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

  مقدم سیدیونس نورانی

  عزیزی بیژن حاجی
  حسین محمودی

 

 چکیده
تعیرین   رر  منورور  شناخت ماهیت توافق در تعیین اجل تعهدات قراارداد    رااتر    

 اجااها  عدم اجاا  تعهد در اجرل    همچنین ضمانتاجاا  عدم چنین توافق  ضمانت
در حقوق ایاان چنین توافق  در تعهدات قاارداد  اجماالً  .شده کمک خواهد نمودتعیین

 حرا   موجرب   اجاا  عدم چنین توافق ،شود ک  ضمانتدر قالب شاط صفت تبیین م 
شرده  -تعیین اجل  شدن یا نشدن همچنین را توج  ر  قید تلق  .تعهد است شدن محسوب

اجااهرا  عردم   تعهد   یا ضرمانت  شدن ر  تاتیب ضمانت اجاا  منتف  ،نسبت ر  تعهد
 ،در حقوق انگلیس نیز توافرق در تعیرین اجرل    .اجاا  قاارداد را ر  همااه خواهد داشت

اجاا  تعهد  ،جاا  عدم چنین توافق اضمانت .گادددر قالب شاط ضمن عقد تبیین م 
 شرده، تعیرین  همچنین در صورت عدم اجاا  تعهد در اجل  .قو  استدر مدت زمان مع

لغو قراارداد   یرا ملالبر      چنین توافق ، را توج  ر  شاط اصل  یا فاع  قلمداد نمودن 
از ارکران   ،از آنجا ک  تعیین اجل ،در تعهدات راات  .خسارت را ر  همااه خواهد داشت

-ماهیتاً در قالب توافق را ارکان تبیین م ، آیدر  شمار م گون  تعهدات گیا  اینشکل

است    رلالن تعهد راات  ،ضمانت اجاا  عدم تعیین اجل در نوام حقوق  ایاان .شود
-شدن ایرن حا  ( کنوانسیون ژنو   آنسیتاا  انگلیس،) ها  مورد ملالع در سایا نوام

تقاار شرده موجرب اسر   همچنین عدم اجاا  تعهرد در زمران تعیرین    .گون  تعهدات است
 .مسئولیت تضامن  امضاءکنندگان سند تجار  ملارق قانون خواهد رود

 
 .شاط فاع  شاط ضمن عقد، شاط اصل ، موعد ایفاء تعهد، :واژگان کلیدی
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 مقدمه
-بر   .دکنر یمر  فرا یا بشرر  یاجتماع و یاقتصاد یزندگ در یاعمده نقش آن، فاءیا و تعهد

بر  رررق    فراء یا موعد .است یآن ضرور فاءید اموع بودنِمشخص تعهد، شدنِییاجرا منظور
 بر   ک  گیرد،انجام می نیررف توافق با ،آن نییروش تع نیترمرسوم. است نییقابل تع یمختلف
 ییبرا   تیر از اهم یعملر  نیچنر  یحقروق  تیر ماهشرناخت   .است معروف زین یقرارداد اجل

در  اًیر در تعهدات و ثان اجل نییعدم تع یاجراضمانت نییدر تع او چرا ک   ؛برخوردار است
توجر  بر     برا  .برود  خواهرد  ثرؤمر شرده  نیری تع تعهد در اجلِ یعدم اجرا یاجراضمانت نییتع

اجرل در   نییعدم تع یاجراضمانت نیاجل و همچن نییتع یحقوق تیماه ثیحک  از  یتفاوت
 ،موضرو  در هرر دو نرو  از تعهردات     نیا است  زم دارد وجود یبرات و یقرارداد تعهدات

 .شود یررسب
در  یقررارداد  تعهردات  یاجررا  زمران  ب  راجع نیررف توافق یحقوق تیماه خصوص در
 نیر در ا یمحردود نظراتر   یلیخگرچ   ؛استصورت نگرفت   یاگسترده لیتحل ،رانیحقوق ا

در  .در قالب شرط فعرل اسرت   یعمل نیچن نییآنها تب نِیترک  مهم است، شده انیخصوص ب
ح در قرانون  مصرر   یاجراهرا ضرمانت  عمالاِدر قلمرو  را ر، باید آنباورمندی ب  این نظ ج ینت

 .تحلیل کرد 4   و 1  ، 2  مواد  یعنی یمدن
 نیری تب قیر ررور دق  بر   یعملر  نیچنر  یحقروق  تیر کر  او ً ماه  شودمی یسع ،مقال  نیدر ا
کر  در صرورت تخلرز از     ییاجراهرا ضرمانت  یشرده نیری تب تیبا توج  ب  ماه اًیثان و ،گردد
قررارداد   یسراختار کلر   ،موضرو   نیب  ا لین یبرا. ودش یگردد بررسیعمال ماِ ی،عمل نیچن
 تعهد فاءیا موعد نییتع نیب ک  یابردن ب  رابط یتا بتوان با پ شود یب  رور مستقل بررس باید
 برا  ارتبراط  در یقر یتطب مطالعر   یراستا در .نمود مشخص را آن تیماه وجود دارد قرارداد و

 .یردگ قرار یبررس موردانتخاب شد تا  سیانگل حقوق ی،دادقرار تعهدات
 نیهمچنر  و ی،تعهردات براتر   یزمان اجررا  پیرامون نیتوافق ررف یحقوق تیماه مورد در
در از ایرن رو،   .اسرت  نشرده  ارائ  یلیتحل رانیا ینظام حقوق درتخلز از آن  یاجراضمانت

انجرام یابرد و    یکامل پژوهش ،موضو  نیدر خصوص ا قیشده ب  صورت دق یمقال  سع نیا
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حقرروق  ی،در ارتبرراط بررا تعهرردات براترر    زیررن یقرریمطالعرر  تطب یدر راسررتا. ارائرر  شررود 
 .است ضو  پژوهش حاضرمو ترالیژنو و آنس ونیس،کنوانسیانگل
 

 یقرارداد تعهدات فاءیا موعد نییتع در مورد نیطرف توافق یحقوق تیماه .1

 رانیا حقوق .1-1

 موعرد  پیرامرون  توافرق  یا اجل شرط حقوقی ماهیت بررسی جهت ،شد اشاره ک  آنچنان
 شررط  حقروقی  ماهیرت  بتروان  ترا  نمود بررسی را قرارداد کلی ساختار است  زم تعهد، ایفاء
 .آورد دست ب باشد داشت  قرارداد با تواند می شرط این ک  را ای رابط  و اجل

 دیر وجرود دارد کر  با   یصرل ارکان ا رد،یگیک  شکل م یدر هر قرارداد رانیحقوق ا در
حاصرل   نیدر قرارداد توسط رررف ک   زین یتوافقات ریسا .در خصوص آنها توافق حاصل شود

از  یاصرل  یها موضو  ایارکان قرارداد و  زیجهت تم. است یارکان اصل نیگردد ب  تبع ایم
ر سنخ شده دعقد صورت گرفت  و تعهدها و اموال مبادل  لیتحل قیاز رر توان یم یامور فرع

در عقد  ،ب  عنوان مثال .( 9 :  ج ،15   ان،یکاتوز)کرد  دایامر دست پ نیب  ا آن قرارداد،
اشاره کررده   زیموضو  ن نیگذار ب  انآن است ک  قانو متیو ق عیهمان مب یارکان اصل ،عیب

و  عیدر مب یو مشتر عیپس از توافق با»: دارد یباره مقرر منیدر ا یقانون مدن 4  ماده . است
 .«شود یو قبول واقع م جابیب  ا عیعقد ب آن، متیق

 شرود،  یم مطرح یاصل ارکان ب  راجع توافق تبع ب  چون ،تعهد فاءیا موعد پرواضح است
 قرانون  44 مراده  ) حیصرر  نرص  وجرود  لیر دل ب  نیهمچن .باشد قرارداد ارکان جزء تواند ینم
 توانینم یطیشرا نیچن بودن یحصر و معامالت صحت یاساس طیشرا خصوص در( یمدن

 .نمود یتلق قرارداد صحت یاساس طیشرا بر توافق  را تعهد فاءیا موعد ب  راجع توافق
 شردن روشرن  ،تعهرد  فراء یا موعرد  نیری تع از هدف ک  آنجا از ،شدهانیب مطالب ب  توج  با

 یتبعر  و یفرعر  توافقات را موضوعات گون نیا  ب راجع توافق دیبا است تعهد موضو  شترِیب
 .شوند یم جادیا یاصل ارکان ب  راجع توافق یدنبال  ب  ک  دانست
 شررود یمررگفترر   شرررط ی،تبعرر و یفرعرر یتعهرردها برر  معمررول ررروربرر  ایررران حقرروق در

 یتبعر  و یفرعر  یتوافقرات  ، ب  مثاب عقد ضمن شروط ،واقعدر . (4  :  ج ، 1   ان،یکاتوز)
 جدا یزیچ عقد ضمنشروط  .نمود ادهاستف آنها از توان یم قرارداد لیتکم جهت ک  هستند

 وابسرت   یتیماه بلک  ندارند، مستقل یاعتبار تیماه ی،عبارت ب  و ستندین عقد مفاد از مستقل و
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. اسرت  مشرروط  عقرد  بر   وابسرت   اساسراً  آنهرا  یحقوق تیوضع ،جهت نیهم ب . دارند عقد ب 
 (  : 9،ج12   ،یدیشه)

 شرروط  جرزء  تراً یماه قررارداد،  در تعهرد  فاءیا موعد ب  راجع توافق گفت توان یم نیبنابرا
 مسرتقل  الترزام  تیر قابل کر   است یعقد ضمن شروط در زمره ی،عبارت ب  و است عقد ضمن
 نیرز وجرود دارنرد؛    دارنرد  را مسرتقل  الترزام  تیقابل ک  یعقد ضمن شروط ،برعکس .ندارند

 ب  ک  کند یم بجایا شروط نو  نیا عتِیرب ،واقعدر  .عیب عقد ضمن در وکالت شرط انندم
 مرورد  اوصراف  ب  مربوط ک  یشرر همچون ؛رندیگ قرار گرید عقود توابع ی  زمره در ناچار
 یاجررا  ی وهیشر  و یروشن و کمال ب  شروط نیا ،واقع در. است (صفتشرط ) یاصل معامل 
 .ندارند یمستقل التزام خود و کنند یم کمک تعهد

 مراده . است نموده تعیین را عقد ضمن طیراش یمدن قانون 9   ماده در رانیا یمدن قانون
شرط  (  صفتشرط  ( : است قسم س  بر شرط»: دارد یم مقرر بارهنیا در یمدن قانون 9  
 ایر  تیر فیک بر   راجرع  شررط  از اسرت  عبرارت  صرفت  شررط . «اًینف ای اثباتاً فعلشرط  (  ج ینت

 فعرل  شررط . شود شرط خارج، در یامر تحقق ک  است آن ج ینت شرط. معامل  مورد تیکم
 شررط  یخرارج  شرخص  برر  ایر  نیمتعرامل  از یکر ی بر یفعل ب  اقدام عدم ای اقدام ک  است آن
 .«شود

تعهرد   فاءیراجع ب  موعد ا توافقتوان یم ایآاست ک   نیا شود یک  مطرح م یحال سؤال
 در را آن دیر با ایر و  ؟شرده در قرانون دانسرت   تصرریح  از شروط ضمن عقدِ یکیمنطبق بر  را

 نمود؟ نییتب جداگان  یشرر قالب
 نیقر یگان  در نظر گرفت  شده است ب  رور قطع و شروط س  یک  برا یبا توج  ب  مفهوم

 عمرل  بر   مربروط  جر  ینت شررط  زیررا  ؛داد قررار  ج یرا مصداق شرط نت یتوافق نیتوان چن نمی
 و جابیا تکرار از یریجلوگ جهت و ونددیپیم وقو  ب  خارج در ک  است یمستقل یحقوق
 .ابدییتحقق م یعقد اصل انشاءزمان با محض اشتراط و هم ب  یعمل نیچن ،یاجداگان  قبول

 موضرو   تعهرد  یبررا  یدیر ق و صفت تعهد، فاءیا موعد پیرامون توافق ک  ستا یحال در نیا
 .شودینم جادیا اعتبار عالم در ،آن از جدا و است آن ب  وابست  و عقد
 فعرل  شررط  مصرادیق  از ،قررارداد  اجررای  زمان ب  راجع توافق معتقدند حقوقدانان رخیب
-یمر  آن مفاد و دارد ارالق یمدن قانون 9   ماده در مذکور فعل شرط تعریز ؛ چوناست
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 ثمرن  یا مبیع شود شرط ک  آن مانند ؛باشد قرارداد از یناش یاصل تعهد یاجرا ب  اقدام تواند
 (5 : 25  نوروزی، ) .گردد تحویل مشخصی موعد در

 انرد، وه بر این، دلیل دیگری را ک  در توجی  تطبیق شرط اجل برر شررط فعرل آورده   عال
-ضرمانت . شده برای آنهرا اسرت  اجراهای تعیینبحث همانندی این دو نو  شرط در ضمانت

اند در  بیان شده 95 تا  2  شده برای شرط فعل ک  در قانون مدنی ری مواد های تعیین اجرا
شرده بررای شررط اجرل در عقرودی اسرت کر         اجررای تعیرین  نتبسیاری از موارد شبی  ضرما 

 .قانونگذار ب  آنها اشاره نموده است
تخلز از شرط اجل برای تأدیر    در موردقانون مدنی  23 قانونگذار در ماده  ،مثال رایب

قرانون مردنی    2  اجرایی را تعیین نموده ک  با مراده  ثمن و تحویل مبیع در عقد بیع، ضمانت
هرگاه شرط در ضمن عقد، شررط فعرل   »: دارد قانون مدنی مقرر می 2  ماده . مشابهت دارد

باشد اثباتًا یا نفیاً، کسی ک  ملتزم ب  انجام شررط شرده اسرت بایرد آن را بر  جرا بیراورد و در        
شررط   یتواند ب  حاکم رجو  نموده تقاضای اجبرار بر  وفرا    صورت تخلز ررف معامل  می

 از تخلرز  خصروص  در 23  مراده  در اجراضمانت همین ددگر میک  مالحظ  چنان. «بنماید
 ترأخیر  صرورت  در»: دنمایر  می تصریح مدنی قانون 23  ماده. است شده مقرر نیز اجل شرط
 کر   کررد  توجر   بایرد  نکتر   این ب  البت  .«شود می تسلیم ب  اجبار ممتنع ثمن، یا مبیع تسلیم در

 شرود  مری  آن قواعد مشمول فوق د یل ب  توج  با نیز اجل شرط ک  فعل شرط انجام ب  الزام
 الرزام  شرود،  ایجراد  ریتعرذ   گرنر  چنانچر   و نباشد میان در ریتعذ  ک  وجاهت دارد جایی تا

 94  و 4   مراده  کر   معاملر   فسرخ  اختیرار  از ریر غ اجراییضمانت و نیست پذیر امکان دیگر
 براره ایرن  در مردنی  قرانون  4   مراده . ماند نخواهد باقی اند نموده اشاره آن ب  نیز مدنی قانون
 فعرل  و نباشرد  ممکرن  مشرروط  فعرل  انجرام  بررای  علیر  مشرروط   اجبار هرگاه»: دارد می مقرر

 مقابرل  رررف . سرازد  واقرع  او جانرب  از بتواند دیگری ک  نباشد یاعمال جمل  از هم مشروط
 عقد از بعد اگر»: دارد می اِشعار نیز مدنی قانون 94  ماده. «داشت خواهد را معامل  فسخ حق
 نفرع  برر  شررط  ک  کسی است بوده ممتنع العقدحین ک  شود معلوم یا شود ممتنع شرط انجام
 لر  مشرروط   فعل ب  مستند امتنا  اینک  مگر ،داشت خواهد را معامل  فسخ اختیار است شده او

 .«باشد
 فعل رطش تاًیماه را تعهدات یاجرا زمان ب  راجع نیررف توافق ک  نیا بر یمبن  ینظر نیا
گرذار از  اسرت کر  قرانون    یفر یبر  نرو  تعر   ناظر رادیا نیاول. دارد رادیا جهت از چند ،میبدان
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شرط  .است تعهد فاءیا موعد مفهوم با زیتعر نو  نیا انطباق عدمدهد و یم ارائ  فعلشرط 
 عردم  ایر  اقردام  ،اسرت  شرده  ارائر   آن از یمدن قانون 9   ماده در ک  یفیتعر ب  توج  با فعل
در  نیر ا. ردیر مرورد توافرق قررار گ    یتواند ب  عنوان قرارداد مسرتقل یک  م است یفعل ب  داماق

 زیررا  ؛تواند شرط برر انجرام فعرل باشرد    یبر زمان انجام تعهد نم نیتوافق ررف ک  ستی احال
از اوصراف و   ،آن یو توافرق راجرع بر  زمران اجررا      استفعل مورد نظر  موضو  تعهد، خودِ

آن  قیر توان آن را عمل مستقل و جداگان  محسوب نمود و تنها از رریآن است ک  نم ودیق
 .را مشخص کرد یتوان محدوده انجام تعهد اصلیم

 عنوان ب  یمدن قانون 23  ماده نمودن قلمدادفوق وارد است   یک  ب  نظر یرادیا نیدوم
 یاجراراجع ب  زمان  نیتوافق ررفچنانچ  ماهیت . است اجل شرط از تخلز یاجراضمانت

 یحرال  در .شرود یمر  یجرار  اجراضمانت عنوان ب 23  ماده تبعاً میبدان فعل شرطتعهدات را 
 یموعرد اجررا   یعنر ی - است میتسل در ریتأخ صورت در میتسل ب  اجبار ماده نیاموضو   ک 

 نیبنرابرا  .دهرد یرخ مر  میدر تسرل  ریترأخ  شده،نییتع اجلِ دنیرساو بعد از فر دهیرس تعهد فرا
 آنچر   ،گرددیم تیتعهد رعا بودنِدهد و وصز مؤجلینم یز باب شرط اجل روا یتخلف
-شرده اسرت کر  قرانون    نیری تع تعهد در موعردِ  یدهد عدم اجرایم یتخلز رو عنوان ب  ک 

 یاجررا البتر  ضرمانت   .دانسرت  اسرت   دتعه یآن را اجبار ممتنع ب  اجرا یاجراضمانت ،گذار
 ،مورد تعهد ب  صرورت تعردد مطلروب    باشده نییتع لِشود ک  اجیعمال ماِ ییمذکور در جا

 از قررارداد  اسرت  حراکم  مطلروب  تعردد  کر   یزمان ی،عبارتب   .باشدمورد توافق قرار گرفت  
 در اجررا  و تعهرد  یاجررا  از عبارتنرد  کر   اسرت  یمتعدد یهاتیمطلوب دارای نیررف دگاهید

 یکر  اجررا    یر اول تیر مطلوب د،تعهد در زمان مورد توافق اجررا نگررد   اگر. توافق مورد زمان
 نمرود،  یگرر یتوان متعهد را ملزم ب  انجرام تعهرد در زمران د   یرود و مینم نیتعهد است از ب

 یزمران  امرا  است شده گرفت  نظر در یمدن قانون 23 ک  در ماده  ییاجراهمان ضمانت یعنی
دت مطلروب  با مرورد تعهرد بر  صرورت وحر      یتعهد بوده و ب  عبارت دیق ،شدهنییتع اجلِک  

 حیدر تشرر  .عمال نمودشده را اِگفت  یاجراتوان ضمانتینم گرید ردیگیمورد توافق قرار م
 اسرت  تعهرد  مورد قید ،زمان ک  جایی در»: اندداشت  انیحقوقدانان ب ،مطلوب وحدت یمعنا
 بر   آن اجررای  زمران  و تعهرد  مرورد  عمل خاص، زمان ب  مقید عمل از عبارت ،تعهد مورد و

 از خرارج  عمرل  و شوند می واقع قرارداد مورد مطلوب وحدت صورت ب  قید، و مقید عنوان
 الرزام  شررط  تعهردات،  گونر  این در بنابراین. نیست تعهد مورد و مطلوب هرگز خاص، زمان
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 آن شردنِ سررری  با ک  جهت آن از ؛است تعهد اجرای زمان بودن باقی تعهد، انجام ب  متعهد
 (5 : 13  شهیدی، ) «بود نخواهد انجام قابل تعهد مورد زمان،
 نیرررف  یتراضر  یاراده و مبنا دیق ،تعهد یک  توافق راجع ب  زمان اجرا یزمان یعبارت ب 

مورد توافق گرفت  باشد در صرورت عردم    ،ب  صورت وحدت مطلوب ،باشد و با مورد تعهد
نمرودن  تعهرد و ملرزم    سرقوط جرز   یری اجراضرمانت  ن،یتعهد در زمان مورد توافق رررف  فاءیا

 هرای رادیا ب  توج  با  ،جینت در. (41 : 14   ،ییصفا) ماندمتعهد ب  جبران خسارت نخواهد 
 .دانست فعل شرط نو  کی تاًیماه را اجل نییتع در توافق توانینم ،شدهمطرح

گفرت   دیر با ،شررط اجرل برر آن    تیماه باقعدم انط ایصفت و انطباق  شرط مورد در اما
؛ ندهسرت   یشرب  هرم  ب  یجهات از شرط نو  دو نیا زیرا ؛رفتیپذ را باقانط نیا توانیماجما ً 

 معاملر   مورد از یاوصاف کننده انیب ک  صفت شرط مانند ب  ،شدهنییتع اجلِ از جمل  این ک 
خرود   ،است ک  همانند شرط صرفت  یامر نیهمچنو  داردیم انیب را تعهد از یاوصاف است،

:  1   ان،یر کاتوز) ردیر قررار گ  گریتوابع عقد د یهدر زمر دیندارد و ناچار با یالتزام مستقل
-یشرکل نمر   یاصرل  تعهرد  در کنرار  یفرع تعهد ،صفت شرط مانندب اجل  نییتع بالذا  .(   
بر    توجر   برا  ،حرال  نیر ا با. شودیم یصز ب  وصفاست ک  مت  یاصلبلک  همان تعهد  ،ردیگ
متعلرق شررط    نمرودنِ مشرخص یت بر   با عناو  ،ک  از شرط صفت در قانون ارائ  شده یفیتعر

 صرفت  شررط  قالب در را اجل شرط تیماه توانینموارد باشد ک   اشکال نیا دیشا ،صفت
 راجرع  شرط را صفت شرط ی،مدن قانون 9   ماده در قانونگذار ،ک  نیا حیتوض .نمود نییتب
 مرورد  حیتوضر  در حقوقردانان  و فقهرا  و اسرت  معرفی نموده معامل  مورد تیکم ای تیفیک ب 

؛ 34 : 2ج ترا، یبر  ،ئیخرو ) انرد دانست  یخارج نیع اشرط صفت است آن ر قِمعامل  ک  متعلَ
 نیر ا .(45:  ج ق،1 9  ،یرراهر ؛ 4  :  ج ،44   ،یامرام ؛  9:  ج ق،943  داماد،محقق 

 تعهرد  ودیر ق و عروار   از و است تعهد نمودن مؤجل جهت یوصف است ک  اجل، یحال در
 زمران  همان ای اجل ک  موضع نیا دییتأ در .(   : 15ش ، 4   ن،ایکاتوز) رودیم شمار ب 

 حقروق در  .کررد  اشراره  زیر ن فرانسر   حقروق  بر   توانیم است تعهد اوصاف از ،تعهد یاجرا
 حقروق  محور ،تعهد ،فرانس  در یعبارتب   .رندیگیم نظر در تعهد اوصاف از را اجل ،فرانس 
 ممکرن  تعهدوصز  .موصوف ای دانندیم ساده ای را تعهد یفرانسو حقوقدانان و است یمدن
 .باشرد  (تیونیمرد  رابطر   ن،یرررف  موضرو ، ) تعهرد  گان س  عناصر از کی هر ب  ملحق است



ب
 و رغ

الم
س ق ا

حقو تطبیقی 
ش 

ه هم ژپو
فصلنا

 
 

 

 

766 

 

؛ ( قیر تعل) دیر نما معلرق  را رابطر   اصرل  اسرت  ممکرن  باشرد  تیونیمد رابط  ب  ملحقچنانچ  
 (29:  4   ،یرشکاریم) (. اجل) .اندازد ریتأخ ب  را نفوذ است ممکن همچنان ک 
 بحرث  اسرت،  صرفت  شررط  بر اجل شرط تیماه انطباق عدم موجب ک  یگرید تفاوت

 یمدن قانون 5   ماده نمودن مقرر با گذارقانون ی،عبارتب   .است صفت شرط یریپذتخلز
 نیا .دینمایم یمعرف ریپذتخلز را شرط نیا است صفت شرط از تخلز یاجراضمانت ک 
 محرض  بر   ،تعهرد  بر   نسربت  برودنش یضر عرَ عرت یرب لیر دل ب  اجل شرط ک  ستی احال در

 .ندارد وجود آن از تخلز امکان عمالً و شودیم جادیا اشتراط
 و مسرتقل  صرورت  بر   را یشرر نیچن ک  داشت  آن بر را حقوقدانان یبرخها تفاوت نیا
( 95 : 552ش ، ج ، 1   ان،یکاتوز) دهند قرار قانون در شدهحیتصر شروطِ ریسا کنار در
 شررط  زیر تعر در. (9  : 592ش همان،) ندینما یتلق یدییتق شرط کی عنوان ب  را آن ای و
 بر   را آن یاجررا  ای و سازدیم دیّمق را عقد یحقوق آثار ای ک  است یشرر ک  آمده یدییتق
 (همان) .اندازد یم ریتأخ

گردد یشک در ضمن عقد مطرح ماست ک  بدون یشرر ،ک  شرط اجل نیبا توج  ب  ا
 بر   توجر   با اجما ًنموده بهتر است  انیب بخششروط را در س    یاز آنجا ک  قانونگذار کل و

 نیری شررط صرفت تب   یآن را برر مبنرا   تیر ماه نو  شرط با شرط صفت دارد، نیک  ا یشباهت
 یحقروق  تیر ماه نیری تب آنچ  واجد اهمیت بسرزایی اسرت،  نکت  توج  نمود ک   نیو ب  ا کرد
 بر   حرال  ؛اسرت قالب شرط ضمن عقرد   در یتعهدات قرارداد دراجل  نییتع بر نیررف توافق
 نیچنر  جر  ینت .صرفت  شررط  صرورت بر   مسرامح   برا  ای و یدییتق شرط ای و اجل شرط عنوان

 عمرل  نیر ا چرون  دیگر، عبارتب   .بود خواهد مؤثر اجل نییتع بر توافق عدم بحث در ینییتب
نرو    نیر است ب  خصروص ا  یتبع یامر زیو شرط ن گرددیم نییتب عقد ضمن شرط قالب در

 اصرل در  یعدم آن خلل از توابع عقد باشد، دیناچار باب  ،عدم التزام مستقل لیشرط ک  ب  دل
 در تعهد بودنحال  اصل .نمود قلمداد حال  را یتعهد نیچن دیبا جتاًینت وکند ینم جادیا تعهد

 گرفتر   قرار توج  مورد یفقه متون در هم و یقانون مقررات در هم ،اجل نییتع عدم صورت
کرر  در  یعرریدر خصرروص عقررد ب یقررانون مرردن 99 قانونگررذار در مرراده  ،مثررال رایبرر .اسررت

 را حرال   یتعهردات  نینشرده باشرد چنر    نیمعر  یموعرد  ن،یتعهدات ررف یخصوص زمان اجرا

                                 
1 Condition 

2 Leterme 
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 ایر ذکر نشرده   یشرر ،عیاگر در عقد ب»: دارد یمقرر م یقانون مدن 99 ماده . دینما یفر  م
 حرال   ،ثمرن  و یقطعر  ،عیر ب باشرد نگشرت    نیمعر هرم   یموعرد  ،متیق  یتأد ای عیمب میتسل یبرا

در خصروص ضرمان مطلرق کر  در خصروص       یقانون مدن 249در ماده  ای« ...محسوب است
نشده باشد، قانونگذار آن را حمل بر  نییتع یضمان موعد عقدِ نیررف نیزمان مطالب  رلب ب

 بر   کر  آن مگرر  اسرت  حال ب  محمول مطلق ضمان»: دارد یم مقرر ماده نیا. کند یم تیفور
 .«است بوده مؤجل ک  شود معلوم نیقرا

آن را  صرراحت  بر   قانونگرذار  بها اجاره پرداخت موعد نییتع عدم خصوص در نیهمچن
... او ً،: دیر مسرتأجر با »: دارد یمقررر مر   یقرانون مردن   944 ماده .محمول ب  حال دانست  است

کنرد و در صرورت     یر مقرر است، تأد نیررف نیک  ب یا جاره را در مواعد ثالثاً، مال... اً،یثان
 در تعهرد  یاجررا  تیّر فور یعنر ی ،موضو  نیبر ا زیفقها ن. «برردازد دیموعد نقداً با نییعدم تع
 نیر ک  ب  رور مطلق منعقرد شرده بر  ا    یعیب بودنِ ینس ایو در بحث نقد  اذعان مطلق تعهدات

 .موضو  اشاره دارند
 باشرد،  نشرده  ذکرر  برودنش  ینسر  و نقرد  ع،یب در اگر»: وده استفرم المقنع  در دیمف خیش
 ش، 545 :ق  9  د،یر مف یبغرداد ) « باشرد  آن در ریترأخ  ک  نیا بدون است نقد یعیب نیچن
 هرر »: کنرد یمر  انیر ب خصوص نیا در الفتاویمجردالفق  و  یف ی در النهانیز  یروسشیخ . (5

-یفرور  بر   و بفروشرد  اگرر  و است یفور آن ثمن روشد،بف نقد صورت ب  را یا ئیش  کس
 :ق944  ،یروسر )  «.برود  خواهد حال ثمن زین نجایا در نکند، اشاره آن بودن ینس ای و بودن
 در بحرث  ضرمن  در - الردرو   -کتراب خرود    در یعرامل در همین زمین ، شریخ حرر    . (12 

 حرال   را آن ثمرن،  داخرت پر زمان نییتع عدم صورت در ع،یب بودن ینس ای نقدبودن خصوص
 و شرت  دا دیتأک مسئل  نیا بر زین یثان دیشهوانگهی، . ( 4 :  جق، 2 9  ،یعامل. ) دینما یم

 صاحب .(  5:   جق، 4 9  ،یعامل. )9ست  استدان ثمن بودنِحال  و نقدبودن را عیب  ارالق

                                 
  ر ی   تأخ   ر ی  بغ         نقدعاجل     فهو   ه ی   النس   و     نقد   ه ی ف     ذکر ی    لم     فإن   

    حاال       الثمن    ضا ی ا     کان   ،   ه ی  نس   ال   و      نقدا   ال       ذکر ی    لم   و      باعه    ان   و       عاجال،       الثمن     کان   ،      بنقد    ئا ی ش     باع    من   

 . «لنقدا یعل حملی                 العقد، ألن  مطلقه  یف( هیالنقد و النس)أحدهما  ن  ی تع جبیال»   

 .«...و حاال الثمن کون یقتضی عیالب اطالق و»   
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   .دارنرد  اشراره  عیر ب عقرد  اررالق  صرورت  در مرثمن  وبودن پرداخت ثمن  حال  بر هم جواهر
 (41:   ق، ج 949  ،ینجف)

 آن اشرتراط ک   یهم از نو  شرر آن عقد، ضمن شرط عنوان ب  اجل نییتع تیماه نییتب
 زیر در بحث تخلز از آن ن شودیم یاصل تعهد زیتوص باعث بلک  یستن یفرع تعهدموجد 

 زیررا  ؛ستین ریپذاست ک  عمالً تخلز از آن امکان یشرر ،شرط اجل ،در واقع .مؤثر است
 یبحثر  اجرل  شرط از تخلز نیبنابراشود، یم جادیب  محض اشتراط ا نیب  موجب اراده ررف

 شرده یرین تع زمرانِ  در تعهرد  یاجررا  عدم دهدیم یرو تخلز عنوان ب  ک آنچ   .معناستیب
 در کر   اسرت  متفراوت  شرده نییتع اجلِ تیاهم زانیم ب  توج  با ،آن یاجراضمانت ک  است
درخرور  ذکرر آن  کر    یانکتر  . دیر گرد اشراره  آن بر   مطلوب تعدد و مطلوب وحدت بحث

شرط اجرل آنجرا    یول میهرچند شرط اجل را با شرط صفت منطبق دانست ک  نیتوج  است ا
-تفراوت  دارد یجوهر مبیع ماهیت آنجا ک  وصز ،با شرط صفت ،تعهد قرارگرفت  دیک  ق

 وجرود  آن از تخلرز  امکران  کر   اسرت  یشررر  اجل، شرط نو  نیا ک  نیااول  .دارد ییها
 معاملر   مورد ءیش یعرف تیماه همان واقع در ک  یجوهر وصز ک  ستی احال در ؛ندارد
 بحررث در تفراوت  نیدومر  .دارد وجرود  آن از تخلرز  امکران  .(34 : 11   ،یدیشره ) اسرت 
 کر   اسرت  یدیر ق واقع در و است تعهد آن قمتعلَ ،اجلشرط  .است شرط نو  دو نیا ،متعلق

 نیسروم  .اسرت  معاملر   مرورد  ی،جروهر  وصرز  قمتعلَر در مقابرل،  . گرددیم ر عا تعهد بر
 شررط  نرو   دو نیا یاجراضمانت در تفاوت رودیم شمار ب  زین تفاوت نیترمهم ک  تفاوت
 در ،دارد دنبرال  بر   را تعهرد  شردن یمنتفتعهد است  دیک  ق یاجل درتعهد  یاجرا عدم .است
 تفراوت  جر  ینت کر   داشت خواهد دنبال ب  را عقد نبطال یجوهر اوصاف در اشتباه ک ی حال
 اگرر  کر   صرورت  نیر ابر    .شرود یمر  انینما خسارت مطالب  بحث در اجراهاضمانت نو  نیا

 خواهران  شرده نیری تع زمران  در تعهرد  یاجرا عدم لیدل ب  تعهد شدنیمنتف حالت در ل متعهدٌ
 توانرد یمر  یقررارداد  تیولمسرئ  براب  ازو  دهیر نگرد بارل قرارداد زیرا ،باشد خسارت مطالب 
 ی،جروهر  اوصراف  در اشرتباه  لیر دلدر حالرت بطرالن قررارداد بر       امرا  دینما خسارت مطالب 
 تیمسرئول  قیر رر از فقرط  قررارداد  بطرالن  لیر دل ب باشد خسارت مطالب  خواهان اگر ل متعهدٌ

 .دینما خسارت مطالب  تواندیم یرقراردادیغ

                                 
       کاذا    و       حااال        الثمن     کان     منه   ل ی     التعج   ه ی  عل       اشترط    أو      خالفه   و       للثمن   ل ی      بالتأج   د  یی  تق     دون    من       ً مطلقاً    ً ئاً ی ش       ابتاع     فمن »   

  . «      المثمن
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 سیانگل حقوق .2 -1

 موعرد  بر   راجرع  توافرق  یرا  اجرل  شرط حقوقی ماهیت بررسی هتج ستانانگل حقوق در
 شررط  حقروقی  ماهیرت  بتروان  تا نماییم بررسی را قرارداد کلی ساختار است  زم تعهد، ایفاء
 .آورد دست ب را باشد داشت  قرارداد با تواند می شرط این ک  را ای رابط  و اجل

عناصرر اصرلی    - عبارتنرد از  بخش است کر     دو یدارا قرارداد هر ،انگلیس حقوق در
 .شروط قراردادی - قرارداد  
 است ممکن آنها از یک هر فقدان صورت در ک  هستند ناصریع ،قرارداد اصلی عناصر
 بررای  عناصرر  ایرن  وجرود  بنابراین. (Padfield, 1989: 83) باشد ابطال قابل یا بارل قرارداد
  توافرق  وجود -  :از عبارتند ک  است ناپذیر اجتناب و ضروری صحیح قرارداد یک تشکیل

 وجرود  -5 9قررارداد  رررفین  رضرایت  -9  رررفین  اهلیرت  -   یقرانون  رابطر   ایجاد قصد - 
 .2امکان اجرای قرارداد -2 3معامل  موضو  مشروعیت -3 5عو 

 ارکران  از جملر   قررارداد،  اجررای  زمران  ب  راجع ررفین توافق ،شود می مالحظ  ک چنان
 امرا  .شرود  نمی قلمداد ایران حقوق همچون انگلیس حقوق در قرارداد اصلی عناصر یا اصلی
1قرارداد ضمن شروط ،انگلیس حقوق در قرارداد دیگر جزء

 ،انگلریس  حقروق  در. باشند می 
 ،مثال عنوان ب . است شده ارائ  گوناگون های بندی تقسیم قرارداد ضمن شروط خصوص در
 شرروط  و صرریح  شرروط  ب  شروط ارداد،قر ضمن در شروط نشدنِ یا شدنتصریح لحاظ از

 تشران یاهم برحسرب  شروط قراردادی همچنین. (Guest, 1983: 67) شوند می تقسیم ضمنی
 .شوند تقسیم می 4 (غیرمهم)و شرط فرعی  4(کتبی -شفاهی) اصلی شرط ب 

 شرود  یک  در صورت عردم تحقرق شررط در نظرگرفتر  مر      ییاجرانو  ضمانت ،واقع در
رررف   ی،نقض شرروط فرعر  . شود یم یو فرع یشروط ب  شروط اصل نیا یبندمیباعث تقس

دو  ینقرض شرروط اصرل    کر  ی در حرال  ؛کنرد  یرا فقط مستحق مطالب  خسرارت مر   ریتقص یب

                                 
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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اجرا در عر  هم دو ضمانت نیک  ا دهد یقرار م ریتقص یررف ب اریاجرا را در اختضمانت
قررارداد همرراه برا     ترداوم الترزام بر    –   ،لغرو قررارداد   یرد قرارداد و ب  عبارت - : قرار دارند

 (Charman, 2007: 110). از نقض شرط یمطالب  خسارت ناش

 مربروط  قرارداد بنیان ب  درست ک ( مکتوبو ی هشفااعم از ) است شرری اصلی، شرط
است کر  اگرر نقرض شرود      و بنیادین اش، چنان اساسی ک  از نظر ماهیت واقعییا آن ، است

بنابراین فرد اخیر ملرزم نخواهرد برود    . شده تلقی کندوواند قرارداد را لغت می  تقصیر ررف بی
 شرروط . (padifield, 1989: 131) اقدام دیگرری بر  عمرل آورد    ،ک  ب  موجب آن قرارداد

 نیرررف  ایر  توسط حکرم دادگراه و   ایک   شوند یقلمداد م یشروط اصل یزمان ،ضمن قرارداد
. (Ibid)آنها در قرارداد اشاره شده باشد  بودنِن و رکنبودیب  اصل ،قانون مدون ایقرارداد و 
منرافع خرود    یقررارداد کراماًل آزاد و مخترار هسرتند هرچر  را کر  در راسرتا        نیررفوانگهی 

 کیر در  نمونر ، بر  عنروان   . مورد توافرق قررار دهنرد    یو اساس یب  عنوان شرط اصل دانند یم
در خصروص پرداخرت    یو شررور شررط   ایر نرو  خردمات و    نیری قرارداد ارائ  خردمات، تع 

و  یبر  اساسر   قررارداد،  نیک  رررف  یالبت  ب  شرر مقرر شود؛ یشروط اساس عنوانب  تواند یم
 (Stone, 2002: 205). کرده باشند حیشروط تصر نیا بودنِیاصل

 در. نمرود  برداشرت  یقانون مقررات از توان یم را شرط بودنِرکن و بودنیاصل ،نیهمچن
 یقراردادهرا  یبعضر  در طیشررا  از یبعضر  برودنِ رکرن  ب  صراحتب  ،دونم نیقوان ی،موارد
 بر   را شرروط  نیا زین قرارداد نیررف اگر یحت شود یم باعث امر نیا ک  اند نموده اشاره نیمع

 یاساسر  طیشررا  از قانون، حکم ب  مذکور شروط ندهند، قرار توافق مورد یاصل شرط عنوان
 424  مصروب  کرا   فرروش  قرانون  5  ترا     یهرا  خرش ب در مثال، عنوان ب . گردند قلمداد

 ؛شروند  یمحسروب مر   یو اصرل  یاشاره شده ک  بعضاً جزء شروط اساسر  یب  شرور  یالدیم
 وصرزِ  قیاگر کا  از رر 9 بخش   ربق بند . ب  آنها اشاره نکرده باشند نیهرچند ک  ررف

 شرود،  یقلمرداد مر   زیر ن یقانون شرط اساس نیشرط ک  ب  موجب ا نیشده باشد، ا یداریخر
با وصز مورد توافق در قرارداد مطابقت داشت   دیشده با یداریخر یوجود دارد ک  کا ها

 9.باشد

                                 
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 
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 در مرذکور  شرروط  قلمدادشردنِ یاصرل  جهرت  قرانون  حکرم  و نیرررف  حیتصرر  بر عالوه
 انرد،  کررده  صرادر  یمشخصر  یقراردادهرا  خصوص در ک  یاحکام در زین ها دادگاه قرارداد،
 یهرارتل  یدعروا  در ،مثرال  عنروان  بر  . انرد  نموده یتلق یاصل شرط عنوان ب  را یخاص شروط

 عیر معمول راجع بر  ب  یتجار یصورت بود ک  در قراردادها نیدادگاه ب  ا یرأ ، منزیه  یعل
در  نیبنررابرا. اسررت یدر نگرراه اول شرررط اساسرر لیررآن اسررت کرر  زمرران تحو ،کررا ، قاعررده

شررط  »نقرض   ن،یدر زمران معر   لیر تحو عردم شده، مشخص زمانِ لیتحو یک  برا یقرارداد
از زمران   ریگرفتن کا ها در غلیاز تحو یخوددار یرا برا داریو خر شود یمحسوب م« مهم
 .سازد یمستحق م نیمع

 قررارداد،  و عقد از اصلی هدف ب  نسبت ک  است قرارداددر  شرطنو   آن فرعی، شرط
 آن، نقض اثر ک  نیست حیاتی قدرآن یشرر چنین بنابراین. شود می محسوب تبعی یا فرعی
 بررای  کر   دهرد  مری  حرق  تقصریر  بی ررفِ ب  فقط ،فرعی شرط نقض. باشد قرارداد شدن لغو

 (Ibid) .کند تلقی شده لغو را قرارداد تواندنمی اما و کند دعوا اقام  خسارت مطالب 
 از رعری ف شرروط  هرم  و اصلی شروط هم ک  است این کرد توج  آن ب  باید ک  ای نکت 
 هرر  مرورد  در کر   اسرت  دادگراه  عهرده  بر   امرر  این و هستند قرارداد یک در موجود شروط
 شررط  یرا  اسرت  اصرلی  شررط  شررط،  رررفین،  قصرد  ب  توج  با آیا ک  بگیرد تصمیم قرارداد
 خسرارتی  جبرران  زمران  در توافرق،  مرورد  شرط بودنفرعی یا اصلی شناخت ،واقع در .فرعی
 .، راهگشا باشدحلیک شیوه  عنوان ب  تواند می است ررح قابل شرط نقض هنگام ب  ک 

 اصرلی  شرروط  جرزء  قررارداد  اجررای  زمان بر سرِ ررفین توافق ک این خصوص در حال
 رویر   ،ثانیراً  ؛اسرت  رررفین  قصرد  ب  بست این موضو   او ً گفت باید ،فرعی یا شود می تلقی

 تجراری  قراردادهرای  در زمران  ب  راجع شروط ک  است صورت این ب  انگلستان های دادگاه
 قرانون  4  مراده  ب  توج  با قراردادها ریسا خصوص در و بندی ربق  «مهم شروط» را در زمره

 :داردیمر  مقررر  کرا   عیر ب قرانون  4 مراده   .کنرد محسوب مری  «یفرع شروط» جزء ،کا  عیب
 تیر ن کر  نیر ا مگرر  دهنرد، ینم لیتشک را عیب قرارداد اسا  پرداخت، زمان ب  راجعشروط »
 مردرن  حقروق  در کر   شرده اسرت   انیر ب نیهمچنر . «گرردد  اسرتنباط  قررارداد  مفاد از یگرید

                                                                          

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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 مگرر  شرود، ینمر  حسروب م قرارداد نارکیکی از ا ،امر یابتدا در ،تعهد انجام زمان س،یانگل
 (Treitel, 2003: 827) .یتجار یقراردادها در

 منزلر  یرک  بر   تعهرد را  فراء یراجع ب  موعرد ا  نیبتوان توافق ررف ک آن یبرا مجمو ، در
شرده   حیآن تصرر  برودنِ بر رکرن  نیتوسط ررف دیبا ایضمن عقد محسوب کرد  یِشرط اصل

ایرن   ای ، واستنباط شودحاکم بر قرارداد و احوال   از اوضا یب  رور ضمنباید بتوان  ای ،باشد
 فراء یا زمران  وردمر در  توانند یم نیررف ،در واقع. آن اشاره کرده باشد بودنِقانون ب  رکنک  

 و اوضرا   از ،فراء یا زمان بودنِرکنآن ک   ای ،ندینما حیتصر آن بودنِرکن ب  و ندینما توافق
 کیر  یبررا  کلوچر    یته قرارداد در ،مثال یبرا. گردد استنباط یضمن نحو ب  قرارداد احوال
 نر   ،شرود  ءفایا جشن روز همان در دیبا قراردادتعهداتِ موضو ِ  ،یهیبد لید  ب  بنا ،جشن
-یفرع ای بودنیاصل ب  نیررف اگر ک  است نیا شودیم مطرح ک  یسئوالحال  .بعد روز در

یرک   ایر  نمود فر  یاصلباید شرط  را یشرر نیچن باشند، نمودهن اشاره یشرر نیچن بودنِ
 نیچنر  ی،کلر  قاعده یک استناد ب  ،سیانگل حقوق در ک  گفت دیبا جواب در ؟یفرعشرط 
شرروط  » ایر   «متوسرط  شروط» است نشده اشاره آنها بودنِیفرع ای و یاصل  ب ک  را یشرور

خواهد برود کر  در اثرر     یجیشروط تابع نتا گون نینقض ا یآثار قانون نامند ومی  «نیّمع ریغ
 (21: 25   ،ینوروز) .دیآینقض آنها ب  بار م

 نیّرمعیر غ ایر  متوسرط شرروط  » :کر   اسرت  آمرده  نیّرمعیر غ ایر  متوسرط  شروط زیتعر در
 آنهرا  نقرض  از کر   یخسرارات  زانیر م ب  توج  با ،آنها نقض یاجراضمانت ک  هستند یشرور
 نقرض  از یناشر  یدهبارآمر ب  خساراتِ زانیاوقات م یگاه .گرددیم محاسب  شودیم حاصل
 «یفرعر  شررط » کی عنوان ب  صورت نیا در ک  است یجزئیک خسارت محدود و  شرط،
 یحرد  ب  ،شرط نقض از یناش یهپدیدآمد خسارات زانیم یگاه اما. شودیم گرفت  نظر در
 هماننرد  از ایرن رو،  .گرفرت  نظرر  در «یاصرل  شررط » کیر  عنوان ب  آن را باید ک  است ادیز

 نقرض  یقرانون  آثرار  شرط، موضو  تیفیک ب  توج  با صرفاً ک  ستندین یفرع و یاصل شروط
 .(Beatson, 2010: 145,146) «.گردد نیمع و مشخص آنها

                                 
1 .Mercantile Contracts 

2 .Intermediate terms 

3 .Innominate terms 
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 محسروب  قررارداد  رکرن  ابتدا در تعهد فاءیا موعد یگاه ک  است آن ذکرب  زم ی نکت 
بر  عهرده اوسرت،    تعهد  فاءیک  ا گریب  ررف د  «معقول  یاخطار» اعالم با بعداً ، اماشود ینم

 محردودِ تیبامسئول در پرونده شرکتِ ،مثال رایب. شود یبدل م «رکن قرارداد»ب   ،فاءیزمان ا
 کرارد یرا بر  ر  سیرولرزرو  نیماشر  کیر اتاق  و یشاس ،میاپنها   یماپنها ی عل کاردزیچا  ر

 یمیباشد، امرا تسرل   یالدیم491 ب  مار   یماه منتههفت  اشش یآن  میسفارش داد ک  تسل
بر    یا نوشرت   یرر  491 و در ژوئرن   پافشراری نمرود   میهنوز بر تسل میاپنها. نگرفتصورت 

لغوشرده   ،سرفارش  گرنر  شرود و  میهفتر  تسرل  چهار ظرف  دیبا نیدستور داد ک  ماش کاردیر
نشده برود و پرس    لیهنوز تحو نیماش یالدیم 491 تا ماه اکتبر  ،واقعاما ب . دشخواهد تلقی 
جهرت   کرارد یدعروا توسرط ر  در پری رررح   . کرد یخوددار نیاز قبول ماش میاپنها زیاز آن ن
را اسقاط کررده   میتسل یزمان اصل م،یاپنها یعنیداده شد ک  خوانده  یرأ نیچن ،ثمن مطالب 

کرده  زین نیمعقول، زمان را رکن قرارداد سازد و چن  یاخطار اعالنبود، اما حق داشت  ک  با 
 (padifield, 1989: 152). است

گرردد  یم نییدر قالب شرط ضمن عقد تب ،اجل نییتوافق در تع تیماه ک  نیبا توج  ب  ا
ماننرد حقروق   در حقروق انگلسرتان نیرز ب    ،اجل بر توافق معدلذا  است یتبع یامر زینشرط  و
 و قراردادهرا  نیچنر  ،سیانگلر  حقروق  در .کنرد ینمر  جراد یا یخلل یب  تعهد اصل نسبت ،رانیا

 اًاصرطالح  راحاصل نشده باشد  یتوافق نیررف توسط آنها یاجرا زمان مورد در ک  یتعهدات
را اصرطالح   نیا ، حقوق انگلستان،واقع در. نامند یم  «المدت لیرو ای نامحدود یقراردادها»
شرده  نیری تع خِیترار  ایر جهت اجرا وجود نردارد   یخیک  تار کند یم زیتوص یتیعمثاب  وضب 

 یقراردادهرا  در تعهرد  یاجررا  زمران  کر   نمرود  یبررسر  دیبا حال 9.نامعتبر است ،جهت اجرا
نامحردود باشرد،   قررارداد   یزمان اجرا هرگاه انگلستان حقوق در است؛ نحو چ  ب  نامحدود

برر   ،واقرع  در .ردیر گ انجام 5گون  قراردادها در مدت زمان معقولنیدر ا دیبا یتعهد قرارداد
 از را تعهرد  یاجررا  زمران  نتروان  هرگراه »شده است ک   رفت یپذ یهالزبر نیاسا  کتاب قوان

 «دیر درآ اجررا  بر   معقرول  زمران  در دیر با قرارداد دیفهم احوال و اوضا  ای و عرف و قرارداد
. اسرت  شرده  دیر تأک موضو  نیا بر نیز نیقوان یبرخ در؛ همچنان ک  (49 : 25   ،یاحمد)

                                 
1. Reasonable notice 

2.Chas Rickards V. Oppenheim, 1950 

3 .  Time Atlarge 

4. www.designing buildings.co.uk/wiki/time-atlarge  

5 .  Reasonable time 

http://www.designing/
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براره مقررر   نیر در ا   41  مصروب  خردمات  و کرا   نیترأم  قانون 9  ماده   بند رای نمون ،ب
 باشرد،  نشده نییتع نیررف توسط قرارداد در پردازتعهدات کار یهرگاه زمان اجرا»: دارد یم
 زمران  مدت در را خدمات ارائ  بر یمبن تعهداتش کارپرداز ک  دارد دوجو یضمن شرط نیا

  «.داد خواهد انجام یمعقول
جهرت   یاصرول  کننرده  نیکر  تردو     اروپرا  یقرارداد حقوق از یاصول اسا  بر نیهمچن
 یِحقروق  یهرا  سرتم یس شرتر یدر ب یدر خصروص حقروق قررارداد    ییقواعد مبنرا  ختنِسا روشن

قررارداد از لحراظ    برودنِ ا است انجام تعهرد در صرورت مطلرق   اروپ  یاتحادعضو  یکشورها
ب  موجب بنرد   ب  دیگر سخن، .تعهد در مدت زمان معقول استانجام  یی، مستلزمزمان اجرا

 ایو  نیتعهد توسط ررف یزمان اجرا نییاصول، در صورت عدم تع نیا 2فصل   4 ماده  4 
 .W). ردیر انجرام گ  یان معقرول در مردت زمر   یسرت یعررف، تعهرد با   قیر آن از رر نییعدم تع

Rutgers, 2015: 100) 
نجرام  ا یشخصر  و ینروع  یارهرا یمع اسرا   بر ،سیانگل حقوق در معقول مدت ییشناسا

انجرام   معقول مدت ییشناسا یبرا یاریمع عنوان ب  عرف ب  مراجع  در این راستا،. پذیردمی
 عردم تصرریح بر      ِفرر  در و اسرت  ینوع اریمع کی انگریب عرف ک  شود؛ از این جهتمی

. گرفرت  نظرر  در تعهد یاجرا یبرا را یعرف مدت ،ینوع اریمع عمالاِ با توان یم ،عقد مدت
 ( 5: 44   ،ینیام)

 در نیرررف  توافرق  یحقروق  تیر ماه رانیر ا حقروق  هماننرد  زین سیانگل حقوق در ن،یبنابرا
-یفرعر  ایر  و برودن یاصرل  توج  با ک  ،گرددیم نییتب عقد ضمن شرط قالب در ،اجل نییتع

 بر   و - عقرد  رکرن  تعهرد  فراء یا زمران  بر   راجع توافق اگر  بیترت ب  ،توافق مورد شرط بودن
 یاجررا ضمانت مقرر، زمان در تعهد یاجرا از تخلز صورت در ،باشد – تعهد دیق ی،عبارت
 بر   الرزام  ،آن یاجراضمانت باشد یفرع شرط صورت ب  ک  یصورت در و ،قرارداد لغو ،آن

 .است خسارت مطالب  و تعهد انجام

                                 
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 
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 یبرات تعهدات فاءیا موعد نییتع پیرامون نیطرف توافق یحقوق تیماه .2

 دیسررسر  یعبرارت  ب  ای یبرات تعهدات فاءیا موعد ب  راجع نیررف توافق ک  ینقش ب  بست 
 آن یحقروق  تیر ماه تروان  یم باشد، داشت  یبرات تعهدات ساختار در تواند می  یبرات تعهدات

 .نمود مشخص را
کر  توافرق    شرود  یحاصرل مر   ج ینت نیا ،مورد مطالع  یها ونیو کنوانس نیدقت در قوان با
 یریر گشرکل  یاصرل  طیارکان و شررا جمل  از  ی،تعهدات برات فاءیا دیسررس در مورد نیررف

 جر  ینت و از ایرن رو،  توافق بر ارکان اسرت  تاًیماه ،یتوافق نیچن نیبنابرا. است یتعهدات برات
 نشرود و در  یبررات تلقر  مذکور در وضرعیت مرذکور،   سند  شود یباعث م یوافقت نیچن عدم
 .ردینگ لکش یتعهد برات ،ج ینت

مورد مطالع  جهت کاسرتن از مروارد ابطرال در صرورت      نیها و قوانونیالبت  اکثر کنوانس
درنظرر   دیسررسر  خیرا بر  عنروان ترار    یخی، رأسرا ترار   دیراجع بر  سررسر   نیعدم توافق ررف

مرورد مطالعر  را    یهرا  ونیو کنوانسر  نیقوان توان یموضو  م نیبا توج  ب  ا نیبنابرا. دان گرفت 
 را تعهرد  فاءیا موعد ب  راجع توافق عدم ک هایی کنوانسیون ،اول دست : در دو دست  قرار داد

 المللری، اسرناد برین   از دسرت   نیر ا در. انرد مقررر داشرت    یبراتر  تعهرد  یریگ شکل عدم موجب
 مرورد  یهرا ونیکنوانس و نیقوان انیماز  .است شده گرفت  نظر در یحد از شیب یریگ سخت
 ییهرا  ونیکنوانسر  و نیقروان  ،دوم دسرت   .دارد یموضرع  نیچن رانیا تجارت قانون تنها ،مطالع 
 از یکر ی عنروان  بر   یبرواتر  اسرناد  پرداخرت  دیسررسر  نیری تع کردنِعنوان با وجود ک  هستند
 دیسررسر  برر  توافرق  عردم  صرورت  در ،یبرواتر  هردات تع یریگ شکل یاصل طیشرا و ارکان

 نظام. اند گرفت  نظر در اول دست  یاجراضمانت ب  نسبت را یتر زیخف یاجراضمانت ن،یمع
 .دارند قرار دست  نیا در ترالیآنس و ژنو یها ونیکنوانس و انگلستان یحقوق

 رانیا حقوق .2-1

از  .داشرت  باشرد   یطیشررا  دیر ت باقانون تجارت، برا    ب  موجب ماده  رانیحقوق ا در
مرذکور در مراده    طیشررا  یاجررا ضرمانت . وج  برات است  یتأد خیتار ،طیشرا نیا یجمل 
 تجرارت  قرانون  3   مراده . اسرت  مقرر شرده  تجارت قانون 3   ماده در تجارت،قانون     

، 9،  ،   فقررات  در مقرر یاساس طیشرا از یکی متضمن برات ک  یصورت در»: دارد یم انیب

                                 
1. Maturity, Due date 
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 در .«برود  نخواهرد  یتجرارت  برروات  بر   راجرع  مقررات مشمول نباشد،     ماده 1 و 2، 3، 5
 و طیشررا  جملر   از کر   - دیسررسر  خیترار  بر   راجرع  توافرق  عدم ،صراحتب  ماده نیا ،واقع
 یبراتر  تعهردات  از تعهرد  خرروج  موجرب  را - اسرت  یبراتر  تعهرد  یریر گ شکل یاصل ارکان

 خیترار  بر   راجرع  توافرق  عردم  برای را شدیدی یلیخ یاجرانتضما قانونگذارپس، .داند یم
 .است یتجار بروات مقررات شمول از سند خروج ، ک  هماناگرفت  نظر در دیسررس

 برراتِ  یی،اسرتثنا  مرورد  کی در فقط رانیا تجارت قانون در ک  است  زم نکت  نیا ذکر
 بر   اسرت  نگرفتر   صرورت  یقترواف  دیسررسر  پیرامون آن در ک  یبرات ی،عبارت ب  ای وعده یب

 این نو  برات، بودنِ ییاستثنا لیدل ب  ،مورد نیا .شود پرداخت فوراً دیبا قانون حکم موجب
  9  ماده. ستین عام و یکل قاعده کی عنوان ب  میتعم قابل ی،خاص شرط ب  شدنش دیمق و

 بررات  هرگاه»: اردد یم مقرر الذکر فوقماده  .دارد اشاره ییاستثنا مورد نیا ب  ،تجارت قانون
 بتروان  کر   نیر ا یبررا  ،شود یم مشاهده ک چنان. «شود پرداخت فوراً دیبا شد، قبول وعده یب

 ریبراتگ  یقبول ب  دیبا دانست یتجار بروات مقررات مشمول را یدیسررس بدون برات نیچن
 شرود، ن قبرول  تا ،وعدهفاقد برات» ک  است نیا مذکور ماده مخالز مفهوم ی،عبارت ب . برسد
: 44   ،ینیاسرک . )«کنرد  جادیا پرداخت زیتکل تا ستین برات اصو ً و ستین پرداخت قابل
9 ) 

 عنروان  بر   تروان  ینمر  و است یخاص شرط ب  مشروط و ییاستثنا ،مورد نیا چون نیبنابرا
 خیتار درج عدم یکل رور ب  رانیا گذارقانون گفت دیبا کرد، استناد آن ب  یکل قاعده کی

-ضرمانت  نیچنر  کر   دیگرد اشاره .داند یم یبرات تعهد یریگ شکل عدم موجب را دیسررس

 .شد خواهد یبروات اسناد ابطال موارد شیافزا موجب و است شدید و سختگیران  ،ییاجرا
از  ،پرداخت آن دیسررس نییتع - است یک  از جمل  اسناد بروات - زیخصوص سفت  ن در

قلمررو  از  ،سرند  نیر موجرب خرروج ا   یررشر  نیاست ک  عدم درج چن یاساس طیجمل  شرا
و برودن  یبر  اساسر   ،قرانون تجرارت   41 مراده    قانونگذار در بنرد  . خواهد شد یاسناد تجار

 رلرب  فتر  »: دارد مری  مقررر  مراده  نیر ا. دارد اشراره  دیسررسر  خیتوافق راجع ب  تار بودنِرکن
 خیترار  - ... - ...- »: باشرد  لیر ذ مراتب متضمن و خیتار یدارا دیبا مهر ای امضاء بر عالوه

 .«پرداخت
 یاجررا ضرمانت  بر   صرراحت  بر   ،برات مانندب  ،سفت  خصوص در تجارت قانون هرچند

 نرو   بر   توجر   با است اما ننموده اشاره تجارت قانون 41  ماده در مقرر طیشرا تیرعا عدم
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 قرانون  41  مراده  در مقررر  طیشرا فاقد سندِباید گفت  ،یتجار قواعد بودنیامر و ماده انیب
 قروه  نیتردو  و یحقروق  کرل  اداره ،نظرر  نیر ا دییر تا در. دکرر  یتلق سفت  توانمین را تجارت
 ربرق  دیر با یتجرار  اسرناد » کر   داشت  انیب  1  /9/  مورخ 2/ 25  شماره  ینظر در  یقضائ
 میتنظر  در یقرانون  طیشررا  تیر رعا عدم نیبنابرا گردند، میتنظ تجارت قانون در مقرر طیشرا
 قرانون  44  و 41  مواد در مندرج مقررات تیرعا عدم سفت ، خصوص در و ناداس گون نیا

 یعاد سند کی صورت ب  را آن و ساخت  خارج یتجار سند کی یژگیو از را آن ،تجارت
 ( ج ،19   گران،یو د یشهر. )«دآورَ یدرم

 سرفت   مورد در تجارت قانون» اندداشت  انیب حقوقدانانبرخی  باور، نیا دییتا در نیهمچن
 در مقررر  طیشررا  فاقرد  سرند  کر   میآن از ریناگز نیبنابرا ؛ندارد اشاره ییاجراضمانت چیه ب 

 ( 1:  4   ،یانیکاو)« .مییننما یتلق سفت  را 41  و 42  مواد
 تاًیاجل را ماه نییبر تع توافق ،مانند براتب  زیدر خصوص سفت  ن رانیقانونگذار ا نیبنابرا

 نیری توافرق در تع درآنهرا  ک   یبر خالف تعهدات قرارداد در نتیج ،. ددانیتوافق بر ارکان م
 درکرد ینم جادیا یدر تعهد اصل یو عدم آن خلل مینمودیم یاجل را شرط ضمن عقد تلق

آن را از شرمول مقرررات    د،یسررسر  خیدر صورت عدم توافرق راجرع بر  ترار     یتعهدات برات
-مری  یبراتر  تعهرد  یریر گشرکل  عدم وجبم ب  تعبیر دیگر،و  دکن یخارج م یبروات تجارت

 .باشد
 مانندب  یتوافق نیچن گفت دیبا زین فر  نیا در ی،توافق نیچن از تخلز درخصوص اما
 ،نیرررف  اراده موجرب  بر   ؛ چرون سرت ین ریپذتخلز عمالً ی،قرارداد تعهدات در اجل شرط
 عردم  ،مهرم  نکتر   امرا  .گرردد یمر  حاصرل  یبرات تعهد یریگشکل زمان ی، مقارنتوافق نیچن

 بر   را آن یاجررا ضرمانت  ،قانونگرذار  کر   اسرت  شدهنییتع اجل زمان در یبرات تعهد یاجرا
اسرتقرار   ،سرفت   خصروص  در 44  مادهدر خصوص برات و  تجارت قانون 94  ماده موجب
 .داندیم ی،برابر مقررات قانون ی،امضاءکنندگان سند تجار یتضامن تیمسئول

 ژنو ونیکنوانس. 2-2

 نمروده  تصرریح  بررات  پرداخت دیسررس نییتع بودنِیضرور ب  ،ژنو ونیکنوانس(  )ماده 
: باشرد  ریر ز موارد متضمن دیبا برات متن»: داشت  است مقررمزبور  ماده در ونیکنوانس. است

برر   ،گررردد یمالحظرر  مرر کرر چنرران  .«...1...-2...-3...-5 دیسررسرر نیرریتع. 9...- ...- ...- »

                                 
1 . Article 1: “A bill of exchange contains: …. 4. A statement of the time of payment; 
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 -برات  دیهمان سررس ای - توافق بر موعد پرداخت ،ونیکنوانس نیا ( )ماده  (9)موجب بند 
 نمرودنِ یمعتبرتلقر  ،ونیکنوانسر  ،واقع در .است یبرات تعهد یریگشکل ارکان بر توافق تاًیماه

 ونیکنوانسر . ((Balogh, 1934:174سرت  اسرت   دان دیسررسر  خیتار درج ب  مشروط را برات
ی نقض الزاماتِ موضرو   اجراضمانت مقام تعییندر  ،( ) ماده در ،ادام  در مذکور همچنین

 باشرد،  قبرل  مراده  در مرذکور  طیشررا  از یکر ی فاقرد  ک  یسند»: است نموده مقرر ،قبل ماده
 پرداخرت  خیترار  آن در کر   یبراتر  -: لیر ذ مروارد  یاسرتثنا  بر   ندارد، را برات یِقانون اعتبار

  .«...گردد یم یتلق تیرؤ ب  ، براتِباشد نشده مشخص
مرذکور در مراده    طیشرا تیشده ک  عدم رعا انیصراحت بب  ،ژنو ونیکنوانس  ه ماد در

 نیر برا ا  .خواهرد برود   یسند تجرار  کیموجب عدم اعتبار سند ب  عنوان  ونیکنوانس نیا ( )
کر  از   ،را در نظرر گرفتر  اسرت    یتر زیخف یاجراضمانت ،طیاز شرا ینسبت ب  بعض ،حال

در راستای  ونیکنوانس مقول ، نیا در. است دیسررس نییتع ب  مربوطشرط  ط،یشرا نیجمل  ا
 در کر   یاسرناد  بر   نسربت  ،جانبر   کیر  صرورت  بر   خرود  ابطال، موارد کاهش نیل ب  هدف
 اسرت،  نشرده  حاصرل  یتروافق  و یریر گ میتصرم  آنهرا  پرداخرت  موعرد  ایر  دیسررس خصوص
 :Balogh, 1934) .اسرت  نموده یتلق «تیرؤب سررسیدِ »از نو ِ  را اسناد گون  نیا دیسررس

175) 
توافق برر   تاًیماهموعد پرداخت را  ای دیسررس نییژنو، تع ونیکنوانس زیخصوص سفت  ن در
تعهرد   یریر گ شرکل  ،و بر  دنبرال آن   ،سرند سرفت    یریگ شکل یاصل طیجمل  شرا ازو  ،رکن
 خیدرج ترار  برودنِ یبر  اساسر   ،ژنرو  ونیکنوانسر  25مراده  . ست  اسرت داناز سفت   یناش یبروات
 نیری تع.... »: اسرت  لیر ذ طیشررا  متضرمن  سرفت  »: دارد یم مقرر 25 ماده. اشاره دارد دیسسرر
  .«.... یتأد خیتار

در  را دیسررسر  خیتار درج ک  نیا با ،برات مانندب  زین سفت  خصوص در ژنو ونیکنوانس
 یدر راسرتا  ،حرال  نیر ا برا  امرا  ،قلمداد نمروده  سفت  یقانون اعتبار یاساس طیشرا از یکی زمره

 خیترار  درج عردم  صرورت  در را یترر  زیر خف یاجررا ضرمانت  ،سرفت   ابطرال  مروارد  کاهش
 کر   یسرند »: دارد یمر  مقررر  ژنو ونیکنوانس 23 ماده بارهنیدرا. است گرفت  نظر در دیسررس

                                 
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” 
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 مروارد  یاستثنا ب  ؛ندارد را سفت  یقانون اعتبار باشد، قبل ماده در مندرج طیشرا از یکی فاقد
 :لیذ

  «...گردد یم محسوب تیرؤ ب  باشد نشده نیمع پرداخت خی  در آن تارک یا سفت - 
جهرت   ونیک  خرود کنوانسر   گردد یم مشاهده رانیخالف حقوق ا برژنو  ونیکنوانس در

گونر  اسرناد را    نیا دیسررس رأساً د،یسررس خیتار درجکاهش موارد ابطال در صورت عدم 
 .دینما یم یتلق تیب  رؤ
 تعهردات  دیسررسر  نیری تع در توافرق  شدنحاصل لیدلاره نمود ک  ب  اش دیبا زین نجایا در
 یتعهرد براتر   یقابل تخلز است عردم اجررا   آنچ . ستین ریپذتخلز عمالً توافق نیا ،یبرات

در خصوص برات و ماده  92موجب ماده  ب  ونیسنکنوا زین فقره نیدر ا. در زمان مقرر است
در  یامضراءکنندگان سرند تجرار    یتضرامن  تیمسئول و تحقق استقرار ،در خصوص سفت  22

 .داردیماعالم مقابل دارنده را 

 ترالیآنس ونیکنوانس. 2-3

 اعتبرار  یاساسر  طیشررا  جملر   از ،برات دیسررس خیتار نییتع زین ترالیآنس ونیکنوانس در
 انرروا  انیررب بررا ( ) مرراده ( ) پرراراگراف در سررترالیآن ونیکنوانسرر. اسررتاعررالم شررده  برررات
 :Murray, 1993) اسرت  نموده اشاره برات دیسررس خیتار نییتع بودنِیضرور ب  ،دیسررس

 یا برات سند نوشت  - »: دارد یالذکر مقرر م فوق ونیکنوانس  ( )ماده  ( )پاراگراف . (194
  «( ... ج... پرداخت استقابل نیب  مدت مع ای تیب  محض رؤ( ب(  .. الز: است ک 
 در ارکران،  در توافرق  عنروان  بر    تراً یماه بررات،  دیسررسر  خیتار نییتع در توافق ،واقع در
 با وجود ،اوصاف نیبا ا. است ی زم و ضرور ،سند برات ب  موجب مقرره فوق یریگ شکل
 ونیکنوانسر  تکلیرز،  نیر در صورت عردم انجرام ا   برات، دیسررس خیدرج تار بودنِیضرور
نو   نیخود رأساً ا ،ابطال را در نظر گرفت  و جهت کاهش موارد یترزیخف یاجراضمانت
 ونیکنوانس (4) ماده ( ) پاراگراف (ب)از بند . کندیم یتلق «تیرؤب اسنادِ »از نو ِ اسناد را 

 مقررر  (4) مراده  ( ) پراراگراف  (ب) بنرد . نمرود  اسرتنباط  را موضرو   نیر ا توان یم ترالیآنس

                                 
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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 پرداخرت  خیتار اگر( ب ...» :است پرداخت قابل ،تیرؤب  ،ریز موارد درسند  - »: دارد یم
  .«...باشد نشده دیق

 آن دیر با ،ترالیآنس ونیکنوانس در سفت  دیسررس خیدرج تار یحقوق تیخصوص ماه در
 پراراگراف  (ب) بنرد  موجرب  بر  . آورد شرمار  ب  سفت  یریگ شکل یاساس طیشرا جمل  از را
 خیترار  بر   حیتصرر  پرردازد،  یمر  دیسررسر  انوا  انیب ب  ک  ترالیآنس ونیکنوانس ( ) ماده ( )

 نیر ا(. Murray, 1993: 194) اسرت  شده یتلق ی و آمرهضرور ، یک تکلیزِسفت  دیسررس
  .«...قابل پرداخت است نیب  مدت مع ای تیب  محض رؤ( ب... »: دارد یبند مقرر م

 آن درج برودن یضرور ب  ،ونیکنوانس ک  نیا با زین سفت  در دیسررس خیتار خصوص در
 و گرفتر   نظرر  در را یترر  زیخف یاجراضمانت درج، عدم صورت در اما است نموده اشاره
-بر  از نرو ِ   را اسرناد  گونر  نیا دیسررس رأساً خود ،ابطال موارد کاهش جهت ،برات همانند

 در کر   (4) مراده  ( ) پراراگراف  (ب) بند در ،اجراضمانت نیا. است نموده محسوب تیرؤ
 .است هشداعالم  د،یگرد اشاره آن ب  برات خصوص
توافرق در   شردنِ حاصرل  لیر ژنرو بر  دل   ونیمانند کنوانساشاره نمود ک  ب  دیبا زین نجایا در

تخلرز  ک  قابرل  یموضوع .ستین ریپذتوافق عمالً تخلز نیا ،یتعهدات برات دیسررس نییتع
 ،   مراده برابرر   ونیسنکنوا زین نجایدر زمان مقرر است ک  در ا یتعهد برات یاست عدم اجرا

 .داردیدر مقابل دارنده را مقرر م یامضاءکنندگان سند تجار یتضامن تیار مسئولاستقر

 انگلستان بروات قانون .2-4

 ابتدا ،انگلستان بروات قانون در سفت  و برات دیسررس نییتع یحقوق تیخصوص ماه در
 یاساسر  طیشررا  جملر   از ،بررات  دیسررس خیتار درج ک  گفت دیبا برات دیسررس مورد در
 تعهد یریگشکل ارکان در توافق دیبا را دیسررس نییتع در توافق نیبنابرا .است برات راعتبا
 یطیبر  شررا   ،برات زیدر تعر ،قانون بروات انگلستان ( )ماده  ( )پاراگراف . دانست یبرات
کر  از جملر     کنرد  یداشت  باشد، اشاره مر  دیشدن ب  عنوان برات با یسند جهت تلق کیک  
. موضو  اشاره داشت  اسرت  نیب  ا دیانوا  سررس ان،یاست ک  با ب دیسررس خیتار طیشرا نیا

برات نوشرت   »: دارد یبرات مقرر م زیقانون بروات انگلستان در تعر ( )ماده  ( )پاراگراف 

                                 
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;  



تی  ا ی و رب
اد ارد ر

ق ت 
ا تعهد ل رد 

ج ن ا
تعیی ت 

هی تطبیقی ما
لعه  مطا

(
ال

نسیتر و و آ
ن ن ژ

نسیو ا کنو س، 
نگلی ن، ا

اریا
) 

 

717 

 

بر  شرخص    کنرد  یک  آن را امضاء مر  یو شرط از ررف شخص دیق یاست ک  شامل دستور ب
 نیری قابرل تع  ای ،نیدر وعده مع ای ،تیب  محض رؤ پول نیمع یبر پرداخت مبلغ یمبن یگرید

  . «حامل است ای نیدر وج  شخص مع
الذکر را موجب سرلب   فوق زیمقرر در تعر طیشرا تیعدم رعا ،بروات انگلستان قانون

 دیسررسر  خیذکرر ترار   ،در واقرع  (Bradgate, 2007: 286).دانرد  یعنروان بررات از سرند مر    
 ,Goode) اسرت  یضررور  ینو  اسرناد امرر   نیا شدن یتلق یمشخص و روشن جهت تجار

 مقررر  پراراگراف  نیر ا دارد؛ اشراره  موضرو   نیر ا بر   ( ) مراده  ( ) پاراگراف. (429 :1982
 یعملر  انجرام  بر   دسرتور  ایر  و نشرود  لیر تکم شرده گفت  طِیشرا ب  توج  با سند اگر»: دارد یم

  .«شود ینم یتلق برات شود صادر آنمورد  در پول پرداخت بر عالوه
 زیر تعر در مقررر  طیشررا  تیر رعا عردم  صرورت  در الذکرفوق یاجرا ضمانت وجود با
 یاجررراضررمانت دیسررسرر خیتررار درج عرردم خصرروص در انگلسررتان بررروات قررانون برررات،

 ,Dabson) دینما یم یتلق تیرؤب  را اسناد گون نیا دیسررس و گرفت  نظر در را یتر زیخف

 ،انگلسرتان  بروات قانون (4 ) ماده ( ) پاراگراف (ب) بند موجب ب  ،واقع در(. 500 :1977
-بر   را اسرناد  گونر  نیر ا دیسررس رأساً قانونگذار خود د،یسررس خیتار درج عدم صورت در

 ابطرال  زانیر م از ،مقررره  نیا بیترت با زین انگلستان حقوق نظام در لذا و دینما یم یتلق تیرؤ
  .است شده کاست  دیسررس خیتار درج عدم لیدل ب  یبرات اسناد
 در ،سرفت   از کر   یفر یتعر بر   توج  با گفت دیبا زین سفت  در دیسررس خیتار خصوص در

 طیشررا  از ،دیسررسر  خیتار درج شده، ارائ  انگلستان بروات قانون ( 1) ماده ( ) پاراگراف
 نیر ا(. Bradgate, 2007: 304) است سفت  افتنِیاعتبار یعبارت ب  و سفت  گرفتنشکل یِاساس
و شرط در قالرب نوشرت     دیق یب یتعهد ،سفت »: ک  دارد یسفت  مقرر م زیدر تعر ،رافپاراگ

کر    شرود  یمتعهرد مر   یگرر یسفت  در مقابرل شرخص د   یامضاءکننده ،آن قیاست ک  از رر

                                 
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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 ایر  نیدر وجر  شرخص معر    ،نیری قابرل تع  ایر  ،نیدر موعرد معر   ای ،تیرؤپول را ب  نیمع یمبلغ
  «.دینما حامل پرداخت ایاو و  کردِحوال 

 ،سرفت   عنروان  ب  سند شدنیتلق جهت برات مانند ب  زین سفت  در شود یم مالحظ  چنانک 
 در کر   ،باشرد  یم دیسررس خیتار درج ،طیشرا نیا یجمل  از ک  است  زم یطیشرا تیرعا
 زیر نمذکور  وضعیت در اگرچ . است شده اشاره آن ب  ماده نیا در دیسررس انوا  انیب قالب
 امرا  باشرد  داشرت   همرراه  ب  دینبا بطالن جز ییاجراضمانت ،دیسررس خیتار درج تیرعا عدم
 گرذار قرانون  ،نشرده  درج آنهرا  در دیسررسر  کر   یاسرناد  بطرالن  موارد از کاستن لیدل ب  باز

 .است گرفت  نظر در را یتر زیخف یاجراضمانت
 مربروط  مقررات و قواعد یاجرا گذارقانون ،انگلستان بروات قانون (14) ماده موجب ب 

 سرفت   ذات لیر دل ب  ک  یموارد ب  غیر از است قانون نیا دوم قسمت موضو  ک  را برات ب 
 بر   زین قبالً ک  مقررات نیا از یکی. ست  استدان   زم را کرد اجرا آن خصوص در شود ینم
 مقررر  کر   اسرت  انگلسرتان  برروات  قرانون  (4 ) مراده  ( ) پاراگراف (ب) بند ،شد اشاره آن
 را اسرناد  گونر   نیر ا دیسررسر  رأساً قانونگذار د،یسررس خیتار درج عدم صورت در نمود یم
 .دنکیم یتلق تیرؤب 

 صولح لیدل ب  ،ترالیآنس و ژنو هایونیکنوانسو  رانیا حقوق ماننده سیانگل حقوق در
خلز تقابل آنچ  .ستین ریپذتخلز عمالً توافق نیا ،یبرات تعهدات دیسررس نییتع در توافق
 برروات  قرانون  زیر ن مرورد  نیر کر  در ا  ،در زمران مقررر اسرت    یتعهد براتر  یاجرالزوم است 

 مقابرل  در یتجرار  سرند  امضراءکنندگان  یتضرامن  تیمسئول استقرار مقررات، برابر ،انگلستان
 .شت  استدا مقرر را دارنده
 

 جهینت
 فراء یا موعرد  بر   راجرع  نیرررف  توافرق  یحقوق تیماه خصوص در گرفت صورت یِبررس
 عمردتاً  ی،تروافق  نیچنر  یحقروق  تیر ماه ک  دهدیم نشان رانیا حقوق در یقرارداد تعهدات

 شرترِ یب هرچر   ترشردنِ روشرن  بر   یتروافق  نیچنر  زیررا  ؛است صفت شرط یمبنا برقابل تطبیق 

                                 
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 



تی  ا ی و رب
اد ارد ر

ق ت 
ا تعهد ل رد 

ج ن ا
تعیی ت 

هی تطبیقی ما
لعه  مطا

(
ال

نسیتر و و آ
ن ن ژ

نسیو ا کنو س، 
نگلی ن، ا

اریا
) 

 

711 

 

 ، و اساسراً دکنر یم کمک اجرا زمان ثیح از آن یاجرا ایضاح  تنویر قلمرو و تعهد موضو 
 از تخلرز  امکران  عردم    مهرم، نکتر  .دارد یشرتر یب انطباق صفت شرط مفهوم با موضو  نیا

-یمر  عرار   ،تعهرد  برر  اشرتراط  محرض  بر   ،نیرررف  اراده موجب ب  ونچ ؛است اجل شرط
 ،اسرت  شدهنییتع اجلِ در تعهد یاجرا عدم ،دارد وجود آن از تخلز امکان ک آنچ  .گردد
 اگرر  کر   نحو نیاب  ؛ است تفاوتم آن یاجراضمانت ،شدهنییتع اجل تیاهم ب  توج  با ک 
 مطلروب  تعردد  ،تعهرد  و موعرد  نیبر  ی،عبرارت  بر   - نبروده  «اراده دِیق» ، از نو شدهنییتع اجلِ
 یاجراهرا ضرمانت  ،در صورت عدم انجام تعهد در زمان مقررر  ،حالت نیدر ا - باشد حاکم
و در  یگرر یان دب  انجرام مرورد تعهرد در زمر     متعهدک  عبارتند از الزام  قرارداد یاجرا عدم

توسط شرخص ثالرث بر  خررج      یگریانجام مورد تعهد در زمان د صورت عدم امکان الزام،
 اگرر امرا   .ل  را ب  همراه خواهد داشرت تعهدٌفسخ عقد توسط م اریاخت ،امر تیو در نها ،ملتزم
 توافرق  یاجررا  زمران  تنهرا  شدهتوافق زمانِ ک  باشد ینحو ب  تعهد فاءیا موعد ب  راجع توافق

در برر نداشرت  باشرد و     یادهیل  فامتعهدٌ یبرا تعهدشده زمانِ از خارج در تعهد انجام و اشدب
 یحرالت  نیچنر  اراده بروده و وحردت مطلروب حراکم باشرد،      دیر ق ی،تروافق  نیچنر  ی،ب  عبارت
بر خرالف   ،سیانگل حقوق در .نخواهد داشت یرا در پ تعهد شدنِیمنتفجز  ییاجراضمانت

 برا  یتیمراه  نیچنر  نیری تب( جر  ینت صرفت،  فعل،) شروط یبندمیتقس عدم لیدل ب حقوق ایران، 
 سیانگلر  حقروق  در قرارداد ساختار از ک  یفیتعر با ،واقعدر  .ستین روبرو یچندان یدشوار
 یقررارداد  شرروط  جزء را تعهد فاءیا موعد ب  راجع توافق توانیم یراحت ب  است شده ارائ 

 یفرعر  شررط  کی ای یاصل شرط کی تواندیم ک  - آن تیاهم ب  توج  با ک  ،نمود قلمداد
 .داشت خواهد در پی را خود ب  مختص یاجراهاضمانت – گردد یتلق

-یمر  فراء یرا ا یو اساسر  ینقش اصرل  تعهد، فاءیتوافق راجع ب  موعد ا ی،در تعهدات برات
ان ارکر جملر   از  یتروافق  نیچنر  ،مرورد مطالعر    یِحقروق  یهاک  در تمام نظام یب  نحو ؛کند
تخلز از عدم توافق  یاجراضمانت وجود، نیبا ا .شودیمحسوب م یتعهد برات یریگشکل

مرورد مطالعر     یحقروق  یهرا نظرام  گرر ید برا  رانیا یدر نظام حقوق ،تعهد فاءیراجع ب  موعد ا
 یریر گدر شرکل  یامسرئل   نیچنر  بودنِبا توج  ب  رکن ،رانیدر حقوق ا .کامالً متفاوت است

 یاجررا ضرمانت  یحقوق یهانظام ریدر سا ؛ امابا بطالن تعهد است یمساو عدم توافق تعهد،
توافرق   کر   نیر برا ا  ،قانونگرذار  نحو ک  خودِ نیبد قرر شده است؛مدر این مورد  یترزیخف

در راسرتای   سرت  امرا  دان یل تعهرد براتر  یشرک تارکان  در زمرهقرارداد را  یراجع ب  زمان اجرا
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تعهدات  نیا فاءیرا در خصوص ا یموعد ،الرأ یعل یِاتکاستن از موارد بطالن تعهدات بر
در  اهبررد و رهنمرود  ر کیر را ب  عنروان    یرو نیتوان ایلحاظ م نیا ک  از ؛ردیگیدر نظر م

 .استفاده نمود یب  منظور کاستن از موارد ابطال تعهدات برات یداخل نیجهت اصالح قوان
 

 منابع
قربض انبرار، اسرناد در وجر       ،بررات، سرفت   )حقروق تجرارت    ش،44   عا،یرب ،ینیاسک.  

 .سمتتهران،  ،5 چ ،(چک وحامل 
 .برهمند ، تهران، چ ،یقرارداد تعهد یاجراش، 25   ،یعلنیحس ،یاحمد.  
و  سیبدون مدت در حقوق انگلر  یقراردادها ش،44   عبا ، ،یزمان ؛منصور ،ینیام.  

 .11ش  د،ینام  مف ران،یا
 . یاسالم تهران، ، ج ،یمدن قوقحش، 44   دحسن،یس ،یامام. 9
، تهررران،  ، چ ج  ،یررفقه قواعرردق،  94  ،یموسررو حسررنبررندمحمدیسرر ،یبجنررورد. 5

 .عروج موسس 
 ،یو مقررات حقوق نیقوان شدهحیتنق مجموع ش، 19   ،و همکاران غالمرضا ،یشهر.3

 .کشور یرسم روزنام ،تهران،  چ ، ج
 .مجد ، تهران،2چ تعهدات، و اقرارداده لیتشکش، 11   ،یمهد ،یدیشه .2
 .مجد، تهران،  ، چ9ج عقد، ضمن شروطش، 12   ،یمهد ،یدیشه. 1
 .مجد ، تهران، ج تعهدات، و قراردادهاآثار  ش،13   ،یمهد ،یدیشه. 4
 ، ج ،(یمرردنحقرروق ) قراردادهررا  یعمرروم  قواعرردش، 14    ن،یدحسرریس ،ییصررفا. 4 

 .انزیم، تهران، 4 چ
 یانتشرارات اسرالم   دفترر ، تهران،  چ ، ج ،یمدن حقوقق، 1 9  ،اهللبیحب ،یراهر.   

 .قم  یعلم حوزه نیمدرس جامع 
 ، تهررران،2چ ، ج ،(قواعرد و قراردادهررا )  یحقروق مرردن  ق،15   ناصررر، ان،یر کاتوز.   

 .ارانتش  یشرکت سهام
، 9، چ ج ،(قراردادهررا یعمرروم قواعررد) یمرردن حقرروق ش، 1   ناصررر،  ان،یررکاتوز.   

 .انتشار یسهام شرکت تهران،
 .زانیم تهران، ،2چ تعهدات، یعموم  ینظر ش، 4   ناصر، ان،یکاتوز.  
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 .زانیم ، تهران،3چ ،یاسناد تجارت حقوقش،  4   کورش، ،یانیکاو. 9 
 علروم  نشرر  مرکرز ، تهران،   چ ، ، جفق  قواعدق، 943  ،یدمصطفیس داماد، محقق .5 

 .یانسان
 ماهنامرر  ،یحقرروق اعمررال در اجررل ش، 4   جررواد، ،یمعتمررد؛ عبررا  ،یرشررکاریم. 3 

 . 9 شماره  اران،یدفتر و سردفتران کانون یحقوق
 تیمسرئول  در آن ریثأتر  و قررارداد  یاجرا زمانش، 25   اهلل،تیمش شمس، ینوروز. 2 

 .مدر  تیترب دانشگاه ارشد یکارشناس دوره نام انیپا ،یقرارداد
قرم،   ، چ المقنعر ، ق،   9  ،یعکبر نعمان دبنمحم محمدبن ،(دیمفشیخ )ی بغداد.  1 

 .(ره) دیمف خیش هزاره یجهان کنگره
 .جایب الفقاهة، مصباحتا، بی ،ابوالقاسم ،ییخو. 4 
،  چ ،یمجررد الفقر  والفترراو   یفر  یررةالنها ق،944  حسرن، ابوجعفرمحمردبن  ،یروسر . 4 

 .یالعرب دارالکتاببیروت، 

 ، چ  ،یر ا مام فق  یف  یالشرع الدرو  ق،2 9 ی، مک محمدبن ،(اول دیشه)ی عامل .  
 .یرات اسالمادفتر انتشقم، 

شررح اللمعر     یفر   یر الروضر  البه ق، 4 9  ،یعلر برن نیالرد  نیر ز ،(یثران  دیشه)ی عامل.  
 .یداور یکتابفروش، قم،  چ، (کالنتر -یالمحش)  یالدمشق

ج، ، برری2چا سررالم، عیشرررح شرررا یجررواهرالکالم فررق، 949 محمدحسررن،  ،ینجفرر.  
 .یالعرب التراث ءایإح داربیروت، 
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