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چکیده
براساس اصل نسبی بودن اثر قراردادها ،حقوق و تکالیف قراردادی تنها دامنگیر کسانی خواهد بود که اراده آنها در شکل گیری
آن مؤثر است لذا قرارداد شامل اشخاص ثالث نمیشود اما نیازهای بیش از پیش جامعه که ناشی از پیشرفت و توسعه
شهرنشینی ،زندگی اجتماعی و پیچیدهتر شدن روابط اقتصادی و اجتماعی انسانهاست ،موجب گردیده که بر قاعده کهن نسبی
بودن قراردادها ،استثناهایی وارد شود که آثار آنها بر اشخاص ثالثی که نقشی در شکل گیری آن نداشته اند تحمیل میشود و
این امر طبیعی است ،زیرا یکی از اهداف علم حقوق ،یافتن راهحلهائی است که به وسیله آنها ،نیازمندیهای حقوقی اشخاص
رفع میشود و منافع آنها تضمین میگردد .این قراردادها ،قراردادهای گروهی یا جمعی خوانده میشود که تابع احکام خاصی
هستند ،قراردادهای ارفاقی و پیمان های دسته جمعی کار ،دو مصداق بارز اینگونه قراردادها در حقوق به شمار میآید .هرچند
در این مسیر به اصل نسبی بودن قرارداد نیز خدشه وارد خواهد شد و به همین جهت برخی از حقوقدانان تالش کرده اند تا با
تحلیلهای خود ،اصل نسبی بودن اثر قراردادها را بدون استثناء باقی گذارند اما باید گفت نیازهای امروزین جامعه حقوقی
اقتضاء دارد که اصل مزبور تعدیل شود.
واژههای کلیدی :قرارداد ،اصل نسبی بودن ،عقد گروهی ،قرارداد ارفاقی ،پیمان دسته جمعی کار
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مقدمه
با توجه به گسترده شدن روابط فی مابین افراد در دنیای امروزی و گسترش قراردادها جهت رفع حوائج افراد مباحث
پیرامون این قراردادها نیز وسعت بیشتری گرفته و لزوم بررسی و تحقیق در مورد آنها بیشتر احساس میشود .قراردادها عموما
تحت تاثیر اصولی هستند که حدود مسئولیت و منافع افراد را تعیین می نمایند و یکی از مهمترین این اصول ،اصل نسبی بودن
قراردادها است که مورد بحث بسیاری از حقوقدانان و وکال و کارشناسان قرار گرفته است و عدم توجه به برخی از این اصول
سبب پدید آمدن بسیاری از مشکالت و تشکیل تعداد باالیی دعوای حقوقی یا بعضا کیفری در محاکم دادگستری شده است.
بموجب این اصل ،قرارداد صرفاً در مورد طرفین آن مؤثر است .یعنی کسانی که اراده آنها یا نمایندگان آنها قرارداد را بوجود
آورده است؛ یا اینکه قرارداد ،به موجب حکم قانون ،برای آن شخص محسوب میشود .با توجه به اصل مذکور قرارداد نمیتواند
آثاری برای اشخاص ثالث داشته باشد چه اینکه به نفع آنها تعهداتی را ایجاد کند و یا اینکه علیه آنها تعهداتی را بوجود آورد .در
واقع این قاعده بیانگر یکی از نتایج اصل حاکمیت ار اده است .زیرا اگر قبول کنیم که آثار قرارداد ،نتیجه توافقی است که دو
طرف در این باب کرده اند ،طبیعی است که آن آثار نیز باید دامنگیر کسانی شود که در ساختمان اصلی قرارداد دخالت داشته
اند .البته ذکر این نکته نیز ضروری به نظر میرسد که قائم مقام طرفین از نظر آثار قرارداد جزء طرفین محسوب میشوند .علت
این امر این است که؛ قائم مقام در حقیقت ادامه دهنده شخصیت حقوقی طرف قرارداد نسبت به آثار مالی قرارداد ،حقوق و
تعهدات ناشی از قرارداد است .قانون مدنی نیز قراردادها را تنها نسبت به طرفین عقد و قائم مقام قانونی آنها موثر دانسته
است .آنجائیکه مقنن اعالم داشته است« :معامالت و عقود فقط درباره متعاملین و قائم مقام آنها موثر است .»...بنابراین،
قراردادها نسبت به اشخاص ثالث اثری ندارد یعنی اشخاص ثالث را نه مدیون می نماید و نه داین .ثالث کسی است که در
قرارداد بیگانه است و طرف قرارداد محسوب نمیشود و اراده ایشان ،در ساخت ماهیت قرارداد دخالتی ندارد .اما علیرغم عقلی و
منطقی بودن اصل نسبی بودن قرارداد ،در حقوق مدنی ،راههایی برای خروج از این اصل وجود دارد لذا قاعده مزبور نیز مانند
بسیاری از قواعد حقوقی دیگر ،بدون استثناء نمانده و تحت تأثیر نیازهای اجتماعی جوامع با استثنائاتی مواجه شده است .یکی
از این استثنائات قرارداد گروهی است که تحت تأثیر اراده اکثریت اعضاء ،عقد منعقد میگردد بدون اینکه رضایت تک تک
اعضاء گروه الزم باشد.
 -1تعریف و ماهیت عقد گروهی
یکی از مهمترین نتایج اه میت اراده این است که هرشخص تنها به اراده خویش متعهد به امری میشود و اثر عقد نیز
محدود به کسانی است که یا در انعقاد آن دخالت مستقیم داشته اند یا قایم مقام طرفین محسوب میشوند ،ولی حفظ نظم در
تمام گروههای انسانی ایجاب میکند که در ادارة امور اقلیت تابع اکثریت باشد .زیرا اگر اقلیت نخواهد با افکار عمومی ستیزه
کند به ناچار باید آن را گردن نهد و همین اطاعت از رأی اکثریت است که امکان رسیدن به هدفی را که آن گروه دنبال میکند
فراهم میآورد ،در این گونه موارد چون پیروی از افکار گوناگون تمام اعضا و خشنود ساختن همه آنها امکان پذیر نیست
بنابراین بهترین راه پیروی کردن از نظر اکثریت اعضاء است تا شمار کمتری از آراء بی اثر شود و جمع بیشتری راضی گردند .به
همین دلیل ،قانونگذار ناچار شده است که در قراددادها نیز گاهی اراده اکثریت جمعیت را بر تمام اعضای آن تحمیل کند و
آثار پیمانی را که این گروه بسته اند به همه سرایت دهد .چنانکه در شرکت های تجارتی ،تصمیم مدیران یا اکثریت اعضای
مجمع عمومی برای تمام شریکان ایجاد التزام میکند .ماده  528قانون مدنی افغانستان در این زمینه اعالم میدارد :در عقود
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دسته جمعی ،قبول بر ر ضایت اکثریت متحقق گردیده و اقلیت تابع قبول آنها شناخته میشود .بنابراین عقد گروهی را میتوان
اینگونه تعریف نمود« :عقودی است که دسته ای از اشخاص را بدون اینکه رضایتشان الزم باشد پای بند و ملتزم می
کند»{کاتوزیان .}103 ،1383 ،یا آنقسم که در کتاب ترمینولوژی حقوق آمده است قرارداد گروهی عبارت است از« :قراردادی
که الاقل در یکطرف آن عدهای از اشخاص دارای هدف مشترک قرار گرفته و رضایت آنان به توسط اکثریت یا نمایندگان آن
اشخاص اعالن شود خواه مربوط به کار باشد یانه»{جعفری لنگرودی .}537 ،1376 ،به نظر ،ذکر واژه نمایندگان ،این تعریف را
با ایرادی مواجه نموده است و آن اینکه ،اگر ما بپذیریم که افراد طرف قرارداد ،نماینده کسانی هستند که مستقیماً در عقد
شرکت ندارند ،دیگر بحث قرارداد جمعی و عدول ازاصل نسبی بودن اثر عقد مطرح نمیشود چراکه در قراردادی که توسط
نماینده انعقاد مییابد آثار عقد متوجه منوبعنه میشود و ما پذیرفتهایم که نماینده در حکم خود اصیل است پس عقد به
نمایندگی و برای مُوکِّل بسته میشود و نتیجه پیروی از مفاد تراضی است و منوبعنه ،شخص ثالث محسوب نمیشود .در هر
حال در این نوع قرارداد آثار عقد گریبانگیر کسانی میشود که نه اصالتاً و نه وکالتاً در عقد شرکت نکرده اند و مستلزم به اجرای
مفاد قرارداد هستند و درست همین ویژگی است که این گونه قراردادها را به عنوان یک استثناء جدی بر اصل حاکمیت اراده و
اصل نسبی بودن اثر عقد ،مطرح میکند .این نوع قرارداد نقطه مقابل قرارداد فردی است که در آن اثر عقد محدود به کسانی
است که یا در انعقاد آن دخالت مستقیم داشته یا قایم مقام طرفین محسوب میشود و شخص تنها به اراده خود متعهد می-
گردد.
به موجب ماده  32قانون کار افغانستان مصوب سال  1362قرارداد گروهی به قراردادی گفته میشده که در ادارات و
مؤسسات دولتی برای اجرای برنامه دولتی ،بین رئیس اداره و اتحادیه صنفی به امضاء میرسید .و به عبارت دیگر قرارداد
گروهی سند حقوقی است که بر مبنای تعهدات ،با تفکیک مکلفیتها و وجایب اداره (مؤسسه) و کارکنان در برابر یکدیگر
بهمنظور بهتر شدن و انسجام امور عقد میگردد .این پدیده یک سند قبول شده جامعه جهانی و سازمان بینالمللی کار است که
بخاطر فراهم آوری زمینه اعتماد کاری ،به منظور پیشرفت و انکشاف مسایل اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بین سه ارگان
(دولت ،اتحادیههای کارگری و کارفرمائی) بوده و تجارب و نتیجه آن در کشورهای پیشرفته طور مثبت تجربه شدهاست .در این
نوع قرارداد ،چگونگی اعمال برنامه از طرف کارکنان اداره روشن میگردد و هر دو طرف نسبت به مسئولیتهای خود در اجرای
برنامه متعهد میشوند .این قرارداد باید در جلسه بزرگی که در آن تمام کارکنان موسسه شرکت دارند به امضاء برسد .در این
جلسه ،رئیس اتحادیه برای هر بخش کاری ،برنامه زمان انجام ،دستمزد و سایر هزینهها را اعالن میکند و آنرا به بحث
میگذارد .در بعضی از عقود که طرفین آنها گروهها و شرکاء میباشند انعقادشان مستلزم رضایت تکتک اعضاء (طبق اصل)
نیست و صرف نظر اکثریت برای انعقاد عقد کافی است که به آنها عقود گروهی یا جمعی گفته میشود که از جمله این عقود
می توان به پیمان جمعی کار و قرارداد ارفاقی اشاره نمود .برخالف این دسته ،عقود عادی و روزمره میباشند .قرارداد ارفاقی نیز
نوعی قرارداد جمعی است که بر خالف اصل نسبی بودن قراردادها اثر آن به کسانی که طرف قرارداد نیستند ،سرایت می کند.
این ق رارداد بین تاجر ورشکسته از یک طرف و اکثریت طلبکارهای وی از طرف دیگر به منظور توقف جریان تصفیه و تعیین
ترتیب پرداخت دیون منعقد میگردد.
گفتنی است که ضرورت دخالت دولت در برخی امور ،باعث رسوخ این عقیده در حقوق شد که عقد یک وسیله مفید
اجتماعی برای مبادله ثروت ملی است{کاتوزیان }102 ،1380 ،همچنین حفظ نظم در گروههای اجتماعی دارای هدف
مشترک ،باعث قراردادی شد که در آن ،عدهای بدون آنکه اراده شان در تحقق عقد موثر باشد پایبند به مفاد آن میشوند .در
واقع اداره کردن چنین گروهی ،راهی جز این را بر نمی تابد زیرا اگر خود را محصور در ضوابط قراردادهای فردی و اصل نسبی
بودن عقد نماییم باید قایل به این عقیده شویم که قرارداد تنها همه افراد گروه را مقید و مستلزم میسازد که اراده همه دخیل
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بوده و تمامی اعضاء رضایت به این عمل حقوقی داشته اند که این امر با توجه به اختالف آراء تقریباً غیر ممکن بوده و یا دست
کم بسیار مشکل به نظر میرسد ،از سوی دیگر چون اراده عدهای بر اراده بقیه تحمیل میشود بهترین راه این است که شمار
کمتری از آرا ء بی اثر شده و افراد بیشتری راضی شوند و اگر غیر ازاین را بپذیریم اداره امور آن گروه ،محال است{کاتوزیان،
.}439 ،1380
-2تاریخچه عقد گروهی
از اواخر قرن نوزدهم ،در اثر تکمیل وسایل حمل و نقل و توسعة تجارت بین المللی وضع داد و ستد به صورتی در آمد که
پیش از آن سابقه نداشت و لزوم تشکیل سرمایه های بزرگ ،اعضای هر صنف را به یکدیگر نزدیک و سرمایه گذاری فردی را به
گروهی و جمعی مبدل ساخت .بنابراین تولید کنندگان و فروشندگان هرمحصول تشخیص دادند که بهترین راه تأمین منافع
بیشتر این است که با یکدیگر همکاری نزدیک داشته باشند و شرایط معامله برای تمام اعضای اتحادیهها یکسان و برابر باشد .به
همین جهت هرفروشنده پای بند مقرراتی شد که در سندیکای همکاران او وضع شده است و گاه نیز طرفین عقد ناچارشدند تا
از شرایطی که سندیکا های همکار هرکدام به صورت فرادداد جمعی بسته اند پیروی کنند .مانند قراردادی که بین کارفرما و
کارگر بسته میشود که نه تنها تابع قوانین و آیین نامه های کار است بلکه باید از پیمان جمعی که بین سندیکای کارفرما و
اتحادیه و سندیکای کارگر بسته شده است تجاوز نکند .بنابراین ،از نظر تاریخی میتوان گفت ،عقد گروهی به لحاظ تاریخی در
سدهای اخیر ایجاد شده و گسترش یافته است و قدمت به دارازای تاریخ تدوین حقوق و قوانین موضوعه دارد .لذا نمیتوان برای
آن سابقه فقهی قایل شد و البته به عقیده دکتر جعفر لنگرودی این نوع قرارداد در فقه اسالم شناخته شده است و فقها از
قرارداد مناضله که نوعی عقد جمعی است در کتب خود نام برده است{جعفری لنگرودی .}537 ،1376 ،قرارداد مناضله
قراردادی است بین دوگروه که هرگروه در حکم شخص واحد بوده و تیرهایی را به سمت یک هدف رها میساخته اند تا در
نهایت برنده مسابقه که در واقع نوعی رمایه است مشخص شود{مامقانی .}332 ،1342 ،با این حال بهنظر میرسد تنها نقطه
اشتراک عقد گروهی یا جمعی با عقد مناضله ،حضور گروهی از افراد در هر طرف عقد است و ویژگی مشترک دیگری به چشم
نمی خورد و مشخص نیست چرا دکتر جعفر لنگرودی از مناضله به عنوان یکی از مصادیق عقد گروهی یاد میکند با توجه به
تعریف که خود ایشان از عقد جمعی بیان کرده است .لذا باید گفت تقسیم عقد به فردی و گروهی جزء تقسیمات تازه قراردادها
است که در فقه سابقه نداشته است .در پیشینه تاریخی این نوع قرارداد ،در نظام حقوقی جمهور اسالمی افغانستان ،میتوان به
ماده  528قانون مدنی مصوب سال  1355و قانون کار افغانستان مصوب سال  1362در ماده 32این قانون ،اشاره نمود چنانچه
که مقنن در ماده  528قانون مدنی اعالم داشته است« :در عقود دسته جمعی ،قبول برضایت اکثریت متحقق گردیده و اقلیت
تابع قبول آنها شناخته میشود» .و در ماده  32قانون کار مقرر نموده است« :در ادارات و مؤسسات دولتی برای اجرای برنامه
دولتی ،قرارداد جمعی بین رئیس اداره و اتحادیه صنفی به امضاء میرسد» .در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران در فصل
هفتم قانون کار مصوب سال  1369مجمع تشخیص مصلحت نظام ،تحت عنوان مذاکرات و پیمانهای دسته جمعی ،اهداف و
شرایط آنها و انعقاد پیمانهای دسته جمعی کار بیان شده است که در بحث پیمان کار دسته جمعی ذکر میگردد .و نیز در
ماده  45الیحه قانون کار ایران مصوب سال  1337و ماده  480قانون تجارت ایران که موضوع قرارداد ارفاقی را تشکیل داده
است بیان شده است .اما در فقه علیرغم اینکه عقد و برخی انواع آن ذکر شده است و لکن تحت عنوان عقد یا قرارداد گروهی
بحث نشده است.
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-3مصادیق قرارداد گروهی یا جمعی
در نظام حقوقی ،قرارداد ارفاقی و پیمان دسته جمعی کار ،دو مصداق قرارداد گروهی یا جمعی هستند که در مطالعه
حاضر به بررسی این دو مصداق پرداخته میشود .البته قراردادهای را که شخصحقوقی مانند شرکت تجاری منعقد میکند و
تصمیمات را که اکثریت مجمع عمومی مالکین برای قسمت های مختلف آپارتمان اتخاذ میکنند نیز در عداد مصداق این نوع
قرارداد قرارداده اند که محل بحث و اختالف نظر است.
 -1-3قرارداد ارفاقی
اختصارا در مباحث ذیل به تعریف و ماهیت و شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی میپردازیم.
 -3-1-1تعریف و ماهیت قرارداد ارفاقی
قانون تجارت ایران ،در مواد  476تا  503انعقاد قراردادی را به نام قرارداد ارفاقی بین ورشکسته و طلب کاران وی پیش
بینی می کنند .به موجب قرارداد ارفاقی ،طلبکاران یا اکثر آنان ،موافقت می کنند که طلب خود را بعد ًا دریافت کنند و،
ورشکسته متعهد می شود که آن را طبق قرارداد و ترتبیی که در قرار داد ارفاقی معین شده است به آنها پرداخت کند[حسنی،
.]660
قرارداد ارفاقی ماهیتا یک نوع قرارداد است که با قراردادهای عادی یکسری شباهتهایی دارد .نظیر اعالم رضایت اهلیت
که در قرارداد ارفاقی دیده میشود .ولی بعضی از جنبههای قرارداد ارفاقی از حقوق عام فاصله گرفته است .اگر در یک طرف
قرارداد یک نفر و در طرف دیگر قرارداد چند نفر باشند ،قرارداد فقط نسبت به کسانی الزماالجرا ست که آن قرارداد را امضا
کردهاند و در واقع به آن رضایت دادهاند و یا اینکه امضاکنندگان از جانب بقیه نمایندگی دارند تا نسبت به قرارداد رضایت خود
را اعالم کنند و آن را اجازه بدهند .باید گفت که قرارداد ارفاقی نوعی تمکین طلبکاران است .البته تمکین آنها به آن حدی
نیست که واقعا بتوان گفت که به آنها ستم شده است .زیرا آنها فرض میکنند که امر تصفیه در حال انجام است و دارایی تاجر
هم این مقدار است و اگر اموال وی تصفیه شود به همه طلبکاران پرداخت خواهد شد .بعد اگر دارایی وی کفاف تمامی مطالبات
طلبکاران را ندهد ،طلبکاران بابت بقیه طلب خود یک گواهی عدم کفایت میگیرند تا اگر زمانی تاجر ورشکسته توانایی پرداخت
پیدا کرد ،میتوانند از آن مطالبه کنند.
اما کسانی که به قرارداد ارفاقی رضایت دادهاند ،دیگر نمیتوانند خالف آنچه که رضایت دادهاند و در قرارداد ارفاقی وجود
دارد ،عمل کنند .برای مثال قراداد ارفاقی منعقد میشود که هم به تاجر ورشکسته برای تادیه دیون وی مهلت داده شود و هم
به وی تخفیف داده شود .اگر کسانی که رضایت به این امر دادهاند ،بخواهند حق خود را اعمال کنند ،حقی جز در حیطه قراداد
ارفاقی ندارند .اما این نوع قرارداد ،قرارداد خاصی است که الزاما با قراردادهای حقوق مدنی تطبیق نمیکند .البته احکام آن نیز
از قواعد موجود در قراردادهای مربوط به حقوق مدنی هم خیلی دور نیست.
 -3-1-2شرایط انعقاد قرار داد ارفاقی
انعقاد قرار داد ارفاقی دارایی شرایط میباشد که اختصاراً به ترتیب زیر به بحث گرفته میشود.
 -3-1-2-1عدم مبادرت به تقلب
قرارداد ارفاقی همانطور که از آن برمی آید ،یک نوع ارفاق به ورشکسته است .و این ارفاق فقط در مورد تاجری صادق
است که او حسن نیت داشته باشد و اگر او مبادرت به تقلب و کالهبرداری کند ،دیگر نمی توان با او از دری ارفاق وارد شد.
بنابراین اولین شرط در انعقاد قرارداد ،حسن نیت عدم ورشکستگی به تقلب است[ستوده .]274 ،1391 ،یعنی تاجر برای باز
پرداخت دیون خود ،خودش را به تقلب ،ورشکسته معرفی کرده باشد.
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 -3-1-2- 2در خواست قرار داد
هرگاه تقاضای از طرف تاجر و شرکت ورشکسته و یا از طرف طلبکاران صورت گیرد ،قرارداد قابل انعقاد است به همین
دلیل قانونگذار در ماده  38قانون اداره تصفیه ایران تأکید کرده است که «اگر درخواست قرارداد ارفاقی هم شده باشد» ادره
مزبور باید مراتب را به اطالع طلبکاران برساند .در ماده  608قانون تجارت افغانستان آمده است« :برای عقود تجارتی رضا و
موافقت طرفین کافی است تنظیم قرارداد و یا ایفای مراسیم دیگر لزوم ندارد» .چه در خواست از طرف تاجر و چه از طرف
طبلکاران شده باشد ،در هر صورت اطالع رسانی طلبکاران دیگر ضروری است.
 -3-1-2-3تشکیل مجمع عمومی جهت رأی گیری
برای آنکه قرار داد ارفاقی منعقد شود باید طلبکارانی که طلب آنها تشخیص و تصدیق شده و نیز طلبکاران که طلب آنها
به طور موقت قبول گردده است[ماده ]477یا وکیل آنها در جلسه حاضر شوند یا خودشان و تاجر ورشکسته نیز در این جلسه
شخصا حضور داشته باشد ویا در صورت عذر موجه وکیل وی حضور پیدا کند[اسکینی .]173 ،1392 ،مجمع عمومی متشکل از
بستانکاران تاجر متوقف به ریاست عضو ناظر بر امر تصفیه ،با حضور بستانکارانی که طلب آنها تشخیص و تصدیق شده و
همچنین بستانکارانی که طلب آنها موقتاً قبول شده است تشکیل میشود .بستانکاران میتوانند شخصاً یا با واسطه وکیل در
مجمع مزبور مشارکت نمایند .تاجر ورشکسته نیز به این مجمع احظار میشود که باید شخصاً حضور یابد ،در صورت داشتن
عذر موجه ،تاجر میتواند وکیل تعیین نموده و به مجمع عمومی اعزام کند[همان].
 -3-1-2-4حضور اکثریت عددی و مبلغی طلبکاران
برای منعقد شدن قرارداد ارفاقی نیاز به دو اکثریت داریم که طبق ماده  480ق.ت .ایران این گونه بیان شده« :قرارداد
ارفاقی فقط وقت منعقد می شود که الاقل نصف به عالوهی یک نفر از طلبکارها با داشتن ال اقل سه ربع از کلیه مطالباتی که
مطابق مبحث پنجم از فصل ششم تشخیص و تصدیق شده یا موقتا قبول گشته است در آن قرارداد شرکت نموده باشند ،و اال
بال اثر خواهد بود»[ماده  480قانون تجارت] در جلسه اول اگر طلبکاران به حد نصاب نرسید و یا از حیث مبلغ ،دارای سه ربع
از مطالبات نباشند ،نتیجه حاصل ا ز آن مجلس ،معلق و قرارداد به جلسه دیگر و هفته دوم موکول خواهد شد[صقری،1388 ،
 .] 351طلبکاران که در جلسه اول ،خودشان یا وکیل آنان شرکت نموده و حاضر بوده در مجلس دوم حضور شان الزامی
نیست[ماده  481قانون تجارت].
 -3-1-2-5لزوم هردو اکثریت در قرارداد
از ماده  480ق .ت .ایران ،این گونه فهمیده میشود؛ که هر دو اکثریت در کنار هم باشد ،لذا اگر نصف به عالوهی یک
طلبکارها محقق شود اما این افراد ،سه چهارم مطالبات را در اختیار نداشته باشند و یا مطالبات به سه چهارم برسد اما نصف به
عالوه ی یک طلبکارها تشکیل نشود ،قرارداد ارفاقی منعقد نمی شود .بلکه باید افراد اضافه شوند تا به مرز سه چهارم مطالبات
برسد یا در حالی که به سه چهارم رسیده ،افراد اضافه شوند تا اکثریت نصف به عالوه ی یک تکمیل گردد[ مواد  480و 481
قانون تجارت].
 -3-1-2-6گزارش مجمع
در مجمع عمومی بستانکاران تاجر ورشکسته ،گزارش مدیر تصفیه راجع به وضعیت ورشکسته و اقدامات انجام شده مطرح
میشود .این گزارش بایستی کتب ًا نیز تهیه و پس از امضای مدیر تصفیه تسلیم عضو ناظر شود .عضو ناظر باید صورتجلسه
متضمن کلیه مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی بستانکاران را تهیه کند .قرارداد ارفاقی بین تاجر ورشکسته و بستانکاران او
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پس از تشیکل مجمع عمومی به شرح فوق و با رعایت تشریفات مربوطه تنظیم میشود .در این رابطه موافقت نصف بعالوه یک
بستانکاران که حداقل سه ربع از کلیه مطالبات تشخیص و تایید شده یا موقتاً قبول شده را دارند برای مشارکت در تنظیم و
اعتبار قرارداد ارفاقی ضروری است .در صورتیکه نصاب مذکور برای تنظیم قرارداد ارفاقی حاصل نشود ،ترتیب جلسه مجدد
مجمع عمومی برای هفته بعد داده میشود .در صورتیکه تاجر به عنوان ورشکسته به تقصیر محکوم شود ،تنظیم قرارداد ارفاقی
میسر است[ماده  484قانون تجارت ایران] .اما در مورد تاجر محکوم به ورشکستگی به تقلب ،قرارداد ارفاقی منعقد نمی-
شود[ماده  483قانون پیشین].
 -3-1-2-7تأیید قرارداد ارفاقی توسط دادگاه
قرار داد ارفاقی محقق نمی شود مگر آنکه به تصدیق محکمه برسد ،خواهی اعتراض شده باشد یا نشده باشد[صقری،
 .]182 ،1386پس از انعقاد قرارداد ارفاقی ،زمانی الزم االجرا میباشدکهدادگاهیکهحکم ورشکستگی را صادر کرده ،آن را تایید
و تصدیق کند؛ که البته این تاییددرواقع یکتایید تشریفاتی و شکلی است .یعنی دادگاه قرارداد را بررسی می کند تا دریابد که
آیا شرایط الزم برای انعقاد آن رعایت شده یا خیر[مواد  486و  488قانون تجارت ایران].
 -3-3آثار قرارداد ارفاقی
آثار قرارداد ارفاقی را باید نسبت به طرفین عقد ،ضامنها و طلبکاران مخالف قرارداد بررسی نمود تا دریابیم که قرارداد
مزبور در کجا از اصل نسبی بودن اثر عقد عدول میکند.
 -3-3-1آثار قرارداد نسبت به طرفین عقد
ازیک سو تاجر ورشکسته قادر خواهد بود که دیون خود را دیرتر ادا نماید و نیز دوران منع مداخله و تصرف او در اموال
وی تمام خواهدشد .ازسوی دیگر طلبکاران موافق ،این تعهد را به دست میآورند که بعد از حصول در آمد و دارایی توسط
ورشکسته ،طلب خود را به طور کامل دریافت کنند ضمن آنکه متعهد میشوند که تا زمان سررسید جدید بودن ،علیه تاجر
اقامه دعوی نکنند و به او مهلت ادامه تجارت بدهند{محسنی.}72 ،138 ،
 -3-3-2آثار قرارداد نسبت به ضامنها
با انعقاد قرارداد ارفاقی ،در تعهد ضامن تاجر ،تبدیل به معنای ماده  292ق ،م ،رخ نمیدهد بلکه تنها زمان پرداخت دین،
به تأخیر میافتد .ضمان عقدی است تبعی و تابع قرارداد اصلی بین مدیون و طلبکار.
 -3-3-3آثار قرارداد نسبت به طلبکاران مخالف
قرارداد ارفاقى نسبت به طلبکارانى که با قرارداد ارفاقى موافقت ننمودهاند ،نیز مؤثر است .طبق قسمت اخیر مادهی
« »489قانون تجارت ایران بعد از تصدیق قرارداد ارفاقى که بین تاجر ورشکسته و اکثریت طلبکارها (الاقل نصف بعالوه یک نفر
از طلبکارها) با داشتن سه ربع از کلیه مطالبات تصدیق شده یا موقتاً قبول شده منعقد میشود ،طلبکارهائى که جزو اکثریت
نبوده و قرارداد را امضا نکرده اند میتوانند سهم خود را موافق آنچه از دارائى تاجر به طلبکارها میرسد دریافت نمایند و بقیة
طلب خود را نمیتوانند از دارائى تاجر ورشکسته بخواهند مگر پس از تأدیه تمام طلب کسانى که در قرارداد ارفاقى شرکت
داشته یا آن را امضاء نمودهاند[صقری .] 186 ،در مورد باال در اثر قرارداد ارفاقى حق مطالبة طلبکارانى که در قرارداد مزبور
شرکت نداشته یا پرداخت تمامى ،طلب طلبکاران دیگر ساقط گردیده ،بدون آنکه رضایت در این امر داشته باشند[امامی،1 ،
 .]253مدیر تصفیه پس از صدور حکم تایید قرارداد ارفاقی و قطعی شدن آن ،ضمن دادن صورتحساب کامل ،کلیه دفتر و اسناد
و نوشتجات و همچنین دارایی ورشکتسته را ،به استثنای آنچه باید به بستانکاراین که قرارداد ارفاقی را امضا نکردهاند داده شود،
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به او مسترد و رسید دریافت میکند .پس از آنکه قرار تادیه سهم بستانکاران اخیرالذکر داده شد ،ماموریت مدیر تصفیه خاتمه
مییابد .ماموریت عضو ناظر نیز با تهیه صورت مجلس از تمام مراتب پایان میپذیرد .در این صورت ممنوعیت تاجر برای ادامه
فعالیت عادی تجارتی مرتفع میگردد[مواد  489الی  491قانون تجارت ایران].

 -3-2پمان دسته جمعی کار
-3-2-1تعریف پیمان دسته جمعی کار
در نظام فقهی ،اصطالحی معادل پیمان دسته جمعی یا گروهی قرارداد کار دیده نمیشود و فقها از قرارداد کار تحت
عنوان اجاره اشخاص یاد کرده اند{محقق حلی ، 298 ،1 ،یزدی .}428 ،2 ،اما برپایهای ماده  140قانون کار ایران مصوب
 ،1369قراردادهای دسته جمعی یا گروهی کار :پیمان کتبی (است) که به منظور تعیین شرایط کار فی مابین یک یا چند شورا
یا انجمن صنفی و یا نماینده قانونی کارگران از یک طرف و یک یا چند کار فرما و یا نمایندگاه قانونی آنها از سوی دیگر و یا
فیمابین کانونها و کانونهای عالی کارگران و کارفرمایی منعقد میشود .در تبصرة ذیل این ماده نحوه ترتیب آن ذکر شده و
آمده است « :در صورتی که مذاکرات دسته جمعی کار منجر به انعقاد پیمان دسته جمعی کار شود باید متن پیمان در سه
نسخه تنظیم و به امضاء طرفین برسد .دو نسخه از پیمان در اختیار طرفین عقد پیمان دسته جمعی قرار گرفته و نسخه سوم
ظرف سه روز در قبال اخذ رسید و به منظور رسیدگی و تائید ،تسلیم وزارت کار و امور اجتماعی خواهد شد» .بر بنیاد ماده 14
قانون کار افغانستان مصوب  1385مقرر شده است« :قرارداد کار عبارت از توافق کتبی و اداره یا کارفرما میباشد که به موجب
آن کارکن طبق الیحة وظایفی در مقابل دریافت مزد و یا سایر حقوق و امتیازات دورة کار ،برای مدت معین یا غیر معین انجام
خدمت مینماید» .اگرچه مقنن در این ماده از عقد گروهی یا پیمان دسته جمعی کار نام نبرده است و بلکه بطور مطلق تعریفی
از قرارداد کار را بیان نموده است و لکن در قانون کار مصوب  1362افغانستان عنوان پیمان دسته جمعی کار ذکر شده است.
 -3-2-2اهداف و شرایط پیمان گروهی یا دسته جمعی کار
مطابق با ماده  139قانون کار ایران ،هدف از مذاکرات دسته جمعی ،پیشگیری و یا حل مشکالت حرفهای یا شغلی و یا
بهبود شرا یط تولید یا امور رفاهی کارگران است که از طریق تعیین ضوابطی برای مقابله با مشکالت و تامین مشارکت طرفین
در حل آنها و یا از راه تعیین و یا تغییر شرایط و نظایر اینها ،در سطح کارگاه ،حرفه و یا صنعت ،با توافق طرفین تحقیق مییابد.
خواستهای طرح شده از سوی طرفین باید متکی به دالیل و مدارک الزم باشد.
در تبصره دوم ماده مزبور مقنن اعالم داشته است :در صورتی که طرفین مذاکرات دسته جمعی موافق باشند ،می توانند
از وزارت کار و امور اجتماعی تقاضا کنند شخص بیطرفی را که در زمینه مسائل کار تبحر داشته باشد و بتواند در مذاکرات
هماهنگی ایجاد کند ،بعنوان کارشناس پیمانهای دسته جمعی به آنها معرفی نماید .نقش این کارشناس کمک به هر دو طرف
در پیشبرد مذاکرات دسته جمعی است.
براساس ماده 141قانون فوق ،پیمانهای دسته جمعی کار هنگامی اعتبار قانونی و قابلیت اجرائی دارد که دارای شرایط
ذیل باشد:
الف  -م زایای کمتر از آنچه در قانون کار پیش بینی گردیده است در آن تعیین نشده باشد.
ب  -با قوانین و مقررات جاری کشور و تصمیمات و مصوبات قانونی دولت مغایر نباشد.
ج  -عدم تعارض م وضوع یا موضوعات پیمان با بندهای الف و ب  ،به تائید وزارت کار و امور اجتماعی برسد.
در نظام حقوقی افغانستان مطابق با ماده  2قانون کار اهداف به شرح ذیل اعالم شده است:
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-1تثبیت ،تنظیم و تحکیم مناسبات کار کارکنان.
 -2تأمین حق مساوی کار و حمایه از حقوق کارکنان.
 -3بهبود سازما ندهی کار و تولید ،رشد بازدهی کار ،استفاده معقول از نیروی بشری و منابع کار ،تحکیم انضباط کار و
تولید ،تعمیم سیستمهای معاش و مزد مترقی و تأمینات اجتماعی جهت ارتقای سطح زندگی مادی ،اجتماعی و فرهنگی
کارکنان.
 -4تثبیت حقوق و مکلفیتهای کارکنان و مسؤوالن اداره کار و تولید ،تأمین شرایط حفاظت و تخنیک ایمنی کار ،ارتقاء
و انکشاف متداوم مهارتهای و ظرفیتها جهت رشد و تحکیم اقتصاد ملی.
 -5تعمیم قانونیت و تطبق یکسان اسناد تقنینی مرتبط به کار در تمام عرضههای کار و تولید.
 -6فراهم کردن تسهیالت عرضة خدمات کاریابی.
بهموجب ماده  15قانون مزبور شرایط قرارداد کار به بیان ذیل آمده است:
-1مشروعیت قرارداد.
 -2معین بودن موضوع قرارداد.
 -3عدم موجودیت موانع قانونی در انجام کار.
 -4نوع کار یا حرفة که کارکن در آن اشتغال میورزد.
 -5مزد ،حقوق و امتیازات کارکن.
 -6اوقات و ساعات کار طبق احکام این قانون.
 -7تاریخ عقد قرارداد و مدت اعتبار قرارداد...
ماده  16قانون کار نحوه ترتیب قرارداد را اینگونه بیان نموده اند:
قراردادکار و کارآ موزی در سه نسخه نقل ترتیب و بعد از توافق و امضای طرفین یک نقل به کارکن ،دومی به وزارت کار و
امور اجتماعی ،شهدا و معلولین و سومی آن در اداره استخدام کننده حفظ میگردد.
 -3-2-3ویژگیهای عقد دسته جمعی کار
مهمترین ویژگی های عقد دسته جمعی کار را میتوان به قرار ذیل نامبرد.
 -3-2-3-1از عقود الزم است
به دو دلیل میتوان الزمی بودن این نوع قرارداد را بدست آورد -1 :با توجه به ماده  144قانون کار ایران در مورد پیمان-
های که برای مدت معین منعقد میشود ،تصریح میکند که هیچیک از طرفین نمیتواند به تنهایی قبل از پایان مدت ،در
خواست تغییر آنرا بنماید مگر به تشخیص وزارت کار و امور اجتماعی ،با قیاس اولویت میتوان به عدم جواز فسخ یکجانبه نیز
دست یابیم و این همان مفهوم لزوم مذکور در ماده  185قانون مجازات است -2 .مطابق با ماده  145قانون کار ایران ،فوت یا
تغییر مالکیت کارفرما  ،در اجرای پیمان دسته جمعی کار موثر نیست .حال آنکه اگر قرارداد جایز بود طبق ماده  954قانون
مدنی با فوت یکی از طرفین قرارداد ،منفسخ میگردید و بقاء عقد بعد از مرگ احدی از متعاملین از خصایص عقد الزم است.
 -3-2-3-2عقد تعهدی است
به موجب این پیمان ،کارگران و کارفرما هریک متهعد به انجام اقداماتی میشوند که به بهبود شرایط کار یا افزایش تولید
و مانند آن منتهی شود{صادقی.}78 ،1383 ،
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 -3-2-3-3از عقود مغابنه است
یعنی هریک از طرفین در صدد هستند تا امتیازات بیشتری را به نفع خود کسب کند .البته ذکر این نکته ضروری است
که توافق طرفین تنها تا جایی درست است که با قانون کار تعارض پیدا نکند{کاتوزیان.}128 ،1380 ،
 -3-2-3-4عقد تشریفاتی است
دالیل زیر بر تشریفاتی بودن پیمان دسته جمعی کار اقامه شده اند:
در تعریف ماده  130آمده است :پیمان کتبی ...ظاهرا کتبی بودن یکی از شرایط تحقق عقد است .ممکن است گفته شود کتبی
بودن تنها دلیل اثبات است نه شرط ثبوت ،اما از آنجا که این قرارداد میان عدة زیادی از کارگران و کارفرمایان الزم االجراست و
برای کارگران در آینده نیز همین حالت را دارد .لذا برای جلوگیری از تغیییرات مفاد پیمان و احتمال سوء استفاده از آن ،کتبی
بودن از سوی مقنن ضرروری تشخیص داده شده است.
 -3-2-4آثار عقد دسته جمعی یا گروهی
مهمترین اثر این پیمان ها نسبت به طرفین قرارداد و سایر افراد غیر عضو سندیکاست همچنانکه ماده  146قانون کار
تصریح میکند :در کلیه قراردادهای انفرادی کار ،که کارفرما قبل از انعقاد پیمان دسته جمعی کار منعقد ساخته و یا پس از آن
منعقد مینماید ،مقررات پیمان دسته جمعی الزم االتباع است .تکلیف به تبعیت از مفاد پیمان ،نه تنها شامل کارفرما و
سندیکای کارگری میشود بلکه کسانی را هم که در قرارداد شرکت نداشته اند در بر میگیرد و این همان اثری است که پیمان-
های کار را در زمره قراردادهای جمعی قرار میدهد{صادقی .}78 ،1383 ،این نکته را باید افزود که پیمان دسته جمعی کار،
قراردادکار نیست بلکه دوطرف در خصوص شرایط کار باهم توافق میکنند و بعد از آن ،در هر قراردادکار ،باید مفاد پیمان
رعایت شود .در واقع اختیار و آزادی اراده کارگر و کارفرما بعد از انعقاد پیمان تنها حالت صوری دارد زیرا اینها تنها مختارند
پیمان ببندند یا نبندند که ضرورتهای زندگی امروز ،مانع از اعمال این اختیار هم میشود{کاتوزیان.}105 ،1380 ،
نتیجه
اگرچه تسری آثار یک قرارداد به اشخاص ثالث ،مشکل بنظر میرسد ،اما قواعد حقوقی حاکم بر قرارداد و به ویژه اصل
نسبی بودن آثار عقد به مکلف شدن شخص ثالث به عنوان یک پدیده شگفت انگیز مینگرد ،اما باید دانست قرارداد یک وسیله
مفید اجتماعی است که تقویت شدن جنبه اجتماعی آن در سده اخیر امکان تعدیل اصل فردگرایان نسبی بودن را فراهم
ساخته است .البته از آنجا که استثنائات وارده بر اصل مزبور و به ویژه قراردادهای گروهی مبتنی بر حفظ مصالح جمعی بوده
است ،تجاوز از اصل ،مورد پذیرش واقع گردیده است .در قراردادهای ارفاقی ،لزوم حمایت از تاجر و نیز طلبکاران موافق با
قرارداد ،قانونگذار را بر آن داشت تا اثر قرارداد را به مخالفین تسری دهد و با پشتیبانی از کسانی که در حق تاجر ،ارفاق کرده
اند وصول طلب آنان را زودتر از طلبکاران مخالف مقرر کند ،در واقع اصل تساوی طلبکاران در اخذ دیون یک اصل حقوقی است
که در برابر ارفاق تاب مقاومت نمیآورد .در پیمان های دسته جمعی کار نیز لزوم توجه به برابری شرایط طرفین مذاکره و اتخاذ
تصمیمات مورد توافق طرفین که از مشکالت حرفه و صنعت خود آگاهند ،مصلحتی است که شامل دیگر کارگران و کارفرمایان
نیز میشود تا قراردادهای انفرادی کار ،بطور یکجانبه به ضرر طرف ضعیفتر قرارداد(کارگر) نبوده و زمینه را برای سود جویی
کارفرمایان فراهم نسازد .قواعد و اصول حقوقی در خدمت مصالح و منافع بشری هستند و در مواقع مقتضی ،منعطف میگردند
و تعمیم آثار عقد به اشخاص دیگری غیر از طرفین عقد در عقود گروهی یا جمعی از نمونه های بارز این مدعا است.
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