article 76: “An instrument in which any of the requirements mentioned in the preceding
Article are wanting is invalid as a promissory note except in the cases specified in the
following paragraphs. A promissory note in which the time of payment is not specified is
”deemed to be payable at sight.
1Article 3: 1. A bill of exchange is a written instrument which: (a) Contains an unconditional
order whereby the drawer directs the drawee to pay a definite sum of money to the payee or
to his order (b) Is payable on demand or at definite time
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میدارد - « :سند در موارد زیر ،ب رؤیت ،قابل پرداخت است ...« :ب) اگر تاریخ پرداخرت
قید نشده باشد.»...
در خصوص ماهیت حقوقی درج تاریخ سررسید سفت در کنوانسیون آنسیترال ،بایرد آن

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

را از جمل شرایط اساسی شکل گیری سفت ب شرمار آورد .بر موجرب بنرد (ب) پراراگراف
( ) ماده ( ) کنوانسیون آنسیترال ک ب بیان انوا سررسرید مریپرردازد ،تصرریح بر تراریخ
سررسید سفت  ،یک تکلیزِ ضروری و آمره تلقی شده اسرت ( .)Murray, 1993: 194ایرن
بند مقرر میدارد ...« :ب) ب محض رؤیت یا ب مدت معین قابل پرداخت است.»...
در خصوص تاریخ سررسید در سفت نیز با این ک کنوانسیون ،ب ضروریبرودن درج آن
اشاره نموده است اما در صورت عدم درج ،ضمانتاجرای خفیز ترری را در نظرر گرفتر و

همانند برات ،جهت کاهش موارد ابطال ،خود رأساً سررسید اینگونر اسرناد را از نرو ِ بر -
رؤیت محسوب نموده است .این ضمانتاجرا ،در بند (ب) پراراگراف ( ) مراده ( )4کر در
خصوص برات ب آن اشاره گردید ،اعالم شده است.
در اینجا نیز باید اشاره نمود ک ب مانند کنوانسیون ژنرو بر دلیرل حاصرلشردنِ توافرق در
تعیین سررسید تعهدات براتی ،این توافق عمالً تخلزپذیر نیست .موضوعی ک قابرلتخلرز
است عدم اجرای تعهد براتی در زمان مقرر است ک در اینجا نیز کنوانسیون برابرر مراده ،
استقرار مسئولیت تضامنی امضاءکنندگان سند تجاری در مقابل دارنده را مقرر میدارد.
 .4-2قانون بروات انگلستان

در خصوص ماهیت حقوقی تعیین سررسید برات و سفت در قانون بروات انگلستان ،ابتدا
در مورد سررسید برات باید گفت ک درج تاریخ سررسید بررات ،از جملر شررایط اساسری
اعتبار برات است .بنابراین توافق در تعیین سررسید را باید توافق در ارکان شکلگیری تعهد
براتی دانست .پاراگراف ( ) ماده ( ) قانون بروات انگلستان ،در تعریز برات ،بر شررایطی
ک یک سند جهت تلقی شدن ب عنوان برات باید داشت باشد ،اشاره مریکنرد کر از جملر
این شرایط تاریخ سررسید است ک با بیان ،انوا سررسید ب این موضو اشاره داشت اسرت.
پاراگراف ( ) ماده ( ) قانون بروات انگلستان در تعریز برات مقرر میدارد« :برات نوشرت
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1.Article 9: 1. An instrument is deemed to be payable on demand; (a) If it states that it is
payable at sight or on demand or on presentaent or if it contains words of similar import or
(b) If no time of payment is expressed
2. Article 32. A promissory note is a written instrument which: (b) Is payable on demand or at
;a definite time

است ک شامل دستور بیقید و شرط از ررف شخصی ک آن را امضاء مریکنرد بر شرخص
دیگری مبنی بر پرداخت مبلغی معین پول ب محض رؤیت ،یا در وعده معین ،یا قابرل تعیرین
در وج شخص معین یا حامل است».

مشخص و روشن جهت تجاری تلقی شدن این نو اسرناد امرری ضرروری اسرت ( Goode,

 .)1982: 429پاراگراف ( ) مراده ( ) بر ایرن موضرو اشراره دارد؛ ایرن پراراگراف مقررر
میدارد« :اگر سند با توج ب شرایطِ گفت شرده تکمیرل نشرود و یرا دسرتور بر انجرام عملری
عالوه بر پرداخت پول در مورد آن صادر شود برات تلقی نمیشود».
با وجود ضمانت اجرای فوقالذکر در صرورت عردم رعایرت شررایط مقررر در تعریرز
برررات ،قررانون بررروات انگلسررتان در خصرروص عرردم درج ترراریخ سررس رید ضررمانتاجرررای
خفیزتری را در نظر گرفت و سررسید اینگون اسناد را ب رؤیت تلقی مینماید ( Dabson,

 .)1977: 500در واقع ،ب موجب بند (ب) پاراگراف ( ) ماده ( ) 4قانون بروات انگلسرتان،

ن
مطالعه تطبیقی ماهیت تعیین اجل رد تعهدات قراردادی و رباتی (اریان ،ا گلیس ،کنوانسیون ژنو و آنسیترال)

قانون بروات انگلستان ،عدم رعایت شرایط مقرر در تعریز فوقالذکر را موجب سرلب
عنروان بررات از سرند مریدانرد ) .(Bradgate, 2007: 286در واقرع ،ذکرر تراریخ سررسرید



در صورت عدم درج تاریخ سررسید ،خود قانونگذار رأساً سررسید ایرنگونر اسرناد را بر -
رؤیت تلقی مینماید و لذا در نظام حقوق انگلستان نیز با ترتیب این مقررره ،از میرزان ابطرال
اسناد براتی ب دلیل عدم درج تاریخ سررسید کاست شده است.
در خصوص تاریخ سررسید در سفت نیز باید گفت با توج بر تعریفری کر از سرفت  ،در
پاراگراف ( ) ماده (  )1قانون بروات انگلستان ارائ شده ،درج تاریخ سررسرید ،از شررایط

اساسیِ شکلگرفتن سفت و ب عبارتی اعتباریافتنِ سفت است ( .)Bradgate, 2007: 304ایرن
پاراگراف ،در تعریز سفت مقرر میدارد ک « :سفت  ،تعهدی بیقید و شرط در قالرب نوشرت
است ک از رریق آن ،امضاءکنندهی سفت در مقابرل شرخص دیگرری متعهرد مریشرود کر

1.Bill of exchange defined. (1)A bill of exchange is an unconditional order in writing,
addressed by one person to another, signed by the person giving it, requiring the person to
whom it is addressed to pay on demand or at a fixed or determinable future time a sum
certain in money to or to the order of a specified person, or to bearer
2.Bill of exchange defined. (2)An instrument which does not comply with these conditions, or
which orders any act to be done in addition to the payment of money, is not a bill of
exchange
3 . 10 Bill payable on demand. )1( A bill is payable on demand
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مبلغی معین پول را ب رؤیت ،یا در موعرد معرین ،یرا قابرل تعیرین ،در وجر شرخص معرین یرا
حوال کردِ او و یا حامل پرداخت نماید».
چنانک مالحظ میشود در سفت نیز ب مانند برات جهت تلقیشدن سند ب عنروان سرفت ،

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

رعایت شرایطی زم است ک از جمل ی این شرایط ،درج تاریخ سررسید میباشرد ،کر در
قالب بیان انوا سررسید در این ماده ب آن اشاره شده است .اگرچ در وضعیت مذکور نیرز
عدم رعایت درج تاریخ سررسید ،ضمانتاجرایی جز بطالن نباید ب همرراه داشرت باشرد امرا
باز ب دلیل کاستن از موارد بطرالن اسرنادی کر سررسرید در آنهرا درج نشرده ،قرانونگرذار
ضمانتاجرای خفیزتری را در نظر گرفت است.
ب موجب ماده ( )14قانون بروات انگلستان ،قانونگذار اجرای قواعد و مقررات مربروط
ب برات را ک موضو قسمت دوم این قانون است ب غیر از مواردی ک ب دلیرل ذات سرفت
نمیشود در خصوص آن اجرا کرد را زم دانست است .یکی از این مقررات ک قبالً نیز بر
آن اشاره شد ،بند (ب) پاراگراف ( ) مراده ( ) 4قرانون برروات انگلسرتان اسرت کر مقررر
مینمود در صورت عدم درج تاریخ سررسید ،قانونگذار رأساً سررسرید ایرن گونر اسرناد را
ب رؤیت تلقی میکند.
در حقوق انگلیس همانند حقوق ایران و کنوانسیونهای ژنو و آنسیترال ،ب دلیل حصول
توافق در تعیین سررسید تعهدات براتی ،این توافق عمالً تخلزپذیر نیست .آنچ قابلتخلز
است لزوم اجرای تعهد براتری در زمران مقررر اسرت ،کر در ایرن مرورد نیرز قرانون برروات
انگلستان ،برابر مقررات ،استقرار مسئولیت تضرامنی امضراءکنندگان سرند تجراری در مقابرل
دارنده را مقرر داشت است.
نتیجه

بررسیِ صورتگرفت در خصوص ماهیت حقوقی توافرق رررفین راجرع بر موعرد ایفراء
تعهدات قراردادی در حقوق ایران نشان میدهد ک ماهیرت حقروقی چنرین تروافقی ،عمردتاً
قابل تطبیق بر مبنای شرط صفت است؛ زیررا چنرین تروافقی بر روشرنترشردنِ هرچر بیشرترِ
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1 . 83 Promissory note defined )1( .A promissory note is an unconditional promise in writing
made by one person to another signed by the maker, engaging to pay, on demand or at a
fixed or determinable future time, a sum certain in money, to, or to the order of, a specified
person or to bearer

موضو تعهد و ایضاح تنویر قلمرو اجرای آن از حیث زمان اجرا کمک میکنرد ،و اساسراً
این موضو با مفهوم شرط صفت انطباق بیشرتری دارد .نکتر مهرم ،عردم امکران تخلرز از
شرط اجل است؛ چون ب موجب اراده رررفین ،بر محرض اشرتراط برر تعهرد ،عرار مری-

اجلِ تعیینشده ،از نو «قیدِ اراده» نبروده  -بر عبرارتی ،برین موعرد و تعهرد ،تعردد مطلروب
حاکم باشد  -در این حالت ،در صورت عدم انجام تعهد در زمان مقررر ،ضرمانتاجراهرای
عدم اجرای قرارداد ک عبارتند از الزام متعهد ب انجرام مرورد تعهرد در زمران دیگرری و در
صورت عدم امکان الزام ،انجام مورد تعهد در زمان دیگری توسط شرخص ثالرث بر خررج
ملتزم ،و در نهایت امر ،اختیار فسخ عقد توسط متعهدٌل را ب همراه خواهد داشرت .امرا اگرر
توافق راجع ب موعد ایفاء تعهد ب نحوی باشد ک زمانِ توافقشده تنهرا زمران اجررای توافرق
باشد و انجام تعهد در خارج از زمانِ تعهدشده برای متعهدٌل فایدهای در برر نداشرت باشرد و
ب عبارتی ،چنرین تروافقی ،قیرد اراده بروده و وحردت مطلروب حراکم باشرد ،چنرین حرالتی

ن
مطالعه تطبیقی ماهیت تعیین اجل رد تعهدات قراردادی و رباتی (اریان ،ا گلیس ،کنوانسیون ژنو و آنسیترال)

گردد.آنچ ک امکان تخلز از آن وجود دارد ،عدم اجرای تعهد در اجلِ تعیینشده اسرت،
ک با توج ب اهمیت اجل تعیینشده ،ضمانتاجرای آن متفاوت است؛ ب این نحو کر اگرر



ضمانتاجرایی جز منتفیشدنِ تعهد را در پی نخواهد داشت .در حقوق انگلیس ،بر خرالف
حقوق ایران ،ب دلیل عدم تقسیمبندی شروط (فعل ،صرفت ،نتیجر ) تبیرین چنرین مراهیتی برا
دشواری چندانی روبرو نیست .در واقع ،با تعریفی ک از ساختار قرارداد در حقروق انگلریس
ارائ شده است ب راحتی میتوان توافق راجع ب موعد ایفاء تعهد را جزء شرروط قرراردادی
قلمداد نمود ،ک با توج ب اهمیت آن  -ک میتواند یک شرط اصلی یا یک شررط فرعری

تلقی گردد – ضمانتاجراهای مختص ب خود را در پی خواهد داشت.
در تعهدات براتی ،توافق راجع ب موعد ایفاء تعهد ،نقش اصرلی و اساسری را ایفراء مری-
کند؛ ب نحوی ک در تمام نظامهای حقروقیِ مرورد مطالعر  ،چنرین تروافقی از جملر ارکران
شکلگیری تعهد براتی محسوب میشود .با این وجود ،ضمانتاجرای تخلز از عدم توافق
راجع ب موعد ایفاء تعهد ،در نظام حقوقی ایران برا دیگرر نظرامهرای حقروقی مرورد مطالعر
کامالً متفاوت است .در حقوق ایران ،با توج ب رکنبودنِ چنرین مسرئل ای در شرکلگیرری
تعهد ،عدم توافق مساوی با بطالن تعهد است؛ اما در سایر نظامهای حقوقی ضرمانتاجررای
خفیزتری در این مورد مقرر شده است؛ بدین نحو ک خودِ قانونگرذار ،برا ایرن کر توافرق
راجع ب زمان اجرای قرارداد را در زمره ارکان تشرکیل تعهرد براتری دانسرت امرا در راسرتای
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کاستن از موارد بطالن تعهدات براتیِ علیالرأ  ،موعدی را در خصوص ایفاء این تعهدات
در نظر میگیرد؛ ک از این لحاظ میتوان این روی را ب عنروان یرک راهبررد و رهنمرود در
جهت اصالح قوانین داخلی ب منظور کاستن از موارد ابطال تعهدات براتی استفاده نمود.

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

منابع

 .اسکینی ،ربیعا 44 ،ش ،حقروق تجرارت (بررات ،سرفت  ،قربض انبرار ،اسرناد در وجر
حامل و چک) ،چ ، 5تهران ،سمت.
 .احمدی ،حسینعلی 25 ،ش ،اجرای تعهد قراردادی ،چ  ،تهران ،برهمند.
 .امینی ،منصور؛ زمانی ،عبا  44 ،ش ،قراردادهای بدون مدت در حقوق انگلریس و
ایران ،نام مفید ،ش .11
 .9امامی ،سیدحسن 44 ،ش ،حقوق مدنی ،ج  ،تهران ،اسالمی .
 .5بجنرروردی ،سریدمحمدبررنحسررن موسرروی 94 ،ق ،قواعررد فقهیر  ،ج  ،چ  ،تهررران،
موسس عروج.
.3شهری ،غالمرضا و همکاران 19 ،ش ،مجموع تنقیحشده قوانین و مقررات حقوقی،
ج  ،چ ،تهران ،روزنام رسمی کشور.
 .2شهیدی ،مهدی 11 ،ش ،تشکیل قراردادها و تعهدات ،چ ،2تهران ،مجد.
 .1شهیدی ،مهدی 12 ،ش ،شروط ضمن عقد ،ج ،9چ  ،تهران ،مجد.
 .4شهیدی ،مهدی 13 ،ش ،آثار قراردادها و تعهدات ،ج  ،تهران ،مجد.
 . 4صررفایی ،سیدحس رین 14 ،ش ،قواعررد عمررومی قراردادهررا (حقرروق مرردنی) ،ج ،
چ ، 4تهران ،میزان.
 .راهری ،حبیباهلل 9 1 ،ق ،حقوق مدنی ،ج  ،چ  ،تهران ،دفترر انتشرارات اسرالمی
جامع مدرسین حوزه علمی قم.
 .کاتوزیران ،ناصررر 15 ،ق ،حقروق مرردنی ( قواعرد و قراردادهررا) ،ج  ،چ ،2تهررران،
شرکت سهامی انتشار.
 .کاتوزیران ،ناصررر 1 ،ش ،حقرروق مرردنی (قواعررد عمررومی قراردادهررا) ،ج  ،چ،9
تهران ،شرکت سهامی انتشار.
.کاتوزیان ،ناصر 4 ،ش ،نظری عمومی تعهدات ،چ ،2تهران ،میزان.
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 . 9کاویانی ،کورش 4 ،ش ،حقوق اسناد تجارتی ،چ ،3تهران ،میزان.
 . 5محقق داماد ،سیدمصطفی 943 ،ق ،قواعد فق  ،ج  ،چ  ،تهران ،مرکرز نشرر علروم
انسانی.

 . 2نوروزی شمس ،مشیتاهلل 25 ،ش ،زمان اجرای قررارداد و ترأثیر آن در مسرئولیت
قراردادی ،پایاننام دوره کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدر .
 . 1بغدادی (شیخ مفید) ،محمدبن محمدبن نعمان عکبری،

 9ق ،المقنعر  ،چ  ،قرم،

کنگره جهانی هزاره شیخ مفید (ره).
 . 4خویی ،ابوالقاسم ،بیتا ،مصباح الفقاهة ،بیجا.
 . 4روسری ،ابوجعفرمحمردبنحسرن 944 ،ق ،النهایررة فری مجررد الفقر والفترراوی ،چ ،
بیروت ،دارالکتاب العربی.
 .عاملی (شهید اول) ،محمدبن مکی 9 2 ،ق ،الدرو

الشرعی فی فق ا مامیر  ،چ ،

ن
مطالعه تطبیقی ماهیت تعیین اجل رد تعهدات قراردادی و رباتی (اریان ،ا گلیس ،کنوانسیون ژنو و آنسیترال)

 . 3میرشررکاری ،عبررا ؛ معتمرردی ،جررواد 4 ،ش ،اجررل در اعمررال حقرروقی ،ماهنامر
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