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چکیده
در نظام حقوق قراردادها ،قاعده کلی اجرای قرارداد در موعد مقرر است و هرگونه
انحراف از چنین قاعدهای چه با تأخیر یا عدم اجرای آن ،با واکنش سخت قانونگذار مواجه
شده و همین امر قانونگذار رابرآن داشته تادرپاسداشت این قاعده کلی ،دست به تأسیس
ضمانت اجراهایی بزند .بهموازات این قاعده کلی ،امکان دارد تحت شرایطی ،متعهد زودتر
از موعد مقرر به اجرای تعهد اقدام کند که از آن به اجرای زودهنگام تعبیر میشود و همه
تردیدها ازاینجا شروع میشود که در صورت تعیین زمانی برای اجرای تعهد ،آیا متعهد
میتواند قبل از موعد مقرر ،اقدام به اجرای زودهنگام تعهد نماید؟ برخالف قوانین برخی از
کشورها که موضع روشنی دراینباره دارند ،در مقررات قانونی ایران ،اجرای زودهنگام
تعهد ،برخالف تأخیر اجرای آن ،موردتوجه قرار نگرفته است .در آثار حقوقی نیز چندان
سابقه تحلیلی و بررسی موضوع دیده نمیشود ،اما این موضوع در فقه موردمطالعه قرارگرفته
و دیدگاههای متفاوتی در خصوص آن ارائهشده است .لذا تحلیل و بررسی بیشتر فقهی و
حقوقی موضوع ،بامطالعه تطبیقی در اسناد بینالمللی و درنتیجه ،ارائه پیشنهادی درراستای
الگو گیری قانونگذاری آینده در قالب الحاق مادهای به قانون مدنی در مبحث وفای به عهد،
موردنظر ماست.
واژگانکلیدی :قرارداد ،تعهد ،اجرای تعهد ،زمان اجرای تعهد ،اجرای زودهنگام
 .7استاد حقوق خصوصی دانشگاه تبریز( .نویسنده مسئول)
 .5کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تبریز.
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مقدمه
یکی از خصوصیات تعهد ،زمان اجرای آن است که از شرایط تأثیرگذار در روابط طرفین در
اجرای تعهد و از عوامل اثرگذار بر مسئولیت طرفین تعهد به شمار میآید .زمان اجرای تعهد
موعدی است که دو طرف تعهد بهطور صریح یا ضمنی بر آن توافق میکنند و درصورتیکه
توافقی در بین نباشد ممکن است با توجه به عرف و عادت یا طبیعت پیمان تعیین شود.
در اغلب نظامهای حقوقی ،حاکمیت اراده بهعنوان اصل اول در تعیین زمان اجرای قرارداد است
سپس قانون ،دادگاه و عرف نیز ایفای نقش میکنند ممکن است طرفین برای اجرای تعهد ،زمانی را
معین کنند در این صورت پرسش این است که آیا متعهد میتواند قبل از موعد آن را اجرا کند؟
بهعبارتدیگر آیا اجرای زودهنگام تعهد قبل از موعد موردتوافق طرفین از سوی متعهد امکانپذیر
است یا خیر؟ در تحقیق حاضر سعی شده است بعد از بررسی موضوع از جوانب مختلف ،به این
سوال پاسخ داده شود اما در همینجا اشاره میشود شاید در نگاه نخستین چنین به نظر برسد که
اجرای زودهنگام تعهد چیزی جز احسان به متعهدله نیست و بنابراین متعهد در اجرای پیش از موعد
اختیار مطلق دارد اما باید توجه داشت که گاه اجرای زود هنگام تعهد بهمانند تأخیر در اجرای
قرارداد از اشکال تخلف از زمان اجرای قرارداد به شمار آمده و نکوهش شده است
در حقوق ایران هیچ نص قانونی در خصوص اجرای زودهنگام تعهد دیده نمیشود گرچه
بامراجعه به متون قانونی نمونههایی از اجرای زودهنگام رامیتوان استنباط کرد دکترین حقوقی نیز
در برخی از موارد با استنباط از مواد پراکنده قانونی در خصوص اجرای زودهنگام و امکان چنین
ایفایی نظر دادهاند درحالیکه بهجا بود قانونگذار حکم صریحی در این خصوص وضع میکرد
همچنان که قوانین پارهای از کشورها نیز در این خصوص موضع روشنی دارند.
اما فقه ما در این زمینه نسبت به قانون ما پیشتاز بوده و همچون قوانین برخی کشورها در خصوص
امکان یا عدم اجرای زودهنگام تعهد از سوی متعهد موضع خود را بهصراحت بیان کرده است
در تحقیق حاضر در پاسخ به این سوال که آیا متعهد میتواند زودتر از موعد مقرر اقدام به
ایفای تعهد کند یا خیر؟ ما ابتدا دیدگاه فقها را به دو قسمت فقه امامیه و عامه بررسی کرده و
سپس موضوع را از منظر قوانین موضوعه ونیز دیدگاه حقوقدانان بامطالعه تطبیقی در اسناد
بینالمللی موردبحث قرار خواهیم داد.
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 -1مفهوم اجل
اجل در لغت به معنای گاه ،به هنگام ،زمان ،وقت مرگ ،هنگام مرگ ،غایت زندگی ،عمر،
اجل موعود ،زمانه ،نهایت فرصت برای ادای فرض آمده است.7

در قرآن کریم این واژه در موارد متعددی بهکاررفته است؛ ازجمله در آیه  585سوره بقره که
به معنای انتهای مدت یا زمان ادای التزام است 5و نیز در آیه  93سوره یونس به معنای مهلت
است ،9گاهی نیز مانند آیه  5سوره طالق اجل به معنای عمر بهکاررفته است.9
در اصطالح فقهی ،از اجل بهعنوان مدتی مستقبل برای امری از امور یادکردهاند خواه برای
ایفای یک التزام یا انتهای آن معینشده باشد و این مدت ممکن است بهحکم شرع (اجل شرعی)
باشد یا توسط قاضی (اجل قضایی) تعیین شود یا اینکه اراده طرفین (اجل قراردادی) در تعیین آن
نقش داشته باشد.

2

چه در فقه و چه در حقوق ،از اجل معموالً بهعنوان «سررسید» یاد میشود .در اصطالح حقوقی،
از اجل تعاریف متعددی شده است .به اعتقاد برخی از حقوقدانان اجل مدتی است که امکان مطالبه
دین یا تعهد را به تأخیر میاندازد و از عوارض و قیود تعهد به شمارمی رود 2و درجایی دیگر اجل را
رویدادی قلمداد کردهاند که بیگمان در آینده رخ خواهد داد و امکان مطالبه دین یا ادامه تعهد را
معلق میکند 1پارهای از اساتید در تعریف اجل گفتهاند که اجل عبارت است از نقطه زمانی که برای
پایان کاری یا کیفری در نظرگیرند 8و در آثار دیگرشان تعهد را از عناصر اجل شمردهاند 3در قواعد
عمومی قراردادها ،اجل تأثیر مستقیمی بر تعهد و بالتبع مسئولیت طرفین قرارداد دارد به همین دلیل
است که در حقوق فرانسه ،اجل را از اوصاف تعهد میدانند.
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 .7معین ،محمد ،فرهنگ لغت ،چاپ هفتم  ،انتشارات سپهر ،7917 ،ص .720
 .5وزارت اوقاف وشئون اسالمی ،الموسوعه الفقهیه  ،جلد ،5چاپ دوم، ،کویت،7909،ص2؛در آیه 585سوره بقره آمده
است:یا ایها الدین آمنو إذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه و لیکتب بینکم کاتب بالعدل.»...
 .9و کل لنفسه اجلُ...
 .9فاذا بلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ...
 .2عبدالرحمان ،محمود ،معجم المصطلحات و الفاظ الفقیهه،ج  ،7قاهره ،نشردارالفضیله ،بی تا ،ص.21-22
 .2کاتوزیان ،ناصر ،نظریه عمومی تعهدات ،چاپ دوم  ،تهران ،نشر میزان ،7985،ص .755
 .1همان ،ص .759
 .8جعفری لنگرودی ،محمد جعفر ،مبسوط در ترمینولوژی حقوق ،جلد اول ،چاپ  ،79تهران ،گنج دانش ،7985 ،ص .723
 .3جعفری لنگرودی ،محمد جعفر ،الفارق ،جلد اول ،چاپ اول ،تهران ،گنج دانش ،7982 ،ص  729؛ جعفری لنگرودی،
محمد جعفر ،فرهنگ عناصر شناسی ،چاپ اول ،تهران ،گنج دانش ،7985 ،ص .97
 .70سنهوری ،عبدالرزاق  ،الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید ،ج  ،9قاهره ،منشورات حلبی الحقوقی ،بی تا ،ص.50
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در برخی از نوشتهها ،سررسید مقرر برای انجام تعهدویاپرداخت دین و اتمام مسئولیت را اجل
گفتهاند 7.درهرصورت اجل با چنین مفهومی به معنای خاص آن بهکاررفته این معنا ازاجل نتیجه
شرط ضمن عقدی است که موضوع آن قرار دادن مهلتی برای اجرای قرارداداست بهعبارتدیگر
این معنا از اجل ،معنای محصولی شرط اجل است.

5

 -2اقسام اجل
اجل ممکن است قراردادی باشد ،اجل قراردادی ،موعدی است که طرفین آن را معین میکنند
مانند موعد در عقد اجاره و قرض ،درواقع مهمترین منشأ اجل ،چه اصل تعهد قراردادی باشد یا
قهری ،همین توافق طرفین است این اجل از سویی ممکن است بهصورت صریح یا ضمنی باشد .در
اجل قانونی ،این قانونگذار است که مدتی را برای ایفای تعهد در نظر میگیرد که آن را اجل
قانونی میگویند .مهلت قانونی نیز ازنظر طبیعت نوعی مهلت عادالنه است که اعمال اجرایی متعهد را
به تأخیر میاندازد با این تفاوت که مقام مهلت دهنده قانون است نه قاضی باوجوداین نباید آن را از
اقسام مهلتهای قضایی شمرد 9.اجل قضایی هم موعدی است که دادگاه جهت ایفای تعهد در
اختیار متعهد قرار میدهد؛ مانند آنچه در بخش دوم ماده  511ق.م آمده است در این قسمت ماده
میخوانیم « ...حاکم میتواند نظر به وضعیت مدیون ،مهلت عدله یا قرار اقساط بدهد».9
 -3ذینفع اجل
در قانون مدنی ایران ،اصلی که ذینفع اجل را اعالم کند تأسیس نشده اما با عنایت به اینکه
اجل معینشده برای ایفای تعهد ممکن است به سود یکی از طرفین قرارداد یا هر دو باشد میتوان
اجل را به سه دسته تقسیم کرد:
الف-گاه اجل تنها به سود متعهد یا بدهکار است به اعتقاد برخی از حقوقدانان شرط اجل
بهطورمعمول به سود بدهکار است تا طلبکار نتواند پیش از فرارسیدن آن دین را مطالبه کند .در
این صورت ،التزام ناشی از شرط بر طلبکار تحمیل میشود ولی بدهکار (مشروطه له) میتواند از
 .7انصاری ،مسعود و طاهری ،محمد علی ،دانشنامه حقوق خصوصی ،ج ،7چ ، 5تهران  ،7982،محراب دانش ،ص.37
 .5شهیدی ،مهدی ،شروط ضمن عقد ،چاپ  ،5تهران ،انتشارات مجد ،7981 ،ص.50
 .9کاتوزیان ،ناصر  ،حقوق مدنی-نظریه عمومی تعهدات،منبع پیشین ،ص.725
 .9همان ،ص.795

اجرای زودهنگام تعهدات قراردادی در فقه امامیه ،حقوق ایران و اسناد بینالمللی

593

امتیازی که دارد صرفنظر کند و دین را پیش از موعد بپردازد 7.ماده  599قانون مدنی مثالی در
این خصوص است.
ب -گاه ممکن است اجل تنها به سود طلبکار باشد برای مثال ،ممکن است در قرارداد وامی
شرط شود که بدهکار نمیتواند پیش از موعد دین را بپردازد و سرمایهگذاری طلبکار را برهم
زند 5.بنابراین در چنین صورتی متعهد نمیتواند زودتر از موعد ،اقدام به ایفای تعهد کند.
ج -گاه ممکن است ذینفع اجل ،دو طرف قرارداد باشد در این صورت جز به تراضی قابل
اسقاط نیست مانند بلیت مسافرت هواپیما ،قطار ،کشتی که نه مسافر و نه بنگاه مسافربری هیچکدام
حق ندارد قبل از موعد در مقام اجرا تعهد خود برآید کفالت مؤجل از این قبیل است.

9

 -4بررسی اجرای زودهنگام تعهدات قراردادی در فقه امامیه
در بین فقهای امامیه نسبت به اینکه آیا متعهد میتواند زودتر از موعد مقرر ،اقدام به ایفای تعهد
کند یا خیر؟ اختالف نظر وجود دارد .در پاسخ به این مسئله ،فقها دو نظر متفاوت دارند دستهای
اجرای پیش از موعد تعهد را از سوی متعهد جایز نمیدانند ،دستهای دیگر برخالف نظر مخالفین،
اجرای زودهنگام تعهد بهوسیله متعهد را تجویز کردهاند .هرکدام از این دسته برای خود دالیلی
مطرح کردهاند که ما در ادامه به بررسی نظرات مخالفین و موافقین و دالیلی ابرازی آنها ،خواهیم
پرداخت.
 -4-1دیدگاه مخالفان

مشهور فقها معتقدند که اجرای زودهنگام تعهد از سوی متعهد جایز نیست چراکه در عقد
اجل به سود هر دو طرف است.

9

برخی از فقها در بحث عقد بیع ،به امکان یا عدم امکان ایفای زودهنگام تعهد ،پرداختهاند و در
بحث تادیه ثمن از ناحیه مشتری ،معتقدند پرداخت ثمن موجل پیش از موعد مقرر واجب نیست
 .7همان ،ص.753
 . 5همان ،ص.790
 9جعفری لنگرودی ،محمد جعفر  ،حقوق تعهدات  ،انتشارات گنج دانش  ،7918 ،ص .719
 . 9حسینى روحانى قمى ،سید صادق  ،منهااج الفقاهاه (للروحاانی( ،جلاد ،2قام – ایاران ،اناوار الهاد 7557، ،،ه ق،ص922؛
غروی اصفهانی ،محماد حساین  ،حاشایه کتااب المکاساب ،جلاد  ،2قم،نشار اناوار الهادی ،7978 ،ص997؛ انصااری ،مرتضای،
المکاسب ،ج  ،2چ  ،7قم ،کنگره ی جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری 7972 ،ق.
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هرچند که بایع مطالبه کند و بر این امر دو دلیل ذکر کردهاند :الف .فقها بر این مسئله اجماع دارند
که در جامع المقاصد والریاض نقلشده است ب .اصوالً فایده شرط تعجیل و تأخیر این است که
به نفع مشتری میباشد به این صورت که دست مشتری باز باشد و بتواند با تأخیر آن را بپردازد لذا
اگر با این شرط هم دفع ثمن واجب باشد الزمه آن این خواهد بود که شرط لغو و بیفایده باشد و
این قابلقبول نیست.7
برخی از فقها ضمن اینکه پرداخت ثمن پیش از موعد را واجب نمیدانند معتقدند قبول و
گرفتن ثمن نیز در چنین وضعیتی بر بایع ،واجب نیست و برای این مطلب دو دلیل مطرح کردهاند:

الف .نفی خالف و بلکه به قول صاحب ریاض این مطلب اجماعی است 5.محقق ثانی هم در
جامعالمقاصد در باببیعسلم فرموده است بعضی از فقهای عامه در مسئله مخالفاند و قبول را بر
بایع واجب دانستهاند و این مطلب مفهومش این است که نزد امامیه مسئله اجماعی است و قبول بر
بایع واجب نیست.9

ب .تعلیلی است که عالمه در تذکره 9کرده است به این صورت که در این کتاب عالمه در
باببیعسلم ،حکم به عدم وجوب قبول بر تذکره را معلل کرده است به اینکه تعجیل و پرداخت
زودتر از موعد مانند این است که مشتری تبرعاً و مجاناً چیزی بیش از ثمن به بایع بدهد که
بهنوعی منت گذاشتن است و بایع مکلف نیست زیر بار منت کسی برود.2
برخی نیز ضمن اینکه پرداخت زودتر از موعد را در واقع زیادی حاصل در مال متعهدله
دانستهاند که پذیرش آن بهنوعی مستلزم منت است و او دارای این اختیار است که از پذیرش آن
خودداری کند ،درنهایت تملّک مقدار اضافی را جز با قبول متعهدله امکانپذیر ندانستهاند.

2

 .7ابنمحمد امین شیخ انصاری دزفولی ،مرتضی ،کتابالمکاسب ،جلد سوم ،چاپ قدیم ،قم ،منشورات دارالزخائر  7977،ه ق ،
صفحه 722؛ حسینى روحانى قمى ،سید صادق ،منهاج الفقاهه (للروحانی( ،جلد ،2قم – ایران ،انوار الهد 7557، ،،ه ق ،ص.922
 .5طباطبایی(صاحب ریاض) ،سیدعلی ،ریاض المسایل فی بیان االحکام بالدالیل ،ج ،8چ ،7موسسه النشراالسالمی 7975،ق.
ص.573
 .9ابن حسین عاملی کرکی(محقق ثانی) ،علی ،جامعالمقاصد  ،ج ،9قم ،موسسه آلالبیت 7979 ،ق  ،ص.593
 .9عالمه حلی ،تذکره الفقها،جلد،7تهران ،نشرمکتب رضوی ،بی تا ،صص.223-228
 .2طباطبایی قمی ،سیدتقی ،عمدﺓالمطالب فیالتعلیق علیالمکاسب ،جلد ،9چاپ اول ،قم ،کتاب فروشی محالتی 7979 ،ه ق،
صفحه  708 -701؛ ابن علی تبریزی ،جواد ،ارشاد الطالب الیتعلیق علیالمکاسب  ،جلد  ،9قم -ایران ،موسسه اسماعیلیان7972 ،
ه ق ،ص .220
 .2حسنی روحانی قمی ،سیدصادق ،فقهالصادق علیهالسالم ،جلد  ،71قم ،دارالکتاب ،مدرسه امام صادق(ع) 7975 ،ق ،ص -950
 955؛ حسینى روحانى قمى ،سید صادق ،منهاج الفقاهه (للروحانی( ،منبع پیشین ،ص .928
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درواقع تنها با قبول متعهدله ،این نوع تملک مازاد را ممکن دانستهاند .البته نظر این دسته از فقها که
پرداخت زودتر از موعد را بهنوعی مستلزم منت بر بایع دانستهاند موردنقد گرفته ،به این صورت
که یک دسته از فقها معتقدند اجرای پیش از موعد همواره مستلزم منت بر متعهدله نمیشود
چراکه گاه ممکن است متعهد برای اینکه زودتر از بار تعهد ،رهایی یابد اقدام به ایفای پیش از
موعد کند و پذیرش اجرای زودهنگام منتی از جانب طلبکار بر بدهکار تلقی میشود.7
بعضی از فقها در اعالم نظر خود مبنی بر عدم وجوب پذیرش اجرای پیش از موعد از ناحیه
متعهدله ،به بیانی از شیخ طوسی (ره) پرداخته که معتقد است شرط اجل ،همانطور که حقّی است
به نفع مشتری ،این حق به نفع بایع متعهدله نیز میباشد ازاینجهت که مشتری را ملزم کرده است
در یک مدت معین ،مال بایع را در ذمه خودش حفظ کند و درواقع بایع مشتری را مثل ودعی و
مستودع قرار داده و این خود حقی است که عرف برای بایع قائل شده است.5
به اعتقاد برخی از فقها اگر مدیون بخواهد با اسقاط اجل ،زودتر از موعد مقرر ،به ایفای تعهد
عمل کند این امر امکانپذیر نیست زیرا اجلی که ضمن عقد الزم ثابتشده است با اراده
یکطرف ساقط نمیشود و تنها راه اسقاط آن ،تراضی دو طرف است؛ بنابراین به لحاظ اینکه
چنین شرطی در ضمن عقد الزم تعیین شده رعایت آن بر هر دو طرف واجب است9؛ بنابراین
ایشان شرط اجل را سبب ایجاد حق بر هر دو طرف میدانند و به دلیلی که متعهد را نمیتوان
مجبور به اجرای پیش از موعد تعهد کرد به همان دلیل متعهدله را نیز نمیتوان ملزم کرد که پیش
از موعد ،مورد تعهد را قبول کند لذا به نظر ایشان سقوط حق جز با تراضی طرفین صحیح نیست.9
مطابق نظر دیگر در تعهداتی که موجل است اجل از اوصاف تعهد است و وصف به این دلیل
که تابع موصوف است بهتنهایی قابل اسقاط نیست 2برخی از فقها در این خصوص به بیان نظری از
 .7طباطبایی یزدی ،سیدمحمدکاظم  ،حاشیة المکاسب (للیزدی) ،جلد  ،5چاپ دوم ،قم ،اسماعیلیان 7957 ،ق ،ص .718
 .5حسینی روحانی قمی ،سیدمحمد ،المرتقی الی الفقه االرقی،کتاب الخیارات ،جلد ،5موسسة الجلیل للتحقیقات الثقافیه
(دارالجلی)،تهران ،ایران 7950،ه.ق ،ص 951؛ طباطبایی قمی ،سیدتقی ،در اساتنا منالفقهالجعفری ،جلد  ،5قم،چاپ خیام7900،
ه ق  ،صفحه 912؛ ابنمحمد امین انصاری دزقولی ،مرتضی  ،کتابالمکاسب ،منبع پشین ،صفحه 772؛ حسینى روحانى قمى،
سید صاد  ،منهاج الفقاهه ،منبع پیشین ،ص.922
 .9ابن حسین عاملی کرکی(محقق ثانی) ،علی ،جامعالمقاصد ،جلد  ،2چ  ، 5قم ،موسسه آلالبیت 7979 ،ق  ،صفحه .97
 .9طباطبایی قمی ،سیدتقی ،مبانی منهاج الصالحین ،جلد  ،8قم ،قلمالشرق7952 ،ق ،صفحه 729؛ عراقی ،آقا ضیاءالدین ،شرح
تبصرﺓالمتعلمین ،جلد  ،2قم ،دفتر انتشارات اسالمی 7979 ،ق ،صفحه 922؛ موسوی خمینی ،سید روح اهلل  ،تحریرالوسیله ،قم،
دارالعلم ،بی تا ،ص.292
 .2شیرازی ،سیدمحمد ،ایصال الطالب الی المکاسب ،جلد  ،72چ  ،7تهران ،منشورات اعلمی ،بیتا ،ص .93
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عالمه در تذکره پرداختهاند که در باب شرط ضمنی ،عدم سقوط اجل با اسقاط را اینگونه معلل
کرده که اجل صفت بوده و صفت تابع موصوف است و صفت از موصوفش جدا نمیشود و
مستقالً قابل اسقاط نیست لذا اگر جودت یا صحت را در گندم و دینار ساقط کند ،وصف صحت
آن ساقط نمیشود.7
بعضی از فقها به نقل از عالمه در تذکره و قواعد در باب عقد قرض در پاسخ به این سوال که
اگر مشتری اجل و مدت دین خود را اسقاط کند آیا با اسقاط او ،این حق اساقط میشود و بایع
حق پیدا میکند که پیش از موعد مطالبه کند؟ فرمودهاند که به نظر عالمه ساقط نمیشود و
طلبکار حق ندارد فیالحال و نقداً ثمن را مطالبه کند بلکه باید تا مدت مضبوط صبر کند و در
ادامه به تعلیل محقق ثانی در جامعهالمقاصد به این فتوای عالمه پرداختهاند که تعلیل ایشان به این
صورت است اوالً تعجیل و مدتدار بودن در ضمن عقد الزم (قرض) ثابتشده است و همانطور
که اصل عقد با اختیار یکطرف زایل نمیشود و نیاز به اقاله و تراضی دارد همینطور تعجیل با
شرط ضمنی هم با اسقاط مدیون ساقط نمیشود ثانیاً اجل تنها حق مدیون نیست تا قابل اسقاط
باشد بلکه حق صاحب دین هم هست .5درواقع به نظر ایشان به لحاظ اینکه اجل حق صاحب دین
هم میباشد بنابراین شرط اجل بهصورت یکجانبه قابل اسقاط نیست و همانند اصل عقد فقط با
اقاله میتوان آن را اسقاط کرد و بعضی از فقها هم همین نظر را معتقدند.9
بعضی نیز خریدار را در قبول اجرای زودهنگام مختار میدانند چه ما را قبض کرده باشد ،چه
قبض نکرده باشد.9
به نظر برخی اگر تعجیل حق طرفین نباشد بلکه حق الهی باشد یعنی نذر تعجیل کنند ،حتی
اتفاق بر سقوط هم فایده ندارد ،چون حق مال آن دو نیست تا با توافق آنها ساقط شود .حق مال
خداوند است و ساقط نمیشود.

2

 .7حسینى روحانى قمى ،سید صادق ،منهاج الفقاهه (للروحانی( ،منبع پیشین ،ص .923
 .5حسینى روحانى قمى ،سید صادق ،ص922؛ شیخ انصاری ،مرتضی ،کتاب المکاسب ،منبع پیشین ،ص .772
 .9کمپانی ،محمدحسین  ،حاشیه کتاب المکاسب ،جلد  ،2چاپ اول ،قم ،نشر انوارالهدی ،ص .999 -995
 .9ابنمحمدبن نعمان اکبری بغدادی محمد ،مفید ،المقنعه ،قم ،کنگر ،جهانی هزاره شیخ مفید 7979 ،ق ،ص  232؛ عاملی،
زینالدینبن علی ،منبع پیشین ،ص .999
 .2حسینی روحانی قمی ،سید صادق ،منهاج الفقاهه ،پیشین ،ص. 923
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 -4-2دیدگاه موافقان

برخی از فقها ،موافق اجرای زودهنگام تعهد هستند و چنین ایفایی را مورد تأیید قرار داده و به
همین خاطر دالیل یادشده توسط مخالفان اجرای زودهنگام را موردانتقاد قرار دادهاند.
به اعتقاد برخی از فقها ،اجرای پیش از موعد تعهد همواره مستلزم منتی از جانب بدهکار بر
طلبکار نیست بلکه گاه ممکن است مدیون بر رهایی از بار تعهد ،اقدام به اجرای پیش از موعد
تعهد کند و قبول اجرای زودهنگام ،منتی از جانت طلبکار بر بدهکار تلقی میشود.7
به نظر برخی ،برخالف قول عالمه در تذکره که درباب بیعسلم حکم بر عدم وجوب قبول بایع
را معلل کرده بر اینکه پرداخت پیش از موعد مثل این است که مشتری تبرعاً و مجاناً چیزی بیش
از ثمن به بایع بدهد که این نوعی منت گذاشتن است و تعجیل در پرداخت مانند زیادی دادن
است ،بیان کردهاند که تعجیل برحسب قواعد است و هیچ منتی در آن نیست بلکه رساندن حق
غیر به صاحبش است که این هم برخالف اعطاء زیادی است و آنچه باعث منت است در اعطاء
زیادی است.5
بعضی از فقها معتقدند در اجرای پیش از موعد ،تعهد با همان کیفیت موردتوافق زمان عقد،
بدون کم و کاستی یا زیادی به اجرا درمیآید درنتیجه در عقد بیع ،در پرداخت پیش از موعد
همان ثمنی که در زمان عقد موردتوافق قرارگرفته به متعهدله داده میشود بنابراین چیز اضافی
داده نمیشود که مستلزم منت باشد و اگر برفرض چنانچه تصور شود که ثمن اضافهای پرداخت
میشود این زیاده به مالکیت متعهدله درنمیآید چراکه چنین امری مستلزم آن است که ایجاب و
قبول جدیدی واقع شود درحالیکه در پرداخت پیش از موعد ،پرداخت انجامگرفته در محدوده
همان توافق انجام میپذیرد بدون اینکه عقد یا توافق جدیدی واقع شود.9
بعضی از فقها احتمال دادهاند شاید کالم عالمه در تذکره مبتنی بر فرع دوم از شرط باشد یعنی
جایی که مشتری که پیش از موعد تن به ایفای تعهد کند و بخواهد اسقاط اجل کند ،که در این
صورت با اسقاط کردن ساقط نمیشود و تعجیل اگر تبرعی باشد در آن صورت بر بایع منت است
زیرا در تبرع باوجود حق برای مشتری منت وجود دارد البته اگر اسقاط موردقبول واقع شود به
 .7طباطبایی یزدی ،سید محمدکاظم  ،حاشیه المکاسب ( للیزدی) .منبع پیشین ،ص .718
 .5موسوی خویی ،سیدابوالقاسم ،مصباح الفقاهه (المکاسب) ،جلد  ،1بی تا ،ص 229و .222
 .9کمپانی ،محمدحسین  ،حاشیه کتاب المکاسب ،پیشین ،ص .997
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اعتقاد ایشان دیگر منتی وجود نخواهد داشت .7ایشان در ادامه برای توضیح مطلب فوق ،در مورد
ثبوت حق اعالم نظر کردهاند و وجود منت را در مواردی که اشتراط (تأخیر ثمن) برحسب مقام
ثبوت بوده و بر سه فرض میباشد موردبررسی قرار داده و حسب اینکه ذینفع شرط اجل فقط
مشتری یابایع یا هردو باشد فرق گذاشتهاند و فقط موردی که ذینفع شرط مشتری باشد به او اجازه
دادهاند قبل از سررسید ثمن را پرداخت کند.

5

یکی از انتقاداتی که مخالفان اجرای زودهنگام تعهد داشتند این بود که اگر مدیون با اسقاط
اجل بخواهد دین خویش را پیش از موعد پرداخت کند این امر امکانپذیر نیست به لحاظ اینکه،
اجلی که با عقد الزم ثابتشده با اسقاط یکی از طرفین ساقط نمیشود و تنها راه تراضی دو طرف
است موافقین اجرای زودهنگام تعهد ،در رد این استدالل چنین ایراد میکنند که اوال ثبوت اجل
بهوسیله عقد الزم منافاتی با سقوط آن از طریق اسقاط ندارد همانطور که شرط خیار که با اراده
طرفین و با عقد الزم ثابتشده است بعد از عقد بهوسیله مشروطه له قابل اسقاط میباشد.9
ثانیا برخی از فقها معتقدند که شرط هرچند در ضمن عقد الزم ثابتشده لیکن آن حق،
مخصوص مشتری است یعنی تنها مشتری ذینفع در اجل است و بایع در اجل مزبور حقی ندارد
دیگر اینکه چون تنها مشتری ذینفع میباشد بنابراین باید بتواند شرط اجل را اسقاط کند گرچه
شرط اجل در ضمن عقد الزم قرارگرفته باشد لذا اگر نتواند حق خود را اسقاط کند با اقاله هم
نباید قابلیت اسقاط داشته باشد.9
به نظر برخی ،اینکه بگوییم ذینفع اجل هر دو طرف و مشترک بین بایع و مدیون است صغری
ممنوعه است زیرا اینجا فقط یک حق است که آنهم برای مشتری قرار دادهشده و آن حق هم
تعجیل است و اصوالدر تعجیل حقی بر بایع نیست که بین آنها مشترک باشد به خاطر اینکه هیچ
دلیلی بر آن وجود ندارد برای اینکه حق واحدی که برای جمع باشد یعنی افاده جمع کند فقط در
ارث خیار متصور است اما اینجا معقول نیست به خاطر اینکه اطراف آن از جمیع جهات متعدد

 .7موسوی خویی ،سیدابوالقاسم ،مصباح الفقاهه (المکاسب) ،منبع پیشین.222 ،
 .5همان ،صص .222-222
 .9نجفی (صاحب جواهر) ،محمد حسن ،جواهرالکالم فی شرح شرائعاالسالم ،منبع پیشین ،ص .772
 .9موسوی خویی ،سیدابوالقاسم ،مصباح الفقاهه (المکاسب) ،منبع پیشین ،ص .222
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است.7
پارهای از فقها نیز که اجرای زودهنگام را جایز میدانند اعتقاددارند جز در مواردی که نفع
مشروعی در اجرای تعهد در زمان معین وجود داشته باشد متعهدله نمیتواند مانع اجرای آن شود
استداللی که میآورند این است که اوالً دلیلی بر منع وجود ندارد ،ثانیاً در همه تعهدات ،مقصود
نهایی این است که متعهدله به مورد تعهد برسد و با انجام زودهنگام تعهد نیز این نتیجه حاصل
میشود لذا آنان متعهدله را ملزم به قبول اجرای پیش از موعد تعهد میدانند.5
برخی از فقها اجماع ادعاشده بر عدم امکان اجرای زودهنگام تعهد را رد و اظهار نمودهاند که
بسته به اینکه در مقام ثبوت شرط به نفع چه کسی باشد وظیفه طرف مقابل در پذیرش اجرای پیش
از موعد متفاوت خواهد بود.9
پارهای از فقها به استدالل کسانی که معتقدند تعجیل از صفات تابعه است مثل صفت جوده
(خوبی و )...همانطور که صفتی که در عین اخذشده غیرقابل اسقاط بوده حق تعجیل هم ،غیرقابل
اسقاط است به عبارتی از دیدگاه آنان در تعهدات مؤجل صفت از اوصاف تعهد است و وصف به
دلیل اینکه تابع موصوف است بهتنهایی قابل اسقاط نیست ،اشکال وارد میکنند به این صورت که
مقایسه بین حق تعجیل و حق مأخذ در عین ،قیاسی معالفارق است زیرا وصف مأخوذ در عین،
عنوان و ویژگی برای عین یا مبیع محسوب میشود پس غیرقابل اسقاط خواهد بود بهعبارتدیگر
مشتری در بیع ،مالک شی وصف شده میشود و این غیرقابل تغییر است ولی شرط و جعل حق،
قابلیت اسقاط دارد و اینکه مشتری میتواند از این حق خود رفع نماید و آن را ساقط کند.9
برخی معتقدند کسی که شرط برای اوست میتواند آن را اسقاط کند زیرا چنین حقی را دارد
و اینکه أجل از اوصاف تعهد است و به لحاظ تابع بودن ،مانع از اسقاط نیست ،برای مثال اگر
اعتبار خوب بودن و سالم بودن در مبیع ازباب فقط اشتراط بود و بیع بر مطلق گندم واقع میشد و
بر گندم معمولی یا دینار معمولی واقع میشد و مشتری سالم بودن را شرط میکرد در آن صورت
 .7همان ،ص .221
 .5حسینی سیستانی ،سیدعلی ،منهاجالصالحین ،جلد دوم ،چاپ پنجم ،قم ،دفتر حضرت آیتاهلل سیستانی 7971 ،ق ،صفحه 21؛
بصری بحرانی ،محمدامین زینالدین ،کلمهالتقوی  ،جلد دوم ،چاپ سوم ،قم ،سیدجواد وداعی 7972 ،ق ،ص .98
 .9خوانساری ،سیداحمدبن یوسف  ،جامعالمدارک فی شرح مختصرالنافع ،جلد  ،9چاپ دوم ،قم ،اسماعیلیان7902 ،ق ،صفحه
.781
 .9طباطبایی قمی ،سیدتقی ،عمدهالمطالب فیالتعلیق علیالمکاسب ،جلد  ،9ایران ،کتابفروشی محالتی 7979 ،ه.ق ،ص .703
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قابل اسقاط بود و در موضوع مورد مقایسه آنچه مانع اسقاط است بودن وصف قید درمبیع است
(مبیع مقیّد به وصف خاصی است) و بودن مبیع از نوع خاص است نه اینکه تبعیت (وصف خاص)
مانع از اسقاط حق باشد وگرنه اگر تابع بودن (وصف بودن به صفتی) مانع از اسقاط باشد در آن
صورت هیچ شرطی از شروط اسقاط حتی با اقاله نیز موردقبول واقع نمیشد درحالیکه این از
بدیهیات است.7
 -5بررسی اجرای زودهنگام تعهد در قوانین موضوعه
در حقوق ایران ،نص صریحی در رابطه با اجرای زودهنگام تعهد ،وجود ندارد گرچه از
مطالعه برخی مواد قانون مدنی ،میتوان تلویحاً ،مواردی را در این زمینه کشف و استنباط کرد در
حالی که قوانین داخلی پارهای از کشورها موضعگیری روشنی دراینباره دارند برای مثال در
حقوق سوئیس ،بهصراحت بند (ا) ماده ی  87قانون تعهدات آن کشور ،که مقرر میکند:
«متعهد میتواند تعهد خود را قبل از حال شدن آن انجام دهد مگر اینکه اراده مخالف طرفین
در این مورد از شروط قرارداد یا طبیعت آن و یا از اوضاعواحوال برآید» .5یا برعکس در قانون
مدنی اسپانیا اجرای پیش از موعد تعهد از سوی متعهدله ،مردود اعالمشده است (ماده  7751قانون
مدنی) در حقوق کشورهای پرتغال ،استرالیا و انگلیس نیز اجرای پیش از موعد تعهد از سوی
متعهد له قابل رد اعالمشده در ایتالیا نیز متعهدله میتواند از قبول تعهد پیش از موعد خودداری
کند مگر اینکه اجل تنها به سود متعهد باشد.

9

اما همانطور که اشاره شد در حقوق ایران حکمی که صراحتاً در خصوص اجرای زودهنگام
باشد ،وجود ندارد اما موادی از قانون مدنی و سایر قوانین موضوعه یافت میشود که با تفسیر و
مطالعه آنها تلویحاً موضوع اجرای پیش از موعد را از آن استنباط میکنیم بعضی از این مواد در
بحث قواعد عمومی قراردادها یافت میشوند و بعضی هم در قالب عقود مختلف بیانشدهاند که
ما سعی میکنیم هرکدام را حسب مورد از جایگاه عقود مختلف و قواعد عمومی قراردادها
 .7موسوی خویی ،سیدابوالقاسم ،مصباح الفقاهه (المکاسب) ،منبع پیشین ،ص .228
 5واحدی ،جواد ،قانون تعهدات سوئیس( ،مترجم) ،تهران ،میزان ،7918 ،ص .999-999
9.Lando ile 8 beale hugh (eds), the principls of European contract law part IandIII,
prepared by the commission of europear contract law, the huge, Iondon, Kluwer law
international, 5000 ,p 952.
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بررسی میکنیم.
در عقد بیع قانونگذار نسبت به زمان اجرای تعهد حکمی کلی را بیان کرده که در ماده 939
آن بیان میدارد« :مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی که در عقد بیع
مقررشده تادیه کند» گرچه این حکم در خصوص ثمن معامله و در عقد بیع بیانشده است اما به
نظر میرسد بهعنوان یک قاعده کلی از آن میتوان استنباط کرد که تعهد باید در اجل معین ایفا
شود و نمیتوان متعهد را به اجرای زودهنگام تعهد ملزم کرد.
در عقد ضمان مطابق ماده  172ق.م« :.هرگاه دین مدت داشته و ضامن قبل از موعد آن را
بدهد مادام که دین حال نشده نمیتواند از مدیون مطالبه کند» در این ماده امکان پرداخت دین
توسط ضامن پیش از موعد ،بهطور ضمنی مورد تأیید قرارگرفته است.
درعقدکفالت ماده  199ق.م .نیز در ارتباط با تعهد کفیل مقرر کرده« :اگر کفیل مکفول را در
غیر زمان و مکان مقرر یا برخالف شرایطی که تعیین کردهاند تسلیم کند قبول آن بر مکفولله
الزم نیست اما اگر قبول کرد ،کفیل بری میشود .همچنین اگر مکفولله برخالف مقرر بین طرفین
تقاضای تسلیم کند ،کفیل ملزم به قبول نیست» آنچه از مطالعه دو قسمت ماده مزبور میتوان
فهمید این است که در حکم این ماده ،کفیل و مکفولله هر دو ذینفع اجل هستند بنابراین
هیچکدام به تنهائی نمیتوانند پیش از موعد به اجرای تعهد اقدام کنند یا اینکه آن را قبل از
سررسیدن موعد ،مطالبه کنند.
در عقد قرض ماده  227ق.م .مقرر میدارد« :اگر برای ادای قرض به وجه ملزمی اجلی
معینشده باشد ،مقرض نمیتواند قبل از انقضاء مدت طلب خود را مطالبه کند» 7به نظر برخی از
حقوقدانان کسی که شرط به سود او مقررشده میتواند از آن صرفنظر کند پس اگر معلوم شود
تنها به سود وامدهنده بوده مطالبه وام پیش از فرارسیدن اجل امکان دارد .5با این وصف میتوان
گفت این ماده ،امکان مطالبه طلب پیش از موعد را از مقرض سلب کرده لیکن چون شرط اجل
به نفع مقترض است او میتواند از این شرط صرفنظر کند و به ایفای پیش از موعد اقدام کند
درنتیجه مطابق این ماده ،امکان ایفای پیش از موعد برای متقرض هیچ منعی ندارد ضمن اینکه
هیچ ضرری نیز به حقوق مقرض وارد نمیکند.
 . 7در حقوق انگلیس ر.ک :ترتیل ،»Treitel« ،حقوق قراردادها ،لندن ،7389 ،ص.222
 .5کاتوزیان ،ناصر ،حقوق مدنی –عقود معین ،جلد ،7نشرشرکت سهامی انتشار ،7935 ،ص .995
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قانون مدنی در مبحث دوم در احکام شرط در ماده  599ق.م مقرر کرده« :طرف معامله که
شرط به نفع او شده میتواند از عمل به آن صرفنظر کند در این صورت مثل آن است که این
شرط در معامله قید نشده باشد »...بعضی از نویسندگان به استناد این ماده بیان کردهاند که چون
شرط اجل معموالً به سود بدهکار است طلبکار پیش از موعد حق مطالبه ندارد اما مشروطهله
(بدهکار) میتواند از این امتیاز صرفنظر کرده و دین را قبل از موعد بپردازد.7
مطابق ماده  522ق.م که مقرر میکند «در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانوناً حق مطالبه
نمیباشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء کند دعوی استرداد مسموع نخواهد بود» این ماده،
مبتنی بر نظریه پوتیه در خصوص تعهدات طبیعی و اقتباس از بند  5ماده  7592ق.م فرانسه است که
میگوید «دعوی استرداد نسبت به تعهدات طبیعی که به اراده و میل مدیون پرداختشده پذیرفته
نمیشود».
در خصوص ماده  522ق.م .نظرات مختلفی بیانشده برخی از حقوقدانان به استناد ماده 7782
ق.م.ف که تعهد موجل از پیش اجراشده را قابلاسترداد نمیدانند ،اجرای پیش از موعد را مشمول
ماده  522ق.م دانسته و غیر قابلاسترداد میدانند.5
به اعتقاد برخی دیگر از حقوقدانان ،اگر مدیون دین مؤجل خود را پیش از موعد بپردازد حق
استرداد آن را ندارد زیرا درواقع از امتیازی که داشته صرفنظر کرده و دین خود را پرداخته است
رعایت ماده  522ق.م .که ناظر به مدیون طبیعی است (دینی که هیچگاه حق مطالبه آن را ندارد)
در دین موجل اولی است زیرا دین مؤجل را بهطور موقت نمیتوان مطالبه کرد بنابراین مطابق این
ماده اگر مدیون ،دین موجل خود را پیش از موعد بپردازد حق استرداد آن را به لحاظ انصراف از
امتیازی که داشته ،ندارد .9برخی نیز معتقدند ماده  522ق.م فقط اثر ناشی از اجرای پیش از موعد
را که همان عدم امکان استرداد تعهد ایفا شده است را ذکر میکند.

9

 .7کاتوزیان ،ناصر ،نظریه عمومی تعهدات ،منبع پیشین ،صفحه 753؛ صفایی ،سید حسین ،دوره مقدماتی حقوق مدنی (قواعد
عمومی قراردادها) ،منبع پیشین ،ص .738
 . 5شهیدی مهدی  ،آثار قراردادها و تعهدات ،جلد سوم ،چاپ ششم ،انتشارات مجد ،7939،ص .792
 .9کاتوزیان ،ناصر  ،نظریه عمومی تعهدات ،منبع پیشین ،ص .790

 . 9شعاریان ،ابراهیم و قربانزاده ،محمد« .)7935( ،مبانی فقهی و حقوقی اجرای پیش از موعد قرارداد با مطالعه تطبیقی در اسناد
بینالمللی» ،فصلنامه دانش حقوق مدنی ،سال دوم ،شمارﺓ  ،7ص.28
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ماده  522ق.ت در این خصوص مقرر میکند «شخصی که وجه برات را قبل از موعد تأدیه
نموده ،در مقابل اشخاصی که نسبت به وجه برات حقی دارند مسئول است» .بهموجب این ماده
پرداخت پیش از موعد برات موجب مسئولیت پرداختکننده است .برخی از حقوقدانان در تفسیر
این ماده معتقدند اگر پرداخت برات پیش از موعد انجام پذیرد براتگیری که قبل از سررسید
پرداخت میکند در مقابل دارنده قانونی که سر موعد مراجعه کند ،براتگیر مسئولیت دارد و باید
یکبار دیگر وجه برات را پرداخت کند.

7

از طرفی بهموجب ماده  902ق.ت .قبل از رسیدن اجل دین اصلی ،ضامن ملزم به تادیه نیست
ولو اینکه بهواسطه ورشکستگی یا فوت مدیون اصلی دین موجل اوحال شده باشد .بنابراین مستفاد
از این ماده ،ضامن ملزم به ایفای قبل از موعد نیست اما به نظر میرسد او اختیار پرداخت پیش از
موعد را داشته باشد.
از سویی ماده  902ق.ت در مورد حال نشدن دین ضامن در اثر ورشکستگی مدیون اصلی
بهموجب ماده 955ق.ت در مورد اسناد تجاری تخصیص خورده است.
مطابق ماده  955ق.ت که مقرر میدارد« :هرگاه تاجر ورشکسته فته طلبی داده یا براتی صادر
کرده که قبول نشده یا براتی را قبولی نوشته سایر اشخاصی که مسئول تادیه وجه فته طلب یا برات
میباشند باید با رعایت تخفیفات مقتضی نسبت به مدت وجه آن را نقداً بپردازند یا تادیه آن را سر
وعده تأمین کند ».در این ماده قانونگذار سایر مسئولین اسناد تجاری را به پرداخت پیش از موعد
ملزم کرده است.
از طرفی در حقوق ایران اجرای پیش از موعد در مواد یک تا شش آییننامه موقت تنزیل
اسناد و اوراق تجاری پذیرفتهشده است و این آییننامه در صورتی اجازه اجرای پیش از موعد را
داده که تنزیل دوازدهدرصدی صورت گیرد .عملیات مربوط به خرید دین برمبنای آییننامه موقت
تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خرید دین) خصوصاً ماده  5آن و مقررات اجرایی آن در مورخ
 7927/8/52که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده ومتعاقبا در شورای نگهبان نیز مطرح و با
اکثریت آرا منطبق با موازین شرعی و قانون اساسی شناختهشده است ونیز اصالحیه بعدی آییننامه
 . 7اسکینی ،ربیعا ،حقوق تجارب (برات ،سفته ،قبض انبار ،اسناد در وجه حامل و چک)  ،چاپ دهم ،تهران ،انتشارات سمت،
 ،7982صفحه  759؛ ستوده تهرانی ،حسن ،حقوق تجارب ،جلد سوم ،چاپ بیستم ،دادگستر ،7930 ،ص .82
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مذکور مصوب  7922/3/59شورای پول و اعتبار ،انجام میپذیرد.
 -6بررسی اجرای زودهنگام تعهد از دیدگاه حقوقدانان
برخی از حقوقدانان ،در بررسی امکان اجرای زودهنگام تعهد ،به موضوع ذینفع اجل پرداخته
و معتقدند که شرط اجل معموالً به سود بدهکار است تا طلبکار نتواند پیش از فرارسیدن آن ،دین
را مطالبه کند در این صورت التزام ناشی از شرط بر طلبکار تحمیل میشود ولی بدهکار
(مشروطهله) میتواند از امتیازی که دارد صرفنظر کند و دین را پیش از موعد آن بپردازد ولی
گاه ممکن است اجل به سود طلبکار باشد :برای مثال ممکن است در قرارداد وامی شرط شود که
بدهکار نمیتواند پیش از موعد معین ،دین را بپردازد و سرمایهگذاری طلبکار را به هم بزند .در
قراردادهای وامی که بقای آن نفعی برای طلبکار دارد ظاهر این است که اجل به سود هر دو
طرف برقرارشده و هیچکدام حق تجاوز به آن را ندارد پس ممکن است اجل به سود مدیون یا
طلبکار یا هر دو باشد در دو فرض نخست ،مشروطله میتواند از حق ویژه خود بگذرد ولی در
فرض اخیر بر هم زدن شرط اجل نیاز به تراضی دو طرف دارد.7
برخی از حقوقدانان معتقدند اجرای تعهد ،پس از رسیدن اجل تعیینشده قابل مطالبه است
خواه تعهد بهصورت وحدت مطلوب باشد مانند تعهد بر تهیه تجهیزات الزم برای برگزاری
نمایشگاه دهروزه ،یا اینکه تعهد بهصورت تعدد مطلوب باشد مانند تعهد معمار بر احداث یک
سال از تاریخ تشکیل قرارداد که پس از فرارسیدن ابتدای یک سال مزبور اجرای تعهد معمار
میتواند مورد مطالبه قرار گیرد تفاوتی که دو گونه تعهد مزبور با یکدیگر دارد این است که در
تعهد بهصورت وحدت مطلوب پس از گذشتن مدت مقرر قابل مطالبه نیست برخالف تعهدی که
بهصورت تعدد مطلوب است.5
از این بیان میتوان نتیجه گرفت ،در تعهدهایی که بهصورت وحدت مطلوب است تعهد حتماً
باید در زمان مقرر ،انجام شود بنابراین اجرای زودهنگام تعهد در این فرض امکانپذیر نیست .به
اعتقاد بعضی از اساتید ،درصورتیکه ثابت شود ذینفع اجل متعهد است این اجل از ناحیه وی قابل
اسقاط است زیرا هر شرطی از ناحیه مشروطهله قابل اسقاط است ماده  599ق.م در این خصوصی
 .7کاتوزیان ،ناصر ،نظریه عمومی تعهدات ،ص .753 -790
 .5شهیدی ،مهدی ،آثار قراردادها و تعهدات ،منبع پیشین ،ص .792 -799
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مقرر میدارد« :طرف معامله که شرط به نفع او شده میتواند از عمل به آن شرط صرفنظر کند
در این صورت مثل آن است که این شرط در معامله قید نشده باشد.»...
برخی از نویسندگان حقوقی معتقدند ،در تعهداتی که طرفین ،هر دو طرف باید رعایت زمان
انجام تعهد را کنند مانند بلیت مسافرت هواپیما ،قطار ،کشتی که نه مسافر میتواند قبل از
فرارسیدن زمان اجرا تعهد ،اجرا آن را بخواهد و نه بنگاه مسافربری حق دارد قبل از موعد در مقام
اجرای تعهد خود برآید در اینگونه موارد اوضاعواحوال مختص تعهد ،راهحل را به ما نشان
میدهد و مشکلی نمیماند کفالت مؤجل هم از این قبیل است در غالب تعهدات هم عرف و
عادت معامله نشان میدهد که زمان اجرای تعهد که در عقد تعیین شده فقط متعهدله را مقید
میکند پیش از موعد حق مطالبه نداشته باشد مانند ماده  227ق.م که مقررمیدارد« :اگر برای ادای
قرض به وجه ملزمی اجلی معینشده باشد مقرض نمیتواند قبل از انقضای مدت طلب خود را
مطالبه کند» اما متعهد میتواند قبل از موعد در مقام انجام تعهد خود برآید وامگیرنده در ماده 227
ق.م و در تمام عقود رهن این وضع را دارد.

7

-7اسناد بینالمللی
 -7-1کنوانسیون بیع بینالمللی

بهموجب بند اول ماده ی  25کنوانسیون بیع بینالمللی کاال ،اگر فروشنده کاال را زودتر از
موعد مقرر تسلیم کند خریدار مختار است آن را بپذیرد یا از قبول آن امتناع ورزد.
بنابراین بهموجب این بند خریدار در رد یا قبول کاالیی که پیش از موعد تحویل داده شود
مختار بوده و دارای حق انتخاب است منظور از عبارت موعد مقرر در عنوان پیش از موعد ممکن
است روز معین یا یک بازه زمانی مشخص باشد و چنانچه بهصورت معین در قرارداد مشخص
نشود موعد تحویل کاال طبق ماده  99کنوانسیون مشخص میشود.

5

برخی از شارحان کنوانسیون در شرح ماده  25ضمن اینکه اجرای پیش از موعد را نقض
قرارداد دانسته ،بیان داشتهاند اجرای زودتر از موعد کمتر از موردی نیست که کاال با تأخیر زیاد و
 .7جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ،حقوق تعهدات ،پیشین ،ص .715 -719

5 .will,michael,bianca-bonel , commentary on the international sales Law,Giuffre(7891)18293.
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به مقدار بسیار کمتر ازآنچه در قرارداد مقرر شده تحویل شود

7

در تفسیر این ماده اظهارنظر شده اجرای زودهنگام ،شامل موردی است که در قرارداد ،اجل
تعهد بهصورت مشخص تعیینشده باشد در غیر این صورت با عدم تعیین زمان اجرای قرارداد،
صحبت از اجرای پیش از موعد منتفی است.
باید توجه داشت اینکه متعهد در عدم تحویل قبل از موعد دارای آزادی و اختیار است مطابق
ماده  1کنوانسیون با تعهد حسن نیت محدودشده است.5
به اعتقاد برخی از شارحان کنوانسیون ،اعمال بند  7ماده  25نیازمند آن است که قرارداد تفسیر
شود و اختیار خریدار در رد تحویل پیش از موعد کاال نیازمند آن است که زیان احتمالی اثبات
شود یا نقض اساسی رخ دهد حتی خریدار به استناد سود کم نیز میتواند به رد نامتعارف متوسل
شود این اختیار خریدار به معنای فسخ قرارداد از سوی او نیست و فروشنده میتواند کاال را در
موعد مجاز مقرر در قرارداد تحویل دهد

9

در شرح ماده  25کنوانسیون ،عدهای معتقدند رد اجرای زودهنگام در تحویل کاال ،با استناد
بهضرورت رعایت اصل حسن نیت مطابق ماده  1کنوانسیون و عرف و عادت (ماده  3کنوانسیون)
نیز میتواند محدود شود.

9

باید توجه داشت اگر خریدار بهدرستی اجرای زودهنگام را رد کند فروشنده باید کاال را در
زمان موعد مقرر در عقد تحویل دهد اما اگر راضی به تحویل پیش از موعد کاال باشد متعهد است
مطابق ماده  29کنوانسیون ثمن معامله را بر اساس شرایط مقرر در قرارداد و کنوانسیون پرداخت
کند.

2

با توجه به اینکه ماده  25کنوانسیون ،ذیل بخش سوم یعنی طرق جبران نقض قرارداد بهوسیله
فروشنده ذکرشده بنابراین اجرای پیش از موعد توسط فروشنده نقض قرارداد محسوب میشود.
 .7دارابپور ،مهراب ،ترجمه حقوق بیع بینالمللی (کنوانسیون  7380وین) ،چاپ اول ،کتابخانه گنج دانش،7919 ،ص.553
5 .will and bonell,op.cit.lo.cit .
9 .Honnold ,john&flechtner,harry M,(3008), uniform Law for international sales under the
7890 united nations convention, The Netherlands.kluwer law international,p.549.
9 .Enderlin,fritz&maskow,(7883), Diertrich, international sales Law:united nations
convention on contracs for the international sales of goods, oceana pub.
2 .Uncitral Digest of case Law on the United Nations convention on contracts for the
international sale of Goods United Nations, New York, 3073 ed , p.359.
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چراکه اجرای زودرس تعهد بهمانند تأخیر اجرای قرارداد ممکن است خساراتی را به خریدار وارد
کند و ماده  25کنوانسیون با شناخت دقیق از اهمیت تسلیم کاال در موعد مقرر ،اجرای زودرس
آن را بهعنوان یکی از اقسام نقض قرارداد محسوب نموده است.

7

موضوع دیگر اینکه آیا قبول تسلیم پیش از موعد کاال توسط خریدار تعدیل قرارداد محسوب
میشود یا خیر؟ در پاسخ به این سوال برخی معتقدند در صورتی میتوان چنین امری را تعدیل
قرارداد محسوب کرد که امارات خاصی از قصد طرفین در این خصوص موجود باشد در غیر این
صورت بحث تعدیل منتفی بوده و خریدار میتواند مطابق بند یک ماده  92و  19به بعد کنوانسیون
مطالبه خسارت نماید.

5

 -7-2اصول حقوق قراردادهای اروپا

دربسیاری از قوانین فرض براین است که متعهد میتواند به اجرای زودهنگام تعهد اقدام کند
اما اصول حقوق قراردادهای اروپا در انطباق با نیازهای روز قراردادی نظری مخالف و حکمی
ویژه دارد ازآنجاکه اجرای پیش از موعد ممکن است منجر به ورود هزینههای اضافی یا ایجاد
مشکالتی برای متعهدله شود از همین رو ماده  1-709اصول حقوق قراردادهای اروپا مقرر دارد
طرف قرارداد اصوالً میتواند از قبول اجرای پیش از موعد خودداری کند مگر اینکه قبول اجرای
موردنظر بهصورت غیرمتعارفی به منافع وی آسیب نرساند که در چنین صورتی مکلف به پذیرش
آن است بنابراین چنانچه اجرای پیش از موعد برای طرف دیگر هیچ خسارت و مشقتی را ایجاد
نکند بر اساس اصل حسن نیت طرف مزبور نمیتواند از قبول اجرای پیش از موعد خودداری
کند .بنابراین اصول حقوق قراردادهای اروپا اعمال اختیار طرف مقابل را در رد یا قبول اجرای
پیش از موعد مشروط نموده و شرط مزبور این است که طرف قرارداد احساس کند با قبول اجرای
پیش از موعد آسیب غیر معارفی به وی نخواهد رسید که در چنین صورتی وی مکلف به قبول
اجرای زودهنگام تعهد است.
7 .s Eselen , a comparison of the remedies for breach of contract under the cisG and south
Law, (basedow et al, eds, aufbruch nach Europa-14 jahre max-plank-institut fur
privatrecht.mohr siebeck;Tubingen 3007).
5 . p Huber & A Mullis, A,the cisG:A new textbook for students and practitioners,(sellier
3001), p. 389.
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استثنای دیگر مربوط به تعهدات پولی است چراکه در تعهدات پولی اصوالً پرداخت پیش از
موعد ضرری را به متعهد له وارد نمیسازد بنابراین بر اساس اصل حسن نیت متعهد ملزم به قبول
اجرای پیش از موعد است مگر اینکه پرداخت پیش از موعد در تعهدات پولی ازنظر بهره و منافع
آثاری را به دنبال داشته باشد 7.درواقع همانند آنچه در ماده  1-709اصول حقوق قراردادهای
اروپا ،بحث شده باید میان تعهدات پولی و غیر پولی تفکیک قایل شد در تعهدات پولی اصوالً
پرداخت پش از موعد ضرری به متعهدله وارد نمیسازد ولی در تعهدات غیر پولی ممکن است
اجرای پیش از موعد برای متعهدله خساراتی را در پی داشته باشد ،برای مثال اگر صاحب رستوران
متعهد شده باشد تعدادی غذا برای میهمانان جشن عروسی در اول دی تدارک ببیند اجرای تعهد
قبل از این تاریخ برای متعهد له سودی نخواهد داشت.
در حقوق تطبیقی نیز برای مثال در حقوق ایتالیا همانند اصول حقوق قراردادهای اروپا ،متعهد
له میتواند اجرای پیش از موعد را رد کند مگر آنکه زمان فقط به نفع متعهد در نظر گرفته شده
باشد در حقوق انگلیس نیز خریدار کاال میتواند اجرای پیش از موعد را رد کند.5
 -7-3اصول قراردادهای تجاری بینالمللی

بر اساس ماده  2-7-2اصول قراردادهای تجاری بینالمللی ،متعهدله میتواند اجرای پیش از
موعد تعهدات را رد کند مگر اینکه نفع مشروعی در این کار نداشته باشد .این حکم ،ناشی از
ضرورت رعایت اصل حسن نیت است که در شرح رسمی ذیل ماده  7-1اصول قراردادهای
تجاری بینالمللی مقررشده است 9.و ماده  2-7-2اصول مزبور بهعنوان موردی که رعایت حسن
نیت در آن الزامی بوده در نظر گرفتهشده است.
مطابق بند  5ماده  1-709اصول مزبور قبول اجرای پیش از موعد از سوی یکطرف قرارداد
7 Lando ole 9 beale hugh (eds)) 3000(, the principls of European contract law part IandIII,
prepared by the commission of europear contract law, the huge, Iondon, Kluwer law
international, p. 225; Ying.colin.(3001), time for delivery and early delivery:comparison
between the provision of CISG articles 22 and 43 (7)and the counterpart provisions of the
PECL (articles 10702),an international approach to the international of the united nations
convention, p.262- 265.
5 .Lando, ole&beale.Hugh(eds), op. cit, p.224.
9.Joachim bonell Michael( 7881) an international restatement of contract law, 3nd ed new
yourk, 7881, p.91.
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البته این حکم موردی را شامل میشود که موعد اجرای تعهد برای متعهد له مشخص بوده و
ارتباطی با اجرای تعهد طرف دیگر که پیش از موعد انجام میپذیرد ،ندارد.

5

هرگاه متعهدله نفع مشروعی در اجرای سر موعد قرارداد نداشته باشد در این صورت وی
نمیتواند از قبول اجرای پش از موعد خودداری کند اینگونه مواقع متعهدی که اجرای
زودهنگام را پیشنهاد میکند خودش باید ثابت کند که طرف مقابل نفع مشروعی ندارد.
موضوع دیگر اینکه در اصل مزبور ،اجرای پیش از موعد ذیل فصل ششم و با عنوان «اجرای
تعهدات» بیانشده است .ناگفته نماند برخالف ماده  25کنوانسیون ،اصل مزبور بهطور صریح
نسبت به اجرای پیش از موعد محدودیت در نظر گرفته است.
 -7-4پیشنویس طرح مشترک مرجع

بهموجب بند اول ماده  5-709پیشنویس طرح مشترک مرجع متعهد میتواند اجرای پیش از
موعد را رد کند مگر اینکه چنین اجرایی ،خسارت نامتعارفی برای وی تحمیل نکند .این طرح در
حقیقت طرح اولیه و پیشنهادی برای قانون مدنی آینده اروپا تلقی میشود.

9

در این پیشنویس نیز طرف قرارداد مختار در قبول یا رد اجرای زودهنگام است اما
درصورتیکه اجرای پیش از موعد خسارت یا ضرری به وی نرساند در آن صورت مکلف به
پذیرش اجرای زودهنگام است.
بنابراین در پیشنویس طرح مشترک نیز همچون سایر اسناد بینالمللی تکلیف متعهد در رد یا
قبول اجرای زودهنگام روشنشده اگرچه ممکن است در نوع بیان و ازحیث اجرای زودهنگام در
جایگاه نقض تعهد یا اجرای تعهدقرارگرفته باشد تفاوتهایی وجود داشته باشد اما گاهی در
بعضی اسناد عبارت مواد قانونی در خصوص اجرای پیش از موعد تقریباً مشابه است برای مثال
ازنظر عبارتی ماده  1-709اصول حقوق قراردادهای اروپا تقریباً همان حکمی را بیان میکند که
در پیشنویس طرح مشترک آمده است چراکه در هردو اصوالً متعهد حق رد اجرای زودهنگام را
7. christine zaccaria, Elana, (3005),”The Dilemma of good Faith in international
commercial Trad “.Macquarie journal of business Law, vol.71777.
5 .I Bid.
.9به نقل از شعاریان ،ابراهیم وقربانزاده ،محمد ،منبع پیشین ،ص.17
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داشته مگر اینکه خسارت یا آسیب غیرمتعارف به او نرساند.
نتیجهگیری
قانون مدنی ایران نسبت به اجرای زودهنگام تعهد با فقدان مقرره قانونی روبروست .از مجموع
نظرات حقوقدانان چنین برمیآید جز درمواردی که متعهد ذینفع اجل نیست و یا درموردیکه تعهد
بهصورت وحدت مطلوب بوده ،از اجرای زودهنگام تعهد بهوسیله متعهد استقبال کردهاند
بههرحال گرچه در حقوق ایران در مورد اجرای زودهنگام تعهد ،نص صریحی وجود ندارد ولی
بر طبق قاعده کلی میتوان گفت اصل براین است که درهر قراردادی ،شرط اجل به سود متعهد
است مگر اینکه از مفاد یا ماهیت آن و یا اوضاعواحوال حاکم ،معلوم شود که اراده طرفین
برخالف آن بوده بنابراین او میتواند با اسقاط شرط اجل ،قبل از موعد اقدام به ایفای تعهد کند
از ماده  599ق.م نیز این مطلب قابلفهم است.
موضوع دیگر اینکه برخالف حقوق ایران ،اسناد بینالمللی حکم صریحی در این خصوص
دارند دربند 7ماده  25کنوانسیون وین و ماده  1-709اصول حقوق قراردادهای اروپا ،حق امتناع از
اجرای زودهنگام برای طرف قراردادپیش بینی شده است .و یا به موجب ماده  2-7-2اصول
قراردادهای تجاری بینالمللی ،متعهدله میتواند اجرای پیش از موعد تعهدات را رد کند مگر
اینکه نفع مشروعی در این کار نداشته باشد .ونیز به موجب بند اول ماده  5-709پیشنویس طرح
مشترک مرجع ،متعهد میتواند اجرای پیش از موعد را رد کند مگر اینکه چنین اجرایی ،خسارت
نامتعارفی برای وی تحمیل کند.
در فقه ،نظر مشهور برعدم پذیرش اجرای زودهنگام است فقیهان دیگر نیز در این خصوص
اختالفنظر دارند .عمده دالیل مخالفان این است که بعضی دراینباره به تعلق ارده طرفین به
اشتراط اجل و ذینفع بودن آن دو در شرط اجل اشارهکرده و توضیح دادهاند اغراض در اینجا
یکسان نبوده و هرکدام غرض خاصی را در این مورد دنبال میکنند ،برخی اجرای پیش از موعد
را مستلزم نوعی منت برای متعهدله دانسته که قبول اجرای پیش از موعد مستلزم پذیرش منت
است ،برخی نیز معتقدند در تعهدات مؤجل ،اجل از اوصاف تعهد است و وصف به دلیل اینکه
تابع موصوف است بهتنهایی قابل اسقاط نیست ،سرانجام عدهای گفتهاند اگر مدیون بخواهد با
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اسقاط اجل زودتر از موعد دین خود را پرداخت کند این امر امکانپذیر نیست زیرا اجلی که با
عقد الزم ثابتشده است با اراده یکطرف ساقط نمیشود و تنها راه تراضی دو طرف است.
موافقان در نقد دالیل فوق گفتهاند هرچند شرط اجل با اراده طرفین ثابت میشود ولی لزوماً
به معنی ذینفع بودن طرفین در اجل نیست ثانیاً همیشه اجرای پیش از موعد موجب منت بر طلبکار
نیست بلکه گاهی مدیون برای رهایی زودتر از بار تعهد ،اقدام به ایفای پیش از موعد کند و
پذیرش اجرای زودهنگام ،منتی از جانب طلبکار بر بدهکار تلقی میشود ،ثالثاً برخی نیز معتقدند
اجل امتیازی است که برای متعهد در نظر گرفتهشده و او میتواند از این امتیاز بگذرد بدون اینکه
الزم باشد اصل تعهد را ساقط کند ،رابعاً بعضی اعتقاددارند که ثبوت اجل بهوسیله عقد الزم
منافاتی با سقوط آن از طریق اسقاط ندارد و همانطور که شرط خیار که با اراده طرفین و با عقد
الزم ثابتشده بعد از عقد بهوسیله مشروط له نیز قابل اسقاط است.
در پایان با عنایت به نتایج حاصله از این کار تحقیقی و با توجه به آنچه از دیدگاههای فقهی و
توجه به برخی قوانین سایر کشورها ونیز اسناد بینالمللی برداشت میشود ،عبارت زیر بهعنوان
ماده الحاقی به قانون مدنی در مبحث وفای به عهد پیشنهاد میشود« :متعهد میتواند تعهد خود را
پیش از موعد مقرر انجام دهد مگر اینکه اراده مخالف طرفین در این مورد از شروط قرارداد یا
طبیعت آن و یا از اوضاعواحوال برآید».
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