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Forgiveness is a moral principle that, like other
moral rules, has permeated legal institutions.
Accordingly, the “Arfaqi contract” is one of the
most important institutions of commercial law
in the matter of bankruptcy law, which is
concluded between the debtor trader and the
creditors. The subject of this contract was
legally raised for the first time in Iranian law
with the enactment of the Trade Law of 1311,
which was in fact adapted from the 19th century
French Trade Law. The mechanism of this
contract can play an effective role in the
prosperity of society's economy because
society needs commercial and productive
activities to meet the material needs of its
people, and therefore the liquidation and
dissolution of economic organizations can
sometimes have adverse effects on society's
economy at the macro level. In the case of
bankruptcy, the government's economic
policies must be designed to effectively support
businesses or key economic entities. “Arfaqi
contract” is a conciliatory solution that prevents
the commercial and economic death of the
businessman, and saves him from extinction.
This method of protection is for commercial
law, and if the bankruptcy operation does not
end in this way, there is no choice but to sell
and divide the property of the bankrupt
businessman, which is a general rule.
Therefore, this contract is concluded and
implemented between the debtor and the
creditors with the aim of solving the problems
of the trader, and continuing his activity and
preserving all the rights of the creditors.
Keywords: Scheme of Arrangement,
Bankruptcy, Merchant, Creditors, Assets.
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چکیده
گذشت و ارفاق از اصول اخالقی استت کته هماننتد ستایر قواعتد
،اخالقی در تأسیسات حقوقی نفتو نمتوده استتر بتر ایتس استاس
قرارداد ارفاقی یکی از نهادهتای مهتح حقتوق تجتارت در مبحت
حقوق ورشکستگی است که بیس تاجر بدهکار و طلبکاران منعقتد
میشودر موضوع ایس قرارداد به شکل قانونی آن با تصویب قتانون
 برای اولیس بار در حقوق ایتران مطترگ گردیتد0100 تجارت سال
که در واقع از قانون تجارت قرن نوزدهح فرانسته اقتبتاس گردیتده
شده بودر مکانیزم ایس قرارداد در رونق بخشی اقتصاد جامعته نقت
 وتون بته هتر حتال جامعته بترای تتأمیس،مؤثری می تواند ایفا کنتد
نیازمندیهای مادی افراد خود احتیتا بته فعالیتتهتای تجتاری و
تولیتدی دارد و لتتذا تصتفیه و انحتتالل تشتکیالت اقتصتتادی بع تتا
میتواند بر اقتصاد جامعه در سطح کتالن آثتار ستوگ بگتذاردر در
 سیاست هتای اقتصتادی دولتت بایتد ونتان،مورد ورشکستگی
طرگ ریزی گردد که به طور متوثر از بنگتاه هتای اقتصتادی یتا
واحدهای مهح اقتصادی حمایت به عمل آوردر قترارداد ارفتاقی
راه حلی صالگ جویانه است که مانع مرگ تجاری و اقتصتادی
تاجر می گتردد و او را از نیستتی نجتات متی دهتدر ایتس روش
حمتایتی مخصتو حقتوق تجتارت استت و در صتورتی کته
عملیات ورشکستتگی بتدیس طریتق ختتح نشتود وتاره ای جتز
فروش و تقسیح اموال تاجر ورشکسته که قاعتده ای عتام استت
باقی نمی ماند ر بنتابرایس ایتس قترارداد بتیس بتدهکار و طلبکتاران بتا
هدف حل مشکالت تاجر و ادامه فعالیت وی و حفظ همه حقتوق
طلبکاران منعقد و اجرا میگردد و در وهارووبی وسیعتر از متواد
قانونی مربوط مطرگ میشودر
، تتتاجر، ورشکستتتگی، قتترارداد ارفتتاقی:واژگااان یلیاادی
 داراییر،طلبکاران
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مقدمه
همان طور که تاجر در بسیاری از فعالیتهای تجاری خود به سود و منفعتی دست یافته و سرمایهاش
فزونی می یابد ولی در مواردی ممکس است نه تنها سودی به دست نیاورد بلکه متحمل ضررهایی هح
شود که پیامد آن میتواند باع

فزونی گرفتس دیون تاجر از داراییاش و در نتیجه توقف و

ورشکستگی او شود و حتی در اغلب موارد وضعیت اقتصادی دیگران را نیز تحت تأثیر قرار میدهدر در
حقوق اسالم از همان ابتدا نسبت به کسی که از پرداخت بدهی عاجز بود از بدرفتاری خودداری میشد،
به طوری که خداوند در قرآن کریح سوره مبارکه بقره آیه  0821میفرماید« :اگر بدهکار قدرت
پرداخت نداشته باشد به او مهلت دهید تا توانگر گردد و اگر در هنگام تنگدستی به رسح صدقه ببخشید
برای شما بهتر است ،اگر بدانیدر» در ایس راستا قرارداد ارفاقی پدیده ای حقوقی است که منحصر به
حقوق تجارت و تجار می باشد .در حال حاضر وقتی که یک تاجر ،ورشکسته اعالم میشود دو
راهکار قانونی قابل اجراست :یا ایس که حکح ورشکستگی صادره علیه تاجر متوقف به اجرا درآمده و
تبعا دارایی وی تصفیه و میان دیان او و غرما تقسیح میشود و یا ایس که دیان و مدیون متوقف با
یکدیگر مصالحه کرده و به طور محترمانه به تصفیه و حل و فصل حسابهای خود مبادرت میورزند
که همان استفاده و پیروی از راهکار قانونی قرارداد ارفاقی باشدر
امروزه در قوانیس کشورهای توسعه یافته امکان انعقاد قرارداد ارفاقی قبل از صدور حکح ورشکستگی
وجود دارد ولی در قانون تجارت ایران ،قرارداد ارفاقی ممکس است متعاقب صدور حکح ورشکستگی
و در حیس عملیات تصفیه (قبل از فروش و تقسیح اموال بیس غرما) منعقد شودر مقررات سال 0100
قانون تجارت در خصو

ورشکستگی بیشتر مربوط به تصفیه اموال و تقسیح دارایی تاجر بیس

طلبکاران و رعایت تساوی حقوق ایشان استر از آن جایی که یکی از طرق ختح ورشکستگی انعقاد
قرارداد ارفاقی استر موضع قانون تجارت راجع به ختح ورشکستگی با قرارداد ارفاقی مشخص نیستر
معلوم نیست که انعقاد قرارداد ارفاقی موجب ختح ورشکستگی می گردد یا تا زمان اجرای قرارداد
ارفاقی اجرای حکح ورشکستگی معلق می گرددر بعد از اجراگ قرارداد ارفاقی عملیات ورشکستگی
خاتمه مییابد ،اما به نظر می رسد ختح ورشکستگی به ایس معنی است که آثار حکح ورشکستگی
پایان می پذیرد و ورشکسته حقوق سابق خود را به دست می آورد و حق دخل و تصرف در آن ها را
داردر انعقاد قرارداد ارفاقی موجب می شود که تاجر به اعمال تجاری سابق خود ادامه دهد و قرارداد

 -0وَإِنْ کَانَ ُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَیْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَیْرٌ لَکُحْ إِنْ کُنْتُحْ تَعْلَمُونَر
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ورشکستگی را ختح نماید (اسکینی)000 ،0124،ر با توجه به ماهیت موضوع ،پژوه

حاضر از لحاظ

هدف ،کاربردی ،از لحاظ روش تحقیق ،به صورت نظری میباشد و روش گردآوری اطالعات
کتابخانهای بوده و روش تجزیه و تحلیل و جمعبندی به صورت توصیفی خواهد بودر

1ا پیشینه تاریخی قرارداد ارفاقی
از زمانی که مفاهیح دیس و مدیون به وجود آمد ،گذشت و ارفاق نسبت به مدیون هح ایجاد شدر
نگاهی به تاریخچه حقوق ورشکستگی و مفاهیح مشابه آن همانند افالس و اعسار حکایت از آن دارند
که ارفاق و گذشت نیز گذشته ای به همان اندازه دارد و هروند مفهوم قرارداد ارفاقی با شرایط و آثار
خا

امروزی در گذشته وجود نداشته ولیکس امهال و ابراگ که اساس قرارداد ارفاقی را تشکیل میدهد،

در تمام سیستح های حقوقی رایج بوده استر بنابرایس برای مطالعه سابقه قرارداد ارفاقی وارهای جز
مطالعه حقوق ورشکستگی نداریحر با آن که فلسفه اولیه وجود ورشکستگی در همه کشورها پذیرفته
شده ا ست و جنبه جهانی دارد ،مقررات حاکح بر آن در هر کشوری نسبت به کشور دیگر متفاوت است
ولیکس قرارداد ارفاقی به عنوان یک وجه مشترک در همه آن ها دیده میشودر در حقوق اسالم (فقه)
نهادی مشابه آن وه که در حقوق معاصر به (قرارداد ارفاقی) موسوم میباشد سابقه نداردر اما شایان کر
است که همان جهاتی که باع
پی

پیدای

نهاد قرارداد ارفاقی گردیده است ،به همان دالیل نیز از قرنها

در حقوق اسالم مدارا و مصالحه با مدیون با حسسنیتی که مالی برای ادای دیس خود نمیداشت

یک حکح شرعی برای قاضی میبودر درهرصورت ونانچه حاکح مرجوعالیه احراز مینمود که مفلس
مورد نظر مالی ندارد که بابت دیون خوی

بپردازد و سوگنیت او نیز در ایس رابطه احراز نمیشد او را

آزاد میگذاشت و به مصداق اصطالگ (المخلصیس فی اماناهلل) تحت حمایت حاکح قرار میگرفت
(ستوده تهرانی)011 ،0126،ر بنابرایس برخالف آن وه که در مغربزمیس معمول و متداول میبود و
بدهکار عاجز توسط طلبکار خود و به همراه اع ای خانواده و دارائی باقیماندهاش به اسارت گرفتهشده
و تحت سلطه و اختیار آنها قرار میگرفت ،در حکومت اسالمی با بدهکار مفلس رفتاری درخور شأن
یک انسان و با دیده اغماض و محترمانه داشتند و میتوان گفت که همیس شدت و عسرت غیرانسانی
عملکرد دیان در مقابل به بدهکار نادار خود بود که در کشورهای غربی مقدمات زمینه فکر تأسیس نهاد
حقوقی قرارداد ارفاقی را فراهح ساختر اولیس مقررات راجع به ورشکستگی در قانون حمورابی که بر
پایه قوانینی که قبل از آن طی هزاران سال راه تکامل پیموده بودند تنظیح شدر به موجب ایس قانون
طلبکاران میتوانند حبس بدهکاران را در صورت عدم تأدیه دیون تقاضا نماید (صقری)81 ،0126،ر
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به نظر میرسد از آن جا که ارفاق نسبت به مدیون پی

از ایس که یک قاعده حقوقی باشد ،یک

قاعده و توصیه اخالقی است ،در قانونی که به طور مختصر آن هح در کلیات بح

مینماید ،محلی از

اعراب نداشته باشدر بنابرایس به فرض وجود تأسیساتی نظیر قرارداد ارفاقی متأسفانه اطالعاتی بی

از ایس

راجع به نظام حاکح حقوقی آن زمان در دست نیستر قبل از تصویب قوانیس تجاری مصوب ،0111
 0114و  0100در کشور ما ،مقرراتی برای ورشکستگی وضع نشده بود و مقررات راجع به افالس هح در
مورد تجار و هح در مورد غیرتجار اعمال میشدر اما از آن جا که مقررات اعسار که اصوال نسبت به
مدیون سختگیری وندانی نداشت ،با تحول و توسعه روابط اقتصادی ،بازرگانی و نیز تفاوت میان
معامالت اشخا

عادی و معامالت تجاری ،جوابگوی ضرورتهای تصفیه و تقسیح دارایی تاجر میان

طلبکاران نبود ،قانونگذار با استفاده از مقررات حقوق اروپایی تأسیس ورشکستگی را با تصویب قوانیس
تجاری وارد حقوق ایران کردر اولیس بار در حقوق ما مقررات تجارت  0111و  0114بود که راجع به
قرارداد ارفاقی قواعدی وضع میکندر سپس قانون تجارت سال  0100با الهام از قانون تجارت سال
 0212فرانسه ،مقررات راجع به قرارداد ارفاقی را تدویس نمودر ایس قانون بدون توجه به عرفهای
تجاری درصدد تنظیح و قانونی کردن حقوق تجارت ایران بودر به همیس دلیل مفهوم قرارداد ارفاقی با
ایس آثار و شرایط در عرف تجار ناشناخته مانده است و شاید یکی از دالیل عدم اقبال ایس قرارداد به
نسبت سایر قراردادها همیس امر باشد و در نتیجه رویه ق ایی و دکتریس در ایس زمینه توسعه نیافته است
(نوروزی قیداری)01 ،0122،ر
در میان اقسام مختلف قرارداد ارفاقی ،قانون تجارت ما تنها به قرارداد ارفاقی اکثریت یا ق ایی
پرداخته است و به ویژه در مورد قراردادهای پی

از صدور حکح ورشکستگی حکمی نداردر با مطالعه

مقررات سابق متوجه میشویح پایههای گسترش قرارداد ارفاقی مخصوصا قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در
حقوق ما آماده شده بود ولیکس به دالیل نامشخص نافرجام مانده است (صقری)108 ،0126،ر از زمان
تصویب قانون تجارت در سال  0100مقررات ورشکستگی به ویژه قواعد راجع به قرارداد ارفاقی تحولی
نیافته است و قانونگذار به تحوالت و پیشرفتهای سایر کشورها در ایس زمینه بدون توجه بوده استر
ونان که مقررات فعلی پاسخگوی امور تجارتی امروز نیست و به همیس جهت نیاز به یک تحول
گسترده در عرصه حقوق تجارت مشاهده میشودر حقوق تجارت ما اساسا برگردانی از حقوق تجارت
کشورهای اروپایی استر یعنی قبل از ایسکه ما در زمینه امور تجاری قانون داشته باشیح ،اروپائیان از
مدتها پی

به دلیل رونق و گستره وسیع روابط بازرگانی در ایس زمینهها به وضع و اجرای مقررات

مدون دست زده و صاحب تجربه بوده اند تا آن جا که در کشوری بزرگ و تجارتپیشه مثل انگلستان
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علیرغح ایسکه از یک نظام حقوقی غیرمدون و عرفی برخوردار است ،به دلیل اهمیتی که مسائل تجاری
داشته و با نظح عمومی مرتبط میباشد ،در ایس زمینهها از دورانهای قدیح مقررات مکتوب داشته است
و امروز قانون ورشکستگی به وسیله قرارداد ارفاقی پیشگیرانه تکمیل شده که برای بدهکار متوقف و
ورشکسته قابل اجرا است و قانون قبلی در ایس زمینه به سال  0221میالدی برمیگرددر در حقوق روم
باستان قرارداد ارفاقی با اوصافی که هحاکنون برای آن قائل شدهاند مالحظه نمیشودر اما محققان
توانستند ،زمینههایی از آن را بیابندر در زمان «مارک اورل» ،امپراتور رم ،اگر بع ی از دیان با قبول
ماترک مدیون متوفی ،تعهد مینمودند که بخشی از مطالبات خود را نادیده بگیرند ،ایس تصمیح نسبت
به همه بستانکاران قابل استناد میبود ،مشروط بر ایسکه ایس امر مورد قبول اکثریت آنها قرار میگرفت
و بعدها ایس ترتیبات ،مقدمات تأسیس قرارداد ارفاقی با ابراگ قسمتی از دیون را فراهح آورد
(صقری)142 ،0126،ر
در کشور فرانسه ،در بازارهای مکاره شهرهای لیون و شامپانی اولیس بار بود که قرارداد ارفاقی با قبول
اکثریت به وجود آمدر در ایس بازارها دیان شخص ورشکسته مجاز بودند به اکثریت و تحت نظر دادگاه
قراردادی را ام اگ کنند که برای بستانکاران مخالف هح تعهد آورده بودر در فرانسه به موجب قانون
سال  0621برای تشکیل قرارداد ارفاقی الزم بود اکثریت دارنده سه وهارم دیون ،بدون در نظر گرفتس
اکثریت عددی موافقت خود را اعالم نمایند ()Ripert & Roblot,1981,3188ر بعد از انقالب فرانسه،
اولیس قانون تجارت در ایس کشور قرارداد ارفاقی اکثریتی را پی بینی مینمایدر در ایس قانون نیز هنوز
آن دید نامساعد راجع به ورشکسته وجود دارد و به همیس دلیل کسب قرارداد ارفاقی بسیار سخت و
مشکل می بودر در ایس قانون بر اکثریت مبلغی ،اکثریت عددی نیز اضافه شد و دادرس اختیارات وسیعی
در رد یا تصدیق قرارداد ارفاقی داشتر ایس قانون در بیشتر کشورهای جهان از جمله ایران اقتباس و اجرا
شدر در سال  0212اولیس تجدیدنظر در مقررات ورشکستگس فرانسه به عمل آمد ،در ایس قانون
تغییرات بسیار جزئی بود و اصول قانون قبلی حفظ گردیده بودر در سال  0206قرارداد ارفاقی با انتقال
تمام اموال پی بینی شد و به قانون  0212ضمیمه گردیدر بنابرایس مالحظه میشود در تمام
تجدیدنظرهای پی

از  0262نظام ورشکستگی در فرانسه دو هدف اساسی را دنبال میکرده است :یکی

تاسیس پرداخت مطالبات دیان و دیگری تنبیه بدهکارر بهتدریج هدف اولی مقبول واقع شد و آثار آن
در قوانیس بعدی مالحظه شد تا ایس زمان حتی وقتی قرار بود مدیون از طریق انعقاد قرارداد ارفاقی
مجددا بر سر کار تجاری خود بازگردد اخذ تصمیح در ایس مورد همواره جزگ حقوق بستانکاران بوده
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استر با تصویب قانون  0262سرآغاز یک تحول عظیح در نظام حقوق ورشکستگی فرانسه پدید آمدر
قانونگذار به دلیل آثار سوگ اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی از میان رفتس واحد اقتصادی بر لزوم تجارت
واحدهای سودآور قابل ادامه حیات ،تأکید میکردر ایس قانون دارای دو آئیس بود :مصالحه ق ایی و
تصفیه اموالر در ایس دوره دادگاه در صورتی که واحد اقتصادی را قابل نجات میدید حکح به مصالحه
ق ایی میداد و زمینه انعقاد قرارداد ارفاقی آماده میشد ،در غیر ایس صورت حکح به فروش و تقسیح
اموال میداد و امکان تشکیل قرارداد ارفاقی از بیس میرفتر با تصویب قانون تعلیق موقت تعقیبات در
سال  0262حمایت از اقتصاد ملی واحدهای اقتصادی جایگزیس اهداف حمایت از منافع طلبکاران و
تنبیه مدیون گردیدر به موجب ایس قانون ارفاق و گذشت اجباری شد و دادگاه بعد از یک مهلت مطالعه
و تحقیق گذشتهایی را به طلبکاران تحمیل میکرد که از جمله میتوان تقسیط مطالبات و ابراگ
درصدی از کل مطالبات را نام بردر سرانجام قانونگذار فرانسوی در مورخه سال  0220قانونی را تصویب
کرد که منجر به حذف قرارداد ارفاقی از نظام ورشکستگی کشور فرانسه گردیدر بدیسترتیب قانونگذار
به منظور حفظ و حمایت از واحدهای اقتصادی ،فعالیتهای اقتصادی اشتغال و پرداخت مطالبات
اشخا  ،نظام ورشکستگی را دگرگون ساختر به نظر قانونگذار فرانسوی باید نهایت تالش را برای
حفظ واحدهای اقتصادی انجام داد ،منافع عمومی بر منافع گروهی طلبکار ترجیح داده شود و
بدیسترتیب اساس قرارداد ارفاقی که همان بازگشت تاجر به تجارتخانهاش و ادامه فعالیت تجاری است
به صورت یک الزام قانونی درآمد و تصمیح طلبکاران کنار گذارده شدر بنابرایس در نظام کنونی کشور
فرانسه ارفاق و گذشت ،همانند سایر آثار قرارداد ارفاقی به منظور حفظ مصالح جامعه از حالت ارادی و
قراردادی خار و به صورت قهری و قانونی درآمده استر

2ا مفهوم و ماهیت و آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران
 -1-2مفهوم قرارداد ارفاقی
ارفاق در اصطالگ به همان معنای لغوی به کار می رود ،یعنی مدارا کردن و به کسی سود رساندن
و مساعدت کردنر قرارداد ارفاقی عبارت است از هر طرحی که مدیون برای تصفیه ایفاگ و یا تمدید
مهلت تأدیه دیون فاقد ت میس خود ،با هر شرطی ارائه می دهدر به عبارت دیگر قرارداد ارفاقی آن
است که بیس تاجر ورشکسته و تمام یا اکثریت دائنیس او بسته می شود ،مشروط بر ایس که ورشکستگی
به تقلب و به تقصیر نبوده و حکح ورشکستگی صادر شده باشد (جعفری لنگرودی)011 ،0121،ر به
عبارت دیگر قرارداد ارفاقی یکی از نهادهای مهح حقوق تجارت در مبح

حقوق ورشکستگی است

که بیس تاجر بدهکار و طلبکاران منعقد می شودر طبق ایس قرارداد طلبکاران با دادن مهلت پرداخت
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دیون یا ابراگ قسمتی از طلب خود ،به تاجر ورشکسته اجازه می دهند تا دوباره به فعالیت تجاری
بپردازد و در مقابل تاجر بدهکار نیز در مقابل متعهد می شود در سررسیدهای مشخص نسبت به تادیه
دیون خود اقدام نماید (کاتبی)820-824 ،0120،ر بنابرایس پس از رسیدگی به مطالبات و قبل از فروش
دارایی تاجر ،طلبکاران می توانند برای ارفاق به ورشکسته و رهایی وی از وضعی که ورشکستگی
ایجاد کرده ،قراردادهایی منعقد کنند که از ادامه تصفیه صرفنظر کرده و به ورشکسته اجازه دهند
مجددا به فعالیت تجاری خود ادامه دهد تا طلبهای آن ها را پرداخت نماید (کنعانی)824 ،0120،ر
قانون تجارت با ایس که مقررات خاصی را در مواد مختلفی به قرارداد ارفاقی اختصا

داده ،اما

تعریفی از آن ارائه ننموده است .در فقدان تعریف قانونگذار برخی از استادان حقوق تجارت ،قرارداد
ارفاقی را بدیس شرگ تعریف نمودهاند :قراردادی است که بیس تاجر ورشکسته و طلبکاران وی منعقد
میگردد که به موجب آن تاجر در ادامه فعالیت تجارتی خود مجاز میشود (قائح مقام فراهانی،0120،
)000ر یکی دیگر از استادان تعریف دیگری ارائه نمودهاند :قراردادی که طلبکاران با ورشکسته منعقد
می نمایند که در حد امکان بخشی از دیون خود را بپردازد و به فعالیت تجاری خود ادامه دهد ،با ایس
شرایط که تاجر ضامس معتبر و یا ت میس مناسبی به آن ها بدهد که به تدریج درباره پرداخت بدهی خود
اقدام نماید (رسائینیا)401 ،0122،ر در قانون تجارت ،قرارداد ارفاقی متعاقب صدور حکح ورشکستگی
و در حیس عملیات تصفیه (پی

از فروش و تقسیح اموال میان طلبکاران) منعقد می شودر به هر حال اثر

اصلی قرارداد ارفاقی امکان برگشت تاجر به تجارت و رفع حجر از اوست و احکام آن در قانون
تجارت تحت عنوان فصل هفتح (در قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته) در مواد  426الی
 011آمده استر
 -2-2ماهیت قرارداد ارفاقی
برخی از حقوقدانان ماهیت قرارداد ارفاقی را تصمیح ق ایی میدانند و معتقدند که علیرغح توافق
بیس طلبکاران با ورشکسته ،مادام که تصدیق دادگاه صورت نپذیرد ،قرارداد ارفاقی اثری نخواهد
داشت و آن وه قرارداد ارفاقی را به وجود می آورد تصمیح دادگاه استر به نظر می رسد با توجه به
ایس که انعقاد قرارداد ارفاقی نیازمند توافق تاجر ورشکسته با گروهی از طلبکاران بوده ،ماهیت ایس
نهاد ارفاقی قراردادی استر توضیح ایس که تصدیق دادگاه بیشتر جنبه تشریفاتی دارد و مربوط به
مرحله اجرا و اثرگذاری قرارداد است و دادگاه در انعقاد قرارداد نقشی نداشته ،بلکه صرفا وظیفه
نظارت بر رعایت تشریفات خا

در انعقاد قرارداد ارفاقی و رعایت حقوق غرماگ را بر عهده دارد
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(قنواتی و کهنموئی)011-018 ،0122،ر با توجه به ایس که انعقاد قرارداد ارفاقی نیاز به توافق تاجر با
گروهی از طلبکاران دارد و وجود عناصر وهارگانه قصد و رضا ،موضوع معامله ،اهلیت و جهت
مشروع نیز در ایس نهاد کامال مشهود است و هح طلبکاران و هح تاجر خواهان عاملی جهت تنظیح
روابط حقوقی آینده بر مبنای آن می باشند ،تردیدی در قرارداد بودن ایس نهاد باقی نمیماندر باید
گفت با وجود تمام شباهت هایی که ممکس است میان قرارداد ارفاقی و نهادهایی مانند هبه ،صلح یا
تبدیل تعهد ببینیح ،ایس قرارداد ماهیتی خا

دارد و بر مبنای مصالح تجاری ،اقتصادی و نفع جامعه به

وجود می آیدر بنابرایس ایس قرارداد از لحاظ شرایط ماهوی تابع قواعد عام قراردادها است ،اما شرایط
خا

خود را نیز دارد ،ورا که آن وه تعییس کننده نوع قرارداد و آثار و احکام آن ها است ،در

نهایت قصد واقعی و عملکرد طرفیس است نه اسمی که برای قرارداد انتخاب می کنیح
(میرزائیفرد)01 ،0121،ر

 -2آثار قرارداد ارفاقی بر طرفین قرارداد
 -1-2آثار قرارداد ارفاقی بر تاجر ورشکسته
ماده  420قانون تجارت در ایس زمینه مقرر میدارد :همیس که حکح محکمه راجع به تصدیق قرارداد
قطعی شد مدیر تصفیه صورت حساب کاملی با ح ور ع و ناظر به تاجر ورشکسته میدهد که در
صورت عدم اختالف بسته میشودر مدیر تصفیه کلیه دفاتر و اسناد و نوشتجات و همچنیس دارایی
ورشکسته را به استثنای آن وه که باید طلبکارانی که قرارداد ارفاقی را ام اگ نکردهاند داده شود به
مشارالیه رد کرده ،رسید میگیرد و پس از آن که قرار تأدیه سهح طلبکاران مذکور را داد مأموریت
مدیر تصفیه ختح میشودر از تمام ایس مراتب ع و ناظر صورت مجلسی تهیه مینماید و مأموریت
خاتمه مییابدر در صورت تولید اختالف محکمه رسیدگی کرده حکح مقت ی خواهد دادر
 -2-2آثار قرارداد ارفاقی بر طلبکاران
الف -آثار قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکارانی که قرارداد ارفاقی را ام اگ کردهاندر ماده  422قانون
تجارت در ایس زمینه مقرر داشته است :همیس که قرارداد ارفاقی تصدیق شد نسبت به طلبکارهایی که در
اکثریت بودهاند و یا در ظرف ده روز از تاریخ تصدیق آن را ام اگ نمودهاند قطعی خواهد بودر ولی
طلبکارهایی که جزو اکثریت نبودهاند و قرارداد را ام اگ نکردهاند میتوانند سهح خود را موافق آن وه
از دارایی تاجر به طلبکارها میرسد دریافت نمایند ،لیکس حق ندارند در آتیه از دارایی تاجر ورشکسته
بقیه طلب خود را مطالبه کنند ،مگر پس از تأدیه تمام طلب کسانی که در قرارداد ارفاقی شرکت داشته
و یا آن را در ظرف ده روز ام اگ نمودهاندر
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ب -آثار قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکارانی که قرارداد ارفاقی را ام اگ نکردهاندر آن دسته از
طلبکارانی هح که قرارداد ارفاقی را حتی در ظرف ده روز پس از تصدیق قرارداد ارفاقی توسط دادگاه
ام اگ نکرده و به آن نپیوسته اند ،متأثر از آن خواهند بود و ایس مورد یکی از مصادیق استثنائی اصل
نسبی بودن آثار قراردادها موضوع حکح ماده  810قانون مدنی مصوب  0112میباشدر قرارداد ارفاقی
برای ایس گروه از طلبکاران دو اثر دارد :حصه و سهح اینان از اموال موجود تاجر ورشکسته ارفاقی،
عندالمطالبه به آن ها پرداخت میشودر ایس دسته از دیان برای وصول باقیمانده طلب خود از دارایی
آینده تاجر ارفاقی ،مادام که دیان موافق و اکثریت و ع و قرارداد ارفاقی ،کل طلب و در واقع تمام
حصه غرمائی خود را وصول و استیفاگ ننمودهاند حق نمیبرندر
 -3-2آثار قرارداد ارفاقی نسبت به اشخاص ثالث
در برخی از مواد قانون مدنی مصوب  0112و برخی از آرای ق ائی از «شخص ثال » نام برده شده
است و در مورد وی حقوق و تکالیفی بیان شده است .منظور از «شخص ثال » در قانون مدنی،
شخصی غیر از طرفیس (طرف اول و دوم) یک قرارداد است که می تواند طرف حق یا تکلیف قرار
گیردر در قرارداد ارفاقی غیر از تاجر و طلبکاران او ،دیگران را اشخا
تعریف اشخا

ثال

ثال

میدانیح .در توصیف و

باید بگوییح اشخاصی هستند که در ساختمان و بنیان انعقاد قرارداد ارفاقی دخالت

مستقیح و یا غیرمستقیح نداشتهاند و حتی قائح مقام قانونی هیچ یک از طرفیس قرارداد ارفاقی و یا ضامس
آن ها نیز نمیباشند و حتی از یک نظر در شمار آن دسته از دیانی هح نیستند که در اقلیت بوده و با
قرارداد ارفاقی مخالفت نمودهاند و با ایس حال نسبت به قرارداد ارفاقی که آن را ام اگ نکردهاند بیگانه و
ثال

محسوب میشوند و در متس صورتحساب تنظیمی مدیر تصفیه موضوع ماده  462قانون تجارت

قرار میگیرند و به خاطر حفظ مصلحت بیشتر و آثار اجتماعی مکانیزم قرارداد ارفاقی استثنائا بر ایس
دسته از دیان مؤثر می افتدر به هر حال قطع نظر از ایس مورد استثنایی ،قرارداد ارفاقی نسبت به بیگانگان و
اشخا

ثال

که هیچ گونه ارتباطی با قرارداد ارفاقی و دیون تاجر ورشکسته ندارند ،خواه به صورت

مثبت و خواه به صورت منفی تأثیری ندارد (ماده  810قانون مدنی )8و ایس حکح مقت ای قواعد و اصول
حقوقی نیز میباشد وه اصل حاکمیت اراده اقت اگ میکند که آثار عقود محدود به طرفیس و قائح مقام

 -8معامالت و عقود فقط درباره طرفیس متعاملیس و قائح مقام قانونی آن ها موثر است مگر در مورد ماده .026
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قانونی آن ها باشد و ایس نتیجه امروزه از مسلمات و بدیهیات حقوقی است و نیازی به توجیه و تبییس
ندارد (نصیری)62 ،0122،ر

 -4قرارداد ارفاقی در حقوق فرانسه
در حقوق فرانسه حقوق ورشکستگی دارای تحوالت متعددی گردیده است و در هر تحول دیدگاه
قانونگذار نیز تا حدودی تغییر نموده استر مرحله اول تا قبل از سال  0212میالدی خصوصیت بارز
حقوق ورشکستگی ،سختگیری و خشونت نسبت به تاجر بودر در ایس مرحله کلیه اعمال حقوقی تاجر
ورشکسته بعد از توقف باطل بود و وی بازداشت میگردیدر در عیس حال که رویهای واحد در مورد
کلیه ورشکستگان اعح از با حسسنیت و بدون حسسنیت اجرا میگردیدر مرحله دوم مربوط به اجرای
قانون سال  0212و قانون سال  0210میباشدر در ایس دوره حقوق ورشکستگی تا حدی تعدیل گردید و
در رویه ورشکستگی تنوع ایجاد گردیدر خصوصیات ایس دوره عبارتند از :حذف بازداشت و امکان
اعاده حیثیت تاجر ورشکسته و تسویه ق ائی برای ورشکسته با حسس نیتر مرحله سوم مربوط به دوره
اجرای قانون سال  0200استر در ایس مرحله تا حدی در حقوق ورشکستگی ،نظام به وجود آمدر رویه
عادی ورشکستگی مصالحه ق ائی بود که تحت شرایطی به قرارداد ارفاقی منجر میگردید و در کنار
ایس رویه ،رویه حذف تاجر متقلب بود که استثنائی بر مورد اول محسوب میگردیدر مرحله وهارم
رفورم سال  0262استر خصوصیات ایس رفورم از ایس قرار بود :ایجاد قواعد مربوط به پیشگیری از
وقوع ورشکستگی که تعلیق موقت تعقیبها بود (قانون سیزدهح سپتامبر  0262و سی و یکح دسامبر
)0262ر خصوصیت دوم ایس رفورم عبارت بود از کنارگذاردن رویههای سنتی و عالوه بر آن تفکیک
در سرنوشت واحدهای تجاری و مدیران آن ها (قانون سیزدهح ژوئیه  0262و بیست و دوم دسامبر
) 0262ر در ایس مرحله مدیران دارای سوگنیت به ورشکستگی شخصی محکوم میشدند و واحد
اقتصادی بر اساس ایس که بتواند اوضاع مالی خود را سامان دهد یا خیر ،سرنوشتی متفاوت داشتر
در مراحل فوق مرحله به مرحله قانونگذار توجه بیشتری به قرارداد ارفاقی نمود و نقطه او آن رفورم
سال  0262بود که قانونگذار توجه و کمک را به نجات واحد اقتصادی و ایجاد اشتغال اختصا

دادر

سرانجام قانونگذار فرانسه در سال  0224و  0220دست به رفورمی متفاوت از قبل زدر در ایس مرحله
حقوقدانان فرانسه به ایس نتیجه رسیدند که برای حفظ واحد تجاری و نجات ورشکسته ،قرارداد ارفاقی
مؤثر نمیباشد و ایس بار با دیدگاهی اقتصادی-اجتماعی ،حقوق ورشکستگی را تحلیل نمودندر در ایس
تحلیل ابتدا به اصول و مبانی قرارداد ارفاقی و سپس به اجرای آن در عمل ایراداتی وارد شد از جمله ایس
که سپردن سرنوشت واحد اقتصادی به هیأت طلبکاران که ممکس است برحسب مورد اع ای آن
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اهداف گوناگونی داشته باشند که در جهت منافع عمومی و اقتصادی ملی نباشد ،از لحاظ اقتصادی و
اجتماعی قابل توجیه نمی باشدر عالوه بر ایس طوالنی بودن تشریفات انعقاد و تصویب ایس قرارداد نیز
عاملی دیگر بودر همچنیس به رویه پیشگیری از وقوع ورشکستگی توجه بیشتری گردیدر گروه در تحول
اخیر ،قرارداد ارفاقی در معنای محدود قانونی خود حذف گردید منتها هدف از انعقاد آن که همانا
بازگرداندن ورشکسته به دنیای تجارت و نجات واحد تجاری بود با توجه بیشتری دنبال گردید از جمله
ایس ک ه به انعقاد قرارداد ارفاقی قبل از وقوع ورشکستگی به عنوان عاملی پیشگیرانه توجه بیشتری شد و
ایس بار برای حفظ واحد تجاری ،قانونگذار خود مستقیما وارد عمل شد و از اعمال آمرانه در ایس جهت
استفاده کردر همچنیس طلبکاران قدرت خود در کمک و بازسازی واحد تجاری یا عدم آن از دست
دادند و دادگاه از متخصصان مالی ،اقتصادی و اجتماعی جهت تصمیحگیری بهینه در ایس باب کمک
گرفت و در صورت نیاز جهت پیشبرد هدف خود ابراگها و مهلتهایی را به طلبکاران تحمیل نمودر در
نهایت قانون سال  ،0224قانون سال  0224و  0220را تکمیل نمود و ایرادات را برطرف کرد
(مساگ)011 ،0122،ر
در کشور فرانسه از زمان اولیس مقررات راجع به قرارداد ارفاقی تا حذف ایس قرارداد از نظام حقوقی
ایس کشور ،قوانیس و مقررات متعددی تجربه شده استر در مسیر تکامل قواعد ایس قرارداد در هر مرحله
نسبت به مرحله بعد ،شرایط کسب و اعطاگ آن سهلتر گردیده استر بدیس ترتیب حمایت از واحدهای
اقتصادی ،در جهت تقویت اقتصاد ملی برای اهدافی همچون تنبیه ورشکسته و حمایت از منافع
طلبکاران مقدم قرار داده شدر نقطه او ایس روند در مقررات سال  0220به بار نشستر به موجب ایس
مقررات ،ارفاق و مساعدت نسبت به بدهکاران از حیطه اختیار و انتخاب طلبکاران خار شد و کمک
به واحدهای اقتصادی بحران زده به عنوان قاعدهای قانونی الزامی گردیدر در حقوق فرانسه با صدور
حکح ورشکستگی ،دادگاه در انتخاب یکی از دو آئیس مصالحه ق ائی یا تصفیه اموال مختار میباشد و
در صورتی حکح به مصالحه ق ائی خواهد شد که مدیون پیشنهادی جدی راجع به انعقاد قرارداد
ارفاقی به دفتر دادگاه ارائه نماید و دادگاه بنگاه متوقف را قابل نجات دانسته و ادامه عملیات موضوع آن
را ممکس تشخیص دهدر اما در حقوق ما دادگاه حق انتخاب بیس انعقاد قرارداد ارفاقی و عدم انعقاد َآن
ندارد و بعد از صدور حکح ورشکستگی میبایست مقدمات مربوط به دعوت طلبکاران و تشکیل مجمع
عمومی آن ها رعایت شودر بدیس ترتیب قانونگذار مذاکرات راجع به انعقاد قرارداد ارفاقی را به طور
الزامی مقدم بر اجرای قواعد فروش و تقسیح اموال مدیون قرار داده استر بنابرایس در حقوق ایران به
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منظور افزای

امکان مصالحه ،اجرای مقررات مربوط به مقدمات انعقاد قرارداد ارفاقی به صورت الزام

قانونی درآمده استر با وضع مقررات سال  0262در کشور فرانسه راجع به مصالحه ق ائی و تصفیه
اموال ،قواعدی نو در مورد نحوه پیشنهاد قرارداد ارفاقی ابداع گردیدر بدیس ترتیب مدیون متوقف ملزم
شد در صورت صدور حکح مصالحه ق ائی ،ظرف هشت روز از تاریخ تعییس وضعیت مطالبات پیشنهاد
خود راجع به انعقاد قرارداد ارفاقی را به دفتر دادگاه صادرکننده حکح توقف ارائه نمایدر بنابرایس به
منظور به منظور حفظ منافع طلبکاران و رعایت اصل سرعت در امور تجاری فرصت ارائه پیشنهاد از
طرف مدیون ،محدود گردیدر همچنیس به موجب ایس مقررات حق پیشنهاد قرارداد ارفاقی مختص به
مدیون متوقف گردیدر اما در حقوق ایران قانون تجارت مقررات خاصی راجع به پیشنهاد قرارداد ارفاقی
عرضه نمیداردر همچنیس به جهت عدم منع قانونی ،پیشنهاد انعقاد قرارداد ارفاقی از جانب طلبکاران نیز
قابل قبول استر بدیس ترتیب ،عمال ارائه پیشنهاد قرارداد از زمان صدور حکح ورشکستگی تا جلسه
عمومی طلبکاران امکان پذیر می باشدر در حقوق فرانسه در صورتی که اکثریت طلبکاران رأی به انعقاد
قرارداد ارفاقی بدهند ،طلبکاران اقلیت نیز ملزم به اجرای مفاد ایس قرارداد خواهند شدر بدیس جهت
قرارداد ارفاقی مصداق عقود جمعی در نظام حقوقی فرانسه میباشدر اما در حقوق ایران ،قانونگذار
سرنوشت طلبکاران موافق و مخالف را از هح جدا نموده استر به همیس دلیل طلبکارانی که با انعقاد
قرارداد ارفاقی مخالفت نموده اند ،مطابق مقررات سهح خود را از اموال مدیون به دست میآورند و لذا
آن ها ملزم به تبعیت از قرارداد بیس مدیون و طلبکاران ارفاقی نشدهاند (نوروزی قیداری)028 ،0122،ر
به موجب مقررات سال  0262فرانسه ،هروند طلبکاران دارای وثیقه جزگ هیأت طلبکاران محسوب
نمی شوند ،اما به منظور شرکت در انعقاد قرارداد ارفاقی ،در یک مهلت سه ماهه ایس قسح از طلبکاران
نیز حق اظهار دارندر بدیس ترتیب دادگاه به طلبکاران دارای وثیقه اعالم مینماید که در صورت انعقاد و
تصدیق قرارداد آیا آن ها نیز به قرارداد ملحق خواهند شد یا نهر در صورتی که طلبکاری در مهلت
مذکور اعالم نظر نکند ،ملزم به رعایت مفاد قرارداد منعقد شده خواهد بود و اگر در ایس مهلت مخالفت
خود را بیان کند می تواند با اجرای وثیقه به طلب خود برسدر اما در حقوق ایران وضعیت طلبکاران
دارای وثیقه مبهح مانده استر به همیس جهت راجع به حقوق ایس قسح از طلبکاران بیس حقوقدانان
اختالف نظر وجود دارد به ویژه در مورد انعقاد قرارداد ارفاقیر البته به نظر میرسد انتخاب نظری که به
موجب آن شرکت طلبکاران دارای وثیقه در مجمع و اعالم نظر آن ها با صرفنظر کردن وثیقه مجاز
میگردد به فلسفه ارفاق و امداد نسبت به مدیون نزدیکتر باشدر در حقوق فرانسه به منظور ت میس
اجرای تعهدات قرارداد ارفاقی ،قانونگذار ت مینات قانونی ویژهای را پی بینی کرده استر بنابرایس
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عالوه بر طرق قراردادی ت میس اجرا ایس قرارداد به شیوههای دیگری نیز ارائه میشودر طریقه اول آن
است که دادگاه یک تا سه ناظر را به منظور نظارت و بازرسی در مورد نحوه اجرای تعهدات ایس
قرارداد تعییس می نماید و در طریقه دوم به موجب رهس قانونی ،اموال غیرمنقول مدیون ،وثیقه اجرای
تعهدات قرارداد ارفاقی میگرددر اما در حقوق ایران قانونگذار فقط از ضمانت یک یا وند ضامس سخس
به میان میآورد و ت میس قانونی خاصی را برای اجرای ایس قرارداد پی بینی نمیکندر

 -5قرارداد ارفاقی در حقوق انگلستان
در حقوق انگلستان ورشکستگی ،باید به موجب حکح دادگاه اعالم گردد و دعوای ورشکستگی با
تقدیح یک دادخواست ورشکستگی شروع میشود و ایس دادخواست نیز ممکس است توسط یک یا
وند نفر از دیان مدیون متوقف و یا خود مدیون متوقف ،وکیل ورشکستگی 1که مسئولیت نظارت بر
اجرای قر ارداد ارفاقی یا هر ترتیب خصوصی دیگر میان مدیون و دیان وی را برعهده دارد و نیز هر فرد
دیگری که ملزم به مفاد قرارداد ارفاقی گردیده است اقامه گرددر بنابرایس انعقاد قرارداد ارفاقی نیز مانع
از تقاضا و صدور حکح ورشکستگی علیه مدیون متوقف نیستر البته در مورد اخیر باید متقاضی در
دادخواست خود قید کند و نیز اثبات نماید که مدیون از مفاد و شرایط قرارداد ارفاقی منعقد میان وی و
دیان

قصور ورزیده است و یا ایس که مدیون مزبور یک سری اطالعات و گزارش مخدوش و

گمراهکننده و غلط در ارتباط با طرگ پیشنهادی موضوع قرارداد ارفاقی ارائه نموده است و یا آن ویزی
را که به طور معقول ناظر اجرای قرارداد ارفاقی از بدهکار خواسته ،او از اجرای خواستههای منطقی
سرباز زده و یا ایس که اسناد و مدارک تحویلی وی مخدوش و متقلبانه بوده استر در ایس موارد ناظر
اجرای قرارداد ارفاقی حق دارد که دادخواست ورشکستگی علیه مدیون ارفاقی را به دادگاه بدهد و نیز
نماینده داستان عمومی تحت شرایط قانون صالحیت دادگاههای کیفری مصوب  0221میتواند
دادخواست ورشکستگی علیه بدهکار متوقف را به دادگاه صالح ارائه نماید( 4

& Dobson

)clive,1991,689-700ر

امروزه در حقوق انگلستان وقتیکه یک مدیون با مشکالت مالی مواجه میشود اعح از تاجر و یا
غیرتاجر ،راهحل های قانونی متعددی برای غلبه بر مشکالت مالی و به ورشکسته محکوم نشدن و یا
جلوگیری از تصفیه دارایی بدهکار پی بینیشده است که از جمله ایس راهکارها قرارداد ارفاقی

3- Insolvency Practitioner
 -4مواد  864و  820قانون توقف و ورشکستگی انگلستان مصوب 0226
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میباشدر در حقوق انگلستان دو نوع قرارداد ارفاقی تحت عنوان کلی 0به وشح میخوردر یک نوع
قرارداد ارفاقی که پی

از صدور حکح ورشکستگی اشخا

حقیقی متوقف و یا صدور حکح تصفیه

اموال شرکت متوقف و برای جلوگیری از تصفیه و انحالل شرکت منعقد میتواند شود که از ایس طریق
دیان برای رفع مشکالت مالی شرکت و فرد متوقف ،پرداخت بدهیهای متوقف را برای مدتی معلق
مینمایند و به تعویق میاندازند ،که ایس نوع از قرارداد ارفاقی به قرارداد ارفاقی دوستانه یا مصالحه
جویانه و یا به عبارتی رساتر به قرارداد ارفاقی پیشگیرانه موسوم میباشد و ایس نوع از قرارداد ارفاقی
نسبت به قرارداد ارفاقی پس از صدور حکح ورشکستگی و یا حکح تصفیه متوقف ارجح به نظر
میرسد ،به ایس دلیل که در صورت تحقق مانع رسیدگی و صدور حکح ورشکستگی و حکح تصفیه و
انحالل متوقف خواهد بود و نتیجتا از تاجر سلب اعتبار و حیثیت بازرگانی به عمل نمیآید
(صقری)108 ،0126،ر قرارداد ارفاقی نوع دوم که پس از صدور حکح ورشکستگی بدهکار متوقف و یا
صدور حکح تصفیه و انحالل شرکت متوقف منعقد میگردد و با تصفیه طلبکاران و تصدیق دادگاه از
اجرای حکح ورشکستگی و تصفیه اموال و دارایی فرد مدیون متوقف و یا تصفیه و انحالل شرکت
متوقف جلوگیری میگرددر
به هر حال در حقوق امروز انگلستان ،محاکمه مدیون به عنوان ورشکسته همواره الزم نیست که
تعقیب شود و منجر به اصدار حکح نهایی ورشکستگی گرددر ونانچه پیشنهاد انعقاد قرارداد ارفاقی
مدیون به دیان مورد قبول و تصویب ایشان واقع گردد اموال و دارایی بدهکار در اختیار خود بدهکار
قرار میگیرد و در صورت صدور حکح ورشکستگی مسبوق به تصویب قرارداد ارفاقی ممکس است که
دادگاه حکح مزبور را ابطال نمایدر در حقوق انگلستان نیز ونانچه کشف و احراز گردد که بدهکار
عالما ،عامدا ،با سوگنیت و توسل به اقدامات متقلبانه و به قصد اضرار به دیان و فرار از پرداخت دیون
خود ،از تأدیه دیون و ایفای تعهدات مالی خود عاجز و متوقف مانده ،غالبا طلبکاران از پذیرش و
تصویب قرارداد ارفاقی با بدهکار خود امتناع میورزند و اگروه در ایس زمینه ظاهرا مقررات صریحی
به وشح نمیخورد ،ولی در اولیس جلسهای که برای طرگ و پیشنهاد انعقاد قرارداد ارفاقی تشکیل
میشود ،بدهکار باید خود گزارش ویژهای را شخصا راجع به وگونگی و وضع عمومی فعلی خود به
دیان در جلسه ارائه دهد و توجیه نماید که ورا او و به وه علت انعقاد قرارداد ارفاقی را به دیان پیشنهاد
می کند و خالصه باید اعتماد و اطمینان دیگران را برای نیل به مقصود خود جلب کند و از جمله باید
نشان دهد که توقف او ناشی از اقدامات توأم با سوگنیت او نبوده استر شرکتها نیز حق انعقاد قرارداد
5- Scheme of Arrangement
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ارفاقی بسان اشخا

حقیقی متوقف با دیان خود را دارند ،ولی یک قرارداد ارفاقی منعقده اصال

نمیتواند به منظور طفره رفتس از الزامات قانون شرکتها مصوب  0220ناظر بر کاه

سرمایه شرکت

یا صدور سهام ممتاز قابل بازخرید ،مورد استفاده قرار گیرد ()Clerke,1991,125ر
قراردادهای ارفاقی عموما خودمدیریتی میباشند و به موجب نوع استمهالی یا نوع بازسازی مالی
قرارداد ارفاقی ممکس است که واگذاری امور شرکت متوقف به مدیریت فعلی شرکت را ایجاد نماید،
ممکس هح است که شرکت با دیان خود مصالحه نماید و ایس موضوع کامال بستگی به دالیل و شرایطی
دارد که قرارداد ارفاقی میان مدیون متوقف و دیان

منعقد شود و یا ایسکه صلح شودر از سوی دیگر

قانونگذار انگلستان در قانون توقف و ورشکستگی مصوب  0226پی

از بیان نحوه و موجبات تصفیه

اموال شرکتهای متوقف و انحالل آنها سه روش را تدارک دیده که برای جلوگیری از تصفیه اموال
شرکتها و نجات آنها از مشکالت مالی و اقتصادی و انحالل آنها میتواند مورد استفاده قرار
گیرد(محصولی)001 ،0120،ر
مواد یک تا هفت قانون توقف و ورشکستگی مصوب  0226انگلستان یک نوع قرارداد ارفاقی و
ترتیب اختیاری را مقرر میدارد که از تصفیه و انحالل شرکتهای متوقف جلوگیری میکندر مدیران
شرکت متوقف می توانند پیشنهادات رسمی در مورد قرارداد ارفاقی در هر زمانی به دیان شرکت متوقف
ارائه دهندر ایس قرارداد ارفاقی در واقع پی

از صدور حکح تصفیه و انحالل شرکت متوقف و برای

جلوگیری از انحالل آن میباشدر از زمانیکه شرکت متوقف وارد تصفیه میشود ،مدیران شرکت دیگر
نمیتوانند قرارداد ارفاقی را پیشنهاد و مطرگ نمایندر در ایس حالت مدیر تصفیه شرکت میتواند پیشنهاد
قرارداد ارفاقی را به دیان شرکت بدهدر بند یک ماده یک قانون توقف و ورشکستگی مصوب 0226
انگلستان اجازه میدهد که شرکت و دیان آن در مورد یک قرارداد ارفاقی برای ت میس و تأمیس
بدهی های خود و اداره امور شرکت توافق نمایند که ایس روش تحت عنوان ترتیبات اختیاری شناخته
میشود (نصیری)012 ،0122،ر قرارداد ارفاقی راه ساده مصالح و استمهال برای شرکت متوقف و عموم
دیان بوده که به سرعت قابل ارائه میباشدر در قرارداد ارفاقی دیان و بستانکاران ،شرکت موافقت
می نمایند که مثال پنجاه پنی در هر پوند از طلب خود را دریافت نمایندر تصویب قرارداد ارفاقی نیازمند
اکثریت مطلق آرای اع ای شرکت از نظر ارزش سهام آنها و اکثریت سهوهارم آرای دیان از نظر
ارزش طلب آنها در جلسه هیأت طلبکاران میباشد و ونانچه در جلسه هیات بستانکاران بی

از نصف

طلبکاران از نظر ارزش مطالباتی آنها که مرتبط با شرکت هح نباشد از قبیل مدیر شرکت و یا بستگان
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آنها علیه قرارداد ارفاقی رای دهند و با انعقاد آن مخالفت نمایند ،تصویب قرارداد ارفاقی منتفی بوده و
رد شده قلمداد میشودر اگر در جلسه هیأت طلبکاران قرارداد ارفاقی پیشنهادی تصویب شود ،نسبت به
تمام دیان عادی الزامآور استر اما نسبت به دیان ممتاز و یا وثیقه الزامی نخواهد بود مگر ایسکه آنها
نیز با انعقاد قرارداد ارفاقی موافقت کرده باشندر در صورتیکه قرارداد ارفاقی بر اساس بند ب ماده یک
قانون توقف و ورشکستگی مصوب  0226پس از صدور حکح تصفیه شرکت متوقف و به وسیله مدیر
تصفیه پیشنهاد شود ،با تصویب قرارداد ارفاقی از سوی بستانکاران شرکت و گزارش آن به دادگاه ،از
تعقیب جریان تصفیه و انحالل شرکت جلوگیری و صرفنظر میشودر ماده  482قانون شرکتهای
انگلستان مصوب  0220انتقال اموال و تعهدات شرکت را به موجب قرارداد ارفاقی به منظور اهداف
تجدید ساختار سازمانی شرکت یا ادغام دو یا وند شرکت نیز تأیید میکندر ممکس است امور شرکت
بر اساس دالیلی که قرارداد مصالحه یا ارفاقی ضرورت آن را بیان داشته در اختیار مدیران موجود قرار
گیرد و به موجب مقررات قسمت اول قانون توقف و ورشکستگی مصوب ( 0226مواد یک تا هفت)
در زمانیکه پیشنهاد قرارداد ارفاقی داده میشود ،حق دیان در مورد اقامه دعوا و اجرای احکام علیه
شرکت متوقف نمی شود و توقیف اموال و دارایی شرکت امکان داشته و از ارائه دادخواست برای
صدور حکح تصفیه شرکت نیز جلوگیری نمیشود ( )Denis,1995,458و ایس امر برخالف قرارداد
ارفاقی است که به وسیله افراد و پس از صدور حکح ورشکستگی آنها تصویب میشود و مطابق بند
سه ماده  4قانون توقف و ورشکستگی مصوب  0226انعقاد قرارداد ارفاقی نسبت به حقوق طلبکاران
دارای وثیقه و گرو در جهت اجرای حقوق خود بر گرو اثری ندارد و قرارداد ارفاقی موجب نمیشود
که دیون ممتاز به صورتی پرداخت شود که تقدم آنها زایل شود و بسان دیان عادی تلقی گردند ،مگر
ایسکه دایس با وثیقه یا ممتاز موافق آن ترتیب باشندر در صورتیکه ترتیبات اختیاری اتخا ی و یا
قرارداد ارفاقی منعقده در برگرداندن شرکت به مالئت و رفع مشکالت مالی آن موفق باشد ،شرکت با
مدیریت مدیران خود ادامه حیات میدهد ،ولی اگر بعد از انعقاد قرارداد ارفاقی نیز مالئت شرکت اعاده
نشود و شرکت همانند قبل در حالت توقف بماند ،تصفیه اموال شرکت به دنبال آن مطرگ خواهد شد
که در ایس صورت دارایی باقیمانده شرکت نقد شده و میان طلبکاران آن تقسیح میگردد
(محصولی)008 ،0120،ر
الزم به کر است مطابق قانون توقف و ورشکستگی مصوب  0226انگلستان ،هح پی

از صدور حکح

ورشکستگی و یا حکح تصفیه مدیون متوقف و هح بعد از صدور ونیس احکامی میتوان قرارداد ارفاقی
را منعقد ساختر در حالی که در حقوق تجارت ایران تنها بعد از صدور حکح ورشکستگی تاجر
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متوقف ،می توان مقررات مربوط به انعقاد قرارداد ارفاقی را اعمال کرد و شایسته هح ایس است که
دستگاه تقنینی ما ترتیبی اتخا نماید تا بتوان پی

از شروع دعوای توقف و ورشکستگی و یا صدور

حکح ورشکستگی علیه تاجر متوقف نیز از راهکار قرارداد ارفاقی قانونا استفاده نمود تا از ایس طریق هح
از هزینههای رسیدگی و ق ائی اجتناب شود و هح آثار منفی حیثیتی و اجتماعی گریبانگیر اشخاصی
که در امر تجارت مشغول به فعالیت هستند نگردد (نصیری)000 ،0122،ر

نتیجه و پیشنهاد
یکی از تسهیالت و حمایتهایی که قانونگذار ما برای ورشکستگان عادی در نظر گرفته ،امکان انعقاد
قرارداد ارفاقی استر از آن جا که طرف معامالت تاجر اصوال تجار میباشند ممکس است در نتیجه عدم
پرداخت دیون شان از سوی تاجر ورشکسته در معرض توقف و ورشکستگی قرار گیرند ،لذا جوامع
گوناگون برای جلوگیری از ونیس حالتی و همچنیس نیاز جامعه به فعالیتهای تجاری ،تمهیداتی را در
نظر گرفته و از تاجری که حسسنیت داشته حمایت میکنندر یکی از طرق حمایت ،انعقاد قرارداد ارفاقی
است که امکان بازگشت تاجر به فعالیت تجاری را البته نه با همان مزایا و امتیازات پی

از ورشکستگی،

بلکه همراه با محدودیتهایی میدهدر در حقوق ایران برخالف مقررات برخی از کشورها ،انعقاد
قرارداد ارفاقی به داللت مواد  421 ،422و  424قانون تجارت تنها بعد از صدور حکح ورشکستگی
امکان دارد ،امری که قابل انتقاد است ،زیرا اگر تاجر به جهت مشکالت اقتصادی و حوادث غیرمترقبه
از پرداخت دیون خود متوقف گردد عدالت و انصاف حکح میکند پی

از ایس که حکح ورشکستگی

او صادر شود و موجب تزلزل اعتبار تجاری او فراهح گردد ،امکان انعقاد قرارداد ارفاقی با وی وجود
داشته باشد تا به تاجر مهلت بازسازی و ادای دیون داده شودر مقررات ارفاقی ایران از مقررات قانون
تجارت فرانسه اخذ گردیده است با توجه به ایس که قانون فرانسه در سال  0220قرارداد ارفاقی را بنا به
مالحظات اقتصادی و نیازهای تجاری ملغی نمود و به جای آن قرارداد دوستانه را پی بینی کرد که نیاز
به تصدیق و تأ یید دادگاه ندارد ،شایسته است قانونگذار ما نیز به ایس نیازها توجه کرده و از
سختگیری های مندر در قانون و تشریفات زائد بکاهد تا راه برای ازسرگیری دوباره فعالیت تاجر
فراهح گرددر همچنیس ایس قرارداد دارای ماهیت خا

خود میباشد که آن را از سایر تأسیسات حقوقی

جدا می کند ،در واقع طلبکاران با موافقت با انعقاد قرارداد ارفاقی به تاجر فرصت میدهند که مطالبات
آن ها را در سررسیدهای معینی پرداخت کندر ایس قرارداد نیز مانند سایر قراردادها پس از انعقاد مت مس
آثاری است که از مهح تریس آن میتوان به جواز دوباره تصرف تاجر در اموال خود که در پی صدور
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حکح ورشکستگی از آن منع شده بود اشاره کردر اگر تاجر شرایط قرارداد ارفاقی را اجرا نماید در ایس
صورت می تواند اعاده اعتبار کند و اثر حکح ورشکستگی را از بیس ببرد به نحوی که گویی اصال حکح
ورشکستگی در خصو

او صادر نگردیده بودر در حقوق انگلستان دادگاه میتواند جلوی تصفیه و

انحالل را در جایی که شرایط مقت ی برای انعقاد یک قرارداد ارفاقی موجود میباشد را بگیرد و به
دیان اجازه توسل به پروسه تصفیه دارایی مدیون متوقف را ندهد ،ولی در حقوق تجارت ایران ونیس
قیدی وجود ندارد و استفاده از مکانیزم قرارداد ارفاقی یک موضوع کامال اختیاری و توافقی استر در
مجموع باید گفت مقررات قانون تجارت ما عموما و در بخ

مربوط به قرارداد ارفاقی خصوصا با

شرایط و مقت یات امروزی وندان انطباق ندارد و نیاز به بازنگری و اصالگ و تکمله داردر
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