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شرکت تجاری ورشکسته  اثر حکم افالس بر ديون مؤجل
ايران و از ديدگاه فقه امامیه و حنفیه و حقوق تجارت 

 افغانستان
 
 2محمد صادقی 1سید محمد صمیمی،

 (3/8/1400، تاریخ پذیرش: 23/7/1399تاریخ دریافت: )

 
 دهیچک
توان مصادیق متعددی شدن دیون مؤجل از مباحث مهم فقهی و حقوقی است که میحال

شدن شدن دیون ضامنین و حالشدن دیون متوفی، حالبرای آن مثال زد؛ از جمله: حال
ت اثر حکم افالس بر دیون مؤجل شرکبه بررسی تطبیقی  دیون تاجر ورشکسته. این مقاله

تجاری ورشکسته از دیدگاه امامیه و حنفیه و حقوق تجارت ایران و افغانستان پرداخته 
شدن دیون مؤجل تاجر است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که در خصوص حال

نظر وجود دارد. مطابق قانون تجارت ایران و اختالفورشکسته بین فقها و حقوقدانان 
افغانستان با صدور حکم افالس از سوی دادگاه مربوطه، دیون مؤجل طلبکاران شرکت 

شدن دیون مؤجل شود. اما مشهور فقهای امامیه و حنفیه با حالتجاری ورشکسته حال می
دانند. با بررسی و واکاوی طلبکاران مفلس مخالفت نموده و آن را برخالف موازین فقهی می

ن شدن دیوحالشدن دیون مؤجل، نگارنده بر این باور است که ادله موافقین و مخالفین حال
مؤجل تاجر و شرکت تجاری ورشکسته، مقتضی قاعده عدالت و مساوات بوده و با واقعیات زندگی 

 امروزه و نحوه داد و ستدها مطابقت و سازگاری بیشتری دارد.
 .افالس، شرکت تجاری، شخصیت حقوقی، دیون مؤجل ها:کلیدواژه
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 طرح مسئله

به خصوص دیون  صیانت از حقوق طلبکاران شرکت ورشکسته و چگونگی وصول طلب آنها
توان های قانونگذار در بحث ورشکستگی است. از این رو میترین دغدغهمهممؤجل، از

به یا آگونه طرح نمود: است، اینپرسش اصلی تحقیق را که مقاله بر محور آن شکل گرفته 
ند؟ کفقهی ورشکستگی فقط نسبت به دیون حال است یا به دیون مؤجل هم سرایت میلحاظ 

زیرا امکان دارد تا زمان فرارسیدن زمان دیون مؤجل، شرکت تجاری از حالت افالس خارج 
ون مؤجل شدن دیگردد و با فرض اینکه شامل دیون مؤجل هم شود، در این صورت آیا حال

 ضرری نسبت به صاحبان دیون حال خواهد بود یا نه؟ 
اینترنتی  –ایتحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه –مقاله حاضر که با روش توصیفی

ن پرسش گویی به ایتدوین گردیده، به مطالعه تطبیقی این موضوع پرداخته و در صدد پاسخ
ز آن جهت است که از یک سو در متون فقهی اهمیت و ضرورت پرداختن به این موضوع ااست. 

 فقط از افالس فرد بحث شده وقدما و متأخرین و بیشتر معاصرین از فقهای امامیه و حنفیه، 
درباره شرکتهای تجاری سخنی به میان نیامده است. از سویی دیگر بخشی از این داد وستدها و 

یگر و از طرف د گیردغیرنقدی صورت میگونه شرکتها به صورت شده توسط اینمعامالت انجام
شدن شرکت تجاری، چنانچه قرارداد ارفاقی بین تاجر و طلبکاران منعقد نگردد، با ورشکسته

د که این گرداز نظر فقها اموال موجود فقط بین طلبکارانی که طلبشان حال است، تقسیم می
هدف از مؤجل دارند.  است که دیون بستانکارانیامر یک نوع نابرابری و اجحاف در حق 

این تحقیق، بررسی میزان تطابق قوانین و مقررات تجاری که در این خصوص وضع شده با موازین 
 شرعی است.

 
 شناسیمفهوم

 . افالس1
ش را اشدن است. مفلس )به کسر الم( کسی است که سرمایهپولافالس در لغت به معنی بی

ویند گس )به تشدید و فتح الم( به کسی میاست. مُفل از دست داده و دچار تنگدستی شده
که قاضی حکم افالس او را صادر و از تصرف در اموالش منع کرده است )حسینی زبیدی، 

 (.۶/1۶۵ق، 1۴۰۵منظور، ؛ ابن۸/۴۰2ق، 1۴1۸
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در اصطالح فقها، مفلس کسی است که از تصرف در اموالش منع شده است؛ یعنی اموال 
؛ شهید ثانی، ۳/2۶1ق، 1۴1۵دیونش کافی نیست )طوسی، او، برای پرداخت بدهی و 

(، اعم از اینکه اصالً مالی نداشته و یا کمتر از دیونش باشد و در هر صورت ۴/۸۶ق، 1۴1۹
 (. ۶/۴۴ق، 1۳۹۹عابدین، اش نباشد )ابنقادر به پرداخت بدهی

شخصی  تواند موجب صدور حکم افالس باشد وامتناع از پرداخت دیون نمیمجرد  البته
های فق توان مفلس نامید.که با وجود داشتن ثروت، از تأدیه دیونش امتناع ورزیده را نمی

 به حقیقت آن یعنی عدم کفایت مال مفلسدر تعریف افالس، امامیه، مالکیه، شافعیه و حنابله 
 ولی احناف با توجه به احکام (.۴/۴۵۵، تاقدامه بینظر دارند )ر.ک: ابنجهت تأدیه دیونش 

 اند. متعلق به افالس، آن را تعریف نموده
افالس حالت تاجری است که در پرداخت دیونش وقفه ایجاد شده و قادر به پرداخت آن 

ا از رود، امکار میدر حقوق تجارت به معنی ورشکستگی بههم « توقف»نیست. گرچه واژه 
شود که ورشکستگی غیر از توقف بوده و نتیجه توقف است. ماده مذکور چنین استفاده می

قانون بانکی و پولی ایران است که بین این دو صریحاً فرق  ۳۰۳ماده شاهد این گفتار، 
 (. 1۷ش، 1۳۷۵؛ اسکینی، 1۸1ش، 1۳۸1گذاشته است )جعفری لنگرودی، 

ویش خودداری قانون مدنی افغانستان چنانچه بدهکار از تأدیه دیون خ ۸۳۷مطابق ماده 
اش بیشتر است و طلبکاران احساس خطر نمایند که کند و معلوم شود که بدهی او از دارایی

اموال موجود مدیون تلف شود و یا بدهکار برای فرار از تأدیه، اموال خویش را مخفی کرده 
 شود. و یا به اسم شخص دیگری منتقل نماید، مفلس شناخته می

ی نسبت به مصطلح حقوقی آن ارجحیت دارد و عالوه بر تعریف افالس در اصطالح فقه
که در تعریف فقهی آمده، نسبت « عجز از تأدیه»شود. تاجر، افراد غیرتاجر را هم شامل می

کار رفته، مناسبتر است، زیرا گاهی اوقات ممکن که درتعاریف حقوقی به« توقف از تأدیه»به 
 در پرداخت دیونش توقف حاصل شود. است تاجر اموالی داشته باشد، ولی با این حال

ی باشد و هر مفلّسنسبت بین معنی اصطالحی مفلِس و مفلَّس، عموم و خصوص مطلق می
، عموم وخصوص «مفلِس»مفلِس است دون العکس. ولی نسبت بین معنی لغوی و شرعی 

ش، 1۳۷۳اند )نجفی، من وجه است؛ کما اینکه برخی از فقها به این مطلب تصریح کرده
 (.۴/122ق، 1۴1۹؛ شهید ثانی، 2۵/2۷۷
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 . اقسام افالس1-1
 . افالس عادی1-1-1

اگر تاجر یا شرکت تجاری بر اثر عوامل خارجی یا حوادث غیرمترقبه، بدون تقصیر یا 
گردد، افالس عادی محسوب از پرداخت وجوهی که به عهده دارد، عاجز سوءنیت و تقلب 

به امر ورشکستگی عادی، قوانینی تصویب گردیده شود. در قانون تجارت برای رسیدگی می
تا با مساعدت قانونی، اوضاع آشفته ورشکسته، سر و سامان داده شده و منتهی به تصفیه 

 (.۴۷۵ش، 1۳۸۹زاده، اموال شود )ملک
 

 . افالس به تقصیر1-1-2
معیشت، مباالتی یا افراط و تفریط تاجر در اداره امور تجاری و امور چنانچه در اثر بی

-قسمت عمده یا تمام سرمایه او از بین رود، مثل صرف عمده سرمایه در معامالتی که منفعت

تر العاده بیشبردن از آن منوط به اتفاق محض باشد، یا مخارج تاجر نسبت به عایدی فوق
قانون تجارت  ۴1۳(. ماده 2۳1ش، 1۳۷۵شود )اسکینی، افالس به تقصیر محسوب میباشد، 

ای دانسته و شخص گونه اعمال از سوی تاجر را یک جرم جنحهانجام این افغانستان
 داند.ورشکسته را مقصر می

 
 افالس به تقلب. 1-1-3

 ارانبه قصد اضرار به طلبک با سوءنیت و در صورتی که تاجر با اطالع از ورشکستگی خود
کردن تجاری و یا مخفیمفقودنمودن عمدی دفاتر با توسل به اعمال فریبکارانه و تقلب مثل 

زدن به حقوق یا منافع دیگران یا قصد لطمهقسمتی از دارایی و یا انجام معامالت صوری، 
شود )جعفری لنگرودی، افالس به تقلب محسوب مینقض یک قانون را داشته باشد، 

 .(۴۷۷ش، 1۳۸۹زاده، ؛ ملک1۷۵ش، 1۳۸1
 ص مطلق است؛ بدین صورتورشکستگی با تقلب و کالهبرداری، عموم و خصو نسبت

ورشکستگی به تقلب، یک نوع کالهبرداری است، ولی هر کالهبرداری، ورشکستگی به  که
از نظر فقها و حقوقدانان حنفی افالس (. 2۳۵ش، 1۳۷۵اسکینی، ) شودتقلب محسوب نمی

شود که شخص در قالب مانور فریبکارانه برای فرار به تقلب به مجموعه اقداماتی گفته می
دهد؛ از قبیل تحویل اموال منقول یا غیرمنقول به دیگری، یا دادن تأدیه دیون انجام می از

قانون تجارت  ۴1۴ماده  (.2۶ م،1۹۹۶اسنادی که متضمن تعهد یا ابراء ذمه اوست )جرجس، 
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گونه اعمال تاجر را تقلب دانسته و قانون تجارت ایران، این ۵۴۹تجارت افغانستان و 
 آنها را، ورشکستگی به تقلب و مستلزم مجازات دانسته است. ورشکستگی ناشی از

 
 . تفاوت افالس فرد با افالس شرکت1-2
ورشکسته و افراد تحت تکفل او مثل تأمین خوراک و نیز برخی از مسائل  مستثنیات دین تاجر -

ی و شامل اشخاص حقوق حقوقی مثل ازدواج و طالق، فقط در مورد تاجر حقیقی قابل تصور است
 گردد.نمی
مجازات کیفری ورشکستگی به تقصیر و تقلب، در مورد تاجر متوفی منتفی است. با این  -

 توانند بعضی ازوجود، صدور حکم افالس تاجر برای طلبکاران یا وراث این فایده را دارد که می
 معامالت ورشکسته را باطل اعالم کنند. 

و  تها مثل ممنوعیت از وکالت دادگستریدر ورشکستگی به تقصیر و تقلب، بعضی از مجازا -
نمایندگی در مجالس مقننه، مشاغل آموزشی، به عنوان تعزیر در نظر گرفته شده و فقط در مورد 

 تاجر حقیقی قابل تصور است.
ه توانند دخالت نموددر افالس شرکت تجاری، مقامات دولتی یا هیئت بستانکاران می -

طلبکاران تقسیم نمایند، اما در افالس فرد، فقط طلبکار و تمام اموال ورشکسته را بین 
 تواند علیه مدیون درخواست بدهد.می

در افالس به تقلب و تقصیر، شخص تاجر عالوه بر ارتکاب عمل خالف قانون، مرتکب  -
دنبال دارد که در افالس شرکت معصیت شده و افزون بر مجازات دنیوی، عقاب اُخروی هم به

 ر نیست.چنین امری متصو
غیر از کسبه جزء، تجار حق تقدیم دادخواست اعسار را ندارند. تاجر مدعی اعسار  -

نی، اسکیموظف است که طبق مقررات قانون تجارت رفتار نموده و دادخواست افالس بدهد )
 (.1۳ش، 1۳۷۵
 

 . شرکت تجاری و تفاوت آن با شرکت مدنی2
قدی است که بین دو یا چند نفر ایجاد ع»اند: فقهای معاصر در تعریف شرکت تجاری گفته

گذاری و تخصیص آن برای مؤسسه، به منظور سرمایهشود و به موجب آن طرفین با می
 )حسینی« ای که در سود و زیان حاصله با هم شریک باشندگونهتجارت( بههدفی خاص )

ای است که توسط دو یا چند نفر مؤسسه»اند: برخی دیگر گفته .(2۷۷ق، 1۴2۳حائری، 
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شوند که سهم خودشان را به گردد و شرکا متعهد میبرای انجام کارهای تجاری تشکیل می
 «صورت پول نقد، کاال، خدمات یا کار پرداخت نمایند و در سود و زیان شرکت سهیم باشند

 (.۵/21۸تا، بیسنهوری، )
عقد »ت تجاری صحیح نیست، زیرا در مورد شرک« عقد»کاربردن در تعریف نخست، به

 .۳دهنده مغایرت مفهومی شرکت عقدی )شرکت مدنی( و شرکت تجاری استنشان« شرکت
بودن شرکا در سود و زیان شرکت و تبیین ماهیت شرکت تعریف دوم با وجودی که به سهیم

اوالً:  است، اما از دو جهت قابل نقد است:تجاری که همان کسب منفعت است، اشاره نموده 
است و در حالی که از نظر حقوقی بین مؤسسه و  از شرکت تجاری به مؤسسه تعبیر شده

 شرکت تجاری تفاوت وجود دارد؛ ثانیاً: به شخصیت حقوقی شرکت تجاری اشاره نشده
 است.

از نظر حقوقی شرکت تجاری نوعی شرکت عقدی است که به موجب قوانین تجاری برای 
کسب سود بین دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی تشکیل شده و انجام امور بازرگانی و 

؛ ستوده 1۹1ش، 1۳۹۰شود )صقری، منشأ پیدایش شخصیت حقوقی در حقوق خصوصی می
 (. 1/1۹۳ش، 1۳۹1تهرانی، 

قانون تجارت افغانستان، شرکت تجاری عبارت است از اشتراک  11۶مطابق ماده 
وع واحد یا متعدد. از این فقره استنباط اشخاص به قصد اجرای معامالت تجاری، در موض

شود که از نظر قانونگذار، الزم نیست که شرکت تجاری در یک موضوع تجاری به فعالیت می
تواند در آنِ واحد در موضوعات مختلف فعالیت نماید، به شرط تجاری بپردازد، بلکه می

 اینکه مربوط به امور تجاری باشد.
 نی از این قرار است:تفاوت شرکت تجاری با شرکت مد

 
 از لحاظ اعمال شرکت. 2-1

سازی و شرکت تجاری در شرکت مدنی در معدن، کشاورزی و کارهای فنی مثل ساختمان
؛ ۵/21۸تا، ، بیونقل زمینی و دریایی فعالیت دارد )سنهوریواردات و صادرات کاال، حمل

                                           
توان به شرکت تجاری سرایت داد: اوالً: در شرکت تجاری هدف . تعریف عقد شرکت را به دو دلیل نمی۳

آن نیست، برخالف شرکت عقدی؛ ثانیاً: در شرکت مدنی رابطه  شرکا چیزی به غیر از سودبردن و تقسیم
 رود، برخالف شرکت تجاری.شخصی شرکا با مال مشاع از بین نمی
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پردازد، شرکت شرکت مختلط اگر اغلب به امور تجاری می (.2۶۹ش، 1۳۸۹زاده، ملک
 شود.تجاری محسوب شده و در صورت ورشکستگی مشمول قوانین حقوق تجارت می

 
 از لحاظ مسئولیت. 2-2

هر شریک در قبال بدهی شرکت مدنی مسئولیت دارد، اما درشرکت تجاری به نوع شرکت 
دیون شرکت مسئول هستند و اما در شرکت بستگی دارد. در شرکت تضامنی، شرکا در قبال 

سهامی هریک از شرکا فقط در حدود سهم خویش از سرمایه شرکت مسئول هستند )پاسبان، 
 (.۵۵ش، 1۳۸۷
 

 از لحاظ ورشکستگی. 2-3
-برخالف شرکت تجاری، ورشکستگی نداریم. بنابراین در صورت کافیدر شرکت مدنی، 

کا در پرداخت دیون، تابع مقررات اعسار است نبودن مال موضوع مشارکت و ناتوانی شر
 (.1۳ش، 1۳۷۵)اسکینی، 

 
 از لحاظ شخصیت حقوقی. 2-4

شرکت مدنی  شرکتهای تجاری دارای شخصیت حقوقی هستند، اما در مورد شخصیت حقوقی
شرکت مدنی را هم دارای شخصیت نظر وجود دارد. برخی کشورها مثل افغانستان، اختالف

کما اینکه برخی از فقهای معاصر امامیه نیز برای شرکت مدنی، شخصیت  دانند؛.حقوقی می
 .اندحقوقی قائل شده

 
 از لحاظ ثبت و تشريفات قانونی .2-5

 کند، ولی شرکت تجاریشرکت مدنی عمدتاً با ثبت در دفاتر اسناد رسمی هویت پیدا می
 (.2۵ش، 1۳۸۶راشدی، الزم است با ثبت در اداره ثبت شرکتها هویت پیدا کند )

 
 از لحاظ ثبات مديريتی. 2-6

ا شود، امدر شرکت تجاری با فوت یا جنون یکی از صاحبان سهام، مدیر شرکت عزل نمی
تفاوت شرکتهای  گرچه حقوقدانان دهد.در شرکت مدنی مدیر سمت خود را از دست می

ماهیت تفاوتها را روشن نساخته و الزم بود به تفاوت  اند، امارا بیان نموده تجاری مدنی و
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جوهر و ذات شرکت مدنی ایجاد رسد که نظر میبه شد.جوهری آن دو بیشتر پرداخته می
عالوه در شرکتهای . بهنیست چنیناین که شرکت تجاریدرحالی ،است اشاعه در مالکیت

، شدن در مالکیت جمعیبا ادغام اصالت خویش را از دست داده و، های جزءآوردهتجاری 
ه گوناین کنند، اما در اشاعهشخصیت حقوقی تعبیر می به یابد که از آنجداگانه می وجودی
 نیست.

 
 . شخصیت حقوقی3

شود، آمده در لغت به معنی آدم، بدن انسان و سیاهی انسان که از دور دیده می« شخص»
خوی ویژه جسمی، عقلی یا عاطفی هر مصدر جعلی و به معنی خُلق و « شخصیت»است. 

ش، 1۳۶۰معین، ؛ ۷/۴۵ق، 1۴۰۵منظور، ابنکند )شخص است که او را از سایرین متمایز می
تواند اموال و سرمایه شرکت میعبارت است از شخصیتی که  در اصطالح فقهی(. 2/2۰۳2

باشد. یعنی « ذمه»تملک نماید و همانند اشخاص حقیقی دارای  را از جانب شرکا شرکت
شخصیت  به عبارت دیگر، (.1۴۷ق، 1۴۳1سبحانی، تواند قرض بدهد و قرض بگیرد )می

شدن این هدف معنوی یا اعتباری است که برای یک هدف مشخص ایجاد شده و برای محقق
  (.۳/2۷2تا، قانونگذار به این مجموعه، شخصیت قانونی اعطا کرده است )زرقاء، بی

ت حقوقی به گروهی از انسانها یا مؤسسه و یا بنگاههای از نظر علم حقوق، شخصی
شود که منشأ اعتبار و شخصیت آنها بازرگانی و تجاری یا خیریه و امثال آنها اطالق می

قانون است؛ یعنی قانونگذار برای آنها وظایفی همانند حقوق و تکالیفی که بر عهده انسان 
دارای حق و تکلیف شده و آن را اجرا کند عه، است، قائل شده تا به اعتبار آن بتواند در جام

 (. 11ش، 1۳۸۷؛ پاسبان، ۴/2۵۸ش، 1۳۷۵؛ امامی، ۳۷۸ش، 1۳۸1لنگرودی، )جعفری 
قانون مدنی افغانستان، شخص حکمی شخصیت معنوی است که واجد  ۳۳۷ماده مطابق 

ردد. گاهلیت حقوقی بوده و بنابر اهداف معین به شکل مؤسسه، شرکت یا جمعیت تشکیل می
قانون تجارت افغانستان نیز شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری را به رسمیت شناخته است 

تمامی حق »است: این قانون آمده  ۵۸۸در ماده و در مواد مختلفی از آن سخن گفته است. 
ا تواند دارو حقوقی را که قانونگذار برای انسان قائل شده است، اشخاص حقوقی نیز می

و تکالیفی که اختصاص به انسان بماهو انسان دارد؛ مثل: ابوت و بنوت و باشد. االّ حقوق 
 «.امثال آن
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تعاریف فقهی مذکور از جهاتی قابل خدشه است. تعریف امامیه فقط به فایده و کارکرد 
ه، اوالً جامع افراد نیست، زیرا مؤسس شخصیت حقوقی اشاره کرده و تعریف فقهای حنفیه نیز

شود و ثانیاً تعریف فقهی نیست، بلکه تعریف امثالهم را شامل نمیمسجد و حوزه علمیه و 
 حقوقی است.

 
 . تاجر4

تاجر در فقه و تاجر در حقوق تجارت مترادف در اینجا این است که آیا کلیدی پرسش 
هستند یا متباین؟ اگر متغایر و متباین هستند چگونه حکم فقه به تجارت حقیقی و تاجر در 

شود؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا الزم است که واژه داده میحقوق تجارت سرایت 
 و در لغت به معنای خرید «تجارت» به لحاظ ادبی و فقهی و حقوقی بررسی شود.« تاجر»

 ،فروختن آن با بهای بیشتر هو نیز خریدن کاال به انگیز ، مطلق کسب و داد و ستدفروش
(. ۴/۸۹ق، 1۴۰۵منظور، )ابن آمده است چنین به کارگیری سرمایه به منظور سودبردنهم

ند؛ افقهای امامیه و حنفیه مباحث مربوط به خرید و فروش را با عناوین گوناگونی آورده
؛ 1۸/۵تا، ( و تجارت )بحرانی، بی1۰/۵ ق،1۴1۴حلی، مانند: مکاسب، بیع یا بیوع )

 (.12/1۹1: 1۴22سرخسی، 
ق، 1۴1۹رفته است )شهید ثانی، کار معنی به سه هی آمده، درفق متوندر که  «تجارت»واژه 

۴/۴:) 
، کالتو، صلح، اجارهبیع، مثل: صورت ابواب متعددی  در این ؛مطلق کسب و اکتساب الف(
منظور از تجارت  فقهاازبرخی  .اعم از بیع خواهد بود گرفته و آن را در بر امثال و مضاربه

 مگر آنکه داد و ستدى با تراضى یکدیگر :مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجَارَةً تَكُونَ أَنْ إِلَّا» ه شریفهآی در
 ، یعنی مطلق کسب و معاوضهیمعنهمین  را ناظر به (2۹)نساء، « م گرفته[ باشداز شما ]انجا

 (.22/۴ش، 1۳۷۳)نجفی،  انددانسته
 تشویق به امر و ظاهر برخی از آیات و روایاتی که در مدحب( معنی با عرف، لغت و 

حقق تدر را فقها قصد کسب و سودبردن از رو برخی  این از موافق است و، تجارت وارد شده
 (.۳/11۷ق، 1۴1۹)شهید ثانی،  اندتجارت الزم دانسته

اعم از اینکه مشتمل بر سود باشد یا قصد سودآوری در آن  ؛داد و ستد و مطلق بیع ج(
احکام و مسائل خرید و ن راز ایشته و دا فقیهان این معنا از تجارت را مدنظرد. مالحظه نشو

http://wikifeqh.ir/اجاره
http://wikifeqh.ir/صلح
http://wikifeqh.ir/وکالت
http://wikifeqh.ir/داد_و_ستد
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 .(۸/۶۹ش، 1۳۷۳)نجفی،  اندگذاری کردهبیع و نیز مکاسب نام کتاب و فروش را به

در حقوق موضوعه، به افراد حقیقی که شغل آنها تجارت است و نیز به شرکتهای تجاری، 
(. در قوانین 1/۳2م، 1۹۹۸؛ ابوعید، 2۰ش، 1۳۷۵شود )اسکینی، اصطالحاً تاجر گفته می

 شود: در برخیورهای اسالمی در مورد تعریف تاجر، دو رویکرد متفاوت دیده میتجاری کش
از کشورها از جمله ایران، بین اشخاص طبیعی و اعتباری تفکیک صورت نگرفته است 

(. طبق ماده یک قانون تجارت 1۴۳م، 2۰۰۵؛ سید الفقهی، ۴/1۰۹ش، 1۳۹1)ستوده تهرانی، 
 قرار بدهد. « داد وستد تجاری»عادی خود را  ایران، تاجر کسی است که حرفه و پیشه
از جمله افغانستان، بین شخص طبیعی و اعتباری اما قوانین برخی دیگر از کشورها 

هر »قانون تجارت افغانستان آمده است:  ۸ همادتفکیک قائل شده است. به عنوان مثال در 
نام خود به یک و یا چند ه ب، که حایز اهلیت تجارتی بوده هاشخص اعم از افراد و شرکت

 .«ودشمعامله تجارتی اشتغال ورزیده و این شغل را پیشه معتاد قرار بدهد، تاجر شمرده می
تاجر کسی است که شغل معمولی خود را »مطابق ماده یک قانون تجارت فعلی ایران، 

در ماده یک الیحه اصالحی تاجر چنین تعریف شده است: « داد و ستد تجاری قرار بدهد.
 تاجر شخصی است که به منظور کسب منفعت مادی، برای خود به فعالیت تجارتی اشتغال»

در مقام مقایسه بین این دو تعریف باید گفت که رویکرد الیحه اصالحی در تعریف  .«دارد
اجر ت»از عبارت « تاجر کسی است که...»تر است، زیرا: اوالً: به جای تاجر بهتر و مناسب
تفاده شده است تا اشخاص حقوقی نظیر شرکتهای تجاری را هم اس« شخصی است که...

تفاده اس« فعالیتهای تجاری»از عبارت « معامالت تجاری»شامل گردد. ثانیاً: به جای عبارت 
تا  گیردشده است، آن هم فعالیتهای تجارتی که به منظور کسب منفعت مادی صورت می

 اند را هم شامل شود.ورزیده ای که به امر تجارت اشتغالاشخاص حقیقی و کسبه
که  ( و روایات و متون فقهی۴؛ نساء، ۳۷؛ نور، 2۸2و  1۶)بقره،  از بررسی مجموع آیات

 معنایی عام وفقه، در درتجارت آید که دست میبهکار رفته است، ا بههدر آن «تجارت»ه واژ
دی ست و نه دادو هرگو کار رفته استتر از آنچه در حقوق موضوعه مطرح است، بهگسترده

 . گیردرا در بر می
 شود و تاجر کسیدر عرف امروزی هرچند بیشتر به داد و ستدهای عمده تجارت گفته می

کند، اما از لحاظ فقهی هر خرید و فروشی، تجارت و هر کاسبی، فروشی میاست که عمده
شمار رفته است و تمامی اصول و قواعد عمومی و حتی کاسبان جزء تاجر محسوب به
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از نظر فقهی حکم حجر مفلس اختصاص به تاجر  گردد.اختصاصی حاکم بر بیع شامل آن می
شود، ولی حکم ورشکستگی مندرج در قانون تجارت، نداشته و غیر تاجر را هم شامل می

حکم حجر در  توان گفت رابطه بینمخصوص تاجر و شرکت تجاری است. از این رو می
فقه با حکم ورشکستگی در قانون، عموم و خصوص مطلق است. اما در خصوص شرکتهای 
تجاری باید بگوییم که در بین فقها دو نظریه وجود دارد: برخی شخصیت حقوقی شرکتهای 

اند و برخی دیگر آن را قبول ندارند. بنابراین یک بحث مبنایی تجاری را به رسمیت شناخته
اله بر مبنای پذیرش شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری تدوین شده است. است. این مق

تواند به اشخاص حقیقی اطالق شود و هم به اشخاص بنابراین از نظر فقهی تاجر هم می
 حقوقی نظیر شرکتهای تجاری.

توان گفت شرط تاجربودن که قانونگذار برای تحقق افالس شرکت تجاری در نتیجه می
ارا بلکه کلیه شرایط صحت شرط را دها با موازین فقهی منافاتی ندارد، وضع کرده است، نه تن

بوده و غرض عقالیی نیز در آن نهفته است، زیرا ثبات بازار کسب و سرمایه و مسایل 
ای برخوردار است و ورشکستگی تاجر و شرکت اقتصادی در هر جامعه از اهمیت ویژه

ل انکاری در وضعیت بازار کار و سرمایه تجاری خصوصاً شرکتهای بزرگ، تأثیرات غیرقاب
بخشیدن در امر رسیدگی به موضوع گذارد. از این رو قانونگذار برای تسهیل و سرعتمی

 افالس و حفظ حقوق طلبکاران، بین تاجر و غیر تاجر تفکیک قائل شده است.
 

 . ديون مؤجل5
در  و شودمی ، گفتهو موجود نیست به معنای قرض و چیزی که حاضردر لغت  «دین»

ی شخص .فرد به آن مشغول است هست از مال کلّی که ذما عبارتاصطالح فقهی و حقوقی 
 تعهد و». واژه خوانندمدیون و صاحب دین را داین می را یابدکه تعهد بر ذمه او استقرار می

شود، یکه در لسان فقها استعمال م« دین»رود با واژه کار میکه در لسان حقوقدانان به« التزام
 گردد.یکسان نیست، زیرا تعهد در معنای اعم از دین استعمال می

اسباب تحقق دین متنوع است، ازجمله التزامات و عقود مالی از دیدگاه فقهی و حقوقی 
 مانند قرض، ضَمان، حواله، نکاح و اسباب قهری مانند غصب، استیفای ناروا، اتالف و تسبیب

کاتوزیان،  ؛2۵-۵۰ م،1۹۶۸زرقاء،  ؛۸/1۸2 تا،بیسنهوری، ؛ 1/۶۴۷ق، 1۳۹۰)خمینی، 
االجرابودن و قابلیت مطالبه، به حال و مؤجل تقسیم دین به لحاظ الزم(. 1۴-1۹ ش،1۳۸۸
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نی دی، دین حال .شودمحسوب می حقوق و فقه در دیون بندیتقسیم ترینگردد که مهممی
 .آن را دارد همطالب ندارد یا مدتش سر رسیده است و طلبکار حق مدتاست که 

دار که پیش از سرآمدن مدت، طلبکار حق ست از دین مدتا عبارت، دین مؤجلاما 
ستقر م مدیون ذمه بر جلؤم دین .گرفت اشتباه معلق دین با نباید را جلؤم دین .مطالبه ندارد

 بر دین معلق، استقرار دین در نماید، امامی مطالبه قابل را آن مدت، شدنسپری تنها و بوده
 ۵ ق،1۴1۸زحیلی، ؛ 2/۶ ق،1۴1۵طوسی، است ) علیه معلق حصول به منوط مدیون ذمه

/۳۴۰۴.) 
 

 اثر حکم افالس بر طلبکاران شرکت تجاری ورشکسته
فقط  فقهی و حقوقی باید ببینیم آیا ورشکستگیاین بحث آن است که به لحاظ  ترین نکتهمهم

کند؟ چرا که احتمال دارد گذارد یا به دیون مؤجل هم سرایت مینسبت به دیون حال اثر می
رسیدن زمان دیون مؤجل، شرکت تجاری از حالت افالس خارج گردد و با فرض اینکه تا فرا

شدن دیون مؤجل ضرری نسبت به صاحبان دیون حال حال شامل دیون مؤجل هم شود، آیا
 خواهد بود یا نه؟

 
 . اثر حکم افالس بر ديون مؤجل1
 ديدگاه حقوق .1-1

قانون تجارت افغانستان و ایران، پس از صدور حکم افالس، دیون  ۴21بر اساس ماده 
جاری شود. در قوانین تمؤجل شرکت تجاری ورشکسته با رعایت تخفیفات مقتضی، حال می

قانون تجارت لبنان و  ۵۰۵قانون تجارت مصر و ماده  ۶۰۶ماده کشورهای عربی از جمله 
شدن دیون مؤجل ورشکسته پس از صدور حکم نیز به حال قانون تجارت سوریه ۶21ماده 

 افالس تصریح شده است.

ری ورشکسته شدن دیون مؤجل شرکت تجاحقوقدانان امامیه و حنفیه نیزدر مورد حال
سمیر عبدالرزاق، ؛ ۶۳ش، 1۳۷۵؛ اسکینی، ۴/1۵۶ش، 1۳۹۷پور، عبدینظردارند )اتفاق

 عایتر که شودمی توجیه گونهاین مؤجل دیون شدنحال(. از نظر حقوقی 1۴۴م، 2۰۰۸
تاجر و جلوگیری از متضررشدن طلبکارانی که دیون مؤجل  طلبکاران حقوق تساوی اصل

کند که دیون مؤجل مذکور حال شود. اگر اجل به حال تبدیل نشود، مدیر دارند، اقتضا می

https://www.vekalatonline.ir/tags/15439/%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%84/
https://www.vekalatonline.ir/tags/15439/%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%84/
https://www.vekalatonline.ir/tags/11200/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%86/
https://www.vekalatonline.ir/tags/7797/%D8%B7%D9%84%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86/
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تصفیه یا اداره تصفیه پس از صدور حکم ورشکستگی، اموال ورشکسته را فقط بین 
 :توضیح آنکه اما نماید.طلبکارانی که طلب حال دارند، به نسبت حصه آنان تقسیم می

تواند ، نمینکند اعتبار اعاده ین رفته و تا زمانی کهب از تاجر با اعالم ورشکستگی، اعتبار
 به دلیل اطمینانی است، معامالت انجام به تاجر طلبکارانرضایت . ورزد مبادرت تجارت به

 راضی نسیه معامله به هرگز اند و االداشته سررسید مقرر در خود مطالبات وصول که در
نای در واقع مب تاجر راعتبا رفتنازبین با. دادندمی انجام نقد طوربه را خود معامالت و نشده

اع اوضچرا که ، دگرد است که دیون مؤجل، حال جل در دیون منتفی شده و طبیعیاپذیرش 
انی، عرف )ر.ک: ای است که احتمال تأدیه بدهی مؤجل بسیار کم استگونهتاجر متوقف بهمالی 

 (. ۴۶1ش، 1۳۸۶
ن ممکسد، زیرا رنظر نمیاز طرفی تقسیم اموال بین بستانکارانی که طلبشان حال است، منطقی به

بکاران، طلاصل تساوی حقوق براساس بالوصول باقی بماند. صاحبان دیون مؤجل، است طلب 
  مانده اموال سهیم بوده و باید بین همه آنها تقسیم گردد.کلیه بستانکاران در باقی

تواند در کمترین زمان ممکن دیون شدن دیون مؤجل، مدیر تصفیه میاز سوی دیگر، با حال
 عدم هب توجه باشرکت را مشخص و فهرستی از آن تهیه و حق هریک از طلبکاران را معین نماید. 

 از پس تاجر دارایی تقسیم شده، پیشنهاد حال دیون به تأدیه تأخیر خسارت لقتع
 از پس اجرت تصفیه دارایی شودباعث می قابل پذیرش نیست. همین امر دیون کلیه سررسید
 .شود مواجه مانع با دیون کلیه سررسید

شدن دیون مؤجل اختصاص به تاجر دارد یا شامل اشخاص دیگری که تاجر را آیا حال
 و مدیون ذمه بر آنچه که برسد نظربه چنین امر بدو در شایدشود؟ ضمانت نموده هم می

 داشت خواهد حق شود، طلبکار حال مزبور دین اگر و بوده واحد ضامن است، دینِ
 .نماید مراجعه نیز مسئولین سایر به خود طلب وصول برای

اصلی،  دین اجل رسیدن از قبل»افغانستان و ایران  تجارت قانون ۴۰۵ ماده طبق اما
 مؤجل یند اصلی مدیون فوت یا ورشکستگی واسطهبه اینکه نیست، ولو تأدیه به ملزم ضامن

این فقره آن است که قانونگذار در مورد ضامن دین، حکم خاصی مفاد « باشد. شده حال او
مال شدن دیون اعده حالرا بیان داشته است. بنابراین نسبت به سایر مسئولین تعهد، قاع

 (.۴/1۵۸ش، 1۳۹۷پور، عبدی ؛۷۳۳ش، 1۳۸۷شود )دمرچیلی، نمی

https://www.vekalatonline.ir/tags/7797/%D8%B7%D9%84%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://www.vekalatonline.ir/tags/4722/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA/
https://www.vekalatonline.ir/tags/10637/%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA/
https://www.vekalatonline.ir/tags/7288/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87/
https://www.vekalatonline.ir/tags/4722/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA/
https://www.vekalatonline.ir/tags/5144/%D9%86%D9%82%D8%AF/
https://www.vekalatonline.ir/tags/7903/%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%A3%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%A3%D8%AF%DB%8C%D9%87/
https://www.vekalatonline.ir/tags/29871/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87/
https://www.vekalatonline.ir/tags/29871/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87/
https://www.vekalatonline.ir/tags/11200/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%86/
https://www.vekalatonline.ir/tags/35249/%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B7%D9%84%D8%A8/
https://www.vekalatonline.ir/tags/644/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA/
https://www.vekalatonline.ir/tags/559/%D9%81%D9%88%D8%AA/
https://www.vekalatonline.ir/tags/11200/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%86/
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در خصوص اثر حکم افالس بر دیون حال که جای بحث نیست. از نظر قانونگذار بسیار 
کت مانده شرگذارد. بر این اساس اموال باقیواضح است که حکم افالس بر دیون حال اثر می

یا اداره اموال تصفیه بین طلبکارانی که دیون حال دارند به  ورشکسته توسط مدیر تصفیه
عنه و امری مسلم دانسته و متعرض گردد. از این رو قانونگذار آن را مفروغٌحصه تقسیم می

اکتفا نموده است. بر این اساس با  –دیون مؤجلیعنی–آن نشده و فقط به بیان محل نزاع 
ت که پس از صدور حکم افالس، دیون مؤجل مقرر داشته اس ۴21صراحت تمام در ماده 

جل شدن دیون مؤشود. حالشرکت تجاری ورشکسته با رعایت تخفیفات مقتضی، حال می
رسد، لیکن از باب حفظ مصلحت نظر می، گرچه با موازین فقهی مغایر به۴21براساس ماده 

به تجار  را و ضرورت و با تمسک به احکام ثانویه، شاید بتوان مقررات فعلی ورشکستگی
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، احراز  112حقیقی نیز تسری داد. البته طبق ماده 

مصلحت و ضرورت یک امر موضوعی و مستلزم کارشناسی است که بر عهده مجمع تشخیص 
 مصلحت نظام گذاشته شده است.

 
 . ديدگاه فقه1-2

مفلس اختالف نظر داشته و در شدن دیون مؤجل تاجر فقهای مذاهب اسالمی در مورد حال
؛ خمینی، 2/1۸1ق، 1۴1۰این زمینه دو قول وجود دارد: از نظر مشهور فقهای امامیه )خویی، 

( و ظاهر مذهب شافعی و قول اصح 2/۷۳۸ق، 1۴1۹( و حنفیه )کلیبولی، 2/1۸ق، 1۳۹۰
 شود.در مذهب حنبلی، دیون مؤجل مفلس به حال تبدیل نمی

شود، چرا که: اوالً: هدف از امهال به تقدند که دیون مؤجل حال نمیمشهور فقیهان امامیه مع
« لاج»شدن برای اوست تا در مهلت مقرر کار نماید و دیونش را بپردازد و قائلمدیون، تخفیف

یرد گشدن دیون با روح این هدف در تضاد بوده و این فرصت را از مفلس میموضوعیت دارد. حال
شدن دیون مؤجل تاجر مفلس نداریم  نیاً: دلیل شرعی خاصی بر حال(. ثا1۴/1۶ق، 1۴1۴حلی، )
(. ثالثاً: برخی از فقها بر عدم حلول دیون مؤجل مفلس 2۰/1۳۸ق، 1۴2۹حسینی روحانی، )

شدن دیون مؤجل (. رابعاً: چنانچه بر حال2۵/2۹۵ش، 1۳۷۳نجفی، اند )ادعای اجماع نموده
 (.۹/2۴۸ق، 1۴1۶اردبیلی،  مقدسکنیم )ری میشک نماییم، در این صورت استصحاب را جا

اسطه وگونه که دیون مؤجل سفیه و مجنون بهجمهور فقهای حنفیه و نیز حنابله نیز معتقدند همان
(. ۴/۴۸۵تا، ، بیقدامهبناشود )شود، دیون مؤجل مفلس نیز حال نمیسفاهت و جنون، حال نمی
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توان حکم حجر تاجر دارد. فقط با دیون حال می مضافاً بر اینکه در دیون مؤجل، اجل موضوعیت
خاطر آن مفلس را صادر نمود. اگر فقط دیون مؤجل دارد، در این صورت صدور حکم حجر به

 جایز نیست.
قول به عدم جواز حلول دیون مؤجل که در فقه بحث شده است، اختصاص به تاجر 

در حالی که بحث ما درباره اند، حقیقی دارد و حقیقت مطلب همان است که فقها فرموده
 شوند.شرکتهای تجاری ورشکسته است که اشخاص حقوقی محسوب می

مذکور استناد جست که قائلین به  توان به ادلهدر بحث شرکتهای تجاری در صورتی می
عدم حلول دیون مؤجل، شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری را به رسمیت بشناسند، در حالی 

تهای تجاری چنین شخصیتی را قائل نیستند. بر این اساس، این که اکثریت آنان برای شرک
 موضوع یک بحث مبنایی است.

م، دالیل شناسیبر مبنای مختار ما که شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری را به رسمیت می
شدن دیون مؤجل شرکتهای شده توسط قائلین به عدم حلول، برای اثبات عدم جواز حالاقامه

 نیست.  تجاری ورشکسته کافی
گفته شده است که فلسفه و هدف از امهال در دیون مؤجل آن است که فرصتی در : اوالً

ون شدن دیاختیار مدیون قرار گیرد تا بتواند با کارکردن، دیون خویش را بپردازد و حال
مؤجل با روح این هدف در تضاد است. پاسخ این است که این دلیل در مورد ورشکستگی 

مخصوصاً شرکت تضامنی که عمالً شرکت منحل گردیده و چیزی بنام شرکتهای تجاری 
ل اش را بپردازد، قابل انطباق نیست و در واقع از قبیماند تا بعداً بتواند بدهیشرکت باقی نمی

توان گفت: افالس شرکت تجاری به منزله موت سالبه به انتفاع موضوع است. از این رو می
شود )شهید ثانی، موت مدیون دیون مؤجلش حال میگونه که با مدیون است و همان

ول بنابراین ق(، سزاوار است که دیون مؤجل شرکت ورشکسته نیز حال شود، 2/۷2ق، 1۴1۹
به حلول دیون در مورد شرکت تجاری ورشکسته با واقعیات زندگی امروزه و نحوه داد و ستدها 

عقد اری ورشکسته قرارداد ارفاقی منسازگارتر است. بله، اگر بین هیأت بستانکاران و شرکت تج
 شدندهد، در این صورت قول به عدم حالگردد، در اینجا چون شرکت به فعالیت خودش ادامه می

 اند، قابل پذیرش است.دیون مؤجل که مشهور فقها به آن قائل
ثانیاً: موضوع شرکتهای تجاری جزو مسائل مستحدثه در حوزه فقه اقتصادی است که در عصر 

اعده در القتواند داشته باشد. علییع وجود نداشته و بدیهی است که دلیل شرعی خاص نمیتشر
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مواردی که دلیل خاص شرعی نداریم، باید به عمومات و اطالقات موجود در کتاب و سنت مراجعه 
رسد. بنابراین کرد و با فرض عدم وجود دلیل در عمومات و اطالقات، نوبت به اصول عملیه می

تواند دلیل بر عدم جواز آن باشد. دن دلیل خاص شرعی بر عدم حلول دیون مؤجل، نمیصرف نبو
ونه گرسد بین عدم وجود دلیل شرعی خاص و قول به عدم جواز حلول، هیچنظر نمیعالوه بر آن، به

 مالزمه عقلی یا عرفی وجود داشته باشد.
باشد و با فرض  از قول معصومثالثاً: از دیدگاه فقیهان امامیه اجماعی حجت است که کاشف 

وجود نداشته است، تمسک به اجماع برای اثبات عدم  اینکه شرکتهای تجاری در عصر معصوم
 حلول دیون مؤجل صحیح نیست.
شدن دیون مؤجل شک نماییم، در این صورت استصحاب جاری رابعاً: گفته شده چنانچه بر حال

ل فیه جزو مسائموضوع آن شک است. مانحن کنیم. استصحاب یکی از اصول عملیه است کهمی
در  گاه بگوییم در صورت شکای ندارد تا بنا را بر آن بگذاریم و آنمستحدثه است و حالت سابقه

 گذاریم. شدن دیون یا عدم آن، فرض را بر حالت سابق آن میحال
اند، کردهشدن دیون مؤجل بیان ای که احناف و حنابله برای عدم حالاما در خصوص ادله

نون الفارق است، زیرا محجوریت سفیه و مجقیاس مفلس به سفیه و مجنون، قیاس مع باید گفت که
برای حمایت از خود آنهاست، در حالی که محجوریت مفلس به دلیل حمایت از حقوق طلبکاران 

سفیه  لیاش را بپردازد، واست. مفلس برخالف سفیه و مجنون مال کافی در اختیار ندارد تا بدهی
 اند.و مجنون مال دارند، ولی از تصرف در آن منع شده

لیکن اما اینکه نظام افالس برای حمایت از حقوق طلبکاران تشریع شده، سخن درستی است، 
دن به شیابد که عدالت بین کلیه طلبکاران رعایت شود. بنابراین قائلاین حمایت وقتی تحقق می

 با جعل و تشریع نظام افالس منافات دارد.واسطه افالس، عدم حلول مؤجل به
شربینی، و شافعی بنابر قولی )خطیب  (۳/2۴۶ق، 1۴2۴دسوقی، مشهور فقهای مالکی )

جنید از فقهای امامیه ( و ابن۴/۴۸۵تا، قدامه، بیابن( و حنبلی بنابر روایتی )2/1۴۷ق، 1۴21
عتقدند که بعد از صدور حکم (، همانند حقوقدانان امامیه و حنفیه م۳۵/۳۵۰ش، 1۳۷۳نجفی، )

شود. قائلین به حلول دیون مؤجل برای اثبات ادعای خویش به ادله افالس، دیون مؤجل حال می
 اند:زیر استناد جسته

 وَهُ، فَسَأفلَ دْقَ انٍسَإنْ لٍ أوْجُرَ دَنْعِ هِینِعَبِ هُالَمَ کَرَأدْ مَنْ: »روایت ابوهریره از پیامبر اکرم –
: هرکس مالش را نزد شخصی که مفلس شده، پیدا کند، نسبت به سایر طلبکاران هِیرِغَ مِنْ هِبِ قُّأحَ
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سبل »صاحب کتاب (. در مورد سند این روایت ۵/۳۴۳ق، 1۴2۵بخاری، « )سزاوارتر است
حجر ابنگوید: ندیدم کسی از علمای رجال، این روایت را تضعیف کرده باشد و می« السالم

تواند صاحب مال می»فرمود:  نویسد: از اینکه پیامبردالل به این روایت میعسقالنی در وجه است
شود که مال مذکور به صورت نسیه فروخته شده است. ، معلوم می«عین مالش را از مفلس بگیرد

ق، 1۳۰۰حجر عسقالنی، ابناش این است که مطالبه دین مؤجل جایز باشد )فروش نسیه الزمه
نیز این حدیث سند و دلیل رجوع طلبکار به « عمدة االحکام»کتاب (. به باور صاحب ۵/۳۴۶

 (.2/1۴۶ق، 1۴2۳)مقدسی، « شخص مفلس است و مفهوم آن بسیار محکم است
شود، با افالس نیز دیون مؤجل وی گونه که با موت مدیون، دیون مؤجل او حال میهمان –

گیرد و با موت او، دیون به مالش اش تعلق میشود. در حال حیات مدیون، دین به ذمهحال می
گیرد، زیرا ذمه مدیون پایان یافته است. در افالس نیز دیون بعد از حجر به مال مفلس تعلق تعلق می

 (.۵/۳۴۶ق، 1۳۰۰حجر عسقالنی، ابنیابد )می
شده  اش خرابگفته شده قیاس مفلس به میت، قیاس مع الفارق است، زیرا با فوت مدیون، ذمه

اش باقی است،  شود و ذمهپذیرد، در حالی که با افالس، ذمه تاجر مفلس خراب نمیو پایان می
ه این اش را بپردازد. باید گفت کتواند بدهیب و تحصیل اموال را دارد و بعداً میزیرا قابلیت اکتسا

سخن در مورد تاجر حقیقی صحیح است، لیکن بحث ما در مورد شرکتهای تجاری است که پس 
ماند تا اینکه بخواهد در آینده حکم ورشکستگی، عمالً چیزی به نام شرکت باقی نمیاز صدور 

فعالیت تجاری خود را از سر گیرد و دیون مؤجل خویش را پرداخت نماید، مگر در صورتی که 
 هیئت بستانکاران با شرکت قرارداد ارفاقی منعقد سازند.

 
 ديون حالشده بر صاحبان . میزان اثرگذاری ديون مؤجل حال2
 . ديدگاه حقوق2-1

به لحاظ ؟ شدن دیون مؤجل ضرری نسبت به صاحبان دیون حال خواهد بود یا نهآیا حال
طور قطع از سهم و حصه صاحبان دیون حال کاسته شده حقوقی پاسخ روشن است، بله به

ه کند که به همنوعی متضرر خواهند شد. اما اصل تساوی میان طلبکاران ایجاب میو آنها به
ر جنبه شدن دیون تاجحالبستانکاران شرکت تجاری ورشکسته به یک چشم نگریسته شود. 

شود. بدیهی است دین باید منجز عام دارد و کلیه دیون )عادی، ممتاز و دارای وثیقه( را شامل می
شود یباشد، نه مشروط و در مورد دین مشروط تا زمانی که شرط محقق نشده است، دین ثابت نم

 (.۶۳ش، 1۳۷۵اسکینی، )
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 . ديدگاه فقه2-2

اما به لحاظ فقهی باید گفت که فقها در این زمینه اختالف نظر داشته و دو قول در این باره وجود 
دارد. برخی معتقدند که دارایی تاجر مفلس فقط بین طلبکارانی که در زمان صدور حکم افالس 

شدن (. از این رو حال۹/2۶۹ق، 1۴1۶اردبیلی،  مقدسشود )، تقسیم میدیون آنها حال بوده
قدند: برخی دیگر معتاما  رساند.دیون مزبور بنابراین قول، به حصه صاحبان دیون حال ضرری نمی

در صورتی که هنوز تقسیم اموال صورت نگرفته است، صاحبان چنین مطالباتی نیز از کل دارایی 
برند و چنانچه در اواسط تقسیم طلب مؤجل آنها حال تاجر مفلس همانند بقیه بستانکاران سهم می
؛ 2۵/۴۵۰ش، 1۳۷۳نجفی شوند )نشده شریک میشود، در این صورت در مقدار دارایی تقسیم

 (.۴/12۶ق، 1۴1۹شهید ثانی، 
کند. دسته اول معتقدند چون شدن دیون برگشت میمنشأ اختالف فقها در اینجا به زمان حال

احبان دیون مؤجل هنوز دیونشان حال نشده است، پس استحقاقی هنگام صدور حکم افالس، ص
ندارند و مشارکت آنان در تقسیم اموال، موجب متضررشدن صاحبان دیون حال است و قاعده 

 گیرد.جلوی این مشارکت را می« الضرر»فقهی 
ت، سرسد که تقسیم اموال بین صاحبان دیون حال، در مورد تاجر حقیقی قابل توجیه انظر میبه

توان آن را به شرکتهای تجاری ورشکسته تسری داد، چرا که بعد از صدور حکم افالس ولی نمی
گردد. از این رو صاحبان دیون مؤجل متحمل ضرر غیرقابل و تقسیم اموال عمالً شرکت منحل می

 شود و لذا تقسیم اموال بین صاحبان دیون حال، از قبیل ترجیح بالمرجح است.جبران می
ده شاست، نیز قابل خدشه است. اینکه صاحبان دیون حا ریه دوم که قائل به تفصیل شدهاما نظ

جای تأمل دارد، زیرا وقتی اصل نشده سهم داشته و شریک شوند، فقط در مقدار دارایی تقسیم
اند، در این صورت دلیلی وجود ندارد که آن را فقط به آن مقداری که هنوز بودن را پذیرفتهسهیم
م نشده است، مقید نمایند. این تقیید نیازمند دلیل است، حال آنکه قائلین به این قول دلیلی در تقسی

اند. بنابراین اموال مفلس متعلق به همه طلبکاران اوست و صاحبان دیون این زمینه ارائه نکرده
 دیون، قبل ازشدن برند، اعم از اینکه حالشده، همانند طلبکارانی که دیون حال دارند، سهم میحال

ان نکردن آنها موجب تضییع حقشتقسیم اموال و یا در اواسط تقسیم صورت گیرد. در واقع شریک
 گردیده و قاعده الضرر بر اصل عدم استحقاق حاکم است. 
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توان فرض کرد، صلح و توافق طرفین است. بدین صورت که حل دیگری که در اینجا میراه
مدت آن، حال شود. این کار با اصل تساوی طلبکاران  دیون مؤجل با کسر درصدی نسبت به

ین تردار است. از طرفی مهمسازگارتر است، به این دلیل که امروزه اغلب دیون تجار از نوع مدت
شدن دیون مؤجل، نبودن دلیل بود. اما در این فرض دلیل وجود دارد و آن هم دلیل مخالفین حال

 توافق و صلح طرفین است.
ذکور آن است که ورشکسته از تصرف در اموالش منع گردیده است. اما در مقام ایراد صلح م
که توان گفت که مفلس از تصرف در اموال خارجی خویش منع شده، در حالی دفع اشکال می

 رد.بصلح مذکور، دِینی است بر ذمه مفلس. عدم استحقاق قبل از اجل، اصل استحقاق را از بین نمی
د ممکن کند که تا حل اولیه تساوی حقوق طلبکاران است، عدالت اقتضا میبا توجه به اینکه اص

بین آنها تبعیضی برقرار نشود، خصوصاً در مواردی که با اعالم ورشکستگی شرکت و انجام امور 
 گردد.تصفیه، شرکت عمالً منحل گردیده و شبیه حالت موت مفلس می

 
 . خسارت تأخیر تأديه3
 . ديدگاه حقوق3-1

شدن دیون مؤجل، جلوگیری از خسارت تأخیر تأدیه است. قانونگذار جمله نتایج حالاز 
است.  نسبت به این امر تصریح نموده ۵قانون تجارت ۳۰۴و ماده  ۴قانون مدنی 22۸در ماده 

این  ۹۴۵این موضوع در الیحه جدید قانون تجارت نیز مجدداً تأکید شده و براساس ماده 
حکم ورشکستگی، دیون مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضی حال الیحه، از تاریخ صدور 

 گیرد.شود و خسارت تأخیر نیز به دیون تعلق نمیمی
 ،این تأخیر اثر اگر کسی تعهد خود را در موعد مقرر انجام ندهد و دربه لحاظ حقوقی 

 وجه ورتعهد مذک. اگر له متضرر شود، متعهد باید خسارت ناشی از تأخیر را جبران کندمتعهدٌ
ر اگ لیو. گویندمی «خسارت تأخیر تأدیه» حقوقی آن را باشد، در اصطالح یجرا نقد و

                                           
، 221 تواند با رعایت مادهوجه نقدى باشد، حاکم مى در صورتى که موضوع تعهد تأدیه: »22۸. ماده ۴

 .«حکوم نمایددین م مدیون را به جبران خسارتِ حاصل از تأخیر تأدیه

واسطه عدم تأدیه اعتراض شده است از روز خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی برات که به»  :۳۰۴اده . م۵
اعتراض و مخارج برات رجوعی فقط از روز اقامه دعوی محسوب  اعتراض و خسارت تأخیر تأدیه مخارج

 .«شودمی
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ارت خس»، از آن به خدمات یا پرداخت وجه نقد غیررایج باشد یا ، تحویل کاالتعهد موضوع
  .(۶۵ش، 1۳۷۵کنند )اسکینی، تعبیر می« ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد

اوت تف در پرداخت بدهی تأخیر ضرر و زیان ناشی از پول ونفع  بینانان حقوقداز نظر
 گذارانونرا قضرر  اما، گرددتعیین می رضایت طرفین میزان نفع با برخی معتقدند که. هست

ان پای مشخص گردیده، سودکه براى انجام تعهد  نماید و در انتهای سررسیدیمى شخصم
 دگردمى تاریخ، تازه آغازاز آن  پس، ناشی از تأخیرضرر و زیان که ی حالدر ، یابدمى

 (.۳1۰ش، 1۳۸1)جعفری لنگرودی، 
اشی به خاطر ضرر و زیان ن اند: پولی را که بدهکاربرخی دیگر در تأیید این مطلب نوشته

برآن  «حرمت أکل مال به باطل»تا عموم  نیسته بر دین اضافپردازد، در تأدیه میتأخیر  از
، از عمولهاى مزیان رفته یاسودِ از دستخاطر به ی است کهخسارت حداقل ، بلکهصدق کند

 پردازد.، میخرید پول قدرت هشجمله کا
 در واقع یک نوع تعهد و ضمانتی، در پرداختتأخیر  عالوه برآن، ضرر و زیان ناشی از

 رد.ب آوحسابهاجراى قرارداد  ادامهو نباید آن را  یردگمى نشأت بدهکار است که از تقصیر
ق قواعد ضمان بط بایستمیو او  مقروض نشأت گرفته خلف وعدهها از و زیان این ضرر

 نماید. جبرانزیان وارده را قهرى، 
 

 . ديدگاه فقه3-2
نظر دارند. مشهور الفدیه اختأخیر تأجبران خسارت ت فقهای امامیه و حنفیه در مورد حکم
ای دیگر معتقدند باید قائل به جواز و عدهاند و برخی فقهای امامیه قائل به حرمت شده

مصالحه صورت گیرد. قول مشهور بین فقهای حنفیه جبران خسارت ناشی از تأخیر تأدیه 
 (.۵۳۴ق، 1۳۹۹عابدین، است )ابن

 قائلین به جواز خسارت تأخیر تأدیه بر این باورند که:
اقع یک نوع ورود اوالً: مطابق قاعد الضرر، عدم تأدیه دین در سررسید مقرر، در و

شود. معیار تشخیص ضرر با عرف است و در جایی که مقتضای خسارت به دائن محسوب می
آورد و لذا باید ضرر وارده توسط شمار میکامل باشد، عرف نیز آن را ضرر به« عدم النفع»

 مدیون جبران گردد.
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ماهیت اسکناس ثانیاً: اسکناس دارای ارزش اعتباری است، نه ذاتی. به عبارت دیگر، 
نمودن احتیاجات. بنابراین تأدیه بایستی به عبارت است از قدرت خرید و توان برای رفع

 ذمه مدیون بری نشده است. همان میزان قدرت خرید باشد و اال در غیر این صورت، 
به باور فقهای حنفی تأخیر در تأدیه دیون، مسلماً موجب کاهش مالیت پول و اتالف 

شود و براساس قاعده اتالف، شخص مُتلِف باید خسارت خرید آن می قسمتی از قدرت
ب، رجوارده را جبران نماید، زیرا مالیت و حقیقت اسکناس جز قدرت خرید آن نیست )ابن

 (.1۶۹ق، 1۴۰۷
الحصول جای بحث نیست. بسیاری از النفع محتملبر عدم« ضرر»در عدم صدق عنوان 

اشت دانند. مؤید این بردالحصول هست را نیز مصداق ضرر نمیالنفعی که محققفقها حتی عدم
قانون آیین دادرسی مدنی، قانونگذار تصریح نموده  ۵1۵ماده  2نص قانون است. در تبصره 
ه توان با استناد به قاعدالنفع قابل مطالبه نیست. بنابراین نمیکه خسارت ناشی از عدم

اد، زیرا مجرای این قاعده در جایی است که حکم به جواز خسارت تأخیر تأدیه د« الضرر»
 ضرربودن ثابت شده باشد.

بودن شخص گرچه هردو گروه در حجیت و اعتبار قاعده برای جبران خسارت و ضامن
نظر دارند. قائلین به جبران خسارت القول هستند، لیکن در مصداق آن اختالفمُتلف، متفق

غیر است و اما مشهور فقها داق اتالف مال معتقدند که خسارت ناشی از تأخیر تأدیه، مص
-عدم»( و حال آنکه 1۹ق، 1۴12معتقدند که مجرای قاعده اتالف، مال است )مصطفوی، 

 شود. ، مال محسوب نمی«النفع
 اما قائلین به حرمت خسارت تأخیر تأدیه معتقدند که: 

د. شوبه نمیاوالً: اسکناس دارای اعتبار مستقل است و قیمت آن با قدرت خرید محاس
قدرت  خاطر کاهش یا افزایشتوان بهبنابراین اگر کسی مثالً یکصد تومان بدهکار باشد، نمی

خرید، او را نود تومان یا یکصدوده تومان بدهکار دانست و اال در غیر این صورت جایی 
 ش،1۳۸۳فاضل لنکرانی، ماند و التزام به این معنا صحیح نیست )برای ربای قرضی باقی نمی

1/2۶۶.) 
أدیه در تتأدیه مصداق رباخواری بوده و حرام است. در واقع تأخیر  : خسارت تأخیرثانیاً

ل ؛ تا اینکه قاب«عدم النفع لیس بالضرر»شود. به عبارت دیگر، دین، ضرر محسوب نمی
 (.2/2۹1ق، 1۳۹۰خمینی،  ؛۳/1۳۰ق، 1۴۳۰خویی، جبران باشد )
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ماهیت آن عبارت است از قدرت و توان خرید و اسکناس دارای ارزش اعتباری است و 
ین شود. از ابنابراین تأدیه باید به همان میزان قدرت خرید باشد و اال ذمه مدیون بری نمی

بودن اسکناس و اینکه ارزش آن ربطی به قدرت خرید در بازار ندارد، رو تمسک به مستقل
ارای ارزش ذاتی و مستقل نبوده، زیرا اسکناسهای فعلی، همانند طال و نقره ددرست نیست، 

 بلکه ارزش و مالیت آنها اعتباری است. 
، رگردانداگر ارزش پول کاهش یابد و بدهکار همان اندازه را به طلبکار ببر این اساس 

ناگزیر باید به اندازه توان خرید  کرده و ذمه بدهکار بری نشده است.صدق ن «ثلمِ»در اینجا 
و اال در غیر این صورت الزم  پرداخت کندانجام تعهد، پول ، یا زمان زمان دریافت پول

سال پیش یکصدهزار تومان بوده، حاال نیز همان مبلغ  2۰طور مثال هایی که بهآید مهریهمی
را زوج پرداخت نماید که با درنظرگرفتن نرخ تورم که روند تصاعدی دارد، این امر خالف 

توان در مقام دفاع از نظریه عدم بدین جهت نمیقاعده عدل و انصاف و قاعده الضرر است. 
جبران خسارت تأخیر تأدیه، به ارزش استقاللی اسکناس تمسک جست، زیرا مقوم مثلیت 

 اسکناس، قدرت و توان خرید کاالست، نه ارزش اسمی و عددی آن.
 تأدیه را از مصادیق ربا بدانیم قابل مناقشه است، زیرا بیناینکه جبران خسارت تأخیر 

شود، عوض تأدیه گرفته میآنها تفاوت ماهوی وجود دارد. آنچه به سبب خسارت تأخیر 
اضافی در برابر دین نیست، بلکه التزامی است جداگانه که سبب آن تقصیر بدهکار است و 

رود. به عبارت دیگر، جبران خسارت تأخیر تأدیه، سبب شمار میجزو ضمان قهری به
دارد و بدل زاید بر اصل نیست تا عنوان ربا و أکل مال به  مشروعیت ویژه و خاص خود را

 باطل بر آن صدق کند. 
 

 نتیجه
 گذارد، بلکه براساس. به لحاظ حقوقی حکم افالس، نه تنها نسبت به دیون حال اثر می1

قانون تجارت دیون مؤجل تاجر ورشکسته با رعایت تخفیفات مقتضی، حال  ۴21ماده 
تاجر جنبه عام دارد و کلیه دیون )عادی، ممتاز و دارای وثیقه( را شامل شدن دیون حالشود. می
 نوعیشود و آنها بهشدن دیون مؤجل، از حصه صاحبان دیون حال کاسته میحالشود. با می

کند که اموال بین همه شوند و اما اصل تساوی میان طلبکاران ایجاب میمتضرر می
 بستانکاران تقسیم شود.
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میه و حنفیه معتقدند حکم افالس فقط بر دیون حال مؤثر بوده و به دیون . فقهای اما2
با فرض اینکه شامل دیون مؤجل هم شود، در خصوص تقسیم اموال، کند. مؤجل سرایت نمی

نظر وجود دارد. برخی معتقدند که اموال مزبور فقط بین طلبکارانی که در زمان میان فقها اختالف
برخی دیگر بر این باورند که اگر اما شود و ، تقسیم میحال بوده صدور حکم افالس دیون آنها

رند بهنوز تقسیم اموال صورت نگرفته، صاحبان چنین مطالباتی نیز همانند بقیه بستانکاران سهم می
شده نآنها حال شود، در این صورت فقط در مقدار دارایی تقسیمو چنانچه در اواسط تقسیم طلب

  شوند.شریک می
 پولی را که بدهکار حقوقدانان قائل به جبران خسارت تأخیر تأدیه بوده و معتقدند. ۳

 داقلح نیست، بلکهه بر دین اضافپردازد، در تأدیه میتأخیر  خاطر ضرر و زیان ناشی ازبه
د خری قدرت هش، از جمله کاعمولهاى مزیان رفته یاسودِ ازدستخاطر به ی است کهخسارت

 پردازد.، میپول
نظر دارند. بررسی آراء موافقین و مخالفین نشان داد که هر فقها در این زمینه اختالف. ۴

نظر دارند. دو گروه قائل به جبران خسارت وارده بوده، لیکن در مفهوم خسارت اختالف
دانند و در نتیجه قائل به جبران خسارت نبوده و پول را ضرر نمی« عدم النفع»مشهور فقها 

دانند. اما قائلین به جبران خسارت معتقدند اگر تأدیه به میزان ربا می اخذشده را مصداق
شود و بنابراین اخذ خسارت صدق نکرده و ذمه مدیون بری نمی« مِثل»قدرت خرید نباشد، 

 ، عوض اضافی در برابر دین نیست تا مصداق ربا باشد.تأخیر
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