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چکیده
بحران مالی بنا به دالیل سیاسی و اقتصادی همیشه تهدیدی برای بنگاههای اقتصادی بوده و
قانونگذار نیز با ابزارهای قانونی درصدد مقابله با این تهدیدها برآمده است تا جامعه از
مزایای بنگاههای اقتصادی محروم نشود .در صورت وقوع بحران مالی و حکومت مقررات
ورشکستگی پرسش این است که این قواعد حقوقی تاچه اندازه میتواند مانع فروپاشی بنگاه
اقتصادی شود؟
درپاسخ به پر سش یادشده به بررسی حقوق آمریکا و ایران پرداخته شد .در آمریکا به
عنوان کشوری با نظام اقتصادی سرمایه داری هدف اصلی قانونگذار حمایت از ورشکسته و
احیای بنگاه اقتصادی است که این هدف در نهاد تصفیه و بازسازی مورد توجه ویژه بوده
است که در این راستا سعی شده است در مرحله قبل از اجرای تصفیه و بازسازی نیز بنگاه
تعطیل نشود .در حقوق ایران پس از ورود بنگاه اقتصادی در نهاد ورشکستگی امکان احیا با
شرایط موجود بسیار ضعیف است.

* نویسنده مسؤول مقاله:
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نقش حقوق ورشکستگی در احیای بنگاههای اقتصادی

واژگان کلیدی :ورشکستگی ،بنگاه اقتصادی ،بازسازی ،قرارداد ارفاقی ،اداره موقت ،تصفیه.

 .1مقدمه
بنگاه اقتصادی مجموعه منابعی (شامل منبع انسانی ،دانش فنی ،ابزار تولید و  )...است
که به منظور کسب سود در ارائه خدمت و یا عرضه کاال بهکار گرفته میشود؛
بنابراین بنگاه اقتصادی شامل فعالیتهای اقتصادی مختلف از جمله کسب و کارهای
کوچک و شرکتهای تجاری میشود .این بنگاهها نقش اساسی در پویایی اقتصاد هر
جامعهای ایفا میکنند؛ بهگونهایی که رونق اقتصادی هر اقتصادی پیوندی ناگسستنی
با توسعه بنگاههای اقتصادی آن دارد .اهمیت این بازیگران اقتصادی در تولید و
گردش ثروت ،ایجاد اشتغال ،تأمین نیازهای مصرفکنندگان و ارائه خدمات گوناگون
است .از دیگرسو نوع فعالیت بنگاههای اقتصادی ،با توجه به قانون تجارت 1911
تجاری است؛ فعالیتی که خطر (خطر) شکست همراه همیشگی آن است .اگر نتیجه
بحران مالی برای بنگاه انحالل آن باشد ،جامعه برخوردار از منافع آن بنگاه نیز
متضرر خواهد شد .از این رو حقوق ورشکستگی که سازوکار اصلی در حلوفصل
بحران مالی بنگاههای اقتصادی است ،باید در حفظ این فعاالن تجاری نقشی اساسی
بازی کند.
تنظیم کنندگان راهنمای قانونگذاری آنسیترال در ورشکستگی با توجه به اینکه
شخصی که در فعالیت تجاری شکست خورده ،شخصی باتجربه است ،بر این باور
هستند که نظام ورشکستگی نه تنها باید به مدیریت این بحران بپردازد؛ بلکه به تسهیل
شروعی دوباره برای بدهکار ورشکسته ،با راهکار پاکسازی موقعیت مالی وی و
برداشتن گامی برای کاهش ننگ ناشی از شکست ،به جای تنبیه وی برآیند ( Uncitral,

 .)2005, p. 281حمایت از بستانکاران که در گذشته محور اصلی مقررات ورشکستگی
بود ،در حال حاضر یکی از اهداف حقوق ورشکستگی است و در برخی از نظامهای
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حقوقی نجات بدهکار ورشکسته و احیاء و تجدید قوای اقتصادی وی و بازگشت به
روند زندگی عادی و اعاده توان معیشتی نیز از اهداف مهم حقوق ورشکستگی است
(عبدیپور ،1932 ،ص  .)05-03در این راستا راهنمای قانونگذاری آنسیترال در
ورشکستگی یکی از اهداف حقوق ورشکستگی را ایجاد ثبات و رشد اقتصادی اعالم و
اضافه میکند که حقوق ورشکستگی باید تجارتهای قابل رشد را احیا و در مقابل،
تجارتهای شکست خورده را منتقل کند ( .)Uncitral, 2005, p.10این هدف عالوه بر
طرفین به نفع عموم نیز میباشد .در این رابطه آمده است« :این مصلحت گاهی دایره-
اش محدود می گردد به کارکنان و مستخدمین تجارت  ...که آنان بیکار نشوند.
همچنین ممکن است مصلحت بزرگتری مطمح نظر باشد ،مانند آنکه تاجر ورشکسته
خدماتی ارائه می داده که برای مردم یک منطقه حیاتی است و قطع این خدمات موجب
ضرر غیرقابل جبران میشود» (سماواتی ،1930 ،ص.)903
در این جستار با نگاهی مقایسهایی درصدد پاسخ به این پرسش برمیآییم که
حقوق ورشکستگی میتواند چه نقشی در حفظ حیات بنگاههای اقتصادی ایفا کند؟ در
پاسخ به این پرسش با توجه به اینکه احیای بنگاه باید در نهادهای قرارداد ارفاقی
(بازسازی در آمریکا) ،اداره موقت و تصفیه صورت گیرد ،به بررسی این نهادها از
منظر امکان احیای بنگاه اقتصادی ،پرداخته میشود .در این راستا به حقوق آمریکا به
عنوان ح قوقی پیشرو در حقوق ورشکستگی و حقوق ایران میپردازیم تا شاید بتوان
در کارآمدی قواعد حقوقی ورشکستگی ایران ،راهی فراروی قانونگذار قرار داد.

 .2بازسازی و قرارداد ارفاقی
نهاد بازسازی در حقوق آمریکا و قرارداد ارفاقی در حقوق ایران نهادهای موازی هم
هستند .در مقایسه این دو نهاد آمده است« :از جهت ماهیت حقوقی ،شرایط شکلی و
ماهوی انعقاد ،اوصاف عقدی ،آثار آن نسبت به طلبکاران ،اشخاص ثالث و تاجر
ورشکسته یا بدهکار و موارد محو و انحالل اشتراکات فراوانی وجود دارد» (قنواتی و
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کهنمویی ،1913 ،ص  .)131-135فلسفه تأسیس نهاد بازسازی در حقوق آمریکا و
قرارداد ارفاقی در حقوق ایران نیز یکسان است .در واقع در بازسازی و قرارداد
ارفاقی قانونگذار درصدد احیای فعالیت واحد تجاری بحران زده است؛ البته قواعد
حقوقی حاکم بر دو تأسیس پیشگفته تفاوت زیادی با یکدیگر دارد؛ از این رو در این
قسمت به بررسی این دو نهاد حقوقی در حقوق آمریکا و ایران میپردازیم.
 .1-2آمریکا :بازسازی
بازسازی 1آیینی برای حل بحران بنگاه اقتصادی است تا بدینوسیله واحد اقتصادی
یادشده و نیز ارزش آن به عنوان یک واحد تجاری فعال  2حفظ شود ( & Mann

.)Barry, 2011, p.834
برطبق نظریه «معامالت بستانکاران» 9توماس جکسون ،بازسازی جایگزینی برای
نهاد تصفیه است .در توجیه نهاد بازسازی آمده است که قیمت بازار گاهی اوقات
خوب عمل نمی کند و بسیاری از اوقات ارزش فروش کسب و کار ورشکسته (فروش
بنگاه ورشکسته به عنوان واحد تجاری فعال) به شخص ثالث کمتر از ارزشی است که
مدعیان موجود (طلبکاران) برای آن قائل هستند .در بیانی دیگر ،اصوالً ارزش
بازسازی بیش از ارزش تصفیه است .دلیل نتیجه پیش گفته این است که اساس ًا
خریدارانی که به عنوان ثالث اقدام میکنند اطالعات درست و بهموقع در مورد
وضعیت و چشم انداز آینده کسب و کارِ ورشکسته ندارند و یا جستجو برای این
اطالعات و همچنین آموزش خریداران ثالث هزینه زیادی را به دنبال دارد .در این
موقعیت نهاد بازسازی این امکان را برای طلبکاران فراهم میآورد که بیشینهسازی
ارزش اموال ورشکسته را محقق کنند .الزم به ذکر است که تفاوت بین بازسازی و

1. Reorganization
2. going concern
9. creditor’s bargain theory
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تصفیه در کنارهم بودن اموال نیست؛ زیرا در وضعیت تصفیه نیز برای فروش به
ثالث می توان اموال را یکجا نگه داشت .تفاوت این دو نهاد در خریداران است .در نهاد
تصفیه اساساً خریدار اموال ،شخص ثالث است؛ اما در نهاد بازسازی اموال تحت
عنوان «واحد تجاری فعال» به طلبکاران فروخته میشود؛ زیرا فروش به آنها با
ارزش تر از فروش به اشخاص ثالث است .بنابراین نهاد بازسازی باعث به حداکثر
رساندن ارزش اموال ورشکسته میشود ( .)Clark, 1346, p.1250-1254الزم به ذکر
است که در اینجا فروش اموال به طلبکاران ،برخالف فروش آن به اشخاص ثالث
واقعی نیست ،بلکه فرض ی است؛ زیرا در این فرض اموال در اختیار ورشکسته قرار
میگیرد تا به فعالیت خود ادامه دهد.
با توجه به مقدمه پیش گفته ،نهاد بازسازی را در حقوق آمریکا باید تمهیدی برای
نجات بنگاه بحران زده دانست .اموال بدهکار در اختیار او قرار میگیرد تا به تجارت
ادامه داده و در عین حال که دیون خود را پرداخت میکند ،تجارت وی نیز احیاء شود.
حفظ تجارت به مفهوم حفظ اشتغال ،گردش و تولید ثروت است.
به رغم کارآمدی نهاد حقوقی بازسازی ،نباید اینگونه پنداشته شود که این نهاد از
کارآمدی ذاتی برخوردار است ،بلکه در فرضی که استمرار فعالیت سودی در پی
نداشته باشد ،نمی توان بازسازی را تجویز کرد .در مقابل اگر استمرار تجارت
سودآور باشد ،ادامه آن کارآمد است و منافع گروههای مختلف را تأمین میکند .به
همین جهت راهنمای قانونگذاری آنسیترال احیای تجارتهای قابل احیا را توصیه
کرده است ( .)Uncitral, 2005, p.10در فرض کارآمد بودن بازسازی نیز اساس ًا
سرنوشت آن به خواست طلبکاران واگذار شده است و ممکن است با مخالفت
طلبکاران مواجه شود .این مسأله برآیند مطلوبی نخواهد داشت؛ زیرا اساساً طلبکاران
به ورشکسته اعتماد نمی کنند .برای حل این مشکل در قانون ورشکستگی آمریکا
تمهیدی تحت عنوان « »cram-downاندیشیده شد ،بدین توضیح که با تصویب طرح
بازسازی در یکی از دستهها ،دادگاه میتواند آن را بر سایر طلبکاران تحمیل کند
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(.)1129(b) USC

فایده تمهید یادشده افزایش امکان موفقیت بازسازی است .بدین توضیح که هرچه
اموالی که برای ادامه فعالیت در تصرف ورشکسته قرار میگیرد از ارزش بیشتری
برخوردار باشد ،امر تجارت امکانپذیرتر خواهد بود و بر امکان موفقیت تاجر نیز
افزوده خواهد شد .در بیانی دیگر میتوان گفت که میزان اعتبار مالی تاجر بر میزان
موفقیت وی اثر مستقیم دارد .بنابراین با تحمیل طرح بازسازی به طلبکاران مخالف،
قانونگذار زمینه را برای احیای ورشکسته فراهم میکند .این ویژگی از عوامل
کارآمدی نهاد بازسازی در حقوق آمریکاست.
فرض کنید بستانکاران درصدد توافق با طلبکاران باوثیقه برمیآیند ،در اینجا می-
توانیم به این پرسش بازگردیم که آیا طلبکاران با وثیقه باید توافق کنند که ملزم به
رعایت آیین وصولی هستند؟ اگر مزیتهای آیین وصولی جمعی در ورشکستگی را
شامل :الف) کاهش هزینههای راهبردی ،1ب) حداکثر کردن مجموع ارزش اموال
موجود ورشکسته 2و ج) کارآمدی اداری 9بدانیم ،همه طلبکاران باوثیقه به طور
مستقیم در مزیتهای آیین وصولی شامل «کاهش هزینههای راهبردی» یا «افزایش
ارزش دارایی» ذینفع نیستند .افزون بر آن طلبکاران باوثیقه تمایل کمتری به پذیرش
«کارامدی ادارای» به عنوان دلیلی برای حمایت از آیین وصولی دارند؛ زیرا حداقل
برخی از مشکالت اداری -نظیر در دسترس بودن دارایی -برای آنان وجود ندارد .در
مقابل طلبکاران بدون وثیقه چندین دلیل برای پذیرش آیین وصولی دارند .مهمترین
دلیل «افزایش مجموع ارزش دارایی» است .اگر طلبکار باوثیقه بتواند مال مرهونه را از
دارایی بدهکار حذف کند و خارج از آیین وصولی قرار دهد این مزیت از بین میرود
یا کاهش می یابد .بستانکاران بدون وثیقه باید چیزی به طلبکار باوثیقه پرداخت نمایند
1. Reduction of strategic costs
2. Increased aggregate pool of assets
9. Administrative efficiencies
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تا به آیین وصولی ملحق شود ( .)Jackson, 1996, p.44این وضعیت بر اساس
کارآمدی پارتویی توجیه می شود؛ زیرا ضرر طلبکار باوثیقه توسط طلبکاران عادی
واقعاً جبران میشود و در مقابل وضعیت طلبکاران عادی بهبود مییابد ،یعنی برنده
پس از جبران خسارت همچنان برنده باقی میماند.
کارلسون در نقد تحمیل بازسازی بر طلبکاران باوثیقه در بیانی کنایه آمیز

درخصوص نظریه معامله بستانکارانِ توماس جکسون بیان میدارد« :نه تنها
طلبکاران باید برای برابری توافق کنند ،اگر جکسون از آنان بخواهد ،باید برای
نابرابری نیز توافق کنند» ( .)Gray, 1987, p.1346به نظر میرسد این بیان به توافق
طلبکار با وثیقه با برابری در نظریه جکسون برمیگردد .گرچه طلبکار باوثیقه اساس ًا
تمایلی برای برابری با سایر طلبکاران ندارد ،اما درواقع جکسون در این فرض به
مقنن یادآور می شود که اگر مال مورد وثیقه در نهاد بازسازی در اختیار ورشکسته
قرار گیرد ،با افزایش اعتبار ورشکسته ،امکان موفقیت بازسازی نیز افزایش مییابد؛
بنابراین قانونگذار باید طلبکار باوثیقه را با سایر طلبکاران برابر سازد .به همین دلیل
است که کارلسون مینویسد :در نظریه جکسون برای اینکه نفع طلبکاران حداکثر شود
باید با هر چیزی توافق شود ( .)Gray, 1987, p.1355در واقع در نظریه جکسون در
جاییکه مداخله در ورشکستگی به هدف بیشینهسازی ثروت منتهی شود ،قانون
ورشکستگی باید جانبدارانه عمل کند نه بیطرفانه؛ البته این دیدگاه در قانون ایاالت
متحده آمریکا پذیرفتهشده است (.)1129(b) USC

 .2-2ایران؛ قرارداد ارفاقی
قرارداد ارفاقی عقدی تشریفاتی است بین ورشکسته و طلبکاران مبنی بر اذنِ تصرف
در اموال برای اقدام به فعالیت تجارتی به منظور ادای دین .اثر قرارداد یادشده این
است که تاجر ورشکسته میتواند بدون اعاده اعتبار در اموال تصرف کند و فرصت
دوباره برای تجارت بیابد.
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قانونگذار قواعدی را در جهت افزایش امکان موفقیت این تأسیس حقوقی پیشبینی
کرده است .در صورتیکه ورشکسته مجدداً ورشکست شود ،طلبکاران جدید به همراه
طلبکاران قدیم وارد غرما میشوند (ماده  059ق.ت ).که این حکم در تمایل اشخاص
ثالث به معامله با ورشکسته مؤثر است .همچنین ماده  313مقرر میدارد...« :
طلبکارهائی که جزو اکثریت نبوده وقرارداد را هم امضاء نکردهاند میتوانند سهم خود
را موافق آنچه از دارائی تاجر به طلبکارها میرسد دریافت نمایند؛ لیکن حق ندارند
درآتیه ازدارائی تاجر ورشکسته بقیه طلب خود را مطالبه کنند مگرپس از تأدیه تمام
طلب کسانی که در قرارداد ارفاقی شرکت داشته یا آن را در ظرف ده روز مزبور
امضاء نمودهاند» .این نیز تمهیدی است برای ترغیب طلبکاران به ورود در این
قرارداد .واضح است که مجموع مقررات راجع به قرارداد ارفاقی ،در راستای حمایت
از ورشکسته است اما همیشه به این هدف منتهی نمیشود.
اساساً در صورتیکه برآمد قرارداد ارفاقی با توجه به وضعیت مالی بدهکار ،تأدیه
سهم بیشتری از دیون باشد ،باید با استقبال طلبکاران مواجه شود .حال اگر تجارت
بدهکار سودآور باشد ،این رغبت باید دوچندان شود .با وجود این مقدمه ،بنا به
دالیلی ممکن است طلبکاران ورود در نهاد تصفیه را به اعطای این فرصت ترجیح
دهند .از جمله دالیل میتواند بیاعتمادی نسبت به بدهکار و در نتیجه رضایت به
حداقل وصولی باشد .چنین نگرشی در فرهنگ ایرانی سابقه دارد که ریشه آن را می-
توان در ضرب المثلها یافت؛ زیرا ضربالمثلها با نیازها و زندگی روزمره پیوند
خورده است .ضرب المثلهای «سیلی نقد به از حلوای نسیه» و «کاچی به از هیچی»
دقیاً بیانگر چنین نگرشی در جامعه ایرانی است .البته این نگرش چندان بیمبنا نیست؛
زیرا طلبکاران با کسی وارد قرارداد می شوند که با همان تجارت سودده ،وارد بحران
مالی شده است .بدینسان بیاعتمادی نسبت به وی بر این امکان سایه افکنده و ممکن
است طلبکاران ،ارفاق به وی را مصداق «وعده سر خرمن» بدانند .گفتنی است
خطرگریز بودن طلبکاران نیز میتواند منتهی به چنین نتیجهای شود.
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اساساً طلبکارانی نظیر بانکها و شرکتهای بیمه سعی در وصول مطالبات خود در
اسرع وقت دارند؛ زیرا با توجه به خسارت تأخیری که بر طلبکاران تحمیل خواهد شد،
اصوالً میزان وصولی آنان در ابتدای ورشکستگی از آنچه که آنان مدتها بعد ،با
اجرای مقررات بازسازی (یا قرارداد ارفاقی) وصول میکنند از ارزش اسمی 1بیشتری
برخوردار است؛ بنابراین سعی طلبکاران یاد شده برای قرار گرفتن ورشکسته در
آیین تصفیه متمرکز میشود .در مقابل طلبکاران تاجر نفع بیشتری در استمرار حیات
اقتصادی ورشکسته دارند ،مخصوصاً اگر بدهکار از مشتریان یا تأمینکنندگان آنان
باشد؛ بنابراین تمایل آنان بر اجرای مقررات بازسازی (یا قرارداد ارفاقی) است
).(Schwarcz, 1987, p.81

با توجه به آنچه که بیان شد در تحقق قرارداد ارفاقی سه حالت متصور است:
الف) قرارداد ارفاقی در صورت انعقاد به ضرر طلبکاران و جامعه و حتی بدهکار
خواهد بود؛ در این صورت تصفیه ترجیح دارد و انعقاد قرارداد کارآمد نیست.
ب) طلبکاران انعقاد قرارداد ارفاقی را به نفع خود پیشبینی میکنند و وارد این
قرارداد میشوند .این حالت اصوالً به نفع طلبکار ،بدهکار و جامعه است.
ج) طلبکاران با وجود شرایط مساع ِد انعقاد قرارداد ،سهم اندک خود از اموال
موجود را ترجیح میدهند و وارد این قرارداد نمیشوند .در این حالت ورود در نهاد
تصفیه کارآمد نیست؛ زیرا طلبکاران به سهم اندکی از قرارداد دست مییابند ،بنابراین
متضرر میشوند .بدهکا ر بدین دلیل که اموالش بین طلبکاران تقسیم شده است،
فرصت احیای مجدد را از دست میدهد و تجارت وی از بین میرود .جامعه نیز از
آنجاییکه تاجر باتجربهای را از دست داده است و ناتوانی نیازمندِ حمایت ،بدان اضافه
شده ،متضرر شده است .حال اگر آن تاجر کارمندانی را در استخدام خود داشت ،باید
بحران بیکاری کارمندان اخراج شده و آثاری که بر خانواده آنان برجای میگذارد را
به موارد پیشگفته افزود.
1. face-value
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بنابراین ،ضرورت مدیریت کارآمد قانونگذار در حالت سوم آشکار است .راهی که
برای حل این مشکل میتوان ارائه داد ،دخالت در قرارداد ارفاقی در راستای حمایت-
گرایی است؛ بدین توضیح که در صورت کارآمد بودن تحقق نهاد پیشگفته قانونگذار
انعقاد قرارداد ارفاقی را بر طلبکاران تحمیل کند .این در حالی است که برخی
حقوقدانان به درستی حقوق ورشکستگی ایران را بیاعتنا به اقدامات پیشگیرانه و
طلبکار محور میخوانند و معتقداند که تنها راه حفظ بنگاههای اقتصادی ورشکسته در
قانون تجارت  1911انعقاد قرارداد ارفاقی میان طلبکار و ورشکسته است که مانند هر
قرارداد دیگری محصول تراضی طرفین بر موضوع معین است که تعدد طلبکاران و
کفایت اراده اکثریت آنان ،فرآیند تحقق تراضی در قرارداد ارفاقی را مشکل و پیچیده
میکند (کاویانی ،1931 ،ص  03و  .)30-33امروزه در بسیاری از کشورهای پیشرفته
دنیا کنترل بر قرارداد ارفاقی از انحصار طلبکاران خارج و تا حدود زیادی به مراجع
حرفهای و بیطرف منصوب از سوی دادگاه واگذار شده است( 1رحمانی ،1939 ،ص
 .)101الزم به ذکر است که در اجرای این دیدگاه قانونگذار با رویکرد پاترنالیستی

2

 .1در الیحه تجارت  1913اینگونه عمل شده بود .بدین توضیح که اگر بدهکار مشمول بازسازی شناسایی میشد،
طرح بازسازی را به هیأت تشخیص ارائه میکرد و این هیأت میتوانست طرح را تصویب و برای اجرا ابالغ میی-
کرد .در این راستا ماده  190مقرر میکرد« :تاجری که توانایی پرداخت دییون خیود را نیدارد ولیی بیه تشیخیص
سازمان بازسازی قادر به ادامه فعالیت تجارتی است مشمول بازسازی قرار میگیرد» .همچنین بیه موجیب میاده
 « :132تاجری که هیأت تشخیص وی را مشمول بازسازی دانسته است ،باید ظرف مدت سه میاه از تیاریخ اعیالم
هیأت ،طرح بازسازی را با نظارت کمیته ای از نمایندگان طلبکاران تهیه و برای بررسی و تصویب به هییأت ارائیه
کند .این مدت یک بار قابل تمدید است» .در نهایت به موجیب میاده « :133هییأت تشیخیص پیس از دریافیت طیرح
بازسازی و بررسی آن در مهلت مقرر ،حسب مورد یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ میکند )1 :تصویب طرح و ابالغ
آن برای اجرا؛  )2عودت طرح با اعالم موارد برای اصالح به کمیته ...؛  )9اصالح طیرح و ابیالغ آن بیرای اجیرا؛ )3
ارجاع موضوع برای اجرای مقررات ورشکستگی».
2. Paternalism:
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عمل میکند؛ «یعنی اگر به دیده مالک و مملوک به اشخاص و بنگاههای آنها ...
نگریسته شود .برابر ماده  95ق.م .هر مالک اجازه هرگونه دخل و تصرفی در اموال
خود دارد؛ بنابراین عموماً ممکن نخواهد بود که تغییری در وضع موجود پدید آید.
ایجاد تغییر و تحول مثبت در وضع کارخانه ایجاب میکند که تا حدودی تمایالت وی
نادیده انگاشته شود و در عوض اصالح کارشناسانه وضع مملوک مد نظر قرار گیرد.
در اینجا مسلماً بنگاه اقتصادی تقویت می گردد و نواقص کار آن برطرف میشود»
(صقری ،1911 ،ص .)012
عدم تحمیل قرارداد ارفاقی مخصوصاً درخصوص طلبکاران باوثیقه با توجه به
عدم تمایل آنان در قبول این قرارداد نیز از عوامل ناکارآمدی این نهاد است؛ زیرا
تاجر بخشی از سرمایه را جهت ادامه فعالیت از دست میدهد .البته در خصوص
دعوت این دسته از طلبکاران به مجمع عمومی طلبکاران جهت تصمیمگیری
درخصوص قرارداد ارفاقی بین حقوقدانان اختالف است( 1ر.ک :سیمایی صراف،
 ،1932ص .)252

 .3اداره موقت
در کنار آیین های تصفیه و قرارداد ارفاقی ،جهت ادامه فعالیت تجاری ورشکسته پس
از صدور حکم ورشکستگی ،نهادی پیشبینی شده است که هدف آن حفظ بنگاه

حمایتگرایی تحمیل محدودیتهایی بر آزادی اشخاص است تا بیشترین خیر برای وی محقق شود ( Sanders,
 .)2002, p.136دورکین در تعریفی مشابه آورده است که حمایتگرایی دخالت در آزادی اشخاص است که با
دالیلی نظیر رفاه ،خیر ،خوشبختی ،نیاز ،منفعت یا ارزش توجیه میشود (.)Ibid
 .1الیحه تجارت  31نیز در قرارداد ارفاقی پیشگیرانه از رویکرد قانون تجارت تبعیت کرده است در ماده 1590
آمده است« :قرارداد ارفاقی پیشگیرانه میان تاجر متوقف و بستانکاران او منعقد نمیشود مگر پس از تشکیل جلسه مجمع
عمومی بستانکاران و اتخاذ تصمیم مطابق مواد ([ )1523حداقل بیش از نصف بستانکاران که بیش از دوسوم طلبهای
تشخیصشده و یا بهطور موقت قبولشده را به خود اختصاص دادهاند] و ( )1595این قانون .»...
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اقتصادی ورشکسته تا انعقاد قرارداد ارفاقی و امکان خروج آن از بحران ورشکستگی
و یا تصفیه با بیشینه سازی میزان وصولی طلبکاران است؛ آیین مزبور را اداره موقت
نامیده اند .اداره موقت بر خالف قرارداد ارفاقی ،جایگزینی برای آیین تصفیه نیست؛
بلکه مقدمهای برای اجرای کارآمد نهادهای یادشده است.
 .1-3آمریکا
در حقوق آمریکا ادامه فعالیت تجاری پس از طرح درخواست ورشکستگی تا ختم آن
را باید در آیین های مختلف بررسی کرد .ذکر این نکته ضروری است که بدهکار با
طرح ورشکستگی میتواند آیینی را برای جریان ورشکستگی انتخاب کند ،بنابراین
چهار حالت مطرح میشود:
 )1درخواست ورشکستگی توسط طلبکاران یا بدهکار برای «بازسازی» مطرح می-
شود .در این حالت اصوالً مدیر ورشکستگی تعیین نمیشود و وظایف مدیر
ورشکستگی بر عهده «بدهکار متصرف» قرار میگیرد که از مهمترین وظایف وی به
موجب ماده  1152قانون ورشکستگی ادامه فعالیت تجاری است ،اما اگر مدیر
ورشکستگی تعیین شود ،به موجب ماده  1151قانون پیشگفته به درخواست هر ذی-
نفع 1می تواند تجارت بدهکار را ادامه دهد ،مگر اینکه دادگاه دستور دیگری دهد؛
بنابراین ادامه فعالیت بدهکار قاعده است و نیازی به اجازه دادگاه ندارد ( Senate
.)Report No. 95-989
2

 )2طرح درخواست ورشکستگی توسط بدهکار و برای «طرح پرداخت» موضوع

1. party in interest
2. repayment plan:
طرح بازپرداخت مختص شخص حقیقی است که درآمد منظمی دارد؛ بنابراین شرکتها و مشارکتها را دربر
نمیگیرد .شخص حقیقی که درآمد منظم دارد در صورتی میتواند برای مقررات بازپرداخت طرح درخواست کند
که دیون فاقد وثیقه وی کمتر از مبلغی ( 990355دالر) و همچنین دیون باوثیقه وی نیز کمتر از مبلغی (1515005
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فصل  19قانون ورشکستگی باشد .در این فصل گرچه با طرح درخواست بدهکار
برای ورشکستگی ،مدیر ورشکستگی تعیین میشود ،به موجب ماده  1953قانون
یادشده ،با لحاظ محدودیتهای مربوط به وظایف مدیر ورشکستگی و شرایطی که
دادگاه ممکن است برای وی تعیین کند ،بدهکار اختیار ادامه تجارت را دارد ( Senate

.)Report No. 95-989
1

 )9طرح درخواست ورشکستگی توسط خانواده کشاورزان و یا ماهیگیران باشد.
در آیین موضوع فصل  12نیز بدهکار با لحاظ محدودیتهای مربوط به وظایف مدیر
ورشکستگی و رعایت شرایطی که دادگاه تعیین میکند ،میتواند به کشاورزی یا
ماهیگیری ادامه دهد.
 )3طرح درخواست ورشکستگی توسط بدهکار یا طلبکار برای تصفیه دیون باشد.
به موجب ماده  221قانون ورشکستگی در صورتیکه ادامه فعالیت ورشکسته بهترین
منافع 2را برای «دارایی در ورشکستگی» درپی داشته باشد ،مدیر ورشکستگی با
اجازه دادگاه تجارت بدهکار را ادامه میدهد.9
همانطور که گذشت ،اداره موقت در همه آیینهای ورشکستگی پیشبینی شده
است .ادامه فعالیت تجار ی شاید بیش از هر نهاد دیگری ،هدف اقتصادی قانونگذار
یعنی حداکثرسازی ثروت را در ورشکستگی نشان میدهد .به گونهای که در مقررات
تصفیه ،نهاد یاد شده را در صورتی تجویز میکند که بیشترین منافع را برای دارایی

دالر) باشد .بنابراین بسیاری از تجارتهای کوچک نیز این شانس را دارند که مشمول مقررات بازپرداخت قرار
گیرند.
 . 1با ظهور بحران مالی برای کشاورزان ،کنگره مقرراتی را برای مدیریت بحران مالی آنان در سال  1310به قانون
ورشکستگی اضافه کرد و در سال  2550این حمایت را به ماهیگیران نیز گسترش داد .آیین درخواست
ورشکستگی تحت مقررات خانواده کشاورزان و ماهیگیران (مواد  1251-1251قانون ورشکستگی) شباهت زیادی
با مقررات طرح بازپرداخت دارد.
2. best interest
9. authorization to operate business
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در ورشکستگی به دنبال داشته باشد .حال آنکه هدف تصفیه فروش اموال و تقسیم
آن بین طلبکاران است.
 .2-3ایران
صدور حکم ورشکستگی تا انعقاد قرارداد ارفاقی یا ختم تصفیه اموال ،مدت نسبت ًا
طوالنی زمان میبرد  .توقف فعالیت تجاری ورشکسته در این بازه زمانی منجر به
تضییع آن میشود  .بنابراین برای حفظ ارزش اموال ورشکسته و یا حداکثرسازی
ارزش آن باید تا تعیین تکلیف اموال ،فعالیت تجاری استمرار یابد .قانونگذار ایران در
ماده  052ق.ت .امکان ادامه تجارت تاجر ورشکسته را توسط طلبکاران پیشبینی
کرده است .طلبکاران برای ادامه فعالیت ورشکسته میتوانند وکیل یا عامل بگیرند یا
این مأموریت را به مدیر تصفیه بسپارند.
نکته جالب توجه در نهاد یاد شده پیروی قانونگذار از قاعده اکثریت است .به
موجب ماده  051ق.ت .تصمیم برای ادامه فعالیت تاجر ورشکسته با اکثریت سه ربع
طلبکارها عدداً و مبلغاً اتخاذ میشود .گرچه قانونگذار در قسمت اخیر ماده یاد شده
برای طلبکاران مخالف حق اعتراض درنظر گرفته ،تصمیم اکثریت را بر آنان تحمیل
کرده است .البته قانونگذار تعهدات بیش از حد دارایی تاجر در اداره موقت را بر
طلبکاران موافق تحمیل کرده است.

1

درخصوص نهاد اداره موقت در قانون اداره تصفیه نیز قاعدهگذاری شده است .به
موجب ماده  22قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب « :1911بستانکاران
میتوانند پیشنهاداتی راجع به ادامه کار بازرگانی یا حرفه مربوط به متوقف بنمایند

 .1ماده  053ق.ت .مقرر میدارد « :اگر از معامالت وکیل یاعاملی که تجارت ورشکسته را ادامه میدهد تعهداتی
حاصل شود که بیش ازحد دارائی تاجر ورشکسته است فقط طلبکارهایی که آن اجازه را دادهاند شخصاً عالوه
برحصه که در دارایی مزبور دارند به نسبت طلبشان در حدود اختیاراتی که دادهاند مسؤول تعهدات مذکوره می -
باشند».
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ولی تصمیم با اداره تصفیه است  1.»...ادامه جریان کار بازرگانی یا حرفه مربوط به
شخص متوقف ،راهکاری است که میتواند منجر به افزایش ارزش اموال ورشکسته و
به تبع آن افزایش میزان وصولی طلبکاران در فرایند تصفیه باشد ،زیرا با ادامه
تجارت امکان واگذاری و فروش تجارت و حتی شرکت بدهکار به صورت یک
مجموعه منسجم و فعال وجود دارد و از این طریق امکان حفظ روابط و شهرت
تجاری فراهم میشود اما اداره تصفیه الزامی در پذیرش پیشنهاد طلبکاران ندارد،
بنابرا ین بهتر بود برای تحقق آثار یادشده ،با درنظر گرفتن نظر طلبکاران ،مقررهای
برای الزامآور شدن آن پیشبینی شود (ورمزیار ارزانفودی ،1911 ،ص .)95-23
به نظر میرسد قانونگذار ایران به ضرورت حمایت از تاجر پی برده است؛ ولیکن
رویکرد حمایتی خود را در مقررات دیگری به منصه ظهور رسانده است« .قانون
حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانههای کشور (مصوب خرداد »)1939
بیانگر این نگرش است .ماده  1قانون یاد شده در این راستا بیان میدارد« :از تاریخ

تصویب این قانون هیأتی به نام «هیأت حمایت از صنایع»  ...برای حمایت از صنایع
داخلی و جلوگیری از تعطیل کارخانههای کشور در موارد مندرج در این قانون در
وزارت اقتصاد تشکیل میگردد» .الزم به ذکر است که جلوگیری از تعطیلی کارخانه-
ها تنها در فرض ورشکستگی کارخانه نیست .ماده  2قانون فوقالذکر در این
خصوص مقرر میدارد:

 .1در ماده  301الیحه تجارت  31آمده است « :قاضی ناظر میتواند در صورت اقتضای مصالح بستانکاران و یا
مصالح عمومی و حسب درخواست هر ذینفع یا امین اجازه دهد که کار تجارتخانه تاجر ادامه یابد .در این صورت هرگاه
اداره تجارتخانه بهوسیله امین ممکن نباشد ،امین با موافقت قاضی ناظر شخصی را برای اداره امور تجارتخانه تاجر
تعیین میکند و اجرتی برای وی معین مینماید .انتخاب تاجر متوقف برای اداره تجارتخانه مجاز است مشروط بر اینکه به
اتهام ورشکستگی به تقصیر یا تقلب تحت تعقیب نباشد .در صورت انتخاب تاجر متوقف برای اداره تجارتخانه نفقه
شخص تاجر بدل از اجرت تلقی میشود .قرار صادرشده دائر بر قبول یا رد درخواست ادامه کار تجارتخانه نزد دادگاه
اعالمکننده توقف قابل شکایت است».
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« در هر یک از موارد ذیل که منتهی به تعطیل کارخانه شود هیأت میتواند شخص
یا اشخاص طبیعی یا حقوقی را به عنوان مدیر کارخانه تعیین نمایند و شخص یا
اشخاص مزبور در دوره اداره موقت امین محسوب و دارای اختیاراتی میباشند که
از طرف هیأت تعیین میشود .الف  -در مورد توقف  -از روز صدور حکم توقف .ب
 در مورد صدور قرار تأمین .ج  -در صورت فوت یا حجر از تاریخ اعالم وزارتکار و خدمات اجتماعی در خصوص تعطیل کارخانه».
گفتنی است آثار منفی اجتماعی و اقتصادی تعطیلی واحدهای تجاری بحرانزده
مبنای این رویکرد را شکل میدهد .برخی از ویژگیهای قانون یاد شده به شرح ذیل
است:
درصورتیکه کارخانه جزئی از شرکت تجاری باشد و مشمول «اداره موقت» شود
و سپس ورشکسته اعالم شود میتوان به استناد بند «الف» ماده  ،2ماده  0و بند 1
ماده  3قانون ،کارخانه را از شرکت تجزیه و از شمول مقررات ورشکستگی خارج
کرد و آن را با نظام مدیریت قبل از ورشکستگی اداره کرد (عیسائی تفرشی،1930 ،
ص .)21
« در دوره اداره موقت هیچگونه اقدامی که موجب تعطیل کارخانه بشود بدون
موافقت هیأت حمایت از صنایع مجاز نیست» (ماده .)0
« استفاده از محصول یا درآمد نقدی کارخانه برای پرداخت دیون سابق در مورد
مطالبات کارکنان و کارگران کارخانه و همچنین در مورد مطالبات معوقه مربوط به
تهیه مواد اولیه ای که در موقع تحویل کارخانه به صورت ماده اولیه یا محصول
موجود میباشد مجاز خواهد بود» (ماده .)0

1

« .1فقهای شورای نگهبان در جلسه  22آذر  1932در اجرای اصل چهارم قانون اساسی و طبق مواد ( )13و ()21
آییننامه داخلی این شورا ،مواد فوق [ 2 ،1و  ]2را از جهاتی خالف شرع دانسته و ابطال نمودهاند .به همین دلیل،
هیأت حمایت از صنایع ،طی مکاتبهای با وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،اعالم نموده با ابالغ نظریه مذکور ،به نظر
میرسد عمالً هیأت (اعضاء) و مدیران اجرایی به شکل مزبور در قانون مورد اشاره و آییننامه ذیربط دارای
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اداره موقت موضوع قانون یادشده از نظر اهداف تاحدودی با اداره موقت موضوع
قانون تجارت و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی متفاوت است .هدف آن بیش از
آنکه حمایت از طلبکاران باشد ،حمایت از نیروی کار و تهیهکنندگان مواد اولیه است و
قانونگذار در قانون یاد شده بیشتر اهداف اجتماعی-اقتصادی کالن کشور از جمله
حفظ و حمایت از نیروی کار را مدنظر قرار داده است (ورمزیار ارزانفودی،1911 ،
ص  .) 20-23سیاست قانونگذار در اداره موقت موضوع قانون یادشده با سیاست وی
در وضع قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانهها گره خورده است .به
همین جهت است که در اداره موقت موضوع این قانون اقداماتی که منجر به تعطیلی
کارخانه شود را در ماده  0ممنوع اعالم کرده است.
 .4تصفیه
«منظور از تصفیه در واقع جمعآوری و تعیین میزان اموال ورشکسته و تقسیم دارایی
وی پس از نقدکردن آن میان طلبکاران است» (اسکینی ،1912 ،ص  .)121برخی از
نویسندگان از مقررات تصفیه به «اتانازی» 1تعبیر میکنند ؛ زیرا به موجب این مقررات
ورشکسته از تصرف در اموال کنار گذاشته و اموال وی بین بستانکاران تقسیم
میشود تا بدهکار از بدبختی رهایی یابد .در ادامه مقررات تصفیه را در مقابل
بازسازی قرار میدهد و بیان میدارد از آنجاییکه مقررات تصفیه منجر به تقسیم
اموال و به تعبیری «مرگ» ورشکسته خواهد شد ،ورشکسته با ترس از مرگ ،انگیزه
قوی برای پناه بردن به بازسازی ،جهت تجدید سازمان پیدا میکند ( & Beatly

.)Samuelson, 2010, p. 253

وجاهت قانونی نخواهند بود» (تارنمای دفتر هیأت دولت به نشانی http://cabinetoffice.ir :و همچنین مراجعه
شود به تارنمای شورای نگهبان به نشانی .)www.shora-gc.ir
1. euthanasia
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 .1-4آمریکا
ازبین بردن دارایی ضروری برای عمل تجارت با اقدامات فردی و با تصفیه جزء به
جزء ،ممکن است منجر به حذف نابهنگام تجارت بدهکار ورشکسته شود .اگر اموال
ورشکسته باهم و به عنوان یک مجموعه نگهداری شود ،ارزش بیشتری خواهد داشت؛
خواه در حالت تصفیه باشد یا بازسازی ،برخالف حالتی که اموال بدهکار به صورت
جزء به جزء تصفیه میشود ( .)Jackson, 1996, p.42بنابراین برای گسترش تجارت
ورشکسته باید اموال ورشکسته تحت یک مجموعه (خواه بازسازی باشد ،خواه
تصفیه) هدایت شود که در نهایت منجر به افزایش ارزش اموال میشود که این امر به
نفع هیأت طلبکاران خواهد بود.
یکی از نویسندگان در توضیح نظریه معامله بستانکاران مینویسد :این نظریه بر
این فرض استوار است که در هر تجارتی دو ارزش برای دارایی مطرح میشود.
ارزش دارایی در تصفیه و دیگری ارزش واحد تجاری فعال .ارزش دارایی در تصفیه
مبتنی بر فروش جزء به جزء دارایی است .ارزش «فعال نگه داشتن واحد تجاری»
ارزش اقدام تجاری بدهکار است که معموالً با استفاده از درآمد تخمینی
سرمایهگذاری محاسبه میشود .اگر ارزش «فعال نگه داشتن واحد تجاری» بیشتر از
ارزش تصفیه باشد ،ادامه فعالیت تجاری باید برای طلبکاران لحاظ شود .در مقابل اگر
طلبکاران بیم این داشته باشند که بدهکار ارزش کافی برای تأدیه طلب ندارد ،برای
اعمال نهاد تصفیه ترغیب میشوند (.)Rusch, 1994, p.17-18
در نهاد تصفیه نیز میتوان واحد تجاری را فعال نگه داشت .بدین توضیح که
تصفیه به دو صورت فروش جزء به جزء یا فروش به عنوان واحد تجاری فعال،
صورت میگیرد .در صورتیکه ارزش اقتصادی واحد بحران زده در حالت فروش جزء
به جزء افزایش یابد ،اموال ورشکسته باید به شخصی فروخته شود که باالترین
پیشنهاد را ارائه کرده است .در مقابل اگر استمرار فعالیت شرکت به عنوان واحد
تجاری فعال ،ارزش اموال ورشکسته را حداکثر نماید ،باید باالترین پیشنهاد برای
60
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انتقال واحد تجاری فعال پذیرفته شود () .Baird, 1996, p.136-147بنابراین میتوان
واحد تجاری را به صورت فعال منتقل کرد .در این حالت تجارت از شخص تاجر به
شخص دیگری منتقل میشود ،اما فعالیت حفظ میشود و متعاقب آن مشاغل از بین
نمیرود و تولید نیز استمرار مییابد .ناگفته نماند ،اساس ًا فروش اموال به صورت
فعال از فروش جزء به جزء از ارزش بیشتری برخوردار است.
نهاد تصفیه در حقوق ورشکستگی ،نهادی حقوقی است که به جرأت میتوان گفت
همه نظامهای حقوقی معاصر آن را پذیرفتهاند .تا جاییکه از لفظ ورشکستگی ،تصفیه
به ذهن متبادر میشود .در حقوق ورشکستگی آمریکا به نهاد تصفیه «ورشکستگی
مستقیم» نیز گفته میشود ( .)Meckling, 1977, p. 25; Tabb, 2006, p.9هدف نهایی نهاد
یادشده ،فروش اموال و تقسیم بهینه آن بین طلبکاران است .تصفیه ممکن است در
صورتی کارآمد باشد که به صورت فروش جزء به جزء اموال به عمل آید یا فروش
به صورت واحد تجاری فعال.
فروش مجموعه اموال به عنوان واحد تجاری فعال دو مزیت عمده دارد :نخست
اینکه فروش اموال به عنوان یک مجموعه فعال اصوالً از ارزش بیشتری نسبت به
فروش جزء به جزء برخوردار است و هدف حداکثرسازی ثروت را محقق میسازد.
دوم ،زنده نگه داشتن تجارت ،منافع گروههای مختلفی نظیر کارگران ،تأمین کنندگان
مواد اولیه ،توزیع کنندگان ،جامعه محلی و  ...را حفظ میکند .متعاقباً پرسش دوم این
است که آیا در قانون ورشکستگی آمریکا امکان تحقق این راهکار فراهم است؟
مقدمه انتقال واحد تجاری به صورت فعال ،زنده نگه داشتن آن در طول دوره
ورشکستگی است؛ زیرا اگر واحد تجاری با شروع آیین ورشکستگی متوقف شود و
در طول دوره فعال نباشد ،از امکان فروش آن به عنوان واحد تجاری فعال کاسته
میشود و یا حداقل ارزش آن کاهش مییابد .قانون ورشکستگی آمریکا به ترتیبی که
در مباحث قبلی آمد ،با ادامه فعالیت بدهکار در نهادهای مختلف (بازسازی ،تصفیه،
تعدیل دین) ،زمینه را برای فروش واحد تجاری فراهم کرده است ،اما بهرغم اینکه در
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مقررات تصفیه حقوق آمریکا هیچ مانعی برای فروش اموال به عنوان واحد تجاری
فعال وجود ندارد ،برخی از حقوقدانان براین عقیدهاند که به موجب مقررات موجود،
طرح درخواست ورشکستگی برای تصفیه ،معموالً منجر به فروش جزء به جزء اموال
میشود ).(Baird, 1996, p.345
یکی از راهکارهای احیای بدهکار ورشکسته در فصل تصفیه ،نهاد «سقوط دیون
مازاد بر دارایی» 1است .پس از اینکه دارایی ورشکسته در میان بستانکاران تقسیم
شد ،ورشکسته از دیونی که به طور کامل تصفیه نشده باشد ،ساقط میشود؛ بدین
معنا که پس از سقوط دین ،تعهد مدیون به پرداخت دین از بین میرود .به تعبیری
سقوط دیون مازاد بر دارایی نوعی مسؤولیت محدود برای اشخاص حقیقی است
( .)Jackson, 2001, p.229البته الزم به ذکر است که سقوط دین مدیون اساساً از آثار
فصل تصفیه ،باب  11قانون ایاالت متحده است که مختص اشخاص حقیقی است و
شرکتها و مشارکتها 2از این امتیاز برخوردار نیستند.
 .2-4ایران
یکی از ویژگیهای نظام ورشکستگی کارآمد مبتنی بودن آن بر «تصفیه جمعی» است،
ویژگی که نظام ورشکستگی ایران از آن برخوردار است .اهمیت تصفیه جمعی از این
جهت است که اموال ورشکسته به عنوان یک مجموعه گرد هم میآیند و درنهایت
فروخته شده و بین طلبکاران (اعم از حال و مؤجل) تقسیم میشود .درواقع مسابقه
وصول طلب بین طلبکاران با تصفیه جمعی از بین میرود و آیین ورشکستگی با لحاظ
منافع همه طلبکاران اعمال میشود .در این حالت اساساً هیچ طلبکاری با دارایی
تقسیمشده مواجه نخواهد شد.
تصفیه اموال ورشکسته ممکن است کارآمد نباشد .بدین توضیح که فروش اموال
1. discharge
2. Partnerships
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ورشکسته به دو صورت انجام می شود :فروش جزء به جزء و فروش اموال به عنوان
یک واحد تجاری فعال ،فروش اموال به صورت واحد تجاری فعال مزایایی را در پی
دارد .افزون بر اینکه منافع گروههای مختلف را تأمین مینماید ،فروش اموال
ورشکسته نیز به حداکثر قیمت ممکن صورت میگیرد .در مقابل اگر فروش به
صورت جزء به جزء صورت گیرد ،عالوه بر اینکه فعالیت تجاری از بین میرود،
ارزش اموال کاهش مییابد و هزینه های فروش افزایش خواهد یافت .البته ناگفته نماند
که ممکن است فروش جزء به جزء نسبت به فروش واحد تجاری به صورت فعال از
ارزش بیش تری برخوردار باشد که در این صورت فروش جزء به جزء باید ترجیح
داده شود.
همانطور که گذشت ،سازو کار اداره موقت در حقوق ایران به گونهای است که
امکان تحقق آن ضعیف است .با این وجود گرچه اصل وجود این نهاد در حقوق ایران
به دلیل اینکه در صورت تحقق ،ارزش واحد تجاری را پس از صدور حکم تا تعیین
تکلیف اموال حفظ میکند ،میتواند برای تحقق فروش واحد تجاری به صورت فعال
مؤثر واقع شود؛ اما روح حاکم بر مقررات مربوط به فروش اموال ورشکسته در
قانون تجارت (مواد  013تا  )022تنها فروش جزء به جزء اموال را تجویز میکند.
همچنین این مسأله در قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی ( )1911صراحت پیدا
کرده است .ترتیب فروش اموال در مواد  35تا  32قانون پیشگفته 1مفهومی جز
فروش جزء به جزء اموال ندارد.
ذینفع گرایی در حقوق ورشکستگی شرکتها در صورتی محقق میشود که حیات
تجاری شرکت استمرار یابد ،این مهم در حقوق ایران زمانی محقق میشود که با
 .1برای مثال ماده  32ق.ا.ت.ا.و .مقرر میدارد « :اموال منقول پس از سه مرتبه به صدای بلند حراجچی به کسی
که حداکثر را پیشنهاد کرده است واگذار میشود .همین ترتیب نسبت بهاموال غیر منقول رعایت میگردد ،مشروط
بر اینکه پیشنهاد بهای ارزیابی شده برسد و در صورت نبودن پیشنهاد مکفی فروش متوقف میماند و وقت
دیگری برای مزایده معین میشود .در مرتبه دوم که باید الاقل دو ماه پس از مزایده اول به عمل آید اموال غیر
منقول به کسی که باالترین قیمت راپیشنهاد مینماید واگذار خواهد شد».
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شرکت قرارداد ارفاقی منعقد شود .در این حالت منافع گروههای مختلف از جمله
کارگران ،تأمین کنندگان مواد اولیه ،توزیع کنندگان کاالهای تولیدی و جامعه محلی
تأمین میشود ،اما در حالت تصفیه تنها در صورتی این مهم محقق میشود که شرکت
به عنوان یک واحد تجاری فعال منتقل شود .در حاالت یادشده نمیتوان هدف
قانونگذار را حمایت از ذینفع دانست ،گرچه به این نتیجه منتهی میشود .حال باید
فرضی را درنظر گرفت که منافع ذینفعان با منافع طلبکار و بدهکار در تعارض قرار
میگیرد ،در این فرض قانونگذار منافع ذینفعان را در اولویت قرار میدهد یا منافع
طلبکار و بدهکار را؟
در پاسخ به پرسش یادشده باید گفت ،چه از نظر مصلحت و چه از بعد عدالت
قانونگذار نباید حمایت از ذینفعان را بر طلبکار و بدهکار تحمیل کند .مصلحت
اقتصادی از این باب که تأثیر منفی بر سرمایهگذاری برجای میگذارد و از نظر عدالت
از این جهت که منجر به بازتوزیع ثروت میشود .البته در صورتی که منافع گروههای
مختلف قابل جمع باشد ،قانونگذار باید جمع منافع را ترجیح دهد ،گرچه به نظر می-
رسد قانونگذار ایران چه در مقررات قرارداد ارفاقی و چه در مقررات تصفیه اینگونه
عمل نکرده است.

1

همانطور که گذشت ،یکی از عواملی که در حقوق آمریکا منجر به نجات بنگاه
اقتصادی (به غیر از شرکتها) میشود «سقوط دیون مازاد بر دارایی» پس از تصفیه
اموال است .در حقوق ورشکستگی ایران دیون مازاد بر دارایی پس از تصفیه اموال
ساقط نمیشود و برای طلبکاران « سند عدم کفایت دارایی» صادر میشود .البته «از
آنجاییکه با توجه به آموزه های دینی اسالم ،پرداخت دین واجب است ،عدم پرداخت
 .1از نکات مثبت الیحه تجارت  1935این است که فروش اموال به صورت یکجا را در فرض تصفیه پیشبینی کرده
است .ماده  1530اعالم میدارد« :اموال تاجر  ...درصورت امکان باید به صورت یکجا واگذار شود .مدیر تصفیه به
موجب مواد این باب و آیین نامه اجرائی تبصره ماده ( )301که نحوه واگذاری اموال به صورت یکجا را نیز دربر
میگیرد ،تحت نظارت قاضی ناظر و با تصدیق وی نسبت به واگذاری اموال تاجر به صورت یکجا اقدام میکند».
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آن گناه محسوب میشود و غیراخالقی است؛ بنابراین پیشبینی این نهاد در حقوق
موضوعه ایران توصیه نمیشود؛ زیرا اگر قانون محتوایی اخالقی نداشته باشد ،به
احتمال زیاد به یک دستور ناکارآمد تبدیل خواهد شد» (رمضانی آکردی و همکاران،
 ،1930ص.)123

 .5نتیجه
از مهمترین رسالت های حقوق ورشکستگی نوین این است که فعالیت اقتصادی
بحران زده را احیاء کند .این اقدام از این جهت که ایجاد واحد اقتصادی جدید هزینه-
های متعددی در پی دارد ،کارآمد است .دیگر اینکه بدهکار ناتوان در حوزه فعالیت
خود واجد تجربه ای است که امکان استفاده از آن بر تربیت نیروهای جایگزین ترجیح
دارد .همچنین حفظ فعالیت واحد تجاری بدین مفهوم است که کارگران ،تأمینکنندگان
کاال و توزیعکنندگان به فعالیت خود ادامه میدهند یا به عبارت دیگر مشاغلی که در
نتیجه بحران در آستانه از بین رفتن بودند ،حفظ میشوند .جامعه محلی از محصوالت
واحد تولیدی استفاده می کند و از مزایای دیگری نظیر مالیات برخوردار خواهد شد؛
بنابراین منافع جامعه نیز در پرتو تأمین منافع بدهکار و طلبکار تضمین میشود.
تحقق رسالت یاد شده در ورشکستگی را باید ضمن سه نهاد قراداد ارفاقی
(بازسازی) ،تصفیه و اداره موقت (به عنوان نهاد بسترساز برای دو نهاد قرارداد
ارفاقی و تصفیه) پی گرفت.
درحقوق آمریکا میتوان گفت تمرکز اصلی در قانون ورشکستگی بر همین هدف از
اهداف حقوق ورشکستگی است .در نهاد بازسازی با تحمیل طرح بازسازی بر
طلبکارانِ مخالف در فرض کارآمد بودن آن ،زمینه برای ادامه فعالیت اقتصادی
ورشکسته فراهم می شود .در تأسیس تصفیه نیز امکان فروش یکجای بنگاه اقتصادی
و انتقال آن به شخص ثالث به عنوان یک واحد تجاری فعال وجود دارد؛ گرچه اساس ًا
به فروش جزء به جزء منتهی میشود .در فرایند تعیین تکلیف درخصوص بازسازی
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یا تصفیه فعالیت بنگاه در قالب اداره موقت استمرار مییابد تا زمینه احیاء در آیین-
های پیشگفته مهیا باشد.
درحقوق ایران نهاد اداره موقت موضوع قانون تجارت به دلیل اکثریت باالی
موضوع ماده  052از امکان تحقق اندکی برخوردار میباشد اما امکان تحقق نهاد اداره
موقت در قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی  1911نسبت به قانون تجارت 1911
بیشتر است؛ زیرا تصمیمگیری در این خصوص به اداره تصفیه واگذار شده است.
در نهاد قرارداد ار فاقی چون ماهیتی قراردادی دارد و قاضی امکان تحمیل آن بر
طلبکاران را ندارد اساساً حتی در فرض باال بودن امکان موفقیت مورد موافقت
طلبکاران قرار نمیگیرد .در نهایت اگر در قالب قرارداد ارفاقی امکان استمرار فعالیت
وجود نداشته باشد این امکان را با فروش واحد اقتصادی به صورت فعال میتوان
محقق ساخت؛ اما در این مورد نیز مقررات الزامی درخصوص فروش بنگاه به عنوان
واحد اقتصادی فعال وجود ندارد حتی از روح حاکم بر قواعد حقوقی مربوطه فروش
جزء به جزء نیز استنباط میشود .بنابراین میتوان گفت تحقق هدف احیای بنگاه
اقتصادی در حقوق ورشکستگی ایران از امکان اندکی برخوردار است.
 .6منابع
 .1-6فارسی
 .1اسکینی ،ربیعا ،حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته) ،چاپ
یازدهم ،تهران ،انتشارات سمت.1912 ،
 .2سماواتی ،حشمت اهلل ،اصول ورشکستگی ،چاپ اول ،تهران ،مجمع علمی و
فرهنگی مجد.1930 ،
 .9سیمایی صراف ،حسین ،حقوق ورشکستگی و تصفیه اموال ورشکسته ،چاپ
اول ،تهران ،نشرمیزان.1932 ،
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 .3صقری ،محمد ،حقوق بازرگانی :ورشکستگی ،چاپ دوم ،تهران ،انتشارات
شرکت سهامی انتشار.1911 ،
 .0عیسائی تفرشی ،محمد ،مباحث تحلیلی از حقوق شرکتهای تجاری ،جلد اول،
چاپ دوم ،تهران ،انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.1930 ،
 .0عبدیپور ،ابراهیم« ،تحوالت و مالحظات حقوق ورشکستگی و بایستههای فقهی
آن» ،دین و قانون ،سال اول ،ش  ،1بهار .1932
 .2رحمانی ،عطاءاهلل ،حقوق ورشکستگی ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات جاودانه،
.1939
 .1رمضانی آکردی ،حبیب؛ عیسائی تفرشی ،محمد؛ پارساپور ،محمدباقر« ،برائت از
دیون مازاد بر دارایی در مدیریت ورشکستگی» ،حقوق خصوصی ،دوره ،19
شماره  ،2پاییز و زمستان .1930
 .3کاویانی ،کوروش ،حقوق ورشکستگی ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات میزان.1931 ،
 .15قنواتی ،جلیل؛ کهنمویی ،اسماعیل« ،بررسی نهاد بازسازی در ایاالت متحده و
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