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 1استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (نویسنده مسئول)
 2دانشجوی دکتری حقوق خصوصی ،جامعة المصطفی(ص) العالمیة
 3دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه میبد ،پژوهشگر و مدرس دانشگاه

چکیده
ورشکستگی وضعیت بازرگان یا شرکت تجاری است که توانایی پرداخت دیون خود را از دست میدهد .در نظام حقوقی
جمهوری اسالمی افغانستان ،برای بیان وضعیت ورشکستگی تجار و شرکتهای تجاری ،اصطالح «افالس» به کار رفته است که
از لحاظ مفهوم ،شرایط و آثار ،معادل ورشکستگی بیان شده است .آیین دادرسی مدنی که ،مجموعه از مقررات و تشریفاتی
است که باید از سوی اصحاب دعوی در مقا م مراجعه به محاکم حقوقی برای دادخواهی و نیز از سوی محاکم حقوقی در مقام
رسیدگی به دعوی و صدور رأی و اجرای آن ،باید رعایت شود .بنابراین ،یکی از موضوعات مهم که در آیین دادرسی مطرح است
این است که چه شخصی حق دارد رسیدگی به امری را از دادگاه تقاضا نماید و اصطالحا ذینفع دعوی کیست .و دیگراینکه
مرجع صالح کدام است یعنی کدام دادگاه صالحیت رسیدگی به دعوای مطروحه را دارد و ابالغ حکم و اقدامات تامینی و اجرای
حکم اموری است که در دادرسی مدنی مطرح است مشابه همین مسئله در ورشکستگی نیز قابل طرح و حایز اهمیت است
اینکه چه شخص ی ا اشخاص حق دارند که بحران ورشکستگی را در خواست و اعالم نمایند.و کدام دادگاه صالحیت رسیدگی به
امر ورشکستگی را دارد .اگرچه در خود قانون تجارت ،تشریفات خاصی در امر ورشکستگی پیش بینی نشده است ولی طبق
قانون آ .د .م میگوید هر تقاضایی باید به موجب دادخواست باشد ،و بلکه شروع هر دعوی را با تقدیم دادخواست دانسته است،
بنابراین ،روند رسیدگی به امر ورشکستگی نیز این قاعده مستثنی نخواهد بود .و مطلب اصلی در بحث حاضر این است که چه
اشخاص می توانند ذینفع بحساب آیند و میتوانند تقاضای حکم ورشکستگی را داشته باشند که در مقاله حاضر این مهم به
بحث گرفته میشود.
واژههای کلیدی :ورشکستگی ،دعاوی ،روند رسیدگی ،آیین دادرسی مدنی ،ایران و افغانستان
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مقدمه
گاهی ممکن است تاجر در معامالت خود به لحاظ تحقق زیان یا بروز حوادث مختلف در ادای دیون و ایفای تعهدات مالی ناتوان
گردد .در زمان های گذشته در هر جامعه حسب ضوابط خاص نحوه برخورد با این گونه اشخاص متفاوت و در مقام مقایسه با
قواعد حقوقی عصر حاضر غیر متناسب بوده است ،حتی در پارهای موارد بستانکار حق داشت مدیون را به عنوان برده اسیر نماید
و بابت طلب خود بفروشد ،به قتل رساند و یا قسمتی از اعضای بدن او را جدا کند.
با تحول جامعه بشری ضوابط حاکم بر روابط بستانکار و بدهکار نیز متحول و در نتیجه حمایت از بدهکار پذیرفته شد .در
مراحل بعدی تحول ،استیفای حقوق بستانکاران از اموال بدهکار با حسن نیت و حمایت او در برابر اشخاص ذینفع به عنوان
قاعده ،مورد عمل قرار گرفت و بتدریج در این زمینه مقررات راجع به ورشکستگی وضع و اجرا شد ،با این ترتیب که در صورت
عدم کفایت دارایی شخص برای ایفای دیون و تعهدات مالی حال شده ،بستانکاران با فروش اموال و از محل آن استیفای طلب
مینمودند.
از نظر ضوابط حقوقی اسالم نیز بدهکار به عنوان مفلس از تعرض بستانکاران مصون شناخته شده و تقسیم دارایی وی در بین
بستانکاران مورد عمل قرار گرفته است .در ایران و افغانستان با توجه به سابقه تبعیت از احکام اسالمی ،مقررات افالس و اعسار
در مورد بدهکاران عادی و مقررات ورشکستگی درباره تجار ضمن قوانین پیشبینی شده است.
به موجب قانون اعسار جمهوری اسالمی ایران ،مصوب سال  ،1313دعوی افالس از اشخاص پذیرفته نمیشود و برای اشخاص
غیر تاجر منحصراً قواعد اعسار الزم االجرا میباشد .اعسار وضعیت حقوقی شخصی است که بواسطه عدم کفایت دارایی یا عدم
دسترسی به اموال خود ،موقتاً قادر به پرداخت هزینه دادرسی و یا بدهی خود نباشد.
مقررات افالس و اعسار ،قواعد عام در روابط حقوقی اشخاص و مقررات ورشکستگی قاعده خاص حقوق تجارت میباشد که
منحصراً در امور تجارتی و روابط بین تجار ،مورد عمل میباشد .بدون شک با وقوع ورشکستگی ،روابط افراد دچار تغییر اساسی
می شود؛ سهامداران و طلبکاران موقعیت اقتصادی خود را تغییر خواهند داد .که در تحقیق حاضر از نحوه رسیدگی به دعاوی
ناشی از ورشکستگی بحث میشود.
 -1تعریف
-1-1ورشکستگی
ورشکستگی در لغت به معنای ورشکسته شدن و از دست دادن سرمایه است ،یعنی کسی که سرمایه و مال خود را ازدست داده
و به لحاظ مالی ناتوان شده است (معین .)1379،5005 ،و در اصطالح حقوقی ،ورشکستگی وضعیت بازرگان یا شرکت تجاری
است که توانایی پرداخت دیون خود را از دست میدهد  .بنابراین ،ورشکستگی طبیعتی دوگانه دارد؛ از یک سوی ،وضعیت مالی
است که از آن به ناتوانی در پرداخت بدهی تعبیر میشود ،هنگامی که شخص به واسطه ضررهای متوالی بخش مهمی از
سرمایه خود را از دست میدهد و یا به دالیلی نقدینگی کافی برای تأدیه دیون حال شده خود را ندارد .از این رو ،از دیدگاه
مؤلف ترمینولوژی حقوق ،ورشکستگی حالت تاجری است که از پرداخت دیون خود متوقف میشود یعنی نمیتواند تعهدات
تجاری خود را عملی کند(جفعری لنگرودی .)741 ،1367 ،از سوی دیگر ،ورشکستگی از منظر حقوقی یک «وضعیت قانونی»
است که برای تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقفِ از تأدیه وجوهی که برعهدهی اوست ،حاصل میشود و شخص ورشکسته و
اموال او را مشمول رژیم حقوقی خاصی به نام «رژیم ورشکستگی» میسازد و بر اساس آن ترتیبات قانونی ویژه در بارهی «بنگاه
ورشکسته» اعمال میشود (عبدی پور فرد ،حقوق تجارت .)16 ،1393 ،ماده  412قانون تجارت جمهوری اسالمی ایران ،نیز در
تعریف ورشکستگی بیان میدارد که ورشکستگی در نتیجه ی توقف از تادیه وجوهی که برعهده تاجر است حاصل میشود .در
نظام حقوقی جمهوری اسالمی افغانستان ،برای بیان وضعیت ورشکستگی تجار و شرکتهای تجاری ،اصطالح «افالس» به کار
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رفته است که از لحاظ مفهوم ،شرایط و آثار ،معادل ورشکستگی بیان شده است .افالس در لغت ،مصدر باب ِافعال از ماده فَلس
است .فَلس که جمع آن فُلوس است ،به معنای پول خُرد و سکهای بوده که از فلزات کم ارزش ساخته میشده است .افالس،
وضعیتی است که شخص عمدهای اموال خود را از دست داده و فقط اندکی پول خرد برایش باقی مانده است و گاه گفته می-
شده حتی پول خُردی در جیب او باق ی نمانده است و به علت نداری ،توانایی پرداخت دیون حال شده خود را ندارد( .لوئیس،
 .)593 ،1973شخصی که در این وضعیت قرار گرفته است ،مُف ِلس نامیده میشود و اگر حاکم ،یعنی قاضی صالحیتدار
وضعیت او را احراز کند و بدان حکم دهد ،مُفَلَّس خوانده میشود و از تصرف در اموال خویش منع میشود و حکم مفلس
موجب حجر عارضی و منع مداخله شخص بدهکار در اموال خویش است و حاکم اموال او را به نسبت میان طلبکاران تقسیم
میکند .ماده  3قانون افالس و ورشکستگی افغانستان ،در این مورد مقرر داشته است :افالس «وضیعت مالی که در آن دیون
شخص نسبت به ارزش فعلی دارایی وی بیشتر بوده و یا شخص بصورت عموم قادر به پرداخت دیون واجب االداء نمیباشد» .و
در ماده  1اصولنامه افالس و ورشکستگی افغانستان ،آمده است« :هنگامیکه یک تاجر یا شرکت تجارتی بَندش و وقفة کار او با
آن درجه میرسد که از تأدیهای قروض یا سایر تعهدات نقدی خود عاجز میآید ،در نتیجهی ظهور چنین احوال ،ورشکستگی و
افالس حاصل میشود» .بنابراین ،از لحاظ این قانون ،افالس و ورشکسته به یک مفهوم آمده است و هردو وضعیت شخصی است
(اعم از اینکه حقیقی ،حقوقی) که ،عاجز و ناتوان از پرداخت دیون و تعهدات خود میباشد.
 -1-2آیین دادرسی مدنی
آیین در لغت به معانی روش و شیوه ذکر شده است (عمید )1044 ،2 ،دادرسی ،به معنای به داد مظلوم رسیدن ،رسیدگی به
دادخواهی ،رسیدگی به مرافعه و مدنی که منصوب به مدینه بمعنی شهرنشینی است(بهشتی .)1394،28 ،در اصطالح علم
حقوق آیین دادرسی مدنی ،مجموعه از مقررات و تشریفاتی است که باید از سوی اصحاب دعوی در مقام مراجعه به محاکم
حقوقی برای دادخواهی و از سوی محاکم حقوقی در مقام رسیدگی به دعوی و صدور رأی و اجرای آن ،رعایت شود که در آن
به فرایند و امور ذیل پرداخته شود:
چگونگی اقامه دعوی و قواعد راج ع به تقدیم دادخواست؛ شیوه ابالغ اوراق دعوی به طرفین و گواه و کارشناس و مانندآن؛ شیوه
رسیدگی دادگاه به دعوی ،دالیل و مدارک طرفین؛ شیوه صدور رای و ابالغ آن؛ درخواست تجدید نظرو فرجام و امثال آنها
که در مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی آمده است .چنانکه ماده  1قانون مدنی ایران مقرر نموده است« :آیین
دادرسی مدنی مجموعهی اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی وکلیة دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه-
های عمومی ،انقالب ،تجدید نظر ،دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن میباشند ،به کار
میرود» .ماده  1اصول محاکمات مدنی افغانستان ،بیان میدارد« :بمنظور تنظیم امور مربوط به قضاوت و طرز رسیدگی به
قضایایی مدنی در محاکم ،وضع گردیده است» .بنابراین ،روند رسیدگی به امور ورشکستگی نیز از این قاعده مستثنی نیست،
اگرچه قانون اصول محاکمات مدنی افغانستان ،رسیدگی به دعاوی ناشی از معامالت تجاری را مربوط به دادگاه سهگانه تجاری
دانسته چنانچه که در ماده  1این قانون مقرر نموده است :رسیدگی به تمام اختالفاتی که از معامالت تجاری نشئت میکند
وظیفه محاکم ثالثه تجاری بوده و تابع احکام این قانون میباشند» .و لکن در عین حال نمیتوان از قواعد آیین دادرسی مدنی
چشم پوشی نمود و آنرا مورد استفاده قرار نداد.

241

فصلنامه مطالعات و تحقیقات در علوم رفتاری
سال سوم ،شماره  ،6بهار 1400

 -2شرایط ورشکستگی
به موجب ماده  412قانون تجارت ایران که مقرر داشته است :ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجهی توقف از تأدیهی
وجوهی که بر عهده اوست ،حاصل میشود .و مواد  3و  1قانون و اصولنامه افالس و ورشکستگی افغانستان ،که افالس و
ورشکستگی را ناشی از بندش و توقف کار تاجر دانسته که در نتیجه آن ،از ادای دیون و تعهدات خود عاجز و نا توان میشود .و
نیز ماده  4قانون افالس که بیان میکند« :شخصی که بحیث تاجر در امور تجارت مشغول باشد .»...استفاده میشود که مهم-
ترین شرایط تحقق ورشکستگی را میتوان :تاجر یا شرکت تجاری بودن ،بیان نمود .یعنی بدهکاری که پرداخت دیون از توان
اوخارج است ،میباید قانوناً تاجر یا شرکت تجارتی محسوب گردد تا مشمول مقررات ورشکستگی و افالس قرار گیرد .باتوجه به
اینکه حقوق بازرگانی بر پ ایه سیستم موضوعی و نه شخصی پایه گذاری شده است .لذا در این نظام ،مبنای حقوق تجارت را
صرفاً اعمال بازرگانی تشکیل میدهد  ،اعم از اینکه تاجر رسمی و یا غیر رسمی به انجام آن مبادرت ورزد .بنابراین ،تاجر میتواند
شخص حقیقی ،حقوقی ،رسمی و غیر رسمی باشد.
تاجر زمانی رسمی قلمداد میگردد ،که نام او در دفتر ثبت تجارتی به ثبت رسیده یا دارای کارت بازرگانی معتبر و یا دارای
پروانه کسب باشد ،چنین شخصی تاجر رسمی تلقی میشود و در چنین مواردی مهم نیست که فرد مورد نظر دارای دفاتر
معتبر بازرگانی هست و یا مالیات امور تجارتی خود را میپردازد یا خیر .مگر کاشف به عمل آید که فرض ًا تحصیل کارت
بازرگانی به طور صوری انجام گرفته و در واقع عمل تجارتی منظور نظر نبوده است .مسلماً در صورت اخیر نمیتوان فرد مربوط
را بازرگان نامید .اما اصوالً داشتن این کارت دلیل متقن برای احراز تاجر بودن شخصی که ورشکستگی او در خواست گردیده،
خواهد بود .زیرا اصل بر این نهاده میشود که فرد مورد نظر ،او ًال؛ واجد اهلیت الزم جهت امور تجارتی است .ثانیاً ،معامالت
بازرگانی را مستقالً و به حساب خود انجام میدهد .ثالثاً ،کاسب جزء و خارج از قلمرو قانون تجارت به شمار نمیرود(صقری،
 .)46 ،1386البته در این زمینه ،اظهار نظر شده است که اگر کسی کارت بازرکانی داشته ،اما آن را تمدید و تجدید ننموده
باشد ،میتوان فرض کرد که به تجارت خود ادامه میدهد .ولی کسی که درخواست ابطال کارت بازرگانی خود را مینماید ،در
حقیقت به انصراف خویش از تجارت اذعان میکند .لذا نمتوان کارت بازرگانی باطل شده را دلیل اشتغال او به تجارت دانست.
امکان دارد فردی عالوه بر عدم ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی ،یا نداشتن کارت بازرگانی ،فاقد دفاتر معتبر بازرگانی بوده و حتی
سابقه پرداخت مالیات تجارتی هم نداشته باشد که در این حالت ،تاجر غیر رسمی قلمداد شده و از نظر ماهوی ،تشخیص تاجر
بودن وی ،با دادگاه رسیدگی کننده است .دادگاه با توجه به قرائن و اماراتی از قبیل :اقرار به تجارت و عدم اثبات خالف آن،
گواهی گواهان و اخذ اعتبارات بانکی و ،...انجام عملیات تجارتی را در محکمه به اثبات رساند .به عالو محرز باشد که فرد مورد
نظر واجد اهلیت قانونی بوده و معامالت را به حساب خود صورت میداده و باالخره عملیات تجارتی او از حد یک کسب جزئی،
فراتر میرفته است.
تاجر میتواند شخص حکمی باشد مانند :کلیه شرکای شرکتهای تضامنی ،نسبی ،مختلط غیر سهامی و شرکای ضامن در
شرکتهای مختلط سهامی ثبت شده که تماماً تاجر حکمی تلقی میشوند و مشمول مقررات ورشکستگی قرار میگیرند .از آنجا
که اصل بر اختصار نگاشته حاضر است ،نگارنده از بحث تفصیلی آنها خود داری مینماید.
 -3روند رسیدگی به دعوای ورشکستگی از نگاه آیین دادرسی مدنی
یکی از موضوعات مهم در آیین دادرسی ،این است که چه شخصی حق دارد رسیدگی به امری را از دادگاه تقاضا نماید و
اصطالحا ذینفع دعوی کیست .در ورشکستگی نیز پرسشی مشابه همین ،مطرح است که کدام شخص یا اشخاص حق دارند که
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بحران ورشکستگی را در خواست و اعالم نمایند و نیز در آیین دادرسی پس از تقاضای رسیدگی ،مسئله مرجع صالح به
رسیدگی مطرح میگردد ،اینکه کدام دادگاه ،صالحیت رسیدگی به دعوای مطروحه را دارد ،مشابه همین مسئله در ورشکستگی
نیز قابل طرح و حایز اهمیت است اینکه مرجع صالح به رسیدگی دعاوی ناشی از معامالت تجاری کدم است ،ابالغ و اجرای
حکم از دیگر فرایندهای است که در آیین دادرسی مدنی بحث شده که در امر در ورشکستگی نیز مطرح میگردد .بنابراین می-
توان گفت که رسیدگی به امر ورشکستگی مانند امور مدنی با تقدیم درخواست صورت میگیرد .اگرچه در قانون تجارت،
تشریفات خاصی جهت رسیدگی به دعوی ناشی از ورشکستگی مطرح نشده این یعنی اینکه دادخواست الزم نیست .ولی طبق،
ماده  2اصول محاکمات تجاری افغانستان که رسیدگی به دعوای تجارتی را با درخواست یکی از طرفین ،دانسته و قانون آ .د .م
که میگوید ،هر تقاضایی باید به موجب دادخواست باشد ،لذا از باب تنقیح مناط می توان گفت :در رسیدگی به امر ورشکستگی
نیز باید دادخواست یا درخواست از سوی مدعی ارایه شود.
 -3 -1تقدیم درخواست یا دادخواست
آیین دادرسی مدنی شروع هر دعوی را با تقدیم دادخواست دانسته است ،چنانچه که ماده  48قانون آیین دادرسی مدنی ایران
و ماده  12قانون اصول محاکمات مدنی افغانستان ،هردو ،شروع رسیدگی به دعاوی مدنی و حقوقی را در دادگاه ،با تقدیم
دادخواست ،مقرر نموده اند .در ماده  48قانون آیین دادرسی ایران آمده است« :شروع رسیدگی در دادگاه ،مستلزم تقدیم
دادخواست میباشد .دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم
میگردد» .و در ماده  12قانون اصول محاکمات افغانستان ،که بجای دادخواست از کلمه «استدعا و عریضه» استفاده شده ،آمده
است« :استدعای حق مدنی توسط عریضة رسمی مطالبه میشود و عریضه حقوقی مستقیماً به محاکم یا از طریق شعبات حقوق
به محاکم ،تقدیم و مورد رسیدگی قرار میگیرد» .اما در قانون اصول محاکمات تجاری افغانستان ،همان قسم که گفته شد،
شروع به دعوای ناشی از معامالت تجاری با «درخواست» آغاز میگردد .بنابراین ،شخصی که مدعی حقی برای خودش است،
هرگاه نتواند آن را از طریق مسالمت آمیز به دست آورد ،به ناچار باید به دادگاه مراجعه و احقاق حق کند و دعاوی ناشی از
معامالت تجاری نیز این امر مستثنی نیست .لذا اولین گامی که در این مسیر برداشته میشود ،آن است که مدعی یعنی
طلبکاران تاجر ورشکسته ،ادعای خود را به اطالع دادگاه و مراجع قضایی صالح برساند .بنا ًء طبق ماده  64قانون آیین دادرسی
دادگاه های عمومی و انقالب ایران (در امور مدنی) مصوب  79/1/21که مقرر نموده است :همین که خواهان دادخواست خود را
با ضمائم مربوط ،به دفتر دادگاه تقدیم نموده مدیر دفتر مکلف است در صورتی که دادخواست کامل باشد بالفاصله و اال پس از
رفع نقص یک نسخه از دادخواست و پیوستها را با تعیین روز و ساعت جلسه دادرسی برای خوانده ارسال نماید و روز جلسه
دادگاه باید به نحوی تعیین شود که فاصله بین ابالغ دادخواست و روز جلسه کمتر از  5روز نباشد .بنابراین ،در امر ورشکستگی
با توجه به رعایت قواعد دادرسی اختصاری و با توجه به اینکه در قانون تجارت تشریفاتی خاصی جهت رسیدگی ،ذکر نشده،
مالحظه میشود که در حال حاضر ،باید رسیدگی به کلیه دعاوی ،معاف از از تبادل لوایح باشد و نیاز به تبادل لوایح (ابالغ
دادخواست و ضمایم به خوانده سپس پاسخ خوانده ظرف  10روز به خواهان )...نداشته باشد (عرفانی .)40 ،1387 ،در
هرصورت ،آنچه از ماده  419قانون تجارت ایران و  6قانون اصول محاکمات تجاری افغانستان ،استفاده میشود ایناست که ،از
تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیر منقول داشته باشد ،باید بر مدیر تصفیه و به
عبارت دیگر به مجلس فیصله منازعات تجاریه اقامه و تعقیب نمایند .و بلکه تمامی اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور
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خواهد بود .اما در اینکه چه اشخاص یا شخصی ذینفع در قضایایی ورشکستگی ،محسوب میشود و میتوانند از دادگاه
درخواست ورشکستگی نمایند ،در ذیل بحث میشود.
 -3-2اشخاص ذینفع برای تقاضای حکم ورشکستگی
برابر با ماده  415قانون تجارت ایران و ماده  4قانون افالس و ورشکستگی افغانستان ،رسیدگی به امر توقف و ورشکستگی تاجر
و صدور حکم از دادگاه صالحیتدار در موارد زیر آغاز خواهد شد
1ـ اظهار تاجر با تقدیم دادخواست به مرجع قضایی صالح؛
2ـ تقاضای بستانکار یا بستانکاران تاجر؛
3ـ درخواست مرجع قضایی (دادستان.
مطابق ماده  4اصول محاکمات تجاری افغانستان ،مقررشده است :ورشکستگی تاجر به فیصله و قرار محاکم منازعات تجارتی در
موارد ذیل اعالم میگردد:
الف) بحسب اطالع و اظهار خود تاجر یا شرکت به مجلس فیصلة منازعات تجاریه.
ب) بموجب تقاضاء و مراجعه یک یا چند نفر از طلبکاران.
الف -خود تاجر
در صورت که تاجر خودش اعالم ورشکستگی نماید ،باید ظرف سه روز(که مهلت کوتاهی هم هست) از تاریخ توقف در تأدیه
دیون یا سایر تعهدات مالی حال شده ،مراتب توقف را به دادگاه محل اقامت خود اظهار و صورت حساب دارایی که باید دارای
تاریخ و امضای تاجر باشد و همچنین کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید (ماده  413ق.ت ایران) .در
ماده  2قانون افالس و ورشکستگی افغانستان ،چنین نگارش شده است :تاجر یا شرکت تجارتی در ظرف یک هفته از تاریخ
احساس چنین وقفه و بندش باید اطالع افالس خود را بریاست مجلس فیصله منازعات تجاریه والیت منسوبة خود تحریراً تقدیم
و خبر مفصل کلیه دارایی خود را با اصل دفاتر تجارتی خویش تسلیم نماید .ماده  3این قانون بیان میدارد :صورت حساب که
تاجر یا شرکت تجارتی ورشکست مطابق اصل فوق بریاست فیصله منازعات تجارتی تقدیم میکند تصریحات مطالب ذیل در آن
الزم است :اموال و اشیای منقول و غیر منقول و قیمتآنها در تاریخ اطالع به ارزش و نرخ روز؛ شریک یا اشخاص صاحب حق
در اموال غیر منقول از قبیل :امالک ،خانه و غیره اینکه کسی است یانه؛ امانت و گروی از خود تاجر نزد دیگری یا از دیگری نزد
او؛ صورت تمام قروض مردم و مطالبات او از مردم؛ صورت نفع و ضرر و دالیل ضرر؛ صورت مخارج شخص و در صورت افالس
شرکت های تجارتی اسامی شرکاء و محل سکونت آنها نیز باید ضمیمه شود.
برابر ماده  414قانون تجارت ایران ،صورت حساب دارایی ،باید مورخ بوده و به امضاء تاجر رسیده و متضمن مراتب ذیل در آن
رعایت شده باشد
 – 1تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول تاجر متوقف بطور مشروح.
 – 2صورت کلیه قروض و مطالبات.
 – 3صورت نفع وضرر و صورت مخارج شخصی  .در صورت توقف شرکتهای تضامنی ،مختلط یا نسبی اسامی و محل اقامت
کلیه شرکاء ضامن نیز باید ضمیمه شود.
ضمانت اجرای نقض تکلیف فوق آن است که دادگاه می تواند طبق ماده  542ق  .ت تاجر را به عنوان ورشکسته به تقصیر
(اختیاری) تعقیب کند و ماده  435نیز توقیف تاجر را پیش بینی کرده است .ماده اول الیحه الحاق چند ماده به قانون تصفیه
مقرر کرده است :مدیران مسؤل شرکتهای بازرگانی و مدیران تصفیه آنها مکلفند مقررات مواد  413و 414ق  .ت و ماده 14
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(تحویل دفاتر و معرفی اموال و اال  3تا  6ماه حبس می شود) و ماده ( 21معرفی خود به اداره تصفیه) قانون اداره تصفیه را اجرا
کنند و اال طبق مواد  435و  436قرار توقیف آنها صادر خواهد شد.
ب -طلبکاران
از آنجا که ورشکستگی عالوه بر نتایج مدنی ممکن است نتایج جزایی نیز در بر داشته باشد و از انجا که اصوالً اعالم ورشکستگی
هر تاجری صحیح یا غلط برای او جنبه حیثیتی پیدا کند ،معموال تجار از اعالم ورشکستگی خودداری میکنند (اسکینی،
 .)52 ،1386لذا در قانون ایران به دادستان و طلبکاران که ذینفع ترین افراد در مسأله اند نیز اجازه دخالت داده شده است
یعنی یک یا همهی آنها میتوانند اعالم ورشکستگی کنند.
یکی از مباحثی مهم که در امور مدنی و نیز در بحث حاضر مطرح است ایناست که ،ادعای خواهان یعنی طلبکاران باید مستند
به دلیل باشد .در غیر این صورت ولو اینکه خوانده هم سکوت کرده باشد خواهان محکوم به بیحقی خواهد بود زیرا برابر ماده
 194قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب (در امور مدنی) مصوب  ،79دلیل عبارت از امری است که اصحاب
دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوی به آن استناد می نمایند .لذا قانون تجارت ایران ،دادگاه رسیدگی کننده به دعوای
ورشکستگی را مکلف کرده که پس از احراز تاجر بودن فرد و علم به توقف از ادای وجوهی که بر عهده اوست حکم ورشکستگی
تاجر را صادر نماید بدیهی است در این مورد باید اوالً ،دالیل از سوی اصحاب دعوی اقامه شود وسپس دادگاه به دالئل اقامه
شده توجه نماید صحت و سقم آن را مورد بررسی قرار دهد .زیرا در رسیدگی دادگاه چند موضوع مهم است ،اول ،تاجر بودن
شخص ،دوم ،بدهکار بودن او و قابل مطالبه بودن دعوی و سوم ،توقف تاجر باید برای دادگاه محرز شود و در صورتیکه هریک
از موارد یاد شده محرز نشود ،حکم ورشکستگی صادر نمیشود.
بنابراین ،دادگاه ،باید برای احراز ورشکستگی تاجر با ارجاع امر به کارشناسان رسمی در امور مالی و حسابداری و حسابرسی به
ارزیابی فعالیتهای اقتصادی تاجر و دفاتر تجاری وی بپردازد و در پایان در صورت احراز توقف تاجر حکم ورشکستگی وی را
صادر نماید .دادگاه ضمن حکم ورشکستگی ،خود یا حداکثر در ظرف  5روز پس از صدور حکم یک نفر را به سمت مدیریت
تصفیه معین میکند تا حساب های تاجر ورشکسته را تصفیه و دیون او را پرداخت کند و در قبال انجام وظایف قانونی مستحق
دریافت حقالزحمهای است که از طرف دادگاه معین میشود.
قاضی رسیدگی کننده به دعوی ورشکستگی مخیر است قبل از صدور حکم توقف در صورتی که امیدی به ادامه کار تاجر داشته
باشد هیئت بستانکاران را برای مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقی دعوت نماید حال اگر تاجر بدهکار در مهلتهای تعیین شده
نتوانست دیون خود را پرداخت کند دراین صورت دادگاه میتواند حکم ورشکستگی و تصفیه اموال تاجر مزبور را صادر نماید.
دادگاه رسیدگی کننده به دعوای ورشکستگی میتواند به وسیله مدیر تصفیه و با نظارت خود و طلبکاران بدون اینکه حکم
توقف صادر کند قسمتی از اموال تاجر متوقف را فروخته بین طلبکاران تقسیم نماید و چنین اقدامی در صورت رضایت
طلبکاران امکانپذیر خواهد بود و نیز قاضی پرونده ورشکستگی باید مجاز باشد تاجر بدهکار را که پس از دعوی حاضر نشده
است جلب و حتی زندانی نموده و نیز اقدامات تامینی الزم نسبت به اموال نامبرده از قبیل منع مداخله و انتقال اموال و
پرداخت دیون به عمل آورد(عرفانی.)41 ،1387 ،
 -4دادگاه صالح به رسیدگی
برابر ماده  415قانون تجارت ایران ،بلحاظ ذاتی ،دادگاه عمومی و بموجب ماده  1قانون اصول محاکمات تجاری افغانستان،
دادگاه تجاری ،صالح به رسیدگی خواهد بود .چنانچه که ماده  415قانون تجارت ایران ،مقرر نموده است« :ورشکستگی تاجر به
حکم محکمه بدایت اعالم میشود» .که منظور از محکمه بدایت در حال حاضر ،همان دادگاه عمومی ،میباشد .ماده  1قانون
اصول محاکمات تجارتی افغانستان ،اشعار میدارد« :رسیدگی به تمام اختالفاتی که از معامالت تجارتی نشأت میکند وظیفه
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محاکم ثالثه تجارتی بوده و تابع احکام این قانون میباشد» .لذا مطابق قانون ایران ،رسیدگی به دعاوی ورشکستگی در
صالحیت دادگاه عمومی و برابر قانون اصول محاکمات افغانستان ،در صالحیت دادگاه ثالثه تجاری ،است .اما بلحاظ محلی،
مطابق با ماده  413قانون تجارت ایران و  6اصول محاکمات افغانستان ،دادگاه محل اقامت تاجر ،صالح به رسیدگی است.
طبق ماده  21ق آ.د .م  79اگر محل اقامت تاجر در ایران نباشد محلی که تاجر در آن ،شعبه یا بنگاه دارد صالحیت دارد  .در
مورد اشخاص حقوقی نیز دادگاه مرکز اصلی شرکت صالح است ( .ماده  22آ .د م ) در صورتی که شخص حقوقی یک شرکت
بین المللی بزرگ باشد که در ایران شعبه اش را ثبت کرده است و مرکز اصلی اش در خارج ایران است اکتفا به ماده  22موجب
عدم صالحیت دادگاه ایران خواهد بود .ولی در صورتی که با توجه به ماده  21معتقد باشیم مقنن سیستم تعدد را پذیرفته است
می توان با توجه به اطالق ماده ( 21کلمه تاجر شامل شخص حقوقی هم می شود) محل شعبه تاجر یعنی ایران را صالح به
رسیدگی بدانیم باید یادآور شویم برای تعیین دادگاه صالح دو سیستم اصلی در جهان وجود دارد  :یکی سیستم تعدد و دیگری
سیستم وحدت .مطابق سیستم وحدت اگر تاجر اعم از حقیقی و حقوقی ورشکست شود یک حکم بیشتر نباید درباره اش صادر
شود و آن دادگاه مرکز اصلی است و ارگان تصفیه تمام دیون و دارایی را از سراسر جهان جمع و تقسیم می کند .در مقابل این
سیستم ،سیستم تعدد است که تاجر در هر جا فعالیت داشته باشد دادگاه آن کشور صالحیت دارد ،بنابر اینروش طلبکاران یک
شعبه ،الزم نیست راهی کشور دیگر شوند .ماده  21بر اساس سیستم تعدد و ماده  22بر اساس سیستم وحدت است .با توجه به
توضیحات فوق در مورد اشخاص حقوقی هم می توان از ماده  21استفاده کرد.
 -5حکم ورشکستگی
پس از اتمام فرایند دادرسی به امر توقف و ورشکستگی تاجر و اعالم ختم رسیدگی ،دادگاه باید حکم ورشکستگی او را صادر
کند .بنابراین مطابق ماده  433قانون تجارت ایران و قانون افالس و ورشکستگی افغانستان ،دادگاه باید در حکم ورشکستگی،
موارد ذیل را درج نماید.
 -1-5اعالم ورشکستگی تاجر یا شرکت
بدیهی است ،مهمترین قسمت حکم ورشکستگی ،احراز و اعالم ورشکستگی تاجر است که به موجب حکم دادگاه عمومی
حقوقی اعالم و به طرفین ابالغ میگردد والبته همان گونه که در ماده  418قانون تجارت ایران آمده است ،از تاریخ صدور حکم،
تاجر ورشکسته وضعیت قانونی جدیدی پیدا میکند و از مداخله در اموال خود ممنوع میشود که بحث شد.
 -2-5تعیین تاریخ توقف تاجر
به موجب ماده  416قانون تجارت ایران و ماده قانون افالس و ورشکستگی افغانستان ،محکمه باید در حکم خود تاریخ توقف
تاجر را معین نماید و اگر تاریخ توقف در حکم تعیین نشود تاریخ حکم ورشکستگی ،تاریخ توقف محسوب میشود.
 -3-5تعیین شخصی به عنوان عضو ناظر
مطابق ماده  427ق .ت .ایران و ورشکستگی افغانستان ،در حکمی که به موجب آن ورشکستگی تاجر اعالم میشود ،دادگاه
شخصی را به عنوان عضو ناظر تعیین میکند و وظیفه او نظارت بر جریان تصفیه امور ورشکسته است.
 -4-5دستور مهر والک و موم اموال و اسناد و مدارک
دادگاه در حکم ورشکستگی خود دستور مهر وموم اموال تاجر اعم از منقول و غیر منقول و اثاثیه تجارتخانه و ...را میدهد .این
امر به منزله اقدامی تأمینی در راستای جلوگیری از هرگونه موء استفاده احتمالی است.
 -5-5صدور قرار توقیف تاجر
اگر تاجر به وظیفه و تکلیف که در مواد  413و  414قانون تجارت تعیین شده است عمل نکند ،دادگاه قرار توقیف وی را صادر
میکند .در واقع این قرار به منظور جلوگیری از فرار و مخفی شدن تاجر و پیشگیری از تصرفات سوء استفاده تاجر و مخفی
کردن اموال توسط اوست.
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 -6-5تعیین شخصی به عنوان مدیر تصفیه
مطابق ماده  440ق .ت .ایران دادگاه الزم است در حکم ورشکستگی یا حد اکثر ظرف  5روز پس از آن ،شخصی را بعنوان مدیر
تصفیه کند.
 -6ابالغ و اعالن حکم ورشکستگی
حکم ورشکستگی همانند هر حکم دیگر پس از صدور ،مطابق مقررات به طرفین پرونده ابالغ میشود .عالوه بر ابالغ ،حکم
ورشکستگی باید آگهی و اعالن شود .یعنی جهت اطالع عموم اشخاصی که ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری به گونهای حقوق
و تکالیف آنها را تحت تأثیر قرار می دهد ،در روزنامه کثیر االنتشار آگهی میشود تا در صورت لزوم نتوانند اقدامات الزم را برای
حفظ حقوق خود به عمل آورند.
که در نتیجه آن حکم ،منع مداخله تاجر در اموال خود؛ ممنوعیت از مداخله در دعاوی؛ بطالن معامالت ،حال شدن دیون
مؤجّل؛ سقوط حق تعقیب انفرادی بستانکاران؛ تأدیه و تأمین مطالبات؛ سلب اعتبار؛ محرومیت از برخی حقوق سیاسی
اجتماعی و مجازات ورشکسته در صورت صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و تقلب.
بنابراین ،تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی
عاید او شود ،ممنوع است .در تمامی اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد،
مدیرتصفیه قائممقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند (ماده  418قانون
تجارت ایران و ماده  5قانون اصول محاکمات تجاری افغانستان).
حدود منع مداخله بر اساس ماده  418قانون تجارت ایران ،تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود
حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او شود ،ممنوع است .در تمامی اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که
استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد ،مدیر تصفیه ،قائممقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و
حقوق مزبور استفاده کند .ماده  8قانون اصول محاکمات تجاری افغانستان ،در این مورد اشعار میدارد« :هرنوع معامله از
معامالت تاجر ورشکسته که بعد از تاریخ صدور قرار ورشکستگی او بعمل آمده باشد ،باطل و دارای هیچ اثر نخواهد بود».
بر این اساس ،منع مداخله شامل تمام اموال ورشکسته می شود ،حتی آنچه ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او شود ،اعم
از اموالی که در تجارت خانه دارد ،یا اموال شخصی وی .منع مداخله ،پیش از هر چیز ،شامل اموالی میشود که تاجر هنگام
صدور حکم ورشکستگی مالک آن است .با توجه به اطالق ماده  418قانون تجارت ایران ،هر گاه پس از صدور حکم
ورشکستگی ،به تاجر ارثی برسد یا به دارایی او بیفزاید ،این افزایش به سود بستانکاران قابل تقسیم خواهد بود ،مشروط بر اینکه
ترکه را به طور صریح یا ضمنی قبول کرده باشد .و نیز با عنایت به اطالق ماده  5قانون اصول محاکمات افغانستان ،که اعالم
میدارد « :از تاریخ صدور اعالمیه یا قرار مجلس فیصله منازعات تجاریه از تاجر ورشکسته سلب تمام اختیارات او در مداخله به
اموال و دارایی موجوده اش و حتی به آنچه در ظرف مدت ورشکستگی او عاید گردد ،نموده میشود و تمام اختیارات حقوق
مالی تاجر ورشکسته تحت امر مجلس فیصله منازعات تجاریه بوده و مجلس فیصله منازعات تجاریه بحیث قایم مقام و اختیاردار
اصولی ،صالحیت دارد به عوض تاجر ورشکسته از ا ختیارات و حقوق مزبور که جهت ادای دیون او مؤثر باشد استفاده کند».
استفاده می شود که حتی اگر تاجر ورشکسته مالی را بطریق ارث و هبه بدست بیاورد ،از مداخله در آن اموال نیز ممنوع خواهد
بود.
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 -7اعتراض به حکم ورشکستگی
حکم ورشکستگی نیز همانند احکام مدنی ،قابل اعتراض است .بنابراین در قانون تجارت سه نوع اعتراض و طریق برای شکایت
از حکم ورشکستی پیشبینی شده است که بطور اختصار عبارتند از :اعتراض موضوع مواد  536تا  ،538استیناف یا تجدید نظر
خواهی و فرجام خواهی.
نتیجه گیری
در نظام حقوقی جمهوری اسالمی افغانستان ،برای بیان وضعیت ورشکستگی تجار و شرکتهای تجاری ،اصطالح «افالس» به
کار رفته است که از لحاظ مفهوم ،شرایط و آثار ،معادل ورشکستگی بیان شده است .یکی از موضوعات مهم که در آیین
دادرسی مطرح است این است که چه شخصی حق دارد رسیدگی به امری را از دادگاه تقاضا نماید و اصطالحا ذینفع دعوی
کیست .و دیگراینکه مرجع صالح کدام است یعنی کدام دادگاه صالحیت رسیدگی به دعوای مطروحه را دارد و ابالغ حکم و
اقدامات تامینی و اجرای حکم اموری است که در دادرسی مدنی مطرح است مشابه همین مسئله در ورشکستگی نیز قابل طرح
و حایز اهمیت است اینکه چه شخص یا اشخاص حق دارند که بحران ورشکستگی را در خواست و اعالم نمایند.و کدام دادگاه
صالحیت رسیدگی به امر ورشکستگی را دارد .اگرچه در خود قانون تجارت ،تشریفات خاصی در امر ورشکستگی پیش بینی
نشده است ولی طبق قانون آ .د .م میگوید هر تقاضایی باید به موجب دادخواست باشد ،و بلکه شروع هر دعوی را با تقدیم
دادخواست دانسته است ،بنابراین ،مطلب اصلی در بحث ما این است که چه اشخاص می توانند ذینفع بحساب آیند و میتوانند
تقاضای حکم ورشکستگی را داشته باشند ،در اینجا با توجه به ماده  415قانون تجارت ایران و ماده  4قانون افالس و
ورشکستگی افغانستان ،اشخاص که میتوانند تقضای ورشکستگی تاجر و صدور حکم را از دادگاه صالحیتدار داشته باشند.
1ـبا اظهار خود تاجر با تقدیم دادخواست به مرجع قضایی صالح؛
2ـ تقاضای بستانکار یا بستانکاران تاجر؛
3ـ درخواست مرجع قضایی (دادستان.
مطابق ماده  4اصول محاکمات تجاری افغانستان ،ورشکستگی تاجر ،بحسب اطالع و اظهار خود تاجر یا شرکت و بموجب تقاضاء
و مراجعه یک یا چند نفر از طلبکاران .اعالم گردیده است.
بنابراین طبق آیین دادرسی مدنی ،ابتدا دادخواست یا درخواست به مرجع قضایی صالح ارایه می شود و در صورتیکه خود تاجر
ورشکسته این عمل را انجام میدهد باید تمام اوضاع و احوال حاکم بر وضع موجود خود را دقیقا گذارش بدهد .دادگاه ،برای
احراز ورشکستگی تاجر ،با ارجاع ام ر به کارشناسان رسمی در امور مالی و حسابداری به ارزیابی فعالیتهای اقتصادی تاجر و
دفاتر تجاری وی بپردازد و پس از اتمام فرایند دادرسی به امر توقف و ورشکستگی تاجر و اعالم ختم رسیدگی ،حکم او را صادر
کند.
بنابراین مطابق ماده  433قانون تجارت ایران و قانون افالس و ورشکستگی افغانستان ،دادگاه باید در حکم ورشکستگی ،موارد از
قبیل  -1اعالم ورشکستگی تاجر یا شرکت -2 .تعیین تاریخ توقف تاجر -3.تعیین شخصی به عنوان عضو ناظر -4.دستور مهر
والک و موم اموال و اسناد و مدارک -5 .صدور قرار توقیف تاجر -6 .تعیین شخصی به عنوان مدیر تصفیه .درج نماید.
پس از صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه صالح ،این حکم باید طبق مقررات به طرفین پرونده ابالغ نماید و عالوه بر ابالغ،
باید آگهی نیز بشود .یعنی جهت اطالع عموم اشخاصی که ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری به گونهای حقوق و تکالیف آنها را
تحت تأثیر قرار داده ،در روزنامه کثیر االنتشار آگهی می شود تا در صورت لزوم بتوانند اقدامات الزم را برای حفظ حقوق خود به
عمل آورند.دادگاه به عنوان اقدامات تامینی ،میتواند تاجر را از مداخله در اموال خود و مداخله در دعاوی ممنوع نموده و
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معامالتشان باطل اعالن نماید ،و نیز دیون مؤجّل تاجر تبدیل بحال میشود؛ و نیز حکم به سلب اعتبار و محرومیت از برخی
حقوق سیاسی ،اجتماعی و مجازات ورشکسته در صورت که ورشکستگی ناشی از تقصیر و تقلب تاجر یا شرکت باشد ،اعمال
میشود .بنابراین ،تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت
ورشکستگی عاید او شود ،ممنوع است .و در تمامی اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او
باشد ،مدیرتصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند (ماده 418
قانون تجارت ایران و ماده  5قانون اصول محاکمات تجاری افغانستان) .گفتنی است که حکم ورشکستگی نیز همانند دیگر
احکام اعم از مدنی و غیرمدنی ،قابل اعتراض است .بنابراین در قانون تجارت سه نوع اعتراض و طریق برای شکایت از حکم
ورشکستی پیشبینی شده است که بطور اختصار عبارتند از :اعتراض موضوع مواد  536تا  ،538استیناف یا تجدید نظر خواهی
و فرجام خواهی.
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