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  چكيده

ر از رويكرد اقتصادي به ثدكترين شروع دوباره كه از مفاهيم مدرن حقوق ورشكستگي و متأ     
كه بازرگان متوقف را از پرداخت تمام يا برخي از دنبال اين است  به، شود يمحقوق محسوب 

پيوستن دوبارة وي به جامعه منظور  بهتا فرصتي را  دكن كه بر دوش دارد، معاف ييها يبدهبار 
شروع دوبارة بازرگانِ مولد و نظرية در حقيقت . سازد عضو مولد اقتصادي فراهم عنوان به
آن ناتوان شده، از دارايي و اداي كه در ق با معاف ساختن بازرگان از پرداخت ديوني الخ

با اينكه قانونگذار ايران موضعي در . كند يمدرآمد آتي او در مقابل بستانكاران حمايت 
 اما راهنماي قانونگذاري حقوق ورشكستگي آنسيترال ،خصوص اين نظريه اتخاذ نكرده

ي اين نظريه تبيين و در اين پژوهش با رويكرد تطبيق.  جداگانه به آن پرداخته استصورت به
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  مقدمه. 1
 نزد تجار است، بسياري از ژهيو بهاز آنجا كه معامالت اعتباري در سراسر دنيا موضوعي رايج، 

طرح دعاوي . رنديگ يمار  و در معرضِ خطر بحران مالي قرشوند  ميافراد دچار انباشت ديون
شود بدهكاراني كه دچار بحران مالي  مي سببمتعدد وصول مطالبات توسط بستانكاران 

 عضوي مولد در اقتصاد باقي بمانند، نكهياو تمايل آنها براي  شوند، از ادامة كار نااميد اند شده
، شوند يم مواجه يا جانبه همهبسياري از افرادي كه با چنين فشارهاي فراگير و . از بين برود

 از تجارت را پيش روي يريگ كناره دارايي و ة هيچ انتخاب ديگري جز تصفيشوند و ميدلسرد 
شروع «منفي ورشكستگي، نهاد  آثار مقابله با منظور به برخي كشورها رو نيازا. ننديب ينمخود 
سي اين نهاد آن در واقع هدف اسا. اند كرده ينيب شيپرا در قوانين ورشكستگي خود  ١»دوباره

 گذشته، زندگي اقتصادي جديدي را شروع يها يبدهاست كه شخص بدهكار با رهايي از 
  .كند

 
  شروع دوبارهنظرية تبيين . 2

اين ايده، جبران مافاتي را براي . نهاد شروع دوباره از مفاهيم مدرن حقوق ورشكستگي است
فعاليت اقتصادي فراهم  ةدوبار فرصتي براي آغاز ياعطابدهكار در قالب برائت از ديون و 

ديون  ةتأديبرائت به اين مفهوم است كه ورشكسته پس از ختم آيين ورشكستگي از «. كند يم
مطابق با اين نظريه، حقوق . )161: 1395حبيب رمضاني آكردي و همكاران، ( » رهايي پيدا كندمانده يباق

 فرصتي كند يم بر دارايي، تالش ورشكستگي با معاف ساختن بازرگان از پرداخت ديونِ مازاد
 يك عنوان به پيوستن مجدد آنها به جامعه منظور ، بهاند شدهرا براي افرادي كه دچار توقف 

 كه بر ييها يبدهو آنها را از پرداخت تمام يا برخي از بار  كندعضو مولد اقتصادي فراهم 
را ، بازرگان شروع دوباره گريد  عبارت به .)(Rafael Efrat, 1999: 555 سازددوش دارند، معاف 

 و فرصت شدهخود خالص  تةگذش يها يبدهورشكستگي از يند افر از طريق سازد يمقادر 
  .شود مهيا ي ويجديدي براي زندگ

  
  شروع دوباره نظرية  خاستگاه .2. 1

در اين زمينه، ، اما اند گنجاندههرچند تعدادي از كشورها نهاد شروع دوباره را در قوانين خود 
 است؛ اين نهاد در فصل هفتم قانون ورشكستگي فرد منحصربهانون ورشكستگي آمريكا تقريباً ق

ة متحد اياالت در روية قضايي . به بعد گنجانده شده است728آمريكا از مواد  ةمتحداياالت 
اين كشور در  يعال وانيد  توسط1915 ةفوري 23بار در  نخستين دوباره، شروع مفهومآمريكا 

                                                            
1. Fresh Start 
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 (John D. Honsberger, 1999: 173) مورد توجه واقع شد Williams v. U.S. Fidelity Co ةپروند
 براي نقد پول به ورشكسته يها ييدارا تبديل ورشكستگي، قانون از هدف «:شد گفته كه ييجا

 ستفرسا طاقت يها يبده بار از صادق رهايي دادن بدهكار آن از پس و بستانكاران ميان توزيع
دليل بداقبالي بر ذمة وي قرار گرفته  به و تعهداتي كه ها تيمسئول فارغ از سازد تا وي را قادر
  عليه هانتيا منطقهي شركت وام اهمين ديدگاه در دعو. »دكن را تجربه يا دوبارهاست، شروع 

(Local Loan Co vs Hunt)  اين كشور پذيرفته شدي عالوانيد توسط 1934به سال  ) Charles 

(G. Hallinan, 1986: 71. دالر از شركت وام 300 در اين پرونده آقاي هانت با استقراض 
با اعالم .  تضمين بازپرداخت وام قرار دادعنوان بهخود را  ةآيند، بخشي از درآمد يا منطقه

همراه برخي  ، اين بدهي به1898ورشكستگي آقاي هانت، به موجب قانون ورشكستگي 
 به اينكه كارفرماي هانت شهرداري بود، با توجه. رفت كامل از بين طور به ديگر يها يبده

 خواستار اصالح اين وضعيت از دادگاه شهرداري شد و ادعا كرد، يا منطقهشركت وام 
كارفرماي هانت بايد براساس توافق اولية وي با شركت، اقدام به بازپرداخت مبلغ وام از محل 

، آقاي هانت تقاضاي يا منطقهام با صدور حكم طبق خواستة شركت و. دكندستمزد مديون 
تجديدنظر از رأي مزبور را در دادگاهي كه بدواً به دعواي ورشكستگي او در ايالت ايلينوي 

در نهايت . رسيدگي كرده بود، نمود و دادگاه ايلينوي رأي دادگاه شهرداري را نقض كرد
مريكا با دو مسئله مواجه  آي عالوانيددر اين پرونده .  آمريكا ارجاع شدي عالوانيداختالف به 

بود؛ نخست اينكه آيا دادگاه ورشكستگي صالحيت نقض رأي دادگاه شهرداري را دارا بوده 
 وثيقة قراردادهاي مالي قرار عنوان به تواند يماست يا خير و دوم اينكه آيا درآمد آيندة بدهكار 

دادگاه ورشكستگي در آمريكا، ضمن تأييد صالحيت  ةمتحد اياالت ي عالوانيد گيرد يا خير؟
رسيدگي به تجديدنظرخواهي آقاي هانت، اعالم كرد درآمدي كه هنوز دريافت نشده است و 

 تضمين بدهي قرار گيرد و بدهكار نبايد در كوهي از بدهي دفن تواند ينموجود خارجي ندارد، 
  .فعاليت اقتصادي را از او سلب كند ةدوبار امكان شروع كه  ينحو به ،شود

  
 شروع دوبارهمحدودة نظرية  .2. 2

 طلبِ يفاياست مستثنيات دين، براي جز بهمطابق نظرية شروع دوباره، تمام اموال بدهكار، 
 ةپروند با اعمال شروع دوباره و پس از ختم حال  نيع در. شود يمبستانكاران استفاده 

 توانند ينماران  و بستانكگردد يم، بري شود ينمورشكستگي، ذمة بدهكار از ديوني كه پرداخت 
 پس رو نيازا، كند يمدنبال وصول طلبِ از محلِ اموالي باشند كه بدهكار آنها را بعداً تحصيل  به

با اينكه اصل بر اين است كه تمام ديون . كند يماز معافيت، بدهكار زندگي مالي جديدي آغاز 
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 ،١رنديگ يم قرار  تا قبل از تقديم دادخواست ورشكستگي مشمول معافيت از پرداختجادشدهيا
در عمل .  و استثناهاي خود را داردها تيمحدودشروع دوباره براي ورشكسته  ةنظرياما اعمال 

 بدهكار، تمام اموالي. 1: پنج محدوديت مهم در قلمرو اجراي شروع دوباره به شرح زير است
 كشورها در برخي. 2؛ دكن معرفي و تسليم مرجع قضايي ، كه داخل در مستثنيات دين نيسترا

 ساله، قبل از برخورداري از امتياز نهاد شروع 10 تا 3بازپرداخت  ةبرنامبدهكار ملزم به تكميل 
بسياري از حقوق . 4؛ اند شدهبرخي ديون از تحت شمول شروع دوباره استثنا . 3؛ دوباره است

 .William Cماند يم اجراي نهاد شروع دوباره محفوظ رغم يعلبستانكاران داراي وثيقه، 

Whitford, 1997: 179)(بازرگان از معافيت از پرداخت دين، اصوالً يمند بهره در صورت. 5 ؛ 
 قانون 727 مادة 9بند (  دوباره از مزاياي اين نهاد استفاده كندتواند ينموي تا شش سال ديگر، 

  ).آمريكا ةمتحدورشكستگي اياالت 
 از اين نهاد ارفاقي همكاري يدمن بهره شرط نيتر مهمدر توضيح مورد نخست بايد گفت، 

 در ٢.صادقانة بدهكار در روند رسيدگي به پروندة ورشكستگي و معرفي و تسليم اموال است
 تا 3 كه در آن در مدت دهد يم ارائه يا برنامه ،راستاي محدوديت دوم، بدهكار، مطابق با قانون

 صورت بهاگر برنامه . بپردازد  ماهانه مقاديري از بدهي خود را به بستانكارانصورت به سال 10
 پايان يافت، پس از آن ذمة بدهكار از پرداخت ديونِ بدون وثيقه كه پرداخت بخش تيرضا

 ديوني كه از محدودة نيتر مهمدر توضيح مورد سوم بايد گفت، يكي از . شود يمنشده، بري 
ه وانمود كردن  است كه از راييها ييدارا مربوط به يبده ، شدهمستثناشمول شروع دوباره 

 يها كارتبراي نمونه، صادركنندگان .  آمده استدست به ٥ يا كالهبرداري٤ يا تدليس٣غلط
 اعتباري اگر با هدف عدم بازپرداخت مبلغ آن يا يها كارت كه شارژ كنند يماعتباري استدالل 

ار  شروع دوباره قرةبدون تواناييِ معقولِ بازپرداخت تحصيل شده باشد، در دايرة نظري
مبناي اظهارات اشتباه   برها كارت؛ در واقع سخن آنان اين است كه شارژ اين رديگ ينم

 هم قصد بازپرداخت مبلغ آن را دارند و هم توانايي اند كردهبدهكاران بوده است كه وانمود 
 صادركنندة كارت يها شركت.  نبوده استگونه نيا واقعيت كه يدرحال، آن رابازپرداخت 

                                                            
  Frederic Eugene Grableدر دعواي (frank w.koger) اين اصل توسط قاضي دادگاه ميسوري آقاي فرانك كوگر. 1

  :ك.ر. شد تأييد 1995 به سال Internal revenue Service عليه
Bankruptcy Basics: A primer , by Kevin M.Lewis, 2018: 25 

 ،يند ورشكستگي بدون هيچ بدهي خارج شودا شروع دوباره فقط اين نيست كه بدهكار از فرة منظور از اجراي نظريالبته. 2
 در جامعه ور بهره يك عضو مؤثر و عنوان بهبتواند يند، بايد داراي اموال كافي هم باشد تا ابلكه پس از پشت سر گذاشتن اين فر

 . كنداثر يب نهاد شروع دوباره را تواند يمق كردن محدوة مستثنيات دين يدر واقع مض. عمل كند
3. False Pretense 
4. False Representation 
5. Actual Fraud 
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 اند آورده دست به ورشكستگي يها پرونده زيادي در يها تيموفق استدالل نيابا اعتباري 
(Whitford, 1997: 185). آمريكا  ةمتحد قانون ورشكستگي اياالت 523 مادة همچنين مطابق

، يا رنديگ ينم يا عوارض گمركي مورد معافيت قرار ها اتيمالبرخي ديون مربوط به 
الي كه در موارد خيانت در امانت، كالهبرداري، اختالس و  تعهدات م،كه اشاره شد گونه همان

 كه به همسر يا فرزندان خود ييها پرداختسرقت حاصل شده، يا در مورد تكليف بدهكار به 
 كنگرة 1984 ذكر است در سال شايان.  دين تحت اين نهاد ممنوع استيدارد، معافيت از ادا

در شمار  ،شود يم رانندگي در حالت مستي ايجاد ليدل بهكه را آمريكا، مسئوليت ناشي از ديوني 
آمريكا در  ةمتحدقانون ورشكستگي اياالت . استثناهاي معافيت از پرداخت قرار داد

 ١. برخورداري از امتيازات شروع دوباره را مختص افراد حقيقي دانسته است727 مادة a قسمت
 دادگاه احراز كند  كهييجايكا  قانون ورشكستگي آمر707 مادة b  است مطابق بندشايان ذكر

 از مقررات، به استناد فصل هفتم قانون ٢درخواست ورشكستگي با سوء استفادة اساسي
، درخواست مزبور را رد نفع يذ رأساً يا با تقاضاي هر تواند يمورشكستگي مطرح شده است، 

براي نمونه، .  قانون ورشكستگي قرار دهد11يا 13 تحت شمول فصل يا پرونده آن راكند يا 
 تبعيضِ به از سوي بازرگان وجود داشته كه ها يبده تأخير نامعقولي در پرداخت  كهييجادر 

ورشكستگي بدهكار از ذيل دن كراست، مقام قضايي اختيار خارج ده ش منجربين بستانكاران 
ر همچنين در بعضي از اياالت متحدة آمريكا معتقدند، اگر بدهكا. فصل هفتم قانون را دارد

 مذكور يزير برنامه از بدهي خود به بستانكارانِ بدون وثيقه را از طريق يا عمده بخش تواند يم
، استفاده از سازوكار فصل بپردازد آتي ةشد ينيب شيپ قانون با استفاده از درآمدهاي 13در فصل 

 هنكي انيع در .(Charles G. Hallinan, 1986: 148) شود يماساسي محسوب  ةاستفاد سوء 7
 محل اختالف باشد، مذاكرات سنا و تواند يماستفادة اساسي از مقررات  تفسير عبارت سوء

 قانون 7 كه مقصود از اين مقرره محدود كردن اجراي فصل دهد يممجلس اعيان آمريكا نشان 
 ,Charles G. Hallinan (ورشكستگي به بدهكار نيازمندي است كه درآمد آتيِ وي ناكافي است

 ةنظري در خصوص بسيار متفاوتي را يكردهايروكشورهاي مختلف بايد گفت . 150  :1986)
 براي شروع يا گسترده  اياالت متحده سياست نسبتاًكه يدرحال .اند دهكر اتخاذ دوبارهشروع 
حتي وجود چنين اسپانيا  ماننداست، امروزه تعدادي از كشورها  داشته ها دوره در طول دوباره

 شروع دكترين  با اتخاذ رويكرد ميانه، نيزبرخي كشورها .شناسند ينمسياستي را به رسميت 

                                                            
، زيرا پس از تصفيه و انحالل  گرفته نشده استرنظ  براي اشخاص حقوقي، مساعدتي جز نهاد بازسازي دررسد يم نظر به. 1

شركت، حياتي براي شخص حقوقي متصور نيست تا بتواند طرف حق و تكليف قرار گيرد، اما اين وضعيت در شخص حقيقي 
  .(Uncitral, 2005: 281) صادق نيست

2. Substantial Abuse 
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 آن را تا يريپذ دسترس اما قلمرو و ،ه كرديگذار هيپا ورشكستگي خود يها نظام را در دوباره
  .اند هساختحد زيادي محدود 

  
   حقوقي خارجييها نظامشروع دوباره در نظرية نگاهي اجمالي به . 3
  پاييحقوق كشورهاي ارو. 3. 1

عرصة قانوني براي معافيت از پرداخت دين در كشورهاي عضو اتحادية اروپا بسيار متفاوت و 
 مبين رويكردهاي مختلف سياسي و اجتماعي به بدهي اشخاص، باورهاي اخالقي هر ومتنوع 

 يها هيرودر برخي .  فردي و تأثير آن بر خانواده استيها تيمسئولجامعه نسبت به بدهي و 
 مكن استمفيت از پرداخت دين، بدهكار متعهد به تهية برنامة بازپرداختي است كه جديد معا

 در عمدة موارد، برنامة بازپرداخت Gerard, McCormack et al., 2016: 358).(  طول بكشدها سال
 رويه مربوط به كشورهايي است كه در نيتر ساده اما ١.بايد مورد پذيرش دادگاه نيز قرار گيرد

 خودكار محقق صورت به معافيت از پرداخت دين در تاريخي مشخص در آينده آنها نهاد
در . معني كه در اين كشورها نيازي به درخواست اضافه از دادگاه وجود ندارد بدين شود؛ يم

 استفاده از هرگونه برنامة بازپرداخت، معافيت در تاريخي معين بعد يجا بهاين رويه، 
البته ممكن است  .(Gerard, McCormack et al., 2016: 359 -360)  شود يمورشكستگي محقق 

، برخورداري از اين نهاد لزوماً رو نيازانهاد معافيت از پرداخت دين به چالش كشيده شود، 
براي نمونه در جمهوري ايرلند، اگر دادگاه يك ايراد معتبر به . شده نيست تضمينامري 
 بالغ بر هشت سال تواند يم شود ينم بدهكار حذف  را بپذيرد، دوراني كه در آن بدهي٢ِمعافيت

  (Gerard, McCormack et al., 2016: 360).  ادامه پيدا كند
  

  نظام حقوقي استراليا و كانادا .3. 2
 در مورد بازبيني قوانين ورشكستگي العموم يمدع، گزارش كميتة منتخبِ 1962در سال 

كه اصول قانوني موجود در قوانين  تساخگزارش مذكور خاطرنشان . استراليا، منتشر شد
شامل اصولي براي خالص شدن بدهكاران از ) در صورت صادق بودن بدهكاران( ورشكستگي

. شوند يم و ايجاد فرصتي براي بهبود وضعيت مالي بدهكاران ها يبده ةواسط به جادشدهيافشار 
صتي براي تحقق شروع  فر٣در گزارش مذكور آمده بود كه بايد به بدهكاران صادق اما بدشانس

                                                            
 سال، در بلژيك، 7 سال، در اتريش و مجارستان 8 در فرانسه  سال،10مواعد بازپرداخت متغير است؛ براي مثال در فنالند . 1

  :ك.براي مطالعه بيشتر ر.  سال، تعيين شده است3 سال و در لتوني 5قبرس، جمهوري چك و دانمارك 
Study on a new approach to business failure and insolvency, by Gerard McCormack; Andrew 
Keay; Sarah Brown and Judith Dahlgreen, January 2016, p360. 
2. Valid objection to discharge 
3. honest but unfortunate debtors 
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 ١، كميسيون اصالح قوانين استراليا1977در سال . (Nicola Howell, 2014: 42) تازه اعطا شود
 منتشر كرد كه در آن اعالم شد، بهبود وضعيت مالي بدهكاران بايد دغدغة اصلي  راگزارشي

ان فرصتي ايجاد  اين باشند كه براي بدهكاردنبال بهقوانين ورشكستگي باشد و قوانين حقوقي 
همچنين اين كميسيون پيشنهاد كرد كه . كنند كه بتوانند وضعيت مالي خود را بهبود بخشند

 ٢.(Nicola Howell, 2014: 43)  خودكار از بين برودطور بهبدهي بدهكارانِ بيكار بعد از شش ماه 
رداخت دين كه  قانون ورشكستگي به نهاد معافيت از پ153 مادةدر قوانين فعلي استراليا، در 

قضايي استراليا، تعداد  ةرويدر . شروع دوباره است، اشاره شده است ةنظريابزاري مهم در 
دادگاه   نيا وجود با، چندان زياد نيست، شود يمشروع تازه مربوط  ةنظري كه به ييها پرونده

 براي . يكي از اهداف حقوق ورشكستگي مدنظر قرار داده استعنوان بهعالي شروع دوباره را 
، قاضي گيبز تصريح كرد كه يكي از Storey v Lane در پروندة 1981نمونه در سال 

 بدهكار ميان يها ييدارا ورشكستگي مدرن آن است كه يها نظامكاركردهاي اصلي همة 
 عادالنه توزيع و تالش شود كه بدهكاران از نهاد معافيت از پرداخت صورت بهبستانكاران 

 رأي دادگاه عالي استراليا در مورد پروندة .(Nicola Howell, 2014: 40) بدهي برخوردار شوند
 اكثريت و يها گروه اين بود كه قضات، در ةدهند نشان ٣فوتز و شركت مديريتي ساترن كراس

ديون از اهداف قوانين  يادااين باورند كه شروع دوباره از طريق معافيت از  اقليت، همگي بر
مة قضات دادگاه در مورد اين پرونده به اهداف قوانين ه. مربوط به ورشكستگي است

مبناي آن تهيه شده بود، اشاره   انگلستان، كه قوانين ورشكستگي استراليا بر1869ورشكستگي 
 گذشته، يها يبده بايد از شر تنها نهاين ارجاعات حاكي از اين بود كه افراد ورشكسته، . كردند

  مالي احتمالي خود در آينده خالص شونديها تيئولمسو  بلكه از فشار سنگين انواع ديون
(Nicola Howell, 2014: 41).  

 مقررات كه داراي كرد تصويب را عمومي ورشكستگي قانون 1843 سال در كانادا پارلمان
 خود را افشا يها ييدارا تمامست فهر كامل، طور به بازرگان اگر  مطابق اين قانون،.بود معافيت

. شد يم، معاف ها يبدهاز پرداخت تمام  ،كرد يمعمل  قانون اين مقررات قمطاب  كاملطور به و
 گرفت يمتقلب بر ذمة بازرگان قرار  ةنتيجدر  ها يبده از خاصي نوع كه يدرصورت ، حالنيا با
پنهان  را اموالش از يا بخشي اسناد يا داد يم خود را ناقص ارائه يها ييداراوي صورت  اينكه يا
يا ظرف يك  ،داد يمارائه  دروغي صورت بهات خود را براي فريب بستانكاران محاسب يا كرد يم

 از اين معافيت توانست ينم، كرد ينمماه از تاريخ اطالع از اظهارات اشتباه، آن را تصحيح 
فدرال كانادا براي  ةموضوعاولين قانون . (John D. Honsberger, 1999: 176) دكناستفاده 

                                                            
1. The Australian Law Reform Commission 

  . محدود اجرايي شدطور بهالبته بايد در نظر داشت كه پيشنهادهاي اين كميسيون . 2
3. Foots v Southern Cross Mine Management Pty Ltd(2007) 
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اين قانون .  بود1869كنفدراسيون، قانون ورشكستگي مصوب ورشكستگي پس از تشكيل 
 مربوط به داشت، اما مقررات 1864شباهت زيادي به قانون پيش از كنفدراسيون مصوب 

 تا ابتدا رضايت اكثريت ساخت يماين قانون بدهكار را ملزم . معافيت آن سختگيرانه بود
، تا در دكن كسب ،ع طلب را داشتند يا بيشتر از مجموچهارم سهبستانكاراني را كه حداقل 

بستانكاران، درخواست معافيت خود را تقديم دادگاه  ةهمبعد بدهكار بتواند با ابالغ به  ةمرحل
 و 1992 يها سال در ناتواني ورشكستگي و قانون اصالحات تصويب با كانادا قانونگذار. دكن

 شروع و فيت از پرداخت ديننهاد معا به بدهكاران دسترسيِ در جديدي يها تيمحدود ،1997
، مطابق بند نخست اكنون هم (John D. Honsberger, 1999: 181). ورشكستگان وضع كرد ةدوبار
براي اولين بار اعالم  شخص بدهكاري كه قانون ورشكستگي و ناتواني كانادا، 168 مادة

شمول  ماه پس از آغاز اعالم ورشكستگي م9 خودكار در طي طور به ،كند يمورشكستگي 
 (,Jacob S. Ziegel مطرح شده باشد مؤثري مگر اينكه پيش از آن اعتراضِ،رديگ يم قرار معافيت

1997: 212(.  
  
  معافيت از پرداخت دين و نظام حقوقي ايران. 4

 در ١.قانون تجارت ايران موضع صريحي در خصوص معافيت از دين اتخاذ نكرده است
 براي انعقاد قرارداد ارفاقي و اعادة اعتبار خصوص سياست شروع دوباره نيز، قانونگذار

  . كه در عمل نائل شدن به آن دو بسيار دشوار است استمعين كردهرا بازرگان، شرايط سختي 
  
   قانون تجارت562 مادة معافيت از پرداخت دين و  .4. 1

 562 مادةموضوع (ممكن است برخي آثار معافيت در قانون تجارت در موضوع متفرِّعات دين 
 مختلف بروز يها جنبه در تواند يممعافيت از دين شناسايي شود، چه اينكه ) قانون تجارت

                                                            
 كه پرسشبه اين در پاسخ  برخي حقوقدانان در نوشتارهاي حقوقي به مفهوم كليِ برخاسته از اين نظريه توجه كرده و البته. 1

 معتقدند اقي گذارد؟در مواجهه با مثلث بدهكار، بستانكار و دولت، چه ميزان از تكليف تأديه دين را بايد بر دوش بدهكار ب
 به مالكيت خصوصي، اين نتيجه را در پي دارد كه بار ديون ادا نشده، همواره به خود بدهكار تحميل شود و كارايي احترام

 زيرا فعاالن بازار همواره بايد نگران اين واقعيت ،به كاهش شديد رونق اقتصادي است تحميل اين ديون به بستانكار منجر
، يا قاعدهاز سوي ديگر بدهكاران نيز در پناه چنين . لبات آنان استباشند كه ناتواني بدهكار مساوي با سلب حقِ وصول مطا

 ، ممكن استدر سوي مقابل. دشو يم و در نتيجه دائماً به تعداد بدهكاران ناتوان افزوده زنند ميدست به اعمال متهورانه 
 الوصول ماندن مطالباتشان ةران در نتيج اين زيان از زياني كه بستانكا برآوردتحميل بار به بدهكار ناتوان، وي را نابود سازد و

 روي كاغذ است و يا قاعدهاست و بسياري از اوقات، تحميل بار اداي ديون به خود بدهكار، صرفاً بيشتر ، شوند يممتحمل 
 شدت عمل نسبت به بدهكار به كاهش بسا چههمچنين . شود ينم تمام ديون خويش موفق ة بدهكار به تأديگاه چيهعمالً 

 اميدوار بود كه همراهي با بدهكار ناتوان، قدرت توان يممتقابالً . دشو طرفين منجر ةوليد وي و در نتيجه زيان دوبارقدرت ت
  ).26 :1391كاوياني، (  و نفع بيشتري عايد طلبكار شودهدتوليد وي را افزايش د
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ي ديون بدهكار يا معافيت از پرداخت بهره ئ حذف كلي يا جزصورت به تواند يمداشته باشد؛ 
: دارد يم اخير در اين باره اشعار مادة. دكنباشد يا اينكه مدت بازپرداخت ديون را طوالني 

طلب آنها شده است براي بيش از پنج سال  يادا از جهت تأخيري كه در توانند ينمرها طلبكا«
 در سال نبايد شود يممطالبه متفرِّعات و خسارات نمايند و در هر حال متفرِّعاتي كه مطالبه 

  .»بيش از صدي هفت طلب باشد
  
   قانون آيين دادرسي مدني522 مادة معافيت از پرداخت دين و .4. 2

 معافيت بدهكار در نظام ة قانون آيين دادرسي مدني، اثري از نظري522 مادةدقيق به توجه 
 يادشده نيز محكوميت بدهكار به خسارت تأخير مادة؛ در دهد يمحقوقي ايران را بيشتر نمايش 

ن مالي اوست و با فَقد آن، بدهكار از پرداخت اين شكل از بدهي كتأديه مشروط به احراز تم
در حقيقت قانونگذار ضمن تأييد استحقاق بستانكار در مطالبة خسارت ناشي از . شود يمبري 

شايان . سازد يمشرايطي بدهكار را از پرداخت خسارت مزبور معاف  درتأخير در تأدية دين، 
 قانون يادشده مخصوص اشخاص غيرتاجر نيست و رأي وحدت روية 522 مادةاست ذكر 
 كشور نيز كه به عدم استحقاق بستانكارانِ تاجر يال عوانيد 1347/12/14 مورخ 155 ةشمار

 حكايت از اين ،داشته استاشعار  يا غير آن در مطالبه خسارت تأخير تأديه دار قهيوثاعم از 
  .امكان ندارد) غيرمتمكن( دارد كه مطالبة خسارت مزبور از تاجر متوقف

  
   قانون مسئوليت مدني4 مادة معافيت از پرداخت دين و .4. 3
گاه وقوع خسارت ناشي از غفلتي  ، هر1339 قانون مسئوليت مدني مصوب 4 مادة 2ابق بند مط

بود كه عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نيز موجب عسرت و تنگدستي واردكنندة زيان 
 ةحوزاگرچه اين حكم مربوط به .  ميزان خسارت را تخفيف دهدتواند يمشود، قاضي دادگاه 

مفهوم به موضوع بحث ارتباط دارد؛ در اينجا نيز قانونگذار با  نظراز  ،مسئوليت مدني است
 در يك سو، با حذف مقداري از دين، به حق مسلم يشياند مصلحتلحاظ وضعيت مديون و 

  .زند يمديگري در سوي ديگر لطمه 
  

   بررسي موانع احتمالي پذيرش معافيت از پرداخت دين در حقوق ايران.5
  حاكميت در قراردادهاي خصوصي ممنوعيت دخالت .5. 1

 قراردادهاي بازرگانان كه بعضاً در حجم كالن منعقد ژهيو بهبايد اذعان كرد قراردادهاي مالي 
فراتر از روابط طرفين قرارداد،  تأثيرات داراي آثار خارجي و اجتماعي است و اين ،شود يم

، كما اينكه در اغلب كند يم تجارتي را توجيه يقراردادها حاكميت در مند ضابطهدخالت 
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حقوق تجارت با توجه ويژه به مقررات  ةحيط حقوقي، مقررات و ضوابطي در يها نظام
 از حدود  نيز بدهي در سررسيدي پرداختنتواناي تدر امور تجارورشكستگي وضع شده است؛ 

تقيم  غيرمسطور به و بازرگانية جامعو به تمام رود  ميمنافع خصوصي بستانكار و بدهكار فراتر 
 يقراردادهارفع نواقص موجود در  رو نيازا. )18: 1388 صقري،( كند به كل اجتماع ارتباط پيدا مي

 قرارداد ظاهر يوچرا چون يب اقتصادي كه بعضاً از اجرايِ يها بيآستجارتي و بستن راه 
. دساز را فراهم امدي اقتصادي موجبات رشد و كار است تاقانونگذاريبراي  مبنايي ،شود يم

 موجب شده است كه قانونگذار با ، يك اجتماع داردحياتاي كه تجارت در  العاده اهميت فوق
 در ديون ياداتوقف بازرگان در يك بنگاه اقتصادي و ه پريشاني مالي  كيانباريزتوجه به آثار 

 اين در خصوصنتواند  ،)Uncitral, 2005 :39( اقتصاد كشور و بر سالمت روابط تجاري دارد
مد بيش از اكار  در تدارك يك نظام ورشكستگيحاكميتلزوم دخالت  و  باشدتفاوت يبپديده 
مداخله در اين مكلف به حاكميت  رو نيازا، است حقوق تجارت ملموس يها حوزهساير 
  .يي اقتصادي استا مبناي كاربر حوزه

  
   حقوق ورشكستگيةشد شناختهشروع دوباره با اصول نظرية  تضاد . 5.  2

 اموال بازرگان و وصول طلب يآور جمعكه هدف اصلي قوانين ورشكستگي در شرايطي 
 از تأسيس شده شناختهبستانكاران است، اعتقاد به معافيت از پرداخت دين با هدف 

 ممكن است رو نيازا، كند يمورشكستگي منافات دارد و در مسيري كامالً مخالف با آن حركت 
 اعتماد استوار است و قواعد براساس تجارت همچنين . ابراز شود اين نظريه مردود است

 سازد، محقق بازرگانان دارند كه اعتماد را بين مقرراتيحقوق تجارت نيز سعي در برقراري 
ترويج معامالت نسيه و ، چراكه دگير كه معامالت تجاري با سرعت و سهولت انجام يا گونه به

 ، شددچار توقف بازرگان كه يانزم ، اگر بنا باشد، اماشود رونق تجارت مي سبباعتباري 
 شمار معامالت نسيه و اعتباري كه اساس محروم باشند، طلب خود  تماموصولِاز  بستانكاران

 آسيبدر اين ميان نيز  به حداقل خواهد رسيد و رونق تجاري ، استمبتني آنتجارت بر 
ازرگان از شروط توقف  همچنين با اينكه سلب اعتبار تجاري از ب.)73: 1392 عليخاني،( ديدخواهد 
 سؤال اين است كه بازرگان چگونه رو نيازا ولي از آثار منفي ورشكستگي خواهد بود، ،نيست

 اعتماد بازرگانانِ ديگر از وي سلب و كه يدرحال ،فعاليت تجارتي خود را ادامه خواهد داد
ل بايد به عل پرسش براي پاسخ به اين رسد يم نظر به اعتبار وي مخدوش شده است؟

 يتيكفا يبعدم مديريت صحيح و  ةنتيجورشكستگي توجه كرد؛ در برخي موارد ورشكستگي 
نوسانات شديد بازار و بروز بحران اقتصادي  ةنتيجامور مالي است و در برخي موارد  ةاداردر 

بستانكاران نيز معموالً به علل ورشكستگي توجه . در كشور و عواملي خارج از اختيار بازرگان
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دوم، لزوماً  ةدست، برد يمنابراين اگرچه دستة نخست از علل، اعتبار بازرگان را از بين دارند، ب
در . موجب سلب اعتبار تجارتي از او نيست يا حداقل سلب اعتبار در اين موارد نسبي است

اين است كه اين ارفاق شامل حال بازرگاني شود كه دست به  نظرية شروع دوباره نيز تأكيد بر
يا مرتكب تقصير سنگيني كه نشانِ عدم كفايت وي باشد، نگردد، چراكه با  ندنزب حيله و تقل

 و اعمال شروع دوباره در مورد وي رود يمبروز تقلب يا تقصير سنگين، اعتبار بازرگان از بين 
بنابراين اگرچه زمان خواهد برد كه يك بازرگان . به احتمال زياد مواجه با شكست خواهد شد

 اين دشواري رسد يم نظر بهتجاري خود بزدايد،  ةسابقگ ورشكستگي را از صادق و مولد نن
 معافيت از پرداخت دين با رسد يم نظر به. بازرگان نيست ةدوباردليل كنار نهادن فرصت شروع 

رويكرد نوين در حقوق ورشكستگي ايدة به . اهداف حقوق ورشكستگي هم مغايرتي ندارد
 و اين هدف را كند يم خود رد فرد منحصربه هدف عنوان بهرا حداكثر رسانيدن ثروت بستانكار 

 ,Sean C. Currie ( دهد يمبه اندازة حفظ و ادامة حيات اقتصادي بازرگان مورد توجه قرار 

نيز، هدف اصلي تأسيس ورشكستگي را با لحاظ منافع  هحوز و انديشمندان اين )2009:243
 حفظ بنگاه تجارتي كارامد اكنون هم .(Vanessa Finch, 2012: 40) كنند يمتعيين عمومي جامعه 

 حقوق ورشكستگي است و متأثر از همين ديدگاه، يها نظاماز اهداف اساسي مورد پذيرش در 
فعاليت بازرگان متوقف در قوانين موضوعة  ةاداممقرراتي مرتبط با بازسازي بنگاه تجارتي و 

  .(Uncitral, 2005: 11) شده است ينيب شيپكشورهاي مختلف 

  
  1تضاد مباني اخالقي و مذهبي با معافيت از پرداخت دين. 5.  3

در قرآن مجيد در آيات .  يك هنجار اخالقي مطرح بوده استعنوان بهوفاي به عهد از ديرباز 
 34 ةآيخداوند متعال از جمله در : متعددي به اهميت و لزوم وفاي به عهد اشاره شده است

سورة مباركه  1 ة و در آي»انَ مسؤُالًكأَوفُوا بِالْعهد إِنَّ الْعهد «: ستسورة مباركه اسراء فرموده ا
 اما با اجراي معافيت از پرداخت دين، .»ها الّذين آمنوا أوفوا بالعقوديا اي«: مائده نيز فرموده است

از  نحو هر  بهآنها  ةمطالب و حق شود يم كامل ناديده گرفته طور بهقانوني  نظر از ها طلببرخي 
 اين رو نيازا، كنند يم با آن مخالفت ، چنانچه به اخالق محسنين مراجعه شودو رود يمبين 

 يريپذ تيمسئولايراد قابل طرح است كه معافيت از اداي دين با ضوابط اخالقي كه در آن به 

                                                            
 social(، اخالق اجتماعي- دي استكه مبتني بر تحليل اقتصا-  شروع دوبارهةآنكه اين اشكال مطرح است كه نظري با. 1

ethics ( اخالقي و اصول اقتصادي تفكيك يها دگاهيد، اما بايد دانست اساساً بعضي مكاتب اقتصادي بين رديگ يمرا ناديده 
مكتب اقتصادي اتريش در براي نمونه . دانند ينم اقتصادي رعايت مالحظات اخالقي را ضروري ليتحل و در شوند يمقائل 
 technical(  اين يك ايراد فنيرسد يم نظر به . اخالقي خالي استيها ارزش اقتصادي، از هرگونه يها ليتحل

shortcoming( آنجايي كه قانون، مباني ژهيو به ، اخالقي اهميت داردنظر اقتصادي نيست، بلكه اين موضوع از يها مكتب به 
  .دهد يمديگري فراتر از آثار اقتصادي را مورد توجه قرار 
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مبناي همين نگرش بوده است كه برخي  بر.  مغايرت دارد،شود يمدر مقابل تعهدات تأكيد 
 ديني اسالم پرداخت دين واجب است، عدم پرداخت آن يها آموزه در كه  ييآنجااز «: اند فتهگ

بنابراين با لحاظ فرهنگ و مباني اخالقي و مذهبي .  و غيراخالقي استشود يمگناه محسوب 
. ايران قابل قبول نيست ةموضوعحاكم در جمهوري اسالمي ايران گنجاندن اين نهاد در حقوق 

 » به احتمال زياد قانون غيراخالقي به يك مقرره ناكارامد هم تبديل خواهد شدنكهيا  نيع در
 در تحليلِ متفاوت اما همسويِ ديگري گفته شده، هيچ چيزي .)179: 1395رمضاني آكردي و همكاران، (

اگر كارايي .  اخالقي جامعه نيستيها ارزش عنوان بهكارامدتر از برقراري عدالت و مساوات، 
 است كه از ييها انساني خالقيت و هماهنگي تعبير شود، اين مهم محصولِ رفتارِ به معنا

احترام به زندگي و حق حيات ديگران، احترام به مالكيت  مانندقوانين اخالقي خاص 
بنابراين، رعايت اين . كنند يمخصوصي اشخاص و لزوم ايفاي تعهدات قراردادي، پيروي 

 .(Jesús Huerta de Soto, 2009: 20) زند يمدر جامعه را رقم اصول اخالقي است كه كارايي پويا 
تعهدات  يانتفا ترتيب، اگر بازرگاني در اداي دين خود ناتوان شد، مداخله براي نيبه هم

قراردادي وي چون مستلزم زوال حقوق بستانكاران و نقضِ اصلِ اخالقيِ احترام به مالكيت 
اينكه در  با  بايد توجه داشت،گفته شيپايراد در بررسي  .، توجيهي نداردشود يمخصوصي 

 خود عمل يا انگيزة وراي آن، خوبي و بدي عمل را مشخص يها يژگيو ١انهيگرا فهيوظاخالق 
 تأثيري در خوبي و بدي ندارد، ولي ديدگاه پيامدگرا معتقد ، و نتايج عمل هرچه باشدكند يم

 است نگر ندهيآ اين ديدگاه ٢.شود يمرتب  متيا جهينتاست بايد بررسي كرد از عمل ارتكابي چه 
 كه فعل ارتكابي چه مصلحت سازد يمو همواره براي تمييز خوبي از بدي اين سؤال را مطرح 

دنبال دارد؟ حقوقدان حامي اين ديدگاه معتقد است، علت وجودي حقوق  به يا دهيفاو 
 مطلوبِ از پيش يها دفهورشكستگي را بايد در پيامدهاي آن براي جامعه و برآورده ساختن 

 بايد نسخ و ،، اگر حكمي چنين پيامدي نداشته باشدرو نيازا ٣.جو كردو  شده جستنييتع
  حقوق ورشكستگيدر برخي قواعد حتي .حكمي كه در مسيرِ اين هدف است، وضع شود

براي نمونه، . اند ياخالق يا جهينت پيامدهاي نقض هنجارهاي اخالقي، منتهي به شود يمديده 
 امري غيراخالقي نفسه يفاگرچه نقضِ اصلِ تساوي بين بستانكاران بازرگان ورشكسته 

 كارگر است، موضوعي اخالقي و ريپذ بيآس، پيامد آن كه حمايت از قشر شود يممحسوب 
 اختالف بر سر معيار فعل  گفتتوان يم ،بنابراين .مبناي انصاف است داراي ترجيحاتي بر

                                                            
1. Deontological Ethics 

 اين اعتقاد وجود دارد كه حسن و قبح افعال نه مستند به ذات آنهاست و نه مستند به ،در خصوص حسن و قُبح رفتار. 2
  .شوند ميخاطر وجوه و اعتباراتي است كه نسبت به فعل، لحاظ  ، بلكه بهشان يذاتوصف 

ي ا نمونه توان يمنظام حقوق تجارت ايران را . شود يم اجتماعي قلمداد در نگرش ابزارگرايانه، حقوق ابزار رسيدن به اهداف. 3
 .50 :1393طوسي، : ك.ر. از نظام هدفمند دانست
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ت معافيت از پرداخت دين در نظرية شروع دوباره، همسو با  است و فقط ممكن اساخالقي
 كه شود يم، در قوانين موضوعه نيز مواردي مالحظه حال  نيع در. برخي مكاتب اخالقي نباشد

 گذارده به كنارضرورت حفظ منافع عمومي  مانندشرايطي  در اخالقي را يها گزارهقانونگذار 
در مورد اعمال « :7/2/1339سئوليت مدني مصوب  قانون م11 مادةبراي نمونه مطابق . است

ضرورت براي تأمين منافع اجتماعي طبق قانون  برحسبگاه اقداماتي كه  حاكميت دولت هر
در  .»مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود  آيد و موجب ضرر ديگري شود دولتعمل به
 زيان ناشي از نكهيا يجا به آن است كه ،رسد يم نظر به آنچه بدواً عادالنه و اخالقي نجايا

به عمومِ مردم كه شود، خدمات عمومي و اعمال حاكميت به شخص يا اشخاص معيني تحميل 
 مخالف با يا مقرره اما قانونگذار ، مساوي تحميل شودنحو به ،برند يم اعمال سود گونه نيااز 

 و معافيت از اينكه اصل بر جبران خسارت بوده، بنابراين با. اين گزاره وضع كرده است
مسئوليت در قبال اعمال حاكميت برخالف حرمت مال مسلمان و اصل تساوي شهروندان در 

 دولت در راستاي منافع اجتماعي ضرري به  كهيموارد ولي در ،برابر تكليف عمومي است
  . تكليفي به جبران خسارات وارده ندارد،ديگري وارد سازد

و إن كان ذو عسرة «: نديفرما يم  سورة مباركه بقره280 آنكه خداوند متعال در آية تر مهماما 
تنگدست باشد، } بدهكار{و اگر» «فنظرة إلي ميسرة و أن تصدقوا خيرٌ لكم إن كنتم تعلمون

بخشيدن } اگر به راستي قدرت پرداخت ندارد{، مهلتي به او بدهيد، و}هنگام گشايش{پس تا 
در برخي احاديث هم آمده است كه . »نيد صدقه براي شما بهتر است، اگر بدارسم  بهآن 

 يا بخشيدن طلب بر او را دوست تيحسن نخداوند متعال مهلت دادن به بدهكار تنگدست با 
 بدهكاران را گونه نياحتي آمده است، اگر امام در جامعه حضور داشت، ايشان بايد دين . دارد

بازرگانان، بلكه حمايت از در نظرية شروع دوباره نيز هدف نه حمايت از مطلق . بپردازد
، نظير ناپذير اجتناب اتفاقات غيرمنتظره و ليدل به است كه ييتحسن نبازرگانِ صادق و با 

به  بازرگان كه شودثابت نوسانات بازار، دچار ناتواني شده و شايستة ارفاق است، بنابراين اگر 
بوده و بل سرزنش  قاي اخالقاز نظر  شخصي چنين،ورشكسته شدهب و تقصيرِ سنگين، لتق

  .(Margaret Howard, 1987: 1050)  از اين نهاد نيستيمند بهرهشايستة 

 
  شروع دوبارهنظرية كارامدي يا ناكارامدي . 6

در نظرية شروع دوباره حتي در صورت اثبات جواز دخالت حاكميت در شرايط انعقاد، محتوا 
در يي اين ايده ثابت شود و سپس اصل كارابايد  ابتداو اجراي قراردادهاي خصوصي طرفين، 

مطرح خصوص بنابراين سؤالي كه در اين  . دخالت حاكميت براي اجراي اين ايده بوديپ
 اين است كه در شرايطي كه دخالت حاكميت در قراردادهاي تجارتي بر مبناي اين شود يم
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پيگيري وي از هرگونه  ساختن و با محروم دشو يمنظريه موجب بدتر شدن وضعيت بستانكار 
 اجراي اين توان يموجود ندارد، آيا اساساً طلب، امكان جبران اين ضرر در آينده نيز  ةمطالبو 

 را كارامد تلقي كرد؟ در پاسخ به اين پرسش بايد به پرسش ديگري - برائت از دين- نظريه
اي  قراردادهاي تجارتي آيا كارايي بررپاسخ داد؛ در مورد ارزيابي كارا بودن مقررات ناظر ب

طرفين قرارداد شرط الزم و كافي است يا بايد مقررات مذكور براي حفظ حيات اقتصادي 
   كل كارا ارزيابي شود؟طور بهجامعه 

 يا قاعدة حقوقييك يي اقتصادي ا ميزان كارو وجود  سنجشِنظر  به در پاسخ بايد گفت، 
  هر آثار خارجي بلكه،فردي طرفين نيستي رف دستاوردهامحدود به ارزيابي صد، قراردا

 زماني ١حقوقي ةقاعديك سياست يا نحوي كه  به ،رديگ يمنيز مورد توجه قرار  قاعدة حقوقي
Rachel Siew Lin ( يك كل سوددهي داشته باشدعنوان بهبه اقتصاد شود كه  كارا محسوب مي

18: 2015 ,Lee( ةدقاعدر حقيقت، يك سياست يا . كنندزيان ، اگرچه از اجراي آن برخي نيز 
 اينكه در يك ر مشروط ب،هيكس را داراست- ، كارايي كالدور)مانند شروع دوباره( حقوقي
و بتواند تمام  اشدب مثبت ،شود يم كه از اين تغيير حاصل ٢ كلي، سود خالصيانداز چشم

 البته بايد دانست اين جبران خسارت، فرضي است ٣.دكن وارده از قبلِ اجرا را جبران يها انيز
 هدف ني چندتواند ي مدوبارهشروع  ةنظري مبنا  نيا بر (Richard Posner, 1979: 103). نه واقعي
  .را محقق كند  مهمياقتصاد
  

  آثار مثبت سياست شروع دوباره .6. 1
 است براي بازرگانان ييها قمشو هدف اين نظريه، مهيا كردن نيتر مهم :يور بهرهافزايش  )الف

 ممكن ، گرفتار استي كه به لحاظ ماليفردد باقي بمانند؛ لي موتا اينكه بتوانند به لحاظ اقتصاد
 كار خود را ة ثمركند ي احساس مراي ز، داشته باشدفعاليت تجارتي ي برايكم ةزيانگاست 

به بستانكاران صرف ي  بازپرداخت بدهمنظور به ي ويدرآمدهار بيشت نكرده است و افتيدر
 دهند كه حي ترجيسادگ به ممكن است ، نداشته باشنددي تولي برايا زهيانگاگر افراد . خواهد شد

 .Anthony T(برند ينمنفعي از آن  كه بستانكاران امري ،دكنن كار كردن، استراحت يجا به

Kronman, 1983: 763(. امر ني ا،دكن، استراحت كار كردن از شي كه بدهد ي محي فرد ترجيوقت 
 كه ييها روش از يكي. خواهد داداهش  در جامعه را كيل و مشاركت كي اقتصاديور بهره
 يافي در جامعه اكارآفرين ي عضوعنوان به باشند لي افراد ورشكسته همچنان ماشود يم سبب

                                                            
1. a legal rule or policy 
2. net gain 

ك كل  يعنوان به و فوايدي است كه از يك اقدام، قاعده يا يك نهاد عايد اجتماع ها نهيهزمفهوم اقتصادي كارايي ناظر به . 3
 ).70: 1393طوسي، ( شود يم
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 كار، نيبا ا .(Margaret Howard, 1987: 1062) آنهاست وني از دي بخشاي تمام حذفنقش كنند، 
در آينده خواهند  راي ز،ن دارندكار كرد  سختي برايشتريب ةزيانگ، ي دارند كه بدهبازرگاناني
  . كار خود برخوردار شوندة از ثمرتوانست

از ديگر :  اموال قابل تقسيميساز نهيشيبافزايش همكاري بدهكار با مرجع تصفيه و  )ب
از آثار . شروع دوباره به حداكثر رسانيدن ارزش اموال بدهكار است ةنظرياهداف اقتصادي 

را فراهم  انپرداخت به بستانكارباز  ميزانِباالترينِزمينة   اين است كهمزبور، ةنظري مطلوب
 اول به داليل ة در وهل،ندك قوانيني كه بدهكار را از پرداخت ديون خود معاف مي. سازد يم

. دشدنوضع   حل مشكل مربوط به پنهان كردن داراييليدل بهدوستانه مطرح نشدند، بلكه  نانسا
 ي همكاري و صداقت در تحويل و معرفشرط به ، راتوقف م ديون بدهكارِكه يوقتبنابراين، 

 و خود را براي توزيع  كه تمام داراييشود يم، وي تشويق ميده يم قرار معافيتمشمول اموال، 
 خود را دريافت نسبت بيشتري از طلب انبستانكاردر اين وضعيت، و د كن، تسليم تقسيم

  .(Charles G. Hallinan, 1986: 54) ندكن يم
 وضعيتي دارد؛ در اقتصاد نيز براي ديگري مزيت معافيت برقراري :حو اقتصاد زيرزمينيم )ج
و در اين حالت  آورد زيرزميني روي بازار به تواند يم وي شود، توقيف يك بدهكار درآمد كه

معافيت از . شود ينم هم توقيف و رديگ ينم ماليات قرار مشمول ديگر، حاصله درآمدهاي
 در عمومي ةبودج براي را مزايايي نتيجه، در. دهد يم كاهش را يا زهيانگ چنين بدهي پرداخت

  .(Petr Sprinz, 2011: 19) دارد پي در مالياتي فرار كاهش قالب
 عمل دقت وجود با و است يهايخطر متضمن  تجارتدر  طبعاً بدهي:تشويق به كارآفريني )د

مفيد  معقول يها سكير انجام هم  ولي هنوز،است ريناپذ اجتنابگاهي شكست  تجارت، در
ريسك در  قبول به آنان تشويق و اشخاص يزيگر سكيربر  غلبه منظور به رو نيازا، است

 محدود با مسئوليت يها شركت آنها از  يكي،است شده ايجاد حقوقي ابزار چندين تجارت،
 .كند يم تقويت را تجاري بستانكار، مشاركت سمت به ريسك تغيير با  اين نوع ساختار؛است
شكل، معافيت  همين كرد؛ به عنوان را مشابهي استدالل توان يم دوباره شروع سياست مورد در

  ادعاياز مصون و درآمد آتي وي بدهكار انساني ةسرماي كه شود يم سبب دين، از پرداخت
 يجا به كارفرما يك به افراد تبديل در يريپذ سكير كه ميزان است شده گفته. بستانكاران باشد

 آورند يم روي كارگري به دارند، كمتري يريپذ سكير كه افرادي  احتماالً.دارد تأثير كارگر يك
 تجارت در مشاركت مستعد بيشتر باشد، زيگر سكير فرد كمتر ههرچ بنابراين، .تا كارآفريني

  (Doug Rendleman, 1980: 726). است
 از كه باشد وقايعي از ناشي تواند يم ديون بازپرداخت در توانينا :دارايي ةبيم توزيع ضرر و) ه

 تحمل براي بهتري موقعيت ، دردهندگان وام ژهيو به، بستانكاران و است، بدهكار خارج كنترل
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 ضرر توزيع براي را سازوكار مناسبي دين، معافيت از پرداخت رو نيازا، هستند خسارت اين
 مبادالت به توجه با يده واممؤسسات بزرگ  .(Theodore Eisenberg, 1981: 981) كند يم ايجاد

 عنوان به بدهي در اين شرايط معافيت از. دارند را ضرر جذب امكان بهتر دارند، بزرگي كه
 كند يم محافظت ،كنندگان مصرفانساني بدهكاران از جمله  از سرماية كه است بيمه از شكلي

(Posner, Richard A, 2007: 436).  

  
  هآثار منفي سياست شروع دوبار .6. 2

خارج از حقوق ورشكستگي، اصل مهم اين است كه بدهي بايد : مخاطرة اخالقي) الف
  . سياست شروع دوباره مستلزم عدول از اين اصل اخالقي استرو نيازاپرداخت شود، 

 نيبخطر از  ةدوبارچون با اجراي سياست شروع : محدوديت در دسترسي به اعتبارات) ب
ات مالي و اعتباري اين موضوع را در محاسبات خود ، مؤسسابدي يم سرمايه افزايش رفتن

 عبارت به. كند يم اعطايي بازتاب پيدا يها وام و اين امر با افزايش نرخ بهرة كنند يملحاظ 
 دهد يم افزايش را بستانكاران ضرر ورشكستگي، نظام طريق از دين ، معافيت از پرداختگريد 

 مجموع، در. داشته باشند بدهكاران بر بيشتري نظارت بستانكاران كه شود مي سبب و اين امر
،  اعتبارةافزايش هزين. خواهد دادار را افزايش اعتب هزينة نظارتي هاي فعاليت و ضررها افزايش

، و شود يم آتي منتقل رندگانيگ وام از سمت بستانكاران به ، باالترةدادن نرخ بهر از طريق قرار
، برخي عالوه به. شود يم، كمتر رندگانيگ موااعتبارات براي جذابيت  در اين شرايط،

در نتيجه، . شوند يم افزايش هزينه از بازار اعتبارات كنار گذاشته ليدل به احتمالي رندگانيگ وام
وجود  به انگيزه و تحرك مالي كمتري در اقتصاد با اجراي اين سياست، كه اند كردهبرخي ادعا 

  .(F.H. Buckley, 1995: 83) شود يري ميآيد و از اين طريق از رشد اقتصادي جلوگ مي
واقعيت اين است كه معافيت از پرداخت دين  : ورشكستگييها دادخواستافزايش ) ج
كه معافيت از  گونه همان رو نيازا آيد، نظر به تر جذاب كه اعالم ورشكستگي شود يم سبب

 يها وندهپرمعكوس با وجود اعتبارات بدون وثيقه دارد، با نرخ  ةرابطپرداخت دين 
 .(Kartik Athreya, 2005: 2051) مستقيم و مثبت دارد ةرابطورشكستگي، 

بايد به اين موضوع توجه داشت كه سياست شروع دوباره از آن دسته از  يبند جمعدر مقام 
استفاده از اين نهاد، از بارِ مسئوليت پرداخت دين رهايي  بدهكاراني كه قصد دارند با سوء

، بلكه اين نهاد براي كمك به بدهكاراني است كه با حسن نيت عمل كند ينم حمايتي ،يابند
در حقيقت، چون اين . ندهست ارفاق ة و از نظر اخالقي شايستاند شدهكرده و دچار ورشكستگي 

 جمع بين مباني اخالقي و رو نيازاو بدشانس است نه متقلب، نهاد شامل حال بازرگان صادق 
 بدهكار اهميت تيحسن نمعافيت، به  ياعطا از كشورها در بسياري. كارايي اقتصادي است
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 دقيق مفاهيم صورت بهبسياري از كشورهاي عضو اتحادية اروپا  زمينهدر اين . دهند يمزيادي 
فريبكاري، رفتار غيرصادقانه يا تخلف در افشاي اطالعات مربوط به تعهدات را مورد بررسي و 

در  دوبارهسياست شروع ، رو نيازا .(Gerard McCormack et al., 2016: 320) دهند يممدنظر قرار 
، استپذير   ورشكستگي، مسئوليتوجود با را كه بدهكاري انسانيكرامت و شأن عين اينكه 

 اگرچه اجراي . با بستانكاران توجه داردريپذ تيمسئولبه لزوم رفتاري عادالنه و ، كند يمحفظ 
 ، نيستريتأث يب ورشكستگي يها رخواستدمعافيت از پرداخت دين در افزايش تعداد 

 با لحاظ برخي اند كرده ينيب شيپكشورهايي كه اين نهاد را در حقوق ورشكستگي خود 
 افزايش درخواست ورشكستگي در يدر پ؛ براي نمونه اند كاسته، از اثر منفي آن ها تيمحدود
 حمايت از حقوق استفاده از ورشكستگي و قانون جلوگيري از سوءآمريكا،  ةمتحداياالت 
 به تصويب 2005، با رويكرد محدوديت در دسترسي به معافيت، در سال ١كنندگان مصرف
 از نهاد معافيت از يمند بهره با خودداري از كنند يم برخي بدهكاران سعي نكهي انيعدر . رسيد

راي  ببا ارزيابي توانايي بازرگان توان يمپرداخت دين، از ننگ اجتماعي آن رهايي يابند، 
 بخشي از ، در صورت داشتن توان كافيشود وي ملزم كه كرد وضع مقرراتي ديون،بازپرداخت 

  .بپردازد مدت يطوالن را از طريق برنامة زماني ها يبده
 

  يريگ جهينت. 7
 يك خط فرضي بين تعهدات و  مبتني بر انديشة معافيت از پرداخت دينشروع دوباره ةنظري

 كه هرگونه اموال و  نحونيبه ا؛ كند يمستگي و بعد آن ترسيم دارايي بازرگان پيش از ورشك
دارايي كه مشمول مستثنيات دين نيست، قابل تخصيص به هيأت غرمايي است، اما درآمد و 

 مصون از ادعاي بستانكاران است، ،آورد يم دست بهدارايي كه بازرگان پس از ورشكستگي 
با . شود يمرداخت ديون مازاد بر دارايي معاف جمعي، بازرگان از پ ةتصفيچراكه با ختم آيين 

اموال بازرگان و پرداخت مطالبات هدف نخستين حقوق ورشكستگي  يآور جمع، ها اينكه سال
 تاريخ، طول دره است، اما كيفري داشتتنبيهي و  تاريخي اين وصول ماهيتي ة اغلب شيووبوده 

 وضعيت ترميم و طلب يآور جمعهدف  ميان تا بوده است آن پي در قوانين توسعة همواره
 نهاد معافيت از پرداخت دين، رسد يم نظر بهكند و  ايجاد مناسب توازني بدهكاران مالي
 شخصي بسا چه. منافع حاصل از آن بر مضار، ظرفيت برقراري اين تعادل را دارد ة غلبمنظور به

دوخته باشد و  از آن تجارب ارزشمندي ان است،خورده  شكستكه در يك فعاليت اقتصادي 
 كنند يمبرخي مطالعات نيز حكايت از اين دارد كه اين افراد در مشاغل بعدي خود موفق عمل 

(Uncitral, 2005: 280)شروع دوباره بر  ةنظرياين موضوع كه جمله به اين علل و توجه به  ، از

                                                            
1. Bankruptcy Abuse and Consumer Protection Act of 2005 



  
 1400، تابستان 2، شمارة 51                      فصلنامه مطالعات حقوق خصوصي، دورة                 330 

احياي قدرت  به تواند يممبناي معافيت بازرگانِِ صادق و مولد اما بدشانس از پرداخت بدهي، 
برخي كشورهاي دنيا در نظام ورشكستگي   اقتصادي جامعه كمك كند،يور بهرهمالي وي و 

 نيز رويكرد نوين در حقوق اكنون هم و اند كرده ينيب شيپشروع دوباره را  ةنظريخود 
 شروعي تازه براي بازرگان بدهكار را از اهداف اصلي قوانين تورشكستگي، ايجاد فرص

، در حقوق ورشكستگي ايران، اين هدف  اينوجود  با. كند يمتگي محسوب مربوط به ورشكس
در نظام حقوق ورشكستگي فعلي، دو راهكار براي .  استنشده بايد بررسي و تحليل چنانكه

نخست انعقاد قرارداد ارفاقي و : بازگشت بازرگان متوقف به ادامة تجارت پيش بيني شده است
  .دوم اعادة اعتبار

 اين دو نهاد براي شروع دوبارة تجارت بازرگان، ناقص و ناكارامد سازوكار درس يمنظر  به
 مادةتوضيح آنكه، مقررات فعلي در بحث انعقاد قرارداد ارفاقي اثربخش نيست؛ مطابق . است
 يك تن ةعالو به نصف كم دست قانون تجارت انعقاد قرارداد ارفاقي منوط به تحقق نصاب 480

با لحاظ اينكه معموالً . مطالبات است ةكلي از چهارم سه كم دست از بستانكاران با داشتن
پيوستن به قرارداد ارفاقي ندارند، حصول قرارداد ارفاقي  براي يا زهيانگبستانكاران داراي وثيقه 

ه  قانون تجارت، قرارداد ارفاقي نسبت ب489 مادةاز سوي ديگر، مطابق . دشوار خواهد بود
ني كه به قرارداد ارفاقي  ولي بستانكارا،، قطعي استاند كردهل  قبوآن رابستانكاراني كه 

. نندك دريافت ،رسد يمچه از دارايي بازرگان به آنان  سهم خود را موافق آنتوانند يم، اند وستهينپ
 حتي با انعقاد اين قرارداد و حصول توافق، امكان دريافت طلب به ميزان سهم از اموال ،رو نيازا

 آن نقصان بيشتر در اموال بازرگان، تبع به سوي بستانكاران در اقليت و موجود بازرگان از
 موفقيت بازرگان در شروع نبنابراين امكا. احتمال نجات بنگاه تجارتي را كاهش خواهد داد

   . قرارداد ارفاقي، اندك استيدوبارة تجارت، با قواعد فعل
اعتبار منوط به  ةاعادبه حكم در توضيح دوم آنكه، مطابق احكام قانون تجارت، دستيابي 

پرداخت تمام مطالبات و حتي متفرعات آن يا پرداخت ديون با عمل به قرارداد ارفاقي يا ابراء 
 دنبال بهچنانچه بازرگان . اعتبار بازرگان از سوي تمام بستانكاران است ةاعادذمه يا رضايت به 

 ةكلي، بايد  استحميل شدهسبب ورشكستگي بر وي ت به است كه ييها تيمحرومسريع ع رفع
 بازرگان موفق به انعقاد  كهييجا، در  صورتنيادر غير . ديون خود با متفرعات آن را بپردازد

كه دشواري تحقق آن - قرارداد ارفاقي و پرداخت ديوني كه مطابق آن بر عهده گرفته هم گردد
ورشكستگي به سال از اعالن  پنج، باز بايد صحت عمل خود را در طول - توضيح داده شد

 پس مشاهده .اثبات برساند و قبل از اتمام اين مدت، صدور حكم اعادة اعتبار ممكن نيست
اعتبار بازرگان و انعقاد  ةاعاد و ناكارامدي نسبت به رانهيسختگ، در قانون تجارت احكام شود يم

 آن در پي ورشكستگي  ولي رويكرد نوين در حقوق، گرفته شده استدر نظرقرارداد ارفاقي 
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كمك كند  عضوي از جامعه عنوان به ،اند شده افرادي كه مجبور به اعالم ورشكستگي است به
   .گردندازتا به زندگي اقتصادي سودمند ب

 با نصاب معين و نيز پرداخت اصل و فرع تمامِ در واقع، دو شرط لزوم موافقت بستانكاران
 قابل كه يدرحال. ف ساخته استتجارت را بسيار ضعي ةدوبارطلب بستانكاران، امكان شروع 

 منظور به، رو نيازا. انكار نيست كه بدهي و ناتواني بخشي از زندگي تجاري هر بازرگاني است
  .رود يمتسهيل در حصول هدف يادشده، در نهاد نوين مطروحه، اين دو شرط كنار 

قانة  از اين نهاد ارفاقي همكاري صاديمند بهره شرط نيتر مهمكه گفته شد، طور همان
نظام حقوق . بدهكار در روند رسيدگي به پروندة ورشكستگي و معرفي و تسليم اموال است

 جلب همكاري بازرگان متوقف در روند مديريت بحران منظور بهورشكستگي ايران 
 قانون 14 مادةبراي نمونه، . ورشكستگي به ضمانت اجراي تنبيهي و كيفري روي آورده است

ورشكسته مكلف است اموال و «: دارد يم اشعار 1318گي مصوب ادارة تصفية امور ورشكست
دفاتر خود را به ادارة تصفيه معرفي نموده و در تحت اختيار آن بگذارد وگرنه به مجازات از 

:  قانون مزبور21 مادةهمچنين مطابق . »...سه ماه تا شش ماه زندان تأديبي محكوم خواهد شد
را در اختيار اداره بگذارد مگر اينكه صريحاً از اين متوقف مكلف است در مدت تصفيه خود «

 اقدام به جلب او نمايد و تواند يمتصفيه  ةاداردر صورت اقتضا . تكليف معاف شده باشد
قرار توقيف  «طور نيهم. »...خواهد يمچنانچه توقيف او الزم شود قرار توقيف را از دادگاه 

 اقدامات خود از اداره و ةواسط بهوم گردد، ورشكسته در مواقعي نيز داده خواهد شد كه معل
 اگرچه داشتن رويكرد كيفري ١.» جلوگيري كندخواهد يمتسويه شدن عمل ورشكستگي 

 آثار تواند يم جلب مشاركت حداكثري بازرگان در روند مديريت بحران ورشكستگي منظور به
به اين هدف را كاهش مثبتي داشته باشد، انحصار در اين وسيله، احتمال توفيق در دستيابي 

 دست به در عين لحاظ برخي ضمانت اجراهاي تنبيهي و كيفري براي رسد يم نظر به. دهد يم
 كه انگيزة الزم را براي همكاري فراهم ييها مشوقآوردن همكاري مؤثر بازرگان متوقف، ايجاد 

 وسايل در نيرت مناسب از يريگ بهرهبنابراين، اگر گفته شود كارايي يعني . ، ضروري استسازد
 نظر به،  زمينهدر اين.  گرفتكار به حقوقي را نيز يها ليبد ديگر توان يمرسيدن به هدف معين، 

 است ييها راه نهاد معافيت از پرداخت ديون مازاد بر دارايي از ينيب شيپنگارنده، شناسايي و 
، كارايي رو نيزاا همكاريِ بازرگان در مديريت بحران ورشكستگي را محقق سازد، تواند يمكه 

  .اين نهاد در مقايسه با نهاد قرارداد ارفاقي و اعاده اعتبار فعلي نيز، برجسته است
  
  

                                                            
 . قانون تجارت436 مادة. 1



  
 1400، تابستان 2، شمارة 51                      فصلنامه مطالعات حقوق خصوصي، دورة                 332 

  منابع
  فارسي) الف

 مديريت در دارايي بر مازاد ديون از برائت «.)1395( رمضاني آكردي، حبيب؛ عيسائي تفرشي، محمد؛ پارساپور، محمدباقر. 1

  .161-181، ص 2 ش، 13 ةدور،  خصوصيمطالعات حقوق ةفصلنام، »ورشكستگي
  .شركت سهامي انتشار: ، چ دوم، تهرانورشكستگي: حقوق بازرگاني). 1388(صقري، محمد . 2
 حقوقي شهر يها پژوهشمطالعات و  ةسسؤم: ، چ اول، تهرانها شركتتحليل اقتصادي حقوق ). 1393( طوسي، عباس. 3

  .دانش
، جهت دريافت مدرك دكتري، دانشگاه آزاد اسالمي داف قانونگذاري در ورشكستگيمباني و اه). 1392(عليخاني، عليرضا  .4

  .تبريز
 .شركت سهامي انتشار: ، چ دوم، تهران2، جقواعد عمومي قراردادها: حقوق مدني). 1391( كاتوزيان، ناصر. 5

  .ميزان: ، چ اول، تهرانحقوق ورشكستگي). 1391(كورش  كاوياني،. 6
  

  خارجي) ب
7. Anthony T. Kronman (1983). “Paternalism and the Law of Contracts”, Vol.92 YALE L.J. 

pp.763-798. 
8. Benjamin, Laufer (2012). An economic analysis of the German bankruptcy code in the 

context of the European reform movement, Masters Thesis Msc International Finance at 
Hec Paris. 

9. Doug, Rendleman. (1980). “The Bankruptcy Discharge: Toward a Fresher Start”, Vol.58 
N.C. L. REV.pp. 723-767. 

10. F.H. Buckley. (1995). “The American Fresh Star”t, 4 S. CAL. INTERDISC. L.J.pp.67-98. 
11. Gerard, McCormack; Andrew, Keay; Sarah, Brown and Judith Dahlgreen. (2016). Study 

on a new approach to business failure and insolvency: Comparative legal analysis of the 
Member States’ relevant provisions and practices, Luxembourg: Publications Office of the 
European Union. 

12.Gharles, G.Hallinan (1987). “The "Fresh Start" Policy in Consumer Bankruptcy:A 
Historical Inventory and an Interpretive Theory”, University Of Richmond Law Review, 
Vol. 21, pp.50-159. 

13. Jesús Huerta de Soto (2009). The Theory of Dynamic Efficiency, Routledge. 
14. John D, Honsberger (1999). “Philosophy and Design of Modern "Fresh Start" Policies: 

The Evolution of Canada's Legislative Policy”, Osgoode Hall Law Journal, Vol.37, pp. 
172-188. 

15. Kartik, Athreya. (2006) . “ Fresh start or head start? Uniform bankruptcy exemptions and 
welfare”, Journal of Economic Dynamics & Control, Vol.30.pp.2051–2079. 

16. Margaret, Howard.( 1987). “A Theory of Discharge in Consumer Bankruptcy”, OHIO 
State Law Journal, Vol .48, pp.1047-1088. 

17. Nicola, Howell (2014). “The "Fresh Start" Goal of The Bankruptcy Act: giving a 
temporary reprieve or facilitating debtor rehabilitation?”, Qut Law Review, Vol .14, pp.29-
52.  

18. Petr, Sprinz.(2011). "Fresh Start" Policy of Bankruptcy Law in Visegrad Countries: 
economic and legal analyses. LL.M Short Thesis, Central European University. 

19. Posner, Richard A.(2007). Economic Analysis of Law. 7th ed. New York: Aspen 
Publishers. 

20. Richard, Posner (1979). “Utilitarianism, Economics, and Legal Theory”, Vol.8 Journal of 
Legal Studies, pp.103-140. 

21. Rachel Siew Lin Lee. (2015). How is ‘efficiency’ determined in the insolvency context?, A 
thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy at The University of Queensland. 

22. Rafael, Efrat (1999). “The "Fresh Start" Policy in Bankruptcy”, Abi Law Review, Vol. 7, 
pp.555-599.  

23. Sean C. Currie (2009). “The Multiple Purposes of Bankruptcy: Restoring Bankruptcy's 
Social Insurance Function after BAPCPA”, Vol.7 DePaul Bus. & Com. L.J. pp.241-274. 



  
 333   ي حقوق ورشكستگي                 ها نظام ديدگاهي نو در عنوان بهبازرگان سياست شروع دوبارة  

24.Theodore, Eisenberg. (1981). “Bankruptcy Law in Perspective, Cornell Law Faculty 
Publications”, Vol.28 UCLA L. REV. pp.953- 999. 

25. United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL).(2005). 
Legislative Guide on Insolvency Law, United Nations Publication. New York 

26. William C. Whitford. (1997). “Ganging Definitions of "Fresh Start" in U.S Bankruptcy 
Law”, Journal of Consumer Policy, Vol.20, pp.179–198. 

27. Ziegel, Jacob S. (1999) . “The Philosophy and Design of Contemporary Consumer 
Bankruptcy Systems: A Canada-United States Comparison”, Osgoode Hall Law Journal 
Vol.37.1/2, pp.205-262. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


