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مبانیحقوقیوفقهیاجرایپیشازموعدقرارداد
بامطالعهتطبیقیدراسنادبینالمللی

ابراهیم شعاریان ستاری1*
محّمد قربان زاده2**

تاریخ وصول: 91/9/21؛ تاریخ پذیرش: 92/4/23       

چکیده
با آنکه طرفین قرارداد، ملتزم به اجرای تعهدات خود در موعد مقرر می باشند، اّما در مواردی از این امر تخطی می شود و متعهد، نسبت 
به اجرای تعهدات خود در زمان پیش بینی شده اقدام نمی کند. مصداق بارز این امر، تأخیر اجرای تعهد است. با وجود این ممکن است 
تحت ش��رایطی، متعهد تمایل داش��ته باش��د که تعهد خود را قبل از موعد مقرر ایفا نماید. در این گونه مواقع، باید وضعیت حقوقی 
چنین اقدامی از دیدگاه فقهی و حقوقی مورد بررس��ی قرار گیرد و به این س��ئوال پاس��خ داده شود که آیا متعهد دارای چنین اختیاری 

است یا خیر؟
در مق��ررات قانون��ی ایران، تعجیل اجرای تعهد، بر خ��الف تأخیر اجرای آن مورد توجه قرار نگرفته اس��ت . در آثار حقوقی نیز 
موضوع چندان س��ابقه تحلیل و بررس��ی ندارد، اّما ای��ن موضوع، در متون فقهی عامه و خاصه م��ورد مطالعه واقع گردیده و نظریات 
متفاوتی در خصوص آن ابراز ش��ده است. همچنین در اسناد بین المللی راجع به قراردادها، نظیر: کنوانسیون بیع بین المللی کاال، اصول 
قراردادهای تجاری بین المللی و اصول حقوق قراردادهای اروپا احکامی به این امر اختصاص یافته است. بر این اساس، مطالعه تطبیقی 

حاضر می تواند خالء موجود را برطرف کند و الگوی قانونگذاری آینده قرار گیرد.

کلیدواژهها: قرارداد، اجرای پیش از موعد، مبانی، حقوق ایران، حقوق اسالم، اسناد بین المللی

e_shoarian@tabrizu.ac.ir * دانشیار گروه حقوق دانشگاه تبریز )نویسنده مسئول( 
** کارشناس ارشد فقه و حقوق
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1-طرحاولیهبحث
یکی از موضوعاتی که در خصوص اجرای قراردادها مورد توافق 
طرفین ق��رار می گیرد، زمان اجرای عقد اس��ت. در بس��یاری از 
قراردادهای مدنی و همچنین قراردادهای بین المللی، زمان اجرای 
قرارداد به صورت مضیّق و یا موّس��ع پیش بینی می شود و متعهد 
وظیفه دارد، تعهدات قراردادی خود را در زمان مقرر انجام دهد، 
ب��ا وجود این، در مواردی متعه��د زمان اجرای قرارداد را رعایت 
نمی کن��د. در چنین حالتی می ت��وان دو فرض متفاوت را در نظر 

گرفت:
در ف��رض اّول، متعهد در اجرای تعهدات خود تأخیر می کند 
و در حقیقت، قرارداد را نقض می کند. در چنین وضعیتی، متعهد 
می تواند به طرق جبران قابل دسترس، متوسل گردد و الزام متعهد 
به اجرای عین تعهد و جبران خسارت تأخیر انجام تعهد را طلب 
نماید، یا در صورت تحقق ش��رایط الزم،  قرارداد را فس��خ کند. 
چنین فرضی در ادبیات حقوقی ایران، سابقه طرح دارد و در باب 

مسئولیت  قراردادی در این خصوص سخن بسیار گفته اند.
فرض دّوم، ش��امل موردی اس��ت که متعهد، قرارداد را نه در 
موعد مقرر، بلکه زودتر از آن اجرا می کند. در چنین وضعیتی، این 
س��ئوال مطرح می ش��ود که چه اثری بر اجرای پیش از موعد عقد 
حکم فرما اس��ت و اینکه آیا از اساس، متعهد چنین اختیاری دارد 
که تعهد خود را، قبل از فرارسیدن موعد مقرر انجام دهد یا خیر؟

نگاهی به آثار حقوقی، نش��ان می دهد که دربارة این موضوع 
کمتر بحث و بررسی شده است و موضوعات پیرامون آن واکاوی 
نگردیده اس��ت، در حالی که اسناد بین المللی از جمله کنوانسیون 
بیع بین المللی کاال، اصول قراردادهای تجاری بین المللی و اصول 
حقوق قراردادهای اروپا که از جمله اسناد مهم در قلمرو قراردادها 
به ش��مار می رود، موضوع بحث حاض��ر را مورد توجه قرار داده 
و احکامی را ب��رای آن پیش بینی نموده اند. همچنین مطالعه منابع 
حقوق اس��المی، نش��ان می دهد که این موض��وع از دید فقها نیز 
مخفی نمانده است و نظریات متفاوتی نیز در این خصوص ارائه 
شده است. به عنوان مثال، هر گاه عقد بیعی منعقد شود و پرداخت 
ثم��ن و تس��لیم مبیع به زم��ان معینی در آینده موکول ش��ود، آیا 
فروش��نده می تواند کاالی فروخته شده را قبل از فرارسیدن موعد 
تس��لیم خریدار نماید و یا در مقابل خریدار قبل از موعد، ثمن را 
بپردازد؟ در چنین مواردی آیا رضایت طرف مقابل شرط است و 
در هر حال، اگر چنین تعهداتی پیش از موعد اجرا شوند، موجب 

برائت ذمه متعهد می شود؟
در قانون مدنی ایران، حکم صریحی در این باره مقرر نش��ده 
است. از این رو، در این مقاله با مطالعه تطبیقی در اسناد بین المللی 

مورد اشاره و منابع حقوق اسالمی، به حد وسع، تالش شده است 
ت��ا مبنای فقهی و حقوقی موضوع و ماهیت حقوقی اجرای پیش 

از موعد تبیین شود.
بی��ان ای��ن نکته ضرورت دارد که ش��اید در ب��دو امر چنین 
تصور شود که متعهد همیشه اختیار دارد که به میل و اراده خود، 
دین��ی را که بر عه��ده دارد، زودتر از موعد ایفا نماید و در چنین 
حالت��ی متعهٌدله منتفع می ش��ود و رضای��ت او تأثیری در تعجیل 
تعهد مؤجل ن��دارد و محدودیتی در این خصوص وجود ندارد، 
اّما باید توجه داش��ت که چنین اختیار مطلقی برای متعهد وجود 
ندارد و ممکن اس��ت، تعجیل در اجرای تعهد، با حقوق متعهٌدله 
سازگار نباشد بنابراین، ضرورت دارد که این موضوع مورد بحث 

و بررسی قرار گیرد.

2-مفهوموذینفعاجل
قب��ل از ورود به مباحث ماهوی، ض��رورت دارد اجل یا موعدی 
ک��ه طرفین، برای اجرای تعهدات قراردادی پیش بینی می کنند، در 
مفهوم لغوی و اصطالحی بررسی شود و در عین حال، مشخص 
گ��ردد که مهلتی که در قرارداد ب��رای اجرای تعهد در نظر گرفته 
ش��ده است، به نفع کیست؟ به عبارت دیگر، کدام یک از طرفین، 
ذینفع اجل محس��وب می ش��وند. تأثیر شناس��ایی ذینفع اجل در 

بخش های آتی مقاله بیان شده است.

1-2-مفهوماجل
اجل، در لغ��ت به معنای گاه، هنگام زم��ان، زمان موعود، مرگ، 
نهایت زم��ان عمر، زمانه و نهایت مدت ب��رای ادای قرض آمده 

است  )عمید، 1369، ص 85 (.
اجل در قرآن کریم، در موارد متعددی به کار رفته اس��ت، از 
آن جمله: در آیه 282 س��وره بقره1 ب��ه معنای انتهای مدت التزام 
یا زمان ادای التزام آمده اس��ت  )املوسوعة الفقهیة، 1404، ص 5(  و 
بیان ش��ده است، ای کسانی که ایمان آورده اید هنگامی که بدهی 
م��دت داری )بر اثر وام ی��ا معامله( به یکدیگر پیدا می کنید آن را 
بنویس��ید. در آیه 4 از سوره طالق: اجل، به معنی مدت عّده بیان 
ش��ده است2. در آیه 34 سوره االعراف3 : به معنای نهایت حیات 

ى َفاْكُتُبوُه  آَمُنوا اِإَذا تََداَیْنمُتْ بَِدْیٍن اِإیَل �َأَجٍل ُمَس���مًّ یَن � ِ ا اذلذَّ َ آیه 282 س���وره بقره: »اَی �َأيهُّ � .1

َوْلَیْكُتْب بَْیَنُكْ اَکتٌِب اِبْلَعْدِل...«. 

ِئ لَ���مْ حَیِْضَن َو�ُأْوَلُت  ٍر َوالالذَّ نذَّ ثاََلثَُة �َأْ����هُ هُتُ 2. آیه 4 س��وره طالق: »اِإِن اْرتَْبمُتْ َفِعدذَّ
ا«. ُ ِمْن �َأْمِرِه ُيْساً َعل هلذَّ َ جَیْ َلُهنذَّ َوَمن َیتذَِّق اللذَّ اِل �َأَجُلُهنذَّ �َأن َیَضْعَن مَحْ اْلَأمْحَ

َت�ْأِخُروَن َس���اَعةاً َوَل  ٍة �َأَجٌل َفاِإَذا َجاء �َأَجُلُهْم َل يَسسْ ِ �ُأمذَّ
3. آیه 34 س��وره اعراف: »َوللُِكهّ



اده
نز
ربا
دق

حّم
،م
ری

ستا
ن
ریا
شعا

م
اهی
ابر

 |
لی
لمل
نا
دبی

سنا
را
ید

بیق
تط

عه
طال
ام
دب
ردا

قرا
د
وع
زم

شا
یپی

جرا
یا

فقه
و

قی
قو
ح
نی
مبا

65

بیان ش��ده و همچنین درآیه 5 سوره حج به معنای مدت و زمان4 
استعمال شده است5. 

در اصط��الح فقهی، اجل مدت مس��تقبلی اس��ت بر امری از 
امور، خواه برای وفای به التزام یا انتهای التزام معین ش��ده باش��د 
و ای��ن مدت به حکم ش��رع )اجل  ش��رعی(، یا توس��ط قاضی 
)اج��ل قضایی( و یا به اراده طرفین )اجل اتفاقی( مقرر می ش��ود 

)عبد الرحمان، بی تا، ص 66 (.
در اصطالح حقوقی، اجل مدتی اس��ت که امکان مطالبه دین 
ی��ا تعهد را به تأخیر می اندازد و از عوارض و قیود تعهد بش��مار 
می رود )کاتوزیان، 1389، ص122( .  همچنین گفته ش��ده اس��ت: 
»اجل رویدادی اس��ت که در آینده بیگم��ان رخ می دهد و امکان 
مطالب��ه یا ادامه تعهد را معّلق می کند« )همان، ص123(  که وقوع 
اجل در آینده و قطعی بودن وقوع، دو ویژگی آن بشمار می رود.

اجل ممکن است، تأخیری و یا تعلیقی باشد. دراجل تأخیری، 
مطالبه دین منوط به وقوع رویدادی مسلم در آینده است، ولی در 
اجل تعلیقی، ایجاد تعهد به امری محتمل در آینده بس��تگی دارد 
و آنچه موضوع بحث مقاله حاضر است، اجل تأخیری می باشد.

اص��والً هر گاه ب��رای اجرای تعه��د، یا ادای دی��ن موعدی 
پیش بینی نش��ده باش��د، متعهد باید به تعهد خود به صورت حال 
عم��ل نمای��د. این نکته را می توان از ماده 343 و بند س��وم ماده 
490 و ماده 65 قانون مدنی استنباط کرد. با این حال، هرگاه برای 
اجرای تعهد قانون6 یا قاضی7 و یا طرفین مهلتی را پیش بینی کرده 
باش��ند، اجرای تعهد باید در هم��ان زمان صورت پذیرد و تحت 
شرایطی که در مباحث بعدی بیان خواهد شد، امکان اجرای پیش 

از موعد متصور خواهد بود.
در اکثر قراردادها، طرفین به منظور جلوگیری از مش��کالت 
بعدی زمان اجرای تعهدات را معین می کنند. تعیین موعد اجرا به 
دو روش صورت می پذیرد. در مواردی، زمان به صورت دقیق و 
مضیّق تعیین می شود و در موارد دیگری زمان اجرای تعهد موّسع 
در نظر گرفته می ش��ود و زمان آغاز اجرای تعهدات، یا متصل به 
زمان انعقاد عقد است، یا بعد از مدتی، موعد شروع می شود و تا 

زمان معینی ادامه می یابد.
باید توجه داش��ت که اجرای پیش از موعد تعهدات، ش��امل 
موردی اس��ت که زمان اجرای قرارداد به نحو معین مقرر ش��ده 

َتْقِدُموَن«. يَسسْ

ْرَحاِم َما نََ�اُء اِإیَل �َأَجٍل ُمَسمًّى«. 4. آیه 5 سوره حج: »َوُنِقرهُّ يِف اْلَأ
5. در آیه 231 سوره بقره، 28 سوره قصص و آیه 4 سوره نوح نیز )اجل( 

بکار رفته است. 
6. مواد 492 و 493 قانون مجازات اسالمی مصوب 1390.

7. مواد 277 و 652 ق.م.

باش��د، و در غیر اینص��ورت اگر مهلت یا مح��دوده زمانی برای 
اجرای تعهدات پیش بینی ش��ود، مانند آنکه مقرر شود که تحویل 
کاال تا اول س��پتامبر ص��ورت خواهد گرف��ت، در چنین موردی 
تحوی��ل کاال در هر موعدی قبل از تاری��خ مذکور، موعد اجرای 
تعهد در نظر گرفته می ش��ود و ای��ن امر به معنای اجرای پیش از 

موعد نیست8. 

2-2-ذینفعاجل
قانون مدن��ی ایران، اصلی در خصوص ذینف��ع اجل بیان ننموده 
اس��ت، اّما در فقه امامیّه نظر مش��هور  )انصاری، 1415، ص 212؛ 
حائری، 1409، ص 51؛ روحانی، 1412 ، ص 420( این است که 
قبل از فرارسیدن موعد، قبول ثمن بر بایع واجب نیست، چرا که 
اجل همانطور که حق مش��تری اس��ت به لحاظ التزام مشتری بر 

حفظ مال بایع، حق بایع نیز بشمار می رود.
در مقابل، برخی از فقهای امامیه  )خوانساری، بی تا، ص 566( 
بیان داش��ته اند که اجل رخص��ت و فرصتی ب��رای رعایت حال 
مشتری است نه بایع. بنابراین ذینفع اجل مشتری است. به موجب 
نظ��ر دیگری  )خویی، بی تا، ص��ص 565 - 566(  در صورت عدم 
قرینه بر ذینفع بودن بایع و مش��تری، اجل به نفع مشتری در نظر 
گرفته خواهد ش��د، چرا که بر حسب عامه مردم و عرف، غرض 
از شرط وسعت دادن فرصت بر مشتری از جهت تهیه ادای ثمن 
اس��ت و چنانچه ثمن پیش از موعد پرداخت ش��ود، قبول آن بر 

بایع واجب است.
در حقوق کش��ورهای مختلف و اسناد بین المللی راه حل های 
متفاوتی در این خصوص در نظر گرفته ش��ده اس��ت. در حقوق 
بعضی از کش��ورها، فرض می ش��ود که زمان اج��را به نفع متعهد 
اس��ت. بنابراین متعهٌدله باید اجرای پیش از موعد را بپذیرد. البته 

در عین حال استثنائاتی بر این فرض وجود دارد.
به موجب ماده 1187 قانون مدنی فرانسه، اجل به نفع مدیون 
اس��ت، مگر آنکه خالف آن احراز شود. به موجب ماده 1187-1 
طرح اصالحی حقوق تعهدات فرانس��ه )طرح کاتاال( اجل به نفع 
متعهد فرض می ش��ود، مگر اینکه از ق��رارداد یا اوضاع و احوال 
چنی��ن برآید که اجل مزبور به نفع متعهٌدله یا برای نفع مش��ترک 
طرفین مقرر ش��ده اس��ت. طرفی که اجل، منحص��راً به نفع وی 
پیش بینی ش��ده، می تواند بطور یک جانبه از آن صرف نظر نماید 
(Cartwright, 2009, P. 722). بر اس��اس بند 2 ماده 271 قانون 

8. UNCITRAL Digest of Case Law on the United Nations Convention  
on Contracts for the International Sale of Goods, UNITED NATIONS, 
New York, 2012 ed, p. 248.
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 Markesinis, ) مدنی آلمان9 ، همان فرض در نظر گرفته شده است
.(2006, P.356

در برخی دیگر از کش��ورها، فرض بر این اس��ت که اجل به 
نفع هر دو طرف عقد اس��ت. ب��ه موجب ماده 1127 قانون مدنی 
اس��پانیا، زمان اجرای قرارداد، چنین فرض می ش��ود که به س��ود 
هر دو طرف عقد تعیین ش��ده اس��ت، مگر آنکه منحصراً به نفع 
مدیون مقرر شده باشد. بر اساس ماده 1413 قانون مدنی اتریش، 
متعهٌدل��ه را نمی توان به اجرای قبل از موع��د ملزم نمود که این 
امر بر ذینفع ب��ودن طرفین عقد داللت دارد. در حقوق ایتالیا، نیز 
متعهٌدله می تواند اجرای پیش از موعد را رد کند، مگر آنکه زمان 
فقط به نفع متعهد در نظر گرفته ش��ده باشد و در حقوق انگلیس 
 Lando, ).خری��دار کاال می تواند اجرای پیش از موعد را رد نماید

 (2000, P. 335

در کنوانس��یون بیع بین المللی کاال، اجل به نفع هر دو طرف 
پیش بینی  ش��ده و بند 1 از ماده 52 کنوانس��یون مزبور مقرر شده 
است که مشتری در قبض پیش از موعد و یا امتناع از قبض مخیّر 

است.
به موج��ب ماده 103-7 اص��ول حقوق قرارداده��ای اروپا، 
متعهٌدل��ه می تواند اج��رای پیش از موعد را رد کن��د، مگر اینکه 
اجرای پیش از موعد به منافع وی آس��یبی وارد ننماید، چرا که بر 
اس��اس اصل حس��ن نیت در چنین مواردی الزم است که اجرای 

(Ibid ) .پیش از موعد، توسط متعهدله مورد پذیرش قرار گیرد
به نحو مش��ابهی در م��اده 5-1-6 اصول قراردادهای تجاری 
بین المللی مقرر ش��ده اس��ت که متعهدله می تواند اجرای پیش از 
موعد تعهد را رد کند، مگر اینکه هیچ نفع مش��روعی در این کار 

نداشته باشد  )اخالقی، 1385، ص 195(.

3-2-طرقشناساییذینفعاجل
علیرغم اینکه در قراردادها، زمان مشخصی برای اجرای تعهدات 
قراردادی پیش بینی می ش��ود، لیکن در اکث��ر موارد ذینفع اجل به 
نحو صریحی معین نمی شود. در چنین مواردی، این سئوال مطرح 
می گ��ردد که چگونه باید ذینفع اجل را تعیین نمود. به این منظور 
الزم اس��ت که مفاد قرارداد مورد بررس��ی قرار گیرد و با استفاده 
از ابزار تفسیر، ذینفع اجل مشخص شود. یکی از فواید شناسایی 
ذینفع اجل، امکان اسقاط اجل از سوی او و اجرای پیش از موعد 

عقد است.

9. §271(2): «Where a time has been specified, then in case of 
doubt it must be assumed that the obligee may not demand 
performance, but the obligor may effect it prior to that time».

الف(قصدمشترکطرفین
در تفس��یر قراردادها، قصد مشترک طرفین نقش اساسی دارد. هر 
گاه اجرای پیش از موعد مطرح ش��ود، در شناس��ایی ذینفع اجل 
نیز باید در ابتدا قصد مش��ترک طرفین مالک تشخیص قرار گیرد. 
ب��ه نظر برخی فقیهان، اگر در ضمن عقد به ش��رط اجل تصریح 
شده باشد، سه حالت متصور است: یا مشتری یا بایع و یا هر دو 
به عنوان ذینفع اجل تلقی خواهند شد  )خویی، بی تا، ص 565(.

شناس��ایی ذینف��ع اجل، با رج��وع به قصد مش��ترک طرفین 
در حقوق کش��ورهای پی��ش گفته نیز مورد تأیید ق��رار گرفته و 
اراده طرفین مهمترین وس��یله شناس��ایی موضوع بشمار می رود   

(Lando, 2000, PP. 334-335 ).

ب(عرفوعادت
در تش��خیص حدود تعهدات طرفین عق��د، عرف و عادت نقش 
مهم��ی ایفا می کنند. م��اده 220 قانون مدنی نیز ب��ه این امر مهم 
اختصاص یافته اس��ت. با این ح��ال اگر نتوان از متن عقد، ذینفع 
اجل را شناسایی نمود، یا باید به عرف حاکم رجوع کرد، یا آنکه 

رفتار معامالتی طرفین را مبنای تشخیص در نظر گرفت.
برخی از فقیهان  )خویی، بی تا، ص 565(  نیز معتقدند: اگر قرینه ای 
بر ذینفع بودن بایع و مشتری در میان نباشد، اجل به نفع مشتری در 
نظر گرفته خواهد شد، چرا که بر حسب عامه مردم و عرف، غرض 
از شرط، دادن فرصت به مشتری برای ادای ثمن است و در صورت 

پرداخت پیش از موعد، قبول آن بر بایع واجب است.
برخ��ی از نویس��ندگان  )کاتوزی��ان، 1389، ص 129(  بی��ان 
داش��ته اند که شرط اجل بطور معمول به سود بدهکار است، پس 
هر گاه عقد داللتی صریح در این خصوص نداشته باشد، می توان 

از طریق عرف، ذینفع اجل را شناخت.
ج(اوضاعواحوالمرتبط10

اوض��اع و احوال حاکم ب��ر عقد، می تواند در تش��خیص حدود 
تعهدات طرفین عقد و احکام مترتب بر آن مؤثر باش��د. بنابراین، 
هرگاه نتوان ذینفع اجل را از متن عقد شناس��ایی نمود، با رجوع 
ب��ه اوضاع و احوال، امکان تش��خیص وجود خواهد داش��ت. به 
عنوان مثال، هرگاه ش��خصی هم زمان با آغاز سفر خود مبیعی را 
خریداری نماید و زمان تسلیم کاال به آینده موکول گردد، می توان 
گفت همزمانی س��فر و معامله مزبور، اوضاع و احوالی اس��ت که 
ذینفع بودن خریدار را نسبت به زمان اجرای تعهد مدلل می سازد.
در قان��ون مدنی ایران، موارد متع��ددی از رجوع به اوضاع و 
احوال، در تفس��یر قراردادها مالحظه می ش��ود. مواد 490، 492، 

10. Relevant Circumstances 
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652، قانون مدنی، از جمله مواردی اس��ت که اوضاع و احوال را 
مالک تفسیر قرار داده است. همچنین ماده 1321 ق.م. در تعریف 
اماره بیان داش��ته که: »عبارت از اوص��اف و احوالی که به حکم 
قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری ش��ناخته می شود«. مذاکرات 
مقدمات��ی  طرفین  نیز یکی از مصادیق اوضاع و احوال مرتبط با 
قرارداد است که می تواند در شناسایی ذینفع اجل مورد توجه قرار 
گی��رد. در ماده 102- 5 اصول حقوق قراردادهای اروپا اوضاع و 
احوال مرتبط یکی از ابزارهای تفس��یر قرارداد در نظر گرفته شده 

(Lando and   Beale, op. cit., P.291  ). است
د(تفسیربهنفعمتعهد

در برخی موارد ممکن اس��ت که نت��وان از متن قرارداد، عرف و 
عادت یا اوضاع و احوال مرتبط ذینفع اجل را شناس��ایی کرد. در 
چنین صورتی، باید دید در موارد شک و تردید اصل چه اقتضایی 
دارد؟ آی��ا باید اجل را به نفع متعهد دانس��ت یا به نفع متعهٌدله و 

یا طرفین؟ 
در قان��ون مدنی ای��ران، فرضی در این خص��وص وجود ندارد، 
لیکن برخی )کاتوزیان، 1389، ص122( معتقدند عرف معمول اقتضاء 
می کند که اجل به نفع متعهد باش��د. با اینکه در این نظر به ظاهر به 
عرف اس��تناد شده است، اّما چنین اس��تنباط می شود که منظور ارائه 

فرض و قاعده کلی در موارد تردید در شناسایی اجل است.
در برخی از نوش��ته های حقوقی  )جعفری لنگ��رودی، 1378، 
صص 172 -173( بیان شده اس��ت که در بعضی تعهدات، رعایت 
زمان تعهد بر هر دو طرف الزم است، مانند بلیط مسافرت هواپیما 
که نه مس��افر می تواند قبل از فرا رس��یدن زمان آن را بخواهد و نه 
شرکت مسافربری حق دارد پیش از موعد، در مقام اجرا بر آید، اّما 
در اغلب تعهدات عرف و عادت معامله، نشانگر آن است که زمان 
اج��رای تعهد، فقط متعهدٌ له را مقید می کن��د، ولی متعهد می تواند 
پیش از فرارس��یدن اجل. تعهد خود را انجام دهد. مانند ماده 651 
قانون مدنی، چرا که مح��دود کردن متعهد، به صراحت کافی نیاز 
دارد. در صورت شک نیز تعهد ناشی از عقد، به نفع متعهد تفسیر 

می شود. ماده  651 ق.م. هم به تلویح بر این اصل داللت دارد.

3-مبانیحقوقیاجرایپیشازموعد
عقد

1-3-قوانینموضوعه
در قانون مدنی، حک��م صریح و قاعده کلی در خصوص اجرای 
پیش از موعد عقد بیان نش��ده اس��ت، ول��ی از برخی مواد قانون 

مدن��ی به طور ضمنی می توان مواردی را در این زمینه کش��ف و 
استنباط نمود.

ب��ه موجب قاعده کلی، متعهد وظیف��ه دارد، تعهد خود را در 
زمان مقرر ایفاء کند و نمی توان متعهد را به اجرای پیش از موعد 
ملزم نمود. بر این اس��اس، ماده 394 ق.م. بیان می دارد: »مشتری 
بای��د ثمن را در موعد و در محل و بر طبق ش��رایطی که در عقد 

بیع مقرر شده است تأدیه نماید«. 
همچنین ماده 739 ق.م. مقرر داشته است: »در کفالت مطلق، 
مکفول له هر وقت بخواهد می تواند احضار مکفول را تقاضا کند، 

ولی در کفالت موقت قبل از رسیدن موعد حق مطالبه ندارد«.
ماده 744 ق.م. نیز در ارتباط با تعهد کفیل بیان نموده اس��ت: 
»اگرکفی��ل مکف��ول را در غیر زم��ان و مکان مق��رر یا برخالف 
ش��رایطی که تعیین کرده اند تسلیم کند قبول آن بر مکفول له الزم 
نیس��ت، لیکن اگر قب��ول کرد، کفیل بری می ش��ود. همچنین اگر 
مکفولٌ له برخالف مقرر بین طرفین تقاضای تس��لیم نماید، کفیل 
ملزم به قبول نیس��ت«. باید توجه داش��ت ک��ه عبارت »غیر زمان 
... مقرر« هم ش��امل تعجیل و هم ش��امل تأخیر در تسلیم مکفول 
است. از دو حکم یاد شده، استنباط می شود که در کفالت مقید به 

زمان معین، کفیل و مکفولٌ له هر دو ذینفع اجل می باشند.
به موجب ماده 715 ق.م. »هرگاه دین مدت داش��ته و ضامن 
قبل ازموعد آن را بدهد، مادام که دین حال نشده است نمی تواند 
از مدی��ون مطالب��ه کند«. با آنک��ه موضوع عقد ضم��ان می تواند 
تعه��د غیر پولی، مانند ایفای ده تن گندم یا احداث س��اختمان و 
خیاطی و امثال آن باش��د، اّما در اغلب م��وارد از عقد ضمان در 
تعهدات و دیون پولی استفاده می شود. اکثر مثالهای ذکر شده نیز 
در خصوص دیون پولی اس��ت )امامی، 1374، صص 265 - 266؛ 
کاتوزی��ان، 1364، ص269 به بعد(. در این ماده، امکان پرداخت 
دی��ن قبل از موعد، به طور ضمنی مورد تأیید قرار گرفته اس��ت، 
لیکن به امکان رد ایفای پیش از موعد از طرف داین اشاره نشده 
است. ش��اید این امر به این علت اس��ت که دین مورد ضمانت، 
معموالً از جمله تعهدات پولی است، به نحوی که در مباحث آتی 
مورد اش��اره قرار گرفته اس��ت، ایفای پیش از موعد دیون پولی، 
اصوالً نیازمند رضایت طلبکار نیس��ت و نمی تواند از سوی او رد 
شود؛ زیرا در اینگونه تعهدات، اجل به سود مدیون در نظر گرفته 

می شود.
از این ماده اس��تنباط می ش��ود که اگر ب��رای ضامن، به طور 
ضمن��ی امکان ایفای دین قبل از موع��د وجود دارد، پس مدیون 
اصلی )مضمون عنه( نی��ز قبل از وقوع عقد ضمان چنین حقی را 
دارد، اّما باید توجه داش��ت که در اغلب موارد ضمان نس��بت به 
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تعهدات پولی منعقد می ش��ود. ای��ن موضوع از برخی مواد قانون 
مدنی در باب ضمان از جمله مواد 690، 692، 694، 697 ، 699، 

702، 703، 707، 708 و 721 استنباط می شود11.
همچنی��ن در م��اده 716 ق.م. نی��ز امکان پرداخ��ت پیش از 
موعد برای ضامن، نس��بت به ضمان مؤجل از دین حال مالحظه 
می شود. در چنین حالتی، ضامن دین حال را با قید مدت ضمانت 
می کن��د و پرداخ��ت آن را در اجل معینی به عه��ده می گیرد، اّما 
در عین حال، قادر اس��ت که قبل از فرارس��یدن موعد، دین را به 

طلبکار بپردازد.
مش��ابه همین وضعیت در عقد قرض مالحظه می شود، ماده 
651 ق.م. مقرر داش��ته اس��ت که: »اگر برای ادای قرض به وجه 
ملزمی اجلی معین ش��ده باش��د، مقرض نمی تواند قبل از انقضاء 
مدت طلب خ��ود را مطالبه کند«. با آنکه این حکم، در مقام بیان 
عدم امکان مطالبه طلب، قبل از فرارسیدن اجل از سوی وام دهنده 
اس��ت، اّما چون در مورد مدیون ساکت اس��ت، می توان استنباط 
نمود که پرداخت پیش از موعد از سوی او منعی نخواهد داشت، 
چرا که معموالً موضوع قرض، مبلغی پول است و پرداخت پیش 

از موعد، مخل حقوق مقرض نیست. 
ماده 244 قانون مدنی، مقرر داش��ته اس��ت: »طرف معامله که 
ش��رط به نفع او شده اس��ت می تواند از عمل به آن شرط صرف 
نظر کند، در این صورت، مثل آن اس��ت که این ش��رط در معامله 

قید نشده باشد...«.
برخ��ی از حقوقدانان  )کاتوزی��ان، 1389، ص129؛ صفایی، 
1384، ص138( با اس��تناد به این ماده، بیان داش��ته اند که ش��رط 
اجل چون معموالً به س��ود بدهکار اس��ت، طلبکار قبل از موعد 
حق مطالبه ندارد، اّما بدهکار )مش��روٌط له( می تواند از این امتیاز 

صرف نظر کند و دین را قبل از موعد بپردازد.
حکم قانونی دیگری ک��ه در ارتباط با اجرای پیش از موعد، 
می تواند م��ورد توجه قرار گیرد، ماده 266 ق.م. اس��ت که مقرر 
داشته است: »در مورد تعهداتی که برای متعهٌدله قانونًا حق مطالبه 
نمی باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد 

او مسموع نخواهد بود«.
برخی از حقوقدانان  )صفایی، 1389، ص 237؛ امامی، 1382، 
ص 315( در بی��ان مصادیق تعهدات غی��ر قابل مطالبه، به تعهدات 
طبیعی از جمله تعهدات مش��مول مرور زمان اشاره نموده اند، اّما 
عده ای  )ش��هیدی، 1382، ص  136( اج��رای پیش از موعد عقد 
را نی��ز ب��ه عنوان یک��ی از مصادیق ماده 266 قان��ون مدنی تلقی 

11. در مواد مذکور از واژه هایی اس��تفاده ش��ده اس��ت که در زبان حقوقی 
معموالً منصرف به تعهدات پولی است.

کرده ان��د. به اعتقاد یکی دیگر از نویس��ندگان )کاتوزیان، 1389، 
ص130(  رعای��ت مفاد ماده 266 قانون مدن��ی که ناظر به دیون 
طبیعی اس��ت »یعنی دینی که طلب��کار هیچگاه حق مطالبه ندارد« 
در خصوص دین مؤجل اولی اس��ت؛ زیرا دین مؤجل را به طور 
موقت نمی توان مطالبه کرد و به حکم ماده 266 قانون مدنی، اگر 
مدیون، دین مؤجل خود را پیش از موعد بپردازد، حق اس��ترداد 

آن را ندارد؛ زیرا از امتیازی که داشته، صرف نظر نموده است.
برخ��ی دیگر نی��ز  )ش��هیدی، 1382، ص 136( ع��دم امکان 
اس��ترداد تعهد ایفا ش��ده، قبل از فرارس��یدن اجل را از ماده 266 

قانون مدنی استنباط نموده اند.
به نظر می رس��د، در حقوق ایران م��اده 266 قانون مدنی می 
تواند در خصوص عدم امکان اس��ترداد آنچ��ه که پیش از موعد 
اجرا ش��ده است، مورد استناد قرار گیرد.حکم مذکور در ماده یاد 
ش��ده، به تعهدات طبیعی اختصاص ندارد، اّما باید توجه داش��ت 
ک��ه ماده 266 ق.م. در مقام بیان جواز اجرای پیش از موعد عقد، 
به عنوان یک قاعده کلی نبوده و فقط اثر ناشی از اجرای پیش از 
موعد عقد را که همان عدم امکان اس��ترداد تعهد ایفا شده است، 

ذکر می کند.

2-3-دکترینحقوقی
برخ��ی از حقوقدان��ان  )کاتوزیان، 1389، ص��ص129-130( در 
ام��کان اجرای پیش از موعد عقد، به موضوع ذینفع اجل پرداخته 
و بیان نموده اند که هر گاه اجل، به سود هر دو طرف باشد، هیچ 
کدام حق تجاوز به آن را ندارند و بر هم زدن ش��رط اجل نیاز به 
تراضی دارد، اّما هر گاه اجل به س��ود مدیون باشد، او می تواند از 

این حق بگذرد و دین را پیش از موعد بپردازد. 
به نظر یکی از نویسندگان، )صفایی، 1384، صص138- 139( 
اگر ثابت شود که اجل به نفع متعهد است، این اجل، از ناحیه وی 
قابل اسقاط است؛ زیرا هر شرطی از ناحیه مشروطٌ له قابل اسقاط 
اس��ت )ماده 244 ق.م.(. بنابراین، در عقد بیع هر گاه ثابت شود که 
مهلت تس��لیم مبیع، فقط به نفع فروشنده است او می تواند از این 
حق، صرف نظر کند و مبیع را قبل از موعد تسلیم نماید، و مشتری 
هم ملزم به قبول آن اس��ت. اّما هرگاه ثابت ش��ود که اجل به نفع 
طرفین و یا به نفع متعهدٌ له )مش��تری( اس��ت و فروشنده بخواهد، 
مبیع را قبل از موعد تسلیم کند، مشتری مخیّر است آن را بپذیرد یا 

رد نماید و این را از مفهوم ماده 244 ق.م. می توان دریافت.
برخی از حقوقدانان  )کاتوزیان، 1371، ص 619(  در خصوص 
موعد پیش بینی ش��ده در عقد قرض، بیان داشته اند که تعیین اجل 
تنها وام دهنده را پای بند می کند و مانع از آن نیست که وام گیرنده 
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هر زمان که مایل اس��ت، بدهی خ��ود را بپردازد، چرا که طلبکار 
سودی از ادامه قرض نمی برد، اّما هر گاه ثابت شود که وام دهنده 
نی��ز در باقی ماندن دی��ن و اجل نفعی دارد، وام گیرنده نمی تواند 
این توافق را یک جانبه به هم زند و وام را بپردازد. این عقیده به 
خصوص در نظام حقوقی ایران، که وام با بهره ممنوع اعالم شده 
است، موضوعیت بیش��تری دارد، اّما هرگاه تحت شرایطی وام با 
بهره تجویز شده باشد12، چنین وام با سودی به نفع طرفین است 

و یکجانبه از سوی مدیون قابل اسقاط نیست.
در برخی نوش��ته های حقوق��ی  )جعفری لنگ��رودی، 1378، 
صص172 -173( بیان ش��ده است که در بعضی تعهدات، رعایت 
زمان تعهد بر هر دو طرف الزم است، مانند بلیط مسافرت هواپیما 
که نه مس��افر می تواند قبل از فرا رس��یدن زمان آن را بخواهد و 
نه بنگاه مس��افربری حق دارد پیش از موعد در مقام اجرا بر آید، 
اّم��ا در اغلب تعهدات عرف و عادت معامله، نش��انگر آن اس��ت 
که زمان اجرای تعهد، فق��ط متعهدٌ له را مقید می کند، ولی متعهد 

می تواند پیش از حلول اجل تعهد خود را انجام دهد. 
گفتنی اس��ت یکی از موانع مهم و عم��ده در اجرای پیش از 
موعد عقد، همانگونه که در اس��ناد بین المللی به آن اش��اره شده 
است، ایجاد زحمت و هزینه اضافی )ضرر( برای متعهٌدله است، 
اّم��ا مالحظه می ش��ود که در آث��ار حقوقی ایران، س��خنی از این 
موضوع به میان نیامده اس��ت، هر چن��د در برخی از آثار حقوق 
اس��المی به این مهم توجه شده است. در بخشهای آتی مقاله این 

وضعیت مورد بررسی قرار می گیرد.   

3-3-اسنادبینالمللی
در برخ��ی از اس��ناد مهم بین الملل��ی در زمین��ه قراردادها، مانند: 
کنوانس��یون بی��ع بین الملل��ی کاال، اص��ول قرارداده��ای تجاری 
بین المللی و اصول حق��وق قراردادهای اروپا، به موضوع اجرای 
پیش از موعد تعهدات قراردادی اشاره و احکام آن پیش بینی شده 
اس��ت. هر چند، در ظاهر دیدگاه اسناد مورد اشاره در خصوص 
موضوع بطور کامل یکس��ان نیس��ت، اّما با تفاسیری که شارحین 
اس��ناد مزبور ارائه نموده اند، تفاوت ها ظاهری تلقی شده است و 

می توان از آنها پیام مشترکی را از استنباط نمود.
الف(کنوانسیونبیعبینالمللیکاال13

به موجب بند اول ماده 52 کنوانس��یون بی��ع بین المللی کاال، اگر 

12. تبصره 3 ماده 595 قانون مجازات اسالمی وام با بهره را در رابطه میان 
پدر و فرزند یا زن و ش��وهر یا بین مسلمان و کافر )در موردی که مسلمان 

دریافت کننده بهره باشد(، پذیرفته است. 
13. United Nations Convention on Contracts for The International 
Sale of Goods (1980) [CISG]

فروشنده کاال را زودتر از موعد مقرر تسلیم نماید، خریدار مختار 
اس��ت آن را بپذی��رد یا از قب��ول آن امتناع ورزد. ای��ن قاعده، در 
 Will, 1987, PP.)  قانون بیع کاالی انگلیس (1893) ریش��ه دارد

.(79-382

بن��د 1 ماده 52 برای خریدار در قبول و رد کاالیی که قبل از 
مو عد تحویل داده می شود حق انتخاب قائل شده است، اّما معنی 
تحویل پیش از موعد چیست؟ تحویل پیش از موعد، یعنی اینکه 
قبل از زمان مقرر، مبیع تحویل داده شود، اّما قبل از هر چیز باید 
به این س��وال پاسخ داد که زمان مقرر چیست ؟ آن می تواند روز 
معی��ن از یک س��ال، یا یک دوره زمانی مش��خص در نظر گرفته 
شود؟ به هر روی اگر به صورت معین، در قرارداد مشخص نشود 
موعد تحویل کاال طبق ماده 33 کنوانس��یون مش��خص می شود. 
هدف این مقرره، در دادن حق انتخاب به خریدار این است که از 
او در مقابل زیانهای احتمالی ناش��ی از تحویل زودرس محافظت 
کند؛ زیرا وی به قبول پیش از موعد مجبور ش��ود، ممکن اس��ت 
متحمل هزینه و زحمت گردد و خریدار باید بتواند برای تحویل 
Will, 1987, PP. 79-). کاال ب��ه زمان مقرر در قرارداد تکیه کن��د

(382

باید توجه داشت که اجرای پیش از موعد شامل موردی است 
که زمان اجرای قرارداد به نحو مشخصی تعیین شده باشد، در غیر 
اینصورت اگر موعدی مش��خص برای اجرای تعهدات پیش بینی 
شود، مانند آنکه مقرر شود که تحویل کاال تا اول سپتامبر صورت 
خواه��د گرفت، در چنین موردی تحویل کاال در هر موعدی قبل 
از تاریخ مذکور، موعد ق��راردادی اجرای تعهدات در نظر گرفته 

می شود و این امر، به معنای اجرای پیش از موعد نیست14. 
با این حال، آزادی عدم تحویل قبل از موعد، با تعهد رعایت 
حس��ن  نیت )ماده 7 کنوانسیون( محدود ش��ده است، اّما چگونه 
می ت��وان م��رز این دو نقطه را روش��ن نمود؟ یکی از ش��ارحین 
کنوانسیون، می گوید: خریدار نمی تواند تحویل زود رس را نپذیرد 
هنگامی که چنین امری مس��تلزم ضرر و زیان قابل توجهی برای 
فروش��نده اس��ت و دلیل مناس��بی برای توجیه چنین ردی وجود 
ندارد، در حالی که مفّس��ر دیگری چنی��ن عقیده ای را نمی پذیرد 

.(Will and Bonell, op. cit., loc. Cit)

به عقیده برخی از ش��ارحین کنوانسیون، اعمال بند 1 ماده 52 
نیازمند تفسیر قرار داد است و اختیار خریدار در رد تحویل پیش از 
موعد کاال، نیازمند آن اس��ت که زیان احتمالی اثبات شود یا نقض 

14. UNCITRAL Digest of Case Law on the United Nations 
Convention  on Contracts for the International Sale of Goods, 
UNITED NATIONS, New York, 2012 ed, p. 248.
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اساسی رخ دهد. حتی خریدار، به استناد سود کم نیز می تواند به رد 
نامتعارف متوسل شود. این اختیار خریدار، به معنای فسخ قرارداد 
از سوی او نیست و فروشنده می تواند کاال را در موعد مجاز مقرر 

.(Honnold, 2009, P. 458) در قرارداد تحویل دهد
با توجه به اینکه ماده 52 کنوانس��یون، ذیل بخش سوم، یعنی 
طرق جبران نقض قرارداد به وس��یله فروش��نده، ذکر شده است. 
بنابراین، اجرای پیش از موعد، توس��ط فروش��نده نقض قرارداد 
محس��وب می شود. در چنین شرایطی به خریدار اختیار داده شده 
است که در مواجهه با این وضعیت، کاال را نپذیرد؛ چرا که ممکن 

است ضرر و هزینه اضافی برای او در پی داشته باشد.
اگرچ��ه اختیار خریدار در چنین مواردی مطلق در نظر گرفته 
شده است، اّما اعمال چنین اختیاری می تواند با ماده 60 کنوانسیون 
نی��ز مورد تجزیه و تحلیل ق��رار گیرد. به عنوان یک اصل کلی از 
فحوای مواد کنوانس��یون استنباط ش��ده است که رفتار هر یک از 
طرفین قرارداد بایس��تی مطابق با معیار »شخص متعارف15« باشد. 
همچنین مالحظه می ش��ود که به موجب بند 1 ماده 7 کنوانسیون، 
خریدار باید با حس��ن نیت رفتار نماید. نظر به دو مورد یاد شده، 
اختیار خریدار در عدم تحویل پیش از موعد، نمی تواند نامحدود 
و بدون شرط باشد. بنابراین، اگر کشتی حامل کاال، یک هفته قبل 
از موعد تحویل به مقصد برسد، خریداری که انبار در اختیار دارد 
نمی توان��د تحویل پیش از موعد را رد کند جایی که، فروش��نده 
آمادگی دارد تا هزینه های خریدار را تقبل نماید و ریسک )ضمان 
معاوض��ی( مورد معامله را تا تاریخ مقرر در قرارداد برای تحویل 

.(Ying, 2007, PP. 363, 364) کاال به عهده بگیرد
در ش��رح ماده 52 کنوانس��یون، عده ای بیان داش��ته اند که رد 
تحویل پیش از موعد کاال از سوی خریدار، با استناد به ضرورت 
رعایت اصل حس��ن نیت )ماده 7 کنوانس��یون( و عرف و عادت 
 Enderlein, )  ماده 9 کنوانس��یون( نی��ز می تواند محدود ش��ود(

.(1992, P. 201

به هر حال، چنانچه خریدار به درستی تحویل پیش از موعد 
کاال را رد کن��د، فروش��نده بای��د کاال را در زمان مق��رر در عقد، 

تحویل دهد16.
ب��ا وجود این، ه��رگاه خریدار تحویل قب��ل از موعد کاال را 
قبول کند، متعهد است که ثمن معامله را طبق ماده 53 کنوانسیون، 
بر اس��اس ش��رایط مقرر در قرارداد و کنوانسیون پرداخت نماید 

. (Schwenzer, 2007, P. 405)

15. Reasonable Person
16. UNCITRAL Digest of Case Law on the United Nations 
Convention  on Contracts for the International Sale of Goods, 
UNITED NATIONS, New York, 2012 ed, p. 248.

در یکی از دع��اوی مطروحه17، قراردادی میان فروش��نده و 
خریدار روس��ی در اواس��ط نوامبر 1993 منعقد ش��ده بود که به 
موجب آن، فروشنده متعهد شده بود که در قبال ثمن معین، مواد 
اولیه جهت ش��کالت س��ازی را به خریدار تحوی��ل دهد، اّولین 
پرداخت خریدار می بایست ظرف س��ه روز از ارائه ضمانت نامه 
بانکی از س��وی خریدار به فروش��نده پرداخت می ش��د و تاریخ 
تحوی��ل کاال یک هفته بع��د از ارائه ضمانت  نامه بانکی پیش بینی 
ش��ده ب��ود. در نتیج��ه مکاتبات بع��دی طرفین، تحوی��ل کاال به 

تعطیالت کریسمس آینده موکول شد.
در اواس��ط دس��امبر 1993 فروش��نده، یک��ی از دو محموله 
موضوع قرار داد را بر اساس درخواست کتبی خریدار به او تسلیم 
نم��ود، اّما خریدار از پرداخت ثمن معامل��ه امتناع نمود. در عین 
حال، مدعی ش��د که فروش��نده به علت اینکه قب��ل از واگذاری 
ضمانت نامه بانکی، کاال را ارس��ال داش��ته اس��ت، مرتکب نقض 
اساس��ی شده اس��ت. وی همچنین مدعی ش��د که عدم پرداخت 
ثمن ناش��ی از این بوده است که پیمانکار  فرعی وی، قبول پیش 
از موع��د کاالی تحویل��ی را ب��ه علت تغییر وضعی��ت اقتصادی 
رد نمود اس��ت. دیوان داوری مقرر نمود که بر اس��اس ماده 53 
کنوانس��یون یکی از تعهدات اصلی خریدار، پرداخت  ثمن مقرر 
ب��رای کاال بوده اس��ت و تخلف فروش��نده در تحویل کاال بدون 
آنکه ضمانت نامه بانکی را اخذ نموده باشد، نمی تواند دلیل برائت 
خریدار از تعهداتش باش��د، چرا ک��ه وی تحویل کاال را پذیرفته 
اس��ت، بنابراین، دیوان داوری دعوی فروشنده را در مطالبه ثمن 

تایید نمود.
ب(اصولقراردادهایتجاریبینالمللی18

به موجب م��اده 5-1-6 اصول قراردادهای تج��اری بین المللی، 
متعهٌدل��ه می تواند اج��رای پیش از موعد تعه��دات را رد نماید، 
مگر اینکه هیچ نفع مشروعی در این کار نداشته باشد. این حکم، 
ناشی از ضرورت رعایت اصل حسن نیت است که در ماده 1-7 
 Joachim)  اصول قراردادهای تجاری بین المللی مقرر شده است

.(Bonell, 1997, P. 87

اصل حس��ن نی��ت و معامله منصفانه، در اص��ول قرارداهای 
تج��اری بین المللی، مورد توجه خاص ق��رار گرفته و رعایت آن 
در مراحل مختلفی از جمل��ه مذاکرات مقدماتی، اجرای قرارداد، 
تفس��یر قرارداد و حت��ی به هنگام نقض قرارداد الزم تلقی ش��ده 

17. Tribunal Of International Commercial Arbitration At Russian 
Federation Chamber Of Commerce And Industry (Russia), 25 April 
1995, see: Ibid, at. 406.
18. UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 
[UPICC]
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اس��ت. یکی از موارد رعایت حسن نیت، ناظر به رد اجرای پیش 
از موع��د عقد اس��ت و به این معنی اس��ت که متعهدٌ له بایس��تی 
منفعت مش��روعی در این خصوص داش��ته باش��د و بدون دلیل 

اجرای پیش از موعد را رد نکند.
در ش��رح رس��می ذیل ماده 7-1 اصول مزبور که به حس��ن 
نیت اختصاص یافته اس��ت، ماده 5-1-6 نیز به عنوان موردی که 
رعایت حس��ن نیت در آن الزامی است، در نظر گرفته شده است 

.(Christine Zaccaria, 2004, P. Vo1.1, 111 )

الزم به ذکر است، اگر طرف قرارداد اجرای پیش از موعد را 
قب��ول کند، طبق بند 2 ماده 5-1-6 اصول مزبور، تأثیری بر زمان 
اجرای تعهدات او نخواهد داشت، این حکم شامل موردی است 
که موعد اجرای تعهد متعهدٌ له زمان مشخصی است که با اجرای 
تعهد طرف دیگ��ر که پیش از موعد ص��ورت می گیرد، ارتباطی 

ندارد.
اّما ه��ر گاه زمان اجرای تعهدات طرفی��ن به یکدیگر مرتبط 
باشد، مانند آنکه مقرر شود به محض تحویل کاال، ثمن پرداخت 
خواهد ش��د، متعهدٌ له می تواند اجرای پی��ش از موعد را به دلیل 
عدم آمادگی خود در پرداخت ثمن رد کند. بدیهی است متعهدٌ له 
می توان��د با قب��ول اجرای پیش از موعد، این ح��ق را برای خود 
محف��وظ تلق��ی کند ک��ه ثم��ن را در همان موعد مق��رر در عقد 

بپردازد19.
ه��رگاه در اجرای ب��ه موقع قرارداد، متعهٌدله نفع مش��روعی 
نداشته باشد، نمی تواند اجرای پیش از موعد را رد کند این گونه 
مواقع، متعهدی که اجرای پیش از موعد را پیش��نهاد می کند، باید 

.(Ibid ) ثابت کند که طرف مقابل نفع مشروعی ندارد
ج(اصولحقوققراردادهایاروپا20

ه��ر چند که در برخی از قوانین، فرض اجرای پیش از موعد 
تعهدات برای متعهد در نظر گرفته شده است، اّما چنین قاعده ای 
نیازه��ای روابط جدید ق��راردادی را برآورده نمی س��ازد. اجرای 
قرارداد، عمومًا مطابق با فعالیتها و قابلیت دسترسی طلبکار تنظیم 
ش��ده و اجرای پیش از موعد ممکن است سبب هزینه و زحمت 
اضافی ش��ود. به این منظور در اصول حق��وق قراردادهای اروپا، 
حکمی ویژه برای این مورد پیش بینی ش��ده است. به موجب بند 
اول ماده 103-7 اصول یاد ش��ده، طرف قرارداد می تواند اجرای 
پی��ش از موعد را رد نماید، مگر هنگام��ی که قبول اجرای مورد 
نظر، به صورت غیر متعارفی به منافع وی آس��یب نرساند، که در 

19. http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/
principles2010/integralversionprinciples2010-e.pdf (p.186)
20. Principles of European Contract Law [PECL]

چنین صورتی مکلف به پذیرش آن است.
همانگونه که مالحظه می شود، متعهٌدله از آزادی عمل کاملی 
در این خصوص برخوردار نیس��ت و در اج��رای پیش از موعد 
عقد، به اصل حس��ن نیت که در اصول حقوق قراردادهای اروپا 
نقش بر جسته ای را ایفا می کند توجه گردیده و هنگامی که اجرای 
پیش از موعد عقد، زحمتی برای طلبکار نداش��ته باشد، رد چنین 

اجرایی، مغایر با اصل حسن نیت تلقی شده است. 
استثنای دیگری که برای امکان رد اجرای پیش از موعد عقد 
در اصول یاد ش��ده پیش بینی شده و در شرح ماده مذکور نیز بیان 
گردیده اس��ت در خصوص تعهدات پولی است؛ زیرا رد اجرای 
پیش از موعد تعهدات پولی توجیه ناپذیر اس��ت؛ چرا که طلبکار 
در وص��ول طلب پولی خود، پی��ش از زمان مورد انتظار مواجه با 
هیچ ضرری نیس��ت، البته مش��روط بر اینکه چنین ایفای پیش از 
 Lando, 2000,) موعدی، اثری بر مطالبه بهره پولی نداش��ته باشد

.(P. 334

بند دوم ماده 183 قانون مدنی مصر، حکم مشابهی پیش بینی 
نم��وده و حق طلبکار در مطالبه منافع و بهرة تعهد پولی که پیش 
از موع��د پرداخت ش��ده را برای طلبکار محفوظ داش��ته اس��ت 

 )السنهوری، 1974، ص 1218(.
برخی از نویسندگان، بیان داشته اند که یکی از استثنائات بند 
1 ماده 103-7 اصول حقوق قراردادهای اروپا، مربوط به اجرای 
پیش از موعد تعهدات پولی اس��ت؛ زیرا در چنین حالتی ضرری 
برای متعهٌدله متصور نیس��ت و رد چنین اجرایی با اصل حس��ن 
نیت س��ازگاری ندارد، مگر آنکه وی خ��الف آن را اثبات نماید   

.(Ying, 2007, PP. 363, 364 )

د(پیشنویسطرحمشترکمرجع
به موجب بند اول ماده 103-2 پیش نویس طرح مشترک مرجع21 
که در حقیقت طرح اولیه و پیش��نهادی ب��رای قانون مدنی آینده 
اتحادیه اروپا تلقی می شود، متعهد می تواند اجرای پیش از موعد 
را که به او پیش��نهاد شده است، رد کند، مگر آنکه چنین اجرایی 
 von Bar, 2009, ) خس��ارت نامتعارفی برای وی تحمی��ل ننماید

.(P. 234

ب��ه نحوی که مالحظه می ش��ود، در این س��ند بین المللی نیز 
همانن��د اصول حقوق قراردادهای اروپ��ا، اختیار مطلقی برای رد 
اجرای پیش از موعد برای متعهٌدله در نظر گرفته نش��ده است و 
چنانچه اجرای زودرس لطمه نامتعارفی وارد نکند، متعهٌدله ملزم 

به پذیرش آن است.

21. - III. – 2:103: Draft Common Fram of Reference (DCFR).
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ه(مقایسهاسناد
با بررسی اسناد مورد اشاره معلوم می شود که متن بند 1 ماده 52 
کنوانسیون بیع بین المللی کاال بر خالف ماده 5-1-6  قراردادهای 
تجاری بین المللی و ماده 103-7 اصول حقوق قراردادهای اروپا، 

حق رد ایفای پیش از موعد را به طور مطلق بیان نموده است.
بر خ��الف ماده 52 کنوانس��یون بیع بین الملل��ی کاال، اصول 
قراردادهای تجاری بین المللی به صورت صریح محدودیتی برای 
رد اج��رای پی��ش از موعد، در نظر گرفته اس��ت و آنچه از بند1 
ماده52 کنوانسیون استنباط می شود، این است که امکان رد اجرای 
پیش از موعد تعهد، به عنوان اصل کلی در نظر گرفته می ش��ود و 
دلی��ل آن نیز احتمال ایجاد زحمت و هزینه برای متعهد له اس��ت. 
اجرای پیش از موعد، در اصول قراردادهای تجاری بین المللی در 
ماده 5-1-6 و ذیل فصل شش��م ب��ا عنوان»اجرای تعهدات« بیان 
ش��ده است، در حالی که در کنوانس��یون بیع بین المللی کاال، ماده 
52 در ذیل بخش س��وم و با عنوان طرق جبران ناش��ی از نقض 
قرارداد مطرح گردیده اس��ت. با اینکه جایگاه دو حکم یاد ش��ده 
یکسان نیس��ت )مورد اول ذیل اجرای تعهدات و مورد دوم ذیل 
عدم اجرای تعهدات آمده اس��ت(، با این حال در ش��رح رسمی 
اصول قراردادهای تجاری بین المللی بیان ش��ده است که اجرای 
پیش از موعد، معادل با عدم اجرای تعهدات قراردادی می باشد22.

در اص��ول حق��وق قرارداده��ای اروپا نیز م��اده 103-7 که 
اختصاص به اجرای پیش از موعد دارد، ذیل فصل هفتم با عنوان 
»اجرای تعهدات« درج ش��ده اس��ت و از حیث جایگاه موضوع، 
 Lando, ) همانن��د اصول قرارداده��ای تجاری بین المللی اس��ت

.(2000, P. 329

مقایسه نشان می دهد که ماده 103-7 اصول قراردادهای اروپا 
نس��بت به کنوانسیون کاملتر اس��ت؛ زیرا اوالً اعمال اختیار طرف 
ق��رارداد را در قب��ول یا رد اجرای پیش از موعد مش��روط نموده 
اس��ت. ثانیاً تصریح نموده است که قبول اجرای پیش از موعد از 

سوی متعهد له، تاثیری بر زمان اجرای تعهد خود او ندارد.
البته با توجه به تفس��یری که از ماده 52 کنوانس��یون به عمل 
آمده اس��ت، برخ��ی معتقدند که تفاوت های این دو س��ند جزئی 
بوده و تنها تفاوت در این اس��ت که اص��ول حقوق قراردادهای 
اروپا صریح اس��ت، در حالی که کنوانسیون به طور ضمنی داللت 
ب��ر همان موارد مصّرح در اصول حق��وق قراردادهای اروپا دارد. 
همچنین اصول قراردادهای تجاری بین المللی، از صراحت کافی 
در این زمینه برخوردار اس��ت. بنابراین، اس��ناد یاد ش��ده به نحو 

22. http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/
principles2010/integralversionprinciples2010-e.pdf

.(Lando, 2000,PP. 329 ) مشابهی دارای آثار یکسان می باشد
برخ��ی معتقدن��د که حک��م بند 1 م��اده52 کنوانس��یون بیع 
بین المللی کاال و ماده 103-7 اصول قراردادهای اروپا در موردی 
که زمان اجرای تعهد معین نش��ده، یا در آینده قابل تعیین است، 
قابل اعمال نمی باشد همچنین تحویل کاال در محدوده یک دوره 
زمان��ی به موجب احکام یاد ش��ده، تحویل پی��ش از موعد تلقی 

.(Ying, 2007,PP. 363, 364 ) نمی شود
در مجموع، متن عبارت کنوانسیون بیع بین المللی کاال با متن 
اس��ناد دیگر متفاوت است، هر چند که با تفاسیر به عمل آمده از 

کنوانسیون مزبور، هماهنگی میان اسناد غیر قابل انکار است.
گفتن��ی اس��ت، قاعده کل��ی در م��اده 103-7 اصول حقوق 
قرارداده��ای اروپ��ا و م��اده 5-1-6 اص��ول قراردادهای تجاری 
بین الملل��ی ای��ن اس��ت که قبول اج��رای پیش از موعد توس��ط 
متعهدٌ له، تأثیری بر اجرای تعهدات خود او ندارد و از این جهت، 
موضع اس��ناد یاد شده یکسان است و ماهیت حقوقی ایفای پیش 
از موعد، در چنین وضعیتی از نوع اس��قاط حق تلقی می شود. در 
ای��ن میان باید توجه داش��ت که اگر قبول اج��رای پیش از موعد 
تعدیل قرارداد محسوب شود، ممکن است چنین وضعیتی سبب 
ش��ود که متعهدٌ له نیز ملزم به اجرای پیش از موعد تعهدات خود 

شود.

4-مبانیفقهیاجرایپیشازموعد
عقد

در حقوق اس��الم، دیدگاه های متنوعی در خصوص اجرای پیش 
از موع��د عقد، به وی��ژه در مورد عقد بیع و پرداخت ثمن قبل از 
حلول اجل بیان ش��ده اس��ت که در دو بخ��ش جداگانه نظریات 

فقهی امامیه و عاّمه مورد بررسی قرار می گیرد.

1-4-فقهامامیه
فقه��ای امامیّه، نظریات متفاوتی راجع به ام��کان پرداخت ایفای 
پیش از موعد عقد بیان داش��ته اند. طبق قاعده کلی، متعهٌدله پیش 
از رس��یدن زمان اجرای تعهد، حق مطالبه ندارد. بنابراین، در عقد 
بیع مش��تری تکلیفی به پرداخت ثمن پیش از حلول اجل ندارد، 
چرا که فایده شرط اجل، عدم امکان مطالبه ثمن قبل از موعد مقرر 
است  )انصاری ، 1415، ص 212(، اّما در خصوص اینکه مشتری 
مجاز اس��ت که ثمن را پیش از موعد بدهد و در چنین وضعیتی 
قبول آن بر بایع واجب اس��ت یا نه، نظریات گوناگونی ارائه شده 
است. نظر مشهور میان فقها )روحانی، 1429، ص 465؛ روحانی، 
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1412، ص420؛ انص��اری ، 1415، ص 212؛ کمپانی، 1418، ص 
341( ، ناظ��ر بر عدم وجوب قبول ایفای پیش از موعد اس��ت و 
دالیل متعددی برای آن بیان ش��ده است که می توان در دو بخش 

دالیل مخالفان و موافقان را مورد اشاره قرار داد.
الف(ادلهمخالفانایفایپیشازموعدتعهدات

ادل��ة مخالفین ایفای پیش از موع��د تعهدات، در میان فقهای 
امامیه، یا از حیث ع��دم قابلیت امکان اجرای پیش از موعد عقد 
است، یا آنکه مانعی مشروع در اجرای پیش از موعد وجود دارد 
و ی��ا آنکه متعهٌدله، دلیل موجهی برای رد آن دارد که اهم مطالب 

مطروحه در این خصوص را دسته بندی کرده ایم.
یکی از دالیل ع��دم وجوب قبول اجرای پیش از موعد، این 
اس��ت که تعجیل، مانند آن است که زیادتی به عنوان مجانی اداء 
می ش��ود23. به این معنی که هرگاه متعهد پیش از رسیدن موعد به 
تعه��د خویش عمل کند، به منزله آن اس��ت که منفعتی و امتیازی 
را به طور مجانی به متعهدٌ له ارائه نموده اس��ت و چون این اقدام 
می تواند منت در پی داش��ته باش��د، لذا قبول آن واجب نیس��ت 
 )عالمه حّلی، بی تا، صص 558 -559؛ کمپانی، 1418، ص 341(.

چ��ون مالکیت در عقد مدت دار معّلق بر حلول اجل اس��ت، 
پرداخت پیش از موعد با بیع مؤجل، س��ازگاری ندارد  )روحانی، 

1429، ص 465؛ روحانی، 1412، ص420(.
به نظر برخی اجل، همانگونه که حق مشتری است، حق بایع 
نیز به ش��مار می رود، چرا که مش��تری متعهد به حفظ و مراقبت 
مال بایع که در ذمه اوس��ت، می باش��د، پس نمی ت��وان بایع را به 
قب��ول ایفای پیش از موعد ثمن، ملزم نمود. بایع اس��تحقاق دارد 
تا مش��تری از ثمنی که قرار اس��ت به او پرداخت کند، مراقبت و 
محافظت نماید و این اقدام بر مشتری الزم است و مانند آن است 
که بایع مال خود را نزد مش��تری به ودیعه نهاده اس��ت  )کمپانی، 

1418، ص 341(.
با اس��قاط اجل از سوی ذینفع، ش��رط اجل ساقط نمی شود؛ 
زیرا شرط اجل در ضمن عقد الزم مقرر شده و رعایت آن بر هر 
دو طرف الزم اس��ت و با اس��قاط یکی از آن دو، از بین نمی رود  

)کرکی، 1408، ص 41(.
مطاب��ق نظری دیگر، اجل از اوصاف ثمن می باش��د و چون 
وصف تابع موصوف است، در نتیجه به تنهایی قابل اسقاط نیست 

)خویی، بی تا، ص567(. 
مطالب��ه ثمن به صورت ح��ال و نقد، از موارد حق بوده که با 

23. زمان در تعهدات دارای ارزش مالی اس��ت و قاعده فقهی »لالجل قسط 
من المثن« داللت بر این موضوع دارد.

ش��رط اجل ساقط شده است و این حق ساقط شده با انصراف از 
اجل، قابل بازگشت نیست  )روحانی، 1429، ص 468(.

یکی دیگر از موارد عدم امکان اس��قاط اجل، ناظر به موردی 
است که اجل نذری باشد. به عنوان مثال، هر گاه فروشنده هنگام 
معامل��ه ن��ذر کند که خریدار ش��ش ماه بعد ثم��ن را بپردازد، در 
صورتی که تأجیل، حق اهلل یعنی نذری باشد، عالوه بر عدم جواز 
پرداخ��ت پیش از موعد، حتی قابل اقال��ه هم نخواهد بود، چون 
حق متعلق به غیر از طرفین عقد است )همان، ص 468؛ انصاری ، 

1415، ص 214(.
در خص��وص عقد مکاتبه24، که موض��وع آن عبارت از آزاد 
نمودن بنده می باشد، بیان شده است که اگر مکاتب پیش از موعد 
ثمن را بپردازد، مولی در قبض و یا ترک آن مختار است  )جمعی 

از پژوهشگران، 1417، ص 484 (.
در صورت��ی که فقط بایع مس��تحق در اجل باش��د، می تواند 
اجرای پیش از موعد را رد کند. یکی از این موارد، ناظر به موردی 
اس��ت که پرداخت پیش از موعد، برای وی خطر و احتمال ضرر 
داش��ته باشد. مانند آنکه بایع در شهری غریبه، کاالیی را بفروشد 
و اخذ ثمن در آن ش��هر خوف س��رقت را در پی داشته باشد، در 
چنی��ن وضعیتی نمی توان او را ملزم به قبول ایفای پیش از موعد 

ثمن نمود  )خویی، بی تا، 565(.  
به نظر برخی از فقها، صاحب دین هم در اجل مستحق است. 
به همین دلیل ش��رط اجل، با اس��قاط یک طرفه اسقاط نمی شود، 
و فقط با اقاله قابلیت اس��قاط دارد  )کمپانی، 1418، صص 342 -

.)343 
قب��ض ثمن قب��ل از موعد مقرر بر بایع واجب نیس��ت؛ زیرا 
ممکن اس��ت بای��ع در قبول آن در موعد پیش بینی ش��ده، نفعی 
داش��ته باش��د، مانند موردی که طلبکار بایع، طلب خود را مطالبه 
می کند و در این موقعیت بایع قصد دارد که قسم یاد کند که فاقد 
م��ال اس��ت، در نتیجه اگر مال را پیش از موع��د اخذ کند، دیگر 
نمی تواند چنین قس��می ی��اد کند، پس نمی ت��وان او را به قبض 
ثم��ن قبل از حلول اج��ل ملزم نمود  )ش��هید ثانی، 1410، صص 

.)520 - 519
مشتری نمی تواند قبل از حلول اجل مطا لبه مبیع کند، چرا که 
فای��ده ذکر اجل در عقد منتفی می ش��ود و اگر مبیع قبل از موعد 
تس��لیم شود، قبول آن بر مش��تری واجب نیست، اعم از اینکه در 

24. مکاتبه عبارت است از عقدی که میان مولی و عبد به منظور آزادی عبد 
در مقاب��ل پرداخت عوض معلوم در زمان معین، انجام می پذیرد و در قرآن 
آُتومُه  ا َمَلَكْت �َأْیَماُنُكْ َفاَکتُِب���ومُهْ اِإْن َعِلْممُتْ ِفیِهْم َخرْیاًا َو� ی���َن َیْبَتُغوَن اْلِكَتاَب ِممذَّ ِ کریم  )َواذلذَّ
آاَتُكْ - آیه 33 سوره نور( نیز به این عقد توصیه شده است.  ِي � ِ اذلذَّ اِل اللذَّ ن مذَّ مهِّ
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امتناع خریدار علت موجهی وجود داش��ته باشد )مانند آنکه مبیع 
حیوانی است که نیازمند نگهداری بوده یا گوشت یا میوه ای است 
که خوردن آن در زمان مقرر مطلوب است25 یا مبیع نیازمند تأمین 
محلی برای نگهداری اس��ت مانند گندم( یا آنکه هیچ گونه علتی 
برای عدم قبول نداش��ته باش��د، هر چند که ممکن است متعهدی 
که قصد ایفای پیش از موعد را دارد، علتی و هدفی داشته باشد، 
مانند آنکه بخواهد برئ الذمه ش��ود ی��ا با ادای دین، مال مرهونه 
خ��ود را آزاد کند، یا با ایفای دین قبل از حلول اجل، ضامن بری 

شود  )عالمه حّلی، بی تا،صص 558 -559(.
ب(ادلۀموافقانایفایپیشازموعدتعهدات

برخی از فقها، دالیل یاد شده را مورد انتقاد قرار داده اند و امکان 
ایف��ای پیش از موعد تعهد را تأیی��د نموده اند. ادلة موافقان ایفای 
پیش از موعد تعهدات را که در حقیقت پاس��خ به مخالفان است، 

را می توان به شرح ذیل بیان نمود:
در پرداخت پیش از موعد، همان ثمن مورد توافق به متعهد له 
داده می شود نه چیز اضافه ای که مستلزم منت باشد، در ضمن اگر 
تصور شود که ثمن اضافه ای پرداخت می شود، در چنین صورتی، 
ثم��ن زیاده تح��ت مالکیت متعهدٌ له در نخواه��د آمد، مگر اینکه 
ایجاب و قبول جدیدی واقع شود، البته حقیقت امر این است که 
پرداخت پیش از موعد در محدوه همان عقد واقع می ش��ود بدون 

اینکه عقد جدیدی واقع شود )کمپانی، 1418، ص 341(.
مالکیت ب��ر عوضین، به صرف وقوع عقد حاصل می ش��ود، 
گرچه تس��لیم هر یک از عوضین، یا هر دو به اجلی موکول شده 
باش��د؛ چرا که مالکیت در عق��د مؤجل نیز انتقال می یابد و معّلق 
بر حلو ل اجل نمی باش��د،و ش��رط اجل نیز تنها جواز تصرف در 
مبی��ع را به تأخیر می اندازد  )روحانی،  1429، ص465 ؛ روحانی، 

1412، ص 422؛ کمپانی، 1418، ص 343(. 
در عق��د م��دت دار، اگر چه ثمن تا موعدی معین در دس��ت 
مش��تری اس��ت، اّما باز هم س��لطنت ثمن با فروشنده است؛ چرا 
که تنها اثر اجل، این اس��ت که فروش��نده حق مطالبه به صورت 
حال را ندارد و تعجیل مانع از این سلطنت است و نمی توان حق 
اضافی دیگری، غیر از اصل ثمن برای بایع، یعنی تعهد مش��تری 
به مراقبت و محافظت از ثمن، برای بایع در نظر گرفت  )کمپانی، 

1418، صص 341 - 342(.
در مورد اینکه شرط اجل، در ضمن عقد الزم واقع شده است 
و بنابراین با اس��قاط یکی از طرفین زایل نمی شود، می توان ایراد 
وارد گرفت که اوالً تنها مش��تری ذینفع در اجل اس��ت و بایع در 

25. یعنی موعد اجرای تعهد از نوع وحدت مطلوب است.

اجل حقی ندارد. ثانیًا در صورتی که تنها مشتری ذینفع باشد، باید 
بتواند ش��رط اجل را اسقاط کند، گرچه شرط اجل در ضمن عقد 
الزم واقع ش��ده باشد، چون اگر نتواند حق خود را اسقاط کند، با 
اقاله هم نباید قابل اس��قاط باشد. در ضمن، مستحق بودن طرف 
دیگر در اجل یعنی بایع، مانع از جواز اسقاط حق، از سوی ذینفع 
یعنی مش��تری نمی شود؛ چرا که هر ذینفعی می تواند از حق خود 

بگذرد )خویی، بی تا، ص568(. 
اجل از اوصاف ثمن یا مبیع نمی باشد و به تنهایی قابل اسقاط 
اس��ت و نباید اجل را مانند صفاتی که بر خود مبیع یا ثمن شرط 
می ش��ود، مانند س��الم بودن مبیع، به حس��اب آورد. در صورتی 
که بیع بر مبیع س��الم واقع شده باش��د، اسقاط این صفت ممکن 
نخواهد بود مگر به صورت اقاله، اّما اگر اجل به عنوان ش��رط در 
عقد واقع شده باشد، قابل اسقاط است واین قابل قیاس با صفت 

نیست  )همان، بی تا، صص 567  - 568(.
حق مطالبه با شرط اجل ساقط نمی شود، بلکه تنها اعمال آن 
به تأخیر می افتد؛ زیرا جواز مطالبه از اقس��ام حکم است نه حق، 
در نتیجه قابل اسقاط نیست  )روحانی،  1429، ص 468؛ انصاری ، 

1415، ص 214(. 
برخ��ی از فقها، قائل به وجوب قبول هس��تند و معتقدند که 
اجل��در عرف، فرصت و رخصتی برای مش��تری در جهت تأمین 
ثمن اس��ت و اگر وی بخواهد پیش از موعد آن را بپردازد، مانند 
آن است که ثمن بیشتری به بایع داده می شود و چنین امری حتی 
مطلوب تجار اس��ت و س��زاوار امتناع نیست  )اردبیلی، بی تا، ص 

.)334
هنگامی که بایع می گوید: این مبیع را به فالن مدت می فروشم، 
معنای ذکر چنین موعدی آن است که محدوده موسع زمانی برای 
ادای ثمن در نظر گرفته ش��ده اس��ت و در حقیقت، نهایت زمان 
اجرای تعهد مشخص شده است و به معنای مضیق ساختن موعد 
نیس��ت و مشتری می تواند ثمن را در اول وقت یا در خود موعد 
اداء نماید، مگر اینکه ظاهر شود که ایفای پیش از موعد، موجب 

ضرر بایع است  )همان، بی تا، ص 334(.
آنچه اجل افاده می کند، عدم وجوب پرداخت پیش از موعد 
اس��ت، ولی در موردی که متعهد بخواهد پیش از موعد ادا کند، 
ع��دم وجوب قبول فایده ای ندارد، چرا ک��ه وقتی ذینفع، از اجل 
چشم پوش��ی می کند، عقاًل ونقاًل اخذ آن بر صاحب دین واجب 

است  )همان، بی تا، ص 334(.
به نظر برخی اگر مکاتب، مریض بوده و وصیتی نموده باشد 
ی��ا اقرار بر دین کند، بر مولی واجب اس��ت که پرداخت پیش از 
موع��د را بپذیرد، چرا که در صورت امتناع مولی، اقرار و وصیت 
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عبد باطل خواهد شد  )جمعی از پژوهشگران، 1417، ص 484 (.

2-4-فقهعامه
در فقه اهل سنت، نظریات مختلفی راجع به اجرای پیش از موعد 
تعهدات بیان ش��ده است که در مذاهب مختلف مورد اشاره قرار 

می گیرد.
الف(مذهبشافعی

به عقیده برخی، چنانچه فروش��نده بخواهد مبیع را پیش از موعد 
تس��لیم کند، مش��تری در صورت برخ��ورداری از منفعت موّجه 
می تواند از قبول آن امتناع نماید، گرچه فروشنده نفعی در تعجیل 
داش��ته باش��د. مانند موردی که مبیع، در بیع سلم حیوان باشد و 
تا موعد مق��رر در عقد نیاز به علوفه پیدا کند، یا مبیع از مواردی 
باشد که دچار تغییر می شود، مانند غذا و میوه، یا احتمال سرقت 
مبیع موجود باش��د، مانند اینکه مش��تری در ش��هری غیر از شهر 
خویش باش��د، و یا مبیع مقدار زیادی پنبه اس��ت که جهت حفظ 
و نگه��داری، نیاز به انبار دارد، ک��ه در چنین مواردی قبول پیش 
از موعد بر مش��تری واجب نیست.در غیر این موارد، اگر مشتری 
دلیل موّجهی بر رد نداشته نباشد، ولی برای بایع غرض و هدفی 
صحیح تصور ش��ود، مانند اینک��ه بخواهد با ادای دین، فک رهن 
کند یا ضامن او بری ش��ود، مش��تری بر قبول آن اجبار می ش��ود 
 )الش��ربینی، 1377، ص 116؛ الرافعی، بی ت��ا، صص 331 - 332؛ 

شافعی، 1403، ص 139(.
اّم��ا اگر مبیع، غیر جاندار مانند طال، نقره، مس، لباس، چوب 
و سنگ باش��د و بایع بخواهد پیش از موعد تسلیم کند، خریدار 
اجبار می شود، برخالف خوردنی ها و آشامیدنی ها که امکان اجبار 
ب��ر قبول پیش از موعد وجود ندارد. همچنین اگر مورد تس��لیم، 
دره��م و دینار باش��د و متعهٌدله، مکان امنی ب��رای محافظت از 
آن نداشته باش��د، امکان اجبار وجود ندارد  )شافعی، 1403، ص 

.)139
در وضعی��ت دیگری که فروش��نده احتمال می دهد به جهت 
نایاب شدن مبیع، امکان تسلیم آن در موعد پیش بینی شده وجود 
ندارد، بنا بر قولی اظهار عقیده شده است که قبول پیش از موعد 

بر خریدار واجب است )الشربینی، 1377، ص 116(. 
در عقد مکاتبه، که مدت معینی برای ادای مال از س��وی عبد 
پیش بینی ش��ده اس��ت، هر گاه برده بخواهد پی��ش از موعد ادای 
دی��ن کند و خود را آزاد س��ازد، مولی بر اخذ آن اجبار می ش��ود  
)الش��ربینی، 1377، ص 116؛ الرافعی، بی ت��ا، صص 331 - 332؛ 

شافعی، 1403، ص 139(.
همچنین بیان شده اس��ت که اگر مدیون بخواهد، ثمن را در 

موعدی غیر از زمان مقرر بپردازد که از غارت و س��رقت در امان 
باشد، مش��تری به اخذ آن اجبار خواهد شد. در غیر این صورت 
اجباری در کار نخواهد بود  )مجلس عالی شئون اسالمی، 1410، 

ص 43(.
ب(مذهبمالکی

اگ��ر مقترض بخواهد ک��ه مال القرض را قب��ل از حلول اجل ادا 
نمای��د، مقرض به قبول آن ملزم می ش��ود؛ زیرا اجل حق مدیون 
اس��ت و فرقی نمی کند که موضوع قرض عین )مال مثلی( یا غیر 
عین )وجه نقد( باش��د. اّما در خصوص غیر عین، مانند وجه نقد 
چنانچه ادای پیش از موعد آن موجب س��ختی و ش��ّدت مقرض 

شود، او ملزم به قبول آن نخواهد بود.
چنانچه مال القرض عین باش��د و مقترض بخواهد که پیش از 
موعد ادا کند، اگر کم وزن باشد، مقرض به قبول آن ملزم می شود. 
اّما اگر خوف س��رقت آن باشد، یا حمل آن موجب مشّقت باشد، 
مقرض ملزم به قبول آن نیس��ت  )موسوعة  الفقه  االسالمی، بی تا، 

صص 42 - 43؛ الدسوقی، بی تا، ص 227(.
ج(مذهبحنفی

در صورت��ی که مدیون بگوید: اج��ل را باطل کردم، یا ترک اجل 
کردم، دین حال خواهد ش��د و زمانی که دی��ن را پیش از موعد 
می پ��ردازد، طلبکار مس��تحق اس��ت که دین را اخ��ذ نماید و در 
صورتی که در مبیع عیبی باش��د، طلبکار می تواند آن را رد کند تا 

در خود موعد تسلیم کند  )ابن عابدین، 1415، ص 282(.
بنا بر قولی، زمانی که مدیون دین را به صورت پیش از موعد 
می پ��ردازد، قبول آن بر داین واجب اس��ت، مگر آنکه اخذ آن به 
ص��ورت پیش از موعد، برای وی ضرری در پی داش��ته باش��د، 
مث��اًل اینکه مدیون دین را در ش��هری غیراز ش��هر داین بپردازد. 
در ای��ن صورت، طلبکار بر اخذ ثمن ب��ه صورت پیش از موعد 
اجبار نمی شود؛ چرا که احتمال سرقت وجود دارد )موسوعه  الفقه 

 االسالمی، بی تا، ص 42(.
د(مذهبحنبلی

در صورتی که مبیع پیش از موعد تسلیم  شود، در وجوب یا عدم 
وجوب، یا در جواز اس��قاط و یا عدم اسقاط اجل باید به تفصیل 

قائل شد.
در صورتی که مبیع، از مواردی باشد که در طول زمان، دچار 
تغییر می ش��ود، مانند: میوه و خوردنی ها یا از جمله اموالی است 
ک��ه قیمت آن با گذر زمان متغیر اس��ت، مانن��د: حبوبات، یا اگر 
مبی��ع حیوان بوده و تا موعد مقرر در عقد نیاز به علوفه دارد، در 
چنین حاالتی مش��تری بر اخذ مبیع اجبار نمی شود؛ زیرا در میوه 
و خوردنیها هدف اس��تفاده در همان موعد مقرر است و چنانچه 
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پیش از موعد تس��لیم ش��ود، در موعدی که استفاده آن مد نظر و 
مطلوب خریدار بوده، فاسد می شوند و یا تهیه علوفه برای حیوان 
و انبار برای پنبه ضررهایی هس��تند که با قبول پیش از موعد، بر 

مشتری وارد می شود. 
اما چنانچه مبیع طال، نقره، مس و آهن باش��د که دچار تغییر 
نمی شود، یا از جمله اموالی است که قیمت آن در نوسان و متغیر 
نیس��ت، مانند: عس��ل و زیتون، یا مبیع حیوانی نیست که نیاز به 
هزینه و علوفه داش��ته باش��د، یا مبیع مالی اس��ت که نیاز به انبار 
ن��دارد، در چنین م��واردی اخذ مبیع، پیش از موعد بر مش��تری 
واجب اس��ت و سزاوار امتناع نیست  )ابن قدامه، بی تا، ص 346؛ 
عبدالرحمن بن قدامه، بی تا، ص 331؛ البهوتی، 1418،  ص 352(. 

5-نتیجهگیری
با آنکه متعهد، به اجرای پیش از موعد عقد ملزم نیس��ت، اّما هر 
گاه بخواه��د چنین اقدامی انجام دهد، نمی توان حقی مطلق برای 
وی در نظر گرفت. به اس��تناد اینکه هر مش��روط لهی اختیار دارد 
از ش��رط ص��رف نظر کند، می ت��وان به او اج��ازه داد تا پیش از 
موعد مقرر، نسبت به ایفای تعهد خود اقدام کند، چرا که احتمال 
دارد اج��رای پیش از موعد عقد، هزینه و یا زحمتی اضافی برای 

متعهدٌ له در پی داشته باشد و موجب خسارت شود. 
البته بررس��ی ام��کان ایفای پی��ش از موعد تعه��دات، ویژه 
قراردادهایی اس��ت ک��ه موعد آن از نوع تعدد مطلوب اس��ت نه 
وح��دت مطلوب، زیرا بدیهی اس��ت که در تعه��دات با وحدت 

مطلوب، اجرای مقدم و مؤخر متصور نیست.
با اینکه در برخی از قوانین مدنی، اجل به نفع متعهد در نظر 
گرفته شده است، اّما مطالعات تطبیقی نشان می دهد که در برخی 
دیگر از کشورها، طرفین عقد، هر دو ذینفع اجل هستند. بنابراین، 
اجرای پیش از موعد، تنها به اراده متعهد وابسته نیست و موافقت 
متعهدٌ له نیز الزم است، تا جایی که کنوانسیون بیع بین المللی کاال، 
تسلیم پیش از موعد مبیع را در ذیل عنوان » نقض قرارداد « مورد 
توجه قرار داده است. البته در تعهدات پولی باید به تفکیک قائل 
شد، زیرا تصور ضرر در اجرای پیش از موعد تعهدات پولی، جز 

در موارد استثنایی ممکن نیست.
مطالعه اس��ناد بین المللی نش��ان می دهد که متعهد در اجرای 
پیش از موعد عقد، آزادی عمل ندارد و متعهٌدله می تواند از قبول 
اج��رای پیش از موعد خ��ودداری نماید، مگر اینک��ه امتناع وی، 
با اصل حس��ن نیت تلقی مغایر ش��ود و یا آنکه زحمت و هزینه 

اضافی برای متعهد له وجود نداشته باشد. 

علیرغ��م نظریات گوناگون��ی که در فقه امامیّه مطرح ش��ده 
اس��ت، نظر مشهور میان فقها که ناظر بر عدم وجوب قبول ایفای 
پیش از موعد است، منطقی به نظر می رسد. از این جهت، با اسناد 
بین المللی هماهنگی دارد، اّما باید اس��تثنائات قاعده در فقه امامیّه 
م��ورد توجه قرار گیرد و همچنانک��ه در ادله موافقان ایفای پیش 
از موع��د تعهدات بیان ش��د، در مواردی می ت��وان با اثبات اینکه 
موعد تنها به نفع متعهد اس��ت، قائل به وجوب قبول ایفای پیش 

از موعد تعهد شد.
نظری��ات مطروحه در می��ان فقهای عاّمه ک��ه عمومًا ناظر به 
ام��کان رد ایفای پیش از موعد در صورت داش��تن منفعت موجه 
از س��وی متعهدٌ له است، نشانگر نوعی هماهنگی میان اسناد مورد 

اشاره و برخی از نظریات  فقهی است.
بدیهی است هر گاه اجرای پیش از موعد عقد، تحت شرایط 
مق��رر )با رضای��ت متعهٌدله در مواردی که ایف��ای پیش از موعد 
موج��ب زحمت و هزینه اضافی اس��ت یا آنکه از اس��اس امکان 
ایف��ای پیش از موع��د، به دلیل ماهیت تعهد فراهم اس��ت، مانند 
تعه��دات پولی( صورت پذیرد، چنی��ن ایفایی موجب برائت ذمه 

متعهد خواهد بود.
مطالعه حاضر نش��ان می دهد که خالء قانونی موجود در این 
زمین��ه می تواند با مد نظر قرار دادن نظریات مهم و قابل اس��تناد 
فقه��ی پر ش��ود. در نتیجه دادگاهای ایران، بر اس��اس اصل 167 
قانون اساسی امکان استناد به نظریات مطروحه را خواهند داشت. 
از سوی دیگر، اسناد بین المللی مورد مطالعه می تواند مبنای خوبی 

برای قانون گذاری آتی باشد.
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