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علمــی،  مقــاالت  از  خــرد  طلیعــه  فصلنامــه 
فرهنگــی، ترجمــه، نقــد، نظــر، تحلیــل و نوشــته 
ــی  ــتقبال م ــما اس ــر( ش ــم و نث ــی )نظ ــای ادب ه

ــد. کن
مجلــه خــود را درحــک، اصــاح و ویرایــش 

مقــاالت، مجــاز مــی دانــد.
آراء و نظــرات مطــرح شــده الزامــا بیانگــر دیــدگاه 

مجلــه نیســت.
ــا ذکرمأخــذ بامانــع مــی  درج مطالــب نشــریه ب

باشــد.
مطالب رسیده باز گردانده نمی شود.

شرایط مقاالت ارسالی:
1- مقاله بایستی بر اساس اصول نگارش، تدوین یافته باشد

2- حداکثر مقاله از 15 صفحه تجاوز نکند.
3- مقاالت ترجمه شده همراه اصل مقاله ارسال گردد.

4- مقالــه تایــپ شــده و فایــل آن بــه ایــن آدرس kherad84@yahoo.com ایمیــل وحتی 
االمــکان یــک پرینــت ازآن بــه آدرس دفتــر مجلــه ارســال گردد.

5- مشــخصات نویســنده، شــماره تمــاس و پســت الکترونیکــی در صفحــه نخســت مقالــه 
درج شــود.

ت کلیدی ضروری است. 7- درج معادل انگلیسی اسامی و اصطاحا 

ارجاعات مطابق با شیوه ذیل تدوین گردد:
الــف( ارجعــات بــه صــورت درون متنــی باشــد )نــام و نــام خانوادگــی ،تاریــخ اثر،شــماره 

صفحــه( و فهرســت منابــع بــه شــیوه ذیــل درآخرمقالــه ذکــر گــردد.
ــام مترجــم/ مصصــح، محــل انتشــار،  ــاب، شــماره جلــد، ن ــام کت ــام، ن ــام خانوادگــی، ن ن
ناشــر، نوبــت چــاپ، ســال نشــر، شــماره صفحــه. اگرمحــل، تاریــخ و ناشــرکتاب ذکــر نشــده 

بــا شــد بــه جــای آن بــی جــا ، بــی تــا ، بــی نــا، ذکــر گــردد.
ب( برای مقاله:

ــریه  ــماره نش ــر، ش ــال نش ــه، س ــریه، مجموع ــام نش ــه، ن ــوان مقال ــام، عن ــی، ن ــام خانوادگ ن
ذکــر گــردد.
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تأثیر انقالب اسالمی ایران بر مجاهدین افغانستان- محمد علی حامدی
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پیامبر خوبیها - مهدی شفیق
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پیک سحر - مهدی شفیق
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سخنسردبیر
مهدی شفیق

 رشـد فعالیـت هـای فرهنگی، یکـی از مؤلفـه های مهم و اساسـی 

در توسـعه هر کشـوری می باشـد تـا چند دهه گذشـته بـاور اکثر قریب 

بـه اتفـاق اندیشـمندان برایـن بود که رشـد توسـعه از مسـیراقتصادی به 

 جنبه اقتصادی داشـت 
ً
سـامان می رسـد. به عبـارت دیگر توسـعه صرفا

و کشـورها در جهـت دسـتیابی بـه توسـعه، بـه تقویت اقتصـاد خویـش می پرداختند 

 معیارهای اقتصـادی را در برنامه 
ً
.امـا این وضعیت با شکسـت کشـورهایی که صرفـا

ریـزی خـود در دسـتیابی بـه توسـعه گنجانده بودنـد تغییـر یافت و موجب از دسـت 

رفتـن مفهـوم یک بعدی توسـعه شـد. اکنون مشـخص شـده اسـت که مبنـای هرنوع 

توسـعه، توسـعه فرهنگـی اسـت و از آنجـا کـه دغدغـه ی اصلـی دولت هـا رسـیدن 

بـه توسـعه همـه جانبـه اسـت و از آن جائیکـه مبنـای ایـن توسـعه انسـان ) موجودی 

فرهنگـی ( مـی باشـد، زیربنای توسـعه حقیقـی و پایدار توسـعه فرهنگـی می خواهد 

و الزم اسـت تـاش و کوشـش فـراوان شـود کـه در ارتقـاء سـطح فرهنـگ جامعـه 

کوشـا بـوده و تـاش مضاعف بـه کار بندیم . وقتی سـخن از توسـعه در یـک جامعه 

بـه میـان آورده می شـود منظـور فراگیـری آن توسـط تمـام آحـاد یـک جامعه اسـت، 

توسـعه مقولـه ی کیفـی، جامـع، چندبعـدی، انسـانی و اجتماعـی اسـت کـه از گذر 
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نوسـازی یعنی تغییرات اجتماعی از ایسـتارها و سـاختارهای ) اقتصادی، اجتماعی، 

سیاسـی، فرهنگی( جامعه ناشـی می شـود مطالعـه تاریخ تکامل فرهنگی در گذشـته 

نشـان می دهـد کـه بدنبـال انقاب صنعتـی تغییـرات عمـده ای در کل سـاختار نظام 

اجتماعـی، فرهنگـی جامعـه بشـری رخ داده اسـت . جهـان در چنـد قدمـی انقاب 

بـزرگ دیگـری بـه نـام انقاب اطاع رسـانی قـرار دارد که تأثیـر آن بر ابعـاد مختلف 

فرهنگـی چنـد برابـر می شـود و نیـاز اسـت کـه تمامـی جوامـع همـگام بـا رشـد و 

گسـترش علـم، فرهنـگ جامعه خـود را ارتقاء دهنـد و به توسـعه همه جانبه برسـند. 

و از طـرف دیگـر توسـعه کشـور هـا از طریـق اطـاع رسـانی می توانـد؛ بـرای بیـان 

فرهنـگ هـا و اندیشـه هـا بـه کار گرفتـه شـود. بـا توجـه بـه اینکـه مقولـه فرهنگ در 

توسـعه کشـورها یکـی از حـوزه هـای مهـم اسـت. تعریـف و ویژگـی هـای فرهنگ 

مفهـوم فرهنـگ نخسـتین بـار توسـط مـردم شـناس انگلیسـی، »سـرادوارت بارنت« 

در سـال 1871 بـه کار رفـت . وی فرهنـگ را مجموعـه ای پیچیـده میدانـد شـامل؛ 

دانـش هـا، باورهـا، هنـر، قوانین، اخـاق، آداب و رسـوم و دیگر قابلیت هـا و عادت 

هایـی کـه انسـان بـه عنـوان عضو جامعـه آنهـا را فـرا می گیرد بـه تعبیر دیگـر فرهنگ 

عبارتسـت از نظـام مشـترکی از باورها، ارزشـها، رسـم هـا، رفتارهـا و موضوعاتی که 

اعضـای یـک جامعـه در تطبیق بـا جهان شـان و در رابطه بـا یکدیگر بـه کار می برند 

و از راه آمـوزش از نسـلی بـه نسـل دیگـر انتقـال می دهنـد. فرهنـگ دارای دو عنصـر 

مـادی و غیـر مادی اسـت کـه ویژگیهای به شـرح ذیـل دارد : فرهنگ هـا و جوامع در 

سـطح بسیار وسـیعی ناهمگون هسـتند، این حالت بویژه زمانی بیشـتر مشهود است 

کـه هویت هـای ملی و سـیعی به عنـوان جایگزین هایی بـرای فرهنگ ذکر می شـوند 

فرهنـگ، عاملی اسـت که با زمـان، جغرافیا، تاریـخ، مذهب، طبقـه اجتماعی، نژاد، 

شهرنشـینی، روستانشـینی، ملیـت و مقوالت بسـیار دیگـری درهم می آمیـزد فرهنگ 

هـا از طریـق مسـافرت، تجـارت، و سـایل ارتباط جمعـی، گروه های تبلیغـی و دیگر 
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منابـع تغییـر و توسـعه می یابنـد. فرهنـگ غریـزی نیسـت بلکـه آموختنـی اسـت . به 

عبـارت دیگـر فرهنـگ از عـادات و تجربیاتـی تشـکیل می شـود کـه افـراد در طـول 

حیـات خویـش می آموزنـد . فلسـفه وجـود تعلیـم و تربیـت در جامعـه انسـانی بـر 

اسـاس همیـن ویژگـی اسـت. فرهنـگ، افـراد یـک جامعـه را قادر می سـازد بـه پیش 

بینـی رفتـار یکدیگـر؛ بـه طوریکـه افـراد می تواننـد برحسـب رفتـار و گفتـار خـود، 

واکنـش هـای دیگـران را از پیش، تشـخیص دهند و بداننـد که بـرای دریافت واکنش 

مطلـوب چـه رفتـار و گفتـاری باید داشـته باشـند . اهمیت توسـعه فرهنگی بـا توجه 

بـه تعاریـف مطـرح شـده فرهنـگ سیاسـتگذاری و برنامه ریـزی و طراحـی اقدامات 

و فعالیتهـا در حـوزه مدیریـت فرهنگـی می بایـد همـواره بعـد زیرین فرهنـگ را مورد 

توجـه قـرار دهـد؛ زیرا هرگونـه برنامه ریـزی در این حوزه بـدون توجه بـه بعد معنوی 

فرهنـگ، اثربخـش نخواهـد بـود. از سـوی دیگـر اثـرات ابعـاد معنـوی فرهنـگ از 

طریـق؛ محصـوالت، آثـار، فعالیت هـا و مصـرف فرهنگـی در قالب سـطح مشـهود 

آن می تـوان مـورد ارزیابـی قـرار داد. بنابرایـن برای بهبود آثار سیاسـت هـا و اقدامات 

فرهنگـی توجـه متعـادل بـه هـر دو بعد فرهنـگ الزامی اسـت. عـاوه بر ایـن هرگونه 

برنامـه ریـزی در حـوزه فرهنـگ باید بـه کمال رسـیدن اسـتعدادها و شایسـتگی های 

انسـان در تمـام شـئون زندگـی فـردی و اجتماعـی را مـورد توجـه قـرار دهـد. از این 

حیـث می بایـد میـان برنامـه ریزی فرهنگـی و برنامـه ریـزی در حوزه های سیاسـی، 

اقتصـادی و اجتماعـی ارتباطـی زنـده و پویـا طراحـی نمـود تـا از مجـرای آن امکان 

اسـتفاده از ظرفیـت هـای متقابل در راسـتای توسـعه همـه جانبه جامعه فراهم شـود. 

 برنامـه ریـزی در حـوزه فرهنـگ، گسـتره بیشـتری را در 
ً
ایـن امـر نشـان می دهـد اوال

 بـرای برنامـه ریـزی در حـوزه 
ً
مقایسـه بـا یکدیگـر حـوزه هـا در بـر می گیـرد . ثانیـا

 در 
ً
فرهنـگ، گسـتره بیشـتری را در مقایسـه بـا دیگـر حـوزه هـا در بر می گیـرد. ثالثـا

طراحـی برنامـه هـا و اقدامـات مرتبـط بـا سـطح شـهود فرهنـگ همـواره بایـد ایـن 
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تعامـات در نظـر گرفتـه شـود . فرهنـگ، ابـزار و غایـت توسـعه ؟! برخـی دیگـر از 

نظریـه پـردازان و برنامـه ریـزان توسـعه جهـان بـه ایـن نتیجـه رسـیدند که شـاخص 

هـای مادی پیشـرفت بـه هیچ روی امکان ارزیابی درجه آسـایش و شـکوفائی انسـان 

هـا را نمی دهـد. توسـعه فرهنگـی یعنی ارتقـاء و اعتـای زندگی فرهنگـی در جامعه 

یعنـی دسـتیابی بـه ارزشـهای متعـا لـی فرهنگـی. در مقولـه فرهنـگ توسـعه فرهنگ 

هـدف نیسـت آنچه هـدف و غایت برنامه و فعالیت اسـت، توسـعه و مشـخصه های 

توسـعه یعنـی تولیـد، بهره وری باالرفتن درآمد سـرانه و رشـد اقتصادی جامعه اسـت 

. اما در رویکرد توسـعه فرهنگی توسـعه انسـانی و داشـتن انسـانهای پویا، سـرزنده، 

گاه، درسـت کـردار، ارزشـگرا و ... اهـداف اصلـی توسـعه قـرار می گیرنـد. مفهوم  آ

توسـعه فرهنگـی مفهوم تـازه ی  از فرهنگ را در بـردارد که اهمیت کمتـر از مفهوم تازه 

توسـعه نیسـت . بـه محـض اینکـه فرهنـگ را یک عامـل و عامـل اساسـی در فراگرد 

توسـعه شـناختیم باید همچـون خود توسـعه آن را موضوعی مربوط بـه تمامی جامعه 

بدانیـم، وارد کـردن جنبـه فرهنگـی در توسـعه بـه معنـی گسـترش دادن توسـعه تا آن 

انـدازه اسـت کـه تمامی انسـان را در بر می گیـرد . از سـوی دیگر فرهنـگ را جنبه ای 

از توسـعه دانسـتن بـه معنـی گشـودن فرهنگ بـه روی همگان اسـت. اصول توسـعه 

فرهنگـی 1- آمـوزش نقـش بزرگـی در سـرعت بخشـیدن به گـردش چرخـه فرهنگی 

و ایجـاد تعـادل فرهنگـی برعهـده دارد . 2- بـه عنوان مثال توسـعه زمانـی تحقق می 

یابـد کـه علـم به فرهنـگ تبدیل شـود . علوم و فنـون در درجـه اول دسـتاورد فرهنگ 

خاصـی هسـتند . فرهنـگ سرچشـمه شـناخته هـای علمـی اسـت و دسـتاوردهای 

علمـی بـه نوبـه خـود بـر فرهنـگ تأثیـر می گذارنـد و آن را متحـول می کنند

 3- هرچـه فعالیـت های فرهنگی بیشـتر باشـد، جامعه پویا تر می گـردد . در این 

راه از وسـایل ارتبـاط جمعـی بیشـتر حمایـت گـردد، تشـکل های فرهنگـی، انجمن 

هـای علمی پژوهشـی، مجات، روزنامه، سـایت وغیره راه رسـیدن به توسـعه پایدار 
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را هموار مـی نماید. 

مجلـه علمـی فرهنگی »طلیعه خـرد«، که بخشـی از فعالیت های مهـم »انجمن 

فرهنگی نو اندیشـان افغانسـتان« می باشـد، با درک این رسـالت انسـانی، در فعالیت 

هـای فرهنگـی از نظـرات، پیشـنهادات، وانتقـادات شـما اهالـی علـم و فرهنـگ بـه 

گرمـی اسـتقبال می کند. 
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ورشکستگیدرحقوقافغانستانوایران
سردار اخالقی زاده1

چکیده:

 برابـر مـاده 412 قانـون تجـارت ایران2 و مـاده 1 اصول نامه افاس و ورشکسـت 

افغانسـتان3، ورشکسـته عبـارت اسـت از تاجـر یا شـرکت تجارتی کـه از تأدیه دیون 

یـا سـایر تعهـدات نقدی خـود متوقف شـده باشـد. بنابراین ورشکسـتگی عبـارت از 

وصـف یـا عنوانـی اسـت که بـه حالـت توقـف تاجـر از تأدیـه دیـون و اجرای سـایر 

تعهـدات نقـدی او اطـاق می شـود.ایران و افغانسـتان از جملـه کشـورهای هسـتند 

کـه قواعـد و مقـررات حاکم بر امـور ورشکسـتگی آنها مخصـوص تجار انـد و افراد 

غیـر تاجـر را کـه از ادای دیـون خـود عاجـز باشـند در بـر نمـی گیرنـد و طبـق قانون 

ایـن دو کشـور تاجـر کسـی اسـت که بـر اسـاس قانون تجـارت تاجر شـناخته شـده 

اسـت. قواعـد و مقـررات حاکـم بـر امـور ورشکسـتگی در ایـن دو نظـام حقوقی از 

اتحـاد و هماهنگـی کاملـی بـر خـور دارنـد، نقـاط افتـراق بـه حـدی جزئـی اند که 

نمـی تواننـد سـبب بیگانگـی این دو نظـام از هم دیگر شـوند. تفاوت اساسـی این دو 

نظـام حقوقـی در مرجع رسـیدگی کننده به امور ورشکسـتگی و قواعد آئین دادرسـی 

اسـت. شـاید بتـوان علـت ایـن هماهنگـی را اقتبـاس قواعد مقـررات حاکم بـر امور 

ورشکسـتگیی دو نظـام مـورد بحـث را از منبـع واحد عنـوان کرد.

کلید واژه: ورشکستگی، افاس، تجارت، تاجر، ادای دیون، تقلب و تقصیر.

مقدمه
پیشـرفتهای اقتصـادی کـه در قرون اخیر حاصل شـده اسـت، در روابـط بین افراد 

1  کارشناسی ارشد )ماستر(...

2  قانون تجارت، ماده412: »ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است 
حاصل می شود. حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می توان 

صادر نمود.«

3  اصولنامه افالس و ورشکست، ماده1: »هنگامی که یک تاجر یا شرکت تجارتی بندش و وقفۀ کار او به آن درجه می 
رسد که از تأدیۀ قروض یا سایر تعهدات نقدی خود عاجز می آید، در نتیجۀ ظهور چنین احوال ورشکستگی و افالس حاصل 

می شود.« 
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تأثیـر داشـته و پیش بینـی امـور اقتصـادی را مشـکل نمـوده اسـت. تجـار امـروزه بـه 

 آنـان بـه اعتبـار اسـتوار اسـت، در نتیجـه 
ً
انـواع معامـات مبـادرت نمـوده و اساسـا

عـدم دقـت و ممارسـت و یـا در أثـر حـوادث و اتفاقـات و یـا در پی سـودجویی و یا 

زیـاده روی ممکـن اسـت تاجـری بـا وضعـی مواجه شـود کـه نتوانـد تعهـدات خود 

را انجـام دهـد،در ایـن صـورت کسـانی کـه بـه تاجـر اعتمـاد کرده انـد به نوبـه خود 

دچـار عسـرت شـده و انجـام تعهدات آنها مشـکل می گـردد ورشکسـتگی یک تاجر 

مهـم ممکن اسـت باعث ورشکسـتگی عـده ی دیگر گردد کـه این موضـوع در مواقع 

بحران هـای اقتصـادی مشـکات فراوانـی ایجـاد می کنـد.و قوانیـن مربوطـه سـعی 

می کننـد تـا آنجـا کـه ممکـن اسـت راه حل مناسـبی بـرای حل ایـن مشـکات پیدا 

. کنند

اگـر ورشکسـتگی در نتیجـه حـوادث اتفاقـی باشـد کـه مربـوط به شـخص تاجر 

نباشـد، اغلـب قوانیـن بـا چنیـن تاجـری مـدارا می کنند، تـا از ایـن موقعیت دشـوار 

خاصـی یابـد و چنانچـه ورشکسـتگی تاجـر مبنـی بـر سـوء اسـتفاده و بـر اسـاس 

تقلـب و تزویـر باشـد، سـخت گیری شـدیدی نسـبت بـه تاجر اعمـال می گـردد زیرا 

وضـع تاجر بـا افراد عـادی تفـاوت بسـیار دارد. 

بـا توجـه بـه مقرراتـی کـه در کشـورهای مختلـف در خصـوص تاجر ورشکسـته 

وجـود داشـته و یـا دارد نظریـات حقوقـی کشـورها را بـه سـه گـروه تقسـیم کرده اند: 

اولیـن گـروه کـه بـه گـروه التیـن معروف اند)فرانسـه، بلژیـک، یونـان، پرتقـال و...( 

ویژگـی عمـده آنهـا عبارت انـد از اینکـه:1- مدیـون غیـر تاجـر مشـمول مقـررات 

ورشکسـتگی نیسـت؛2- پـس از ختـم تصفیـه محجوریـت و آثـار ورشکسـتگی در 

اهلیـت شـخص ورشکسـته تـا مدتی باقـی می مانـد و فقط پـس از اعـادۀ حیثیت به 

طریـق مخصـوص بـه حـال سـابق خود بـر می گـردد. گـروه دوم که بـه گـروه ژرمنی 

معروف انـد ویژگی هـای آنهـا عبارت انـد از: 1- ترتیـب تصفیـه منحصـر بـه تاجـر 

نبـوده و بدهـکاری که نتواند بدهی خود را بپردازد مشـمول آن خواهـد بود؛2- تمایل 

قوانیـن ایـن گـروه بـر این اسـت کـه آثـار ورشکسـتگی را از لحـاظ اهلیت شـخص 
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تاجـر محـدود بـه دورۀ تصفیه نمایند. گروه سـوم گروه آنگلوساکسـون اسـت: در این 

کشـورها گرچـه قانـون مـدون وجـود نـدارد ولی بـرای ورشکسـتگی قوانیـن خاصی 

 در انگلسـتان قانـون ورشکسـتگی 10 اوت1314و در 
ً
به تصویب رسـیده اسـت مثا

دول متحـدۀ آمریـکای شـمالی یـک قانون فدرال در سـال 1898 تصویب و در سـال 

1903 تغییریافته و در سـال 1947 اصاح شـده اسـت. قوانین این گروه از کشـورها 

نیـز فـرق بین تاجـر و غیـر تاجـر در ورشکسـتگی قائل نمی شـوند

در تحقیق پیش رو ما ورشکسـتگی را در حقوق ایران و افغانسـتان به طور تطبیقی 

مـورد بحـث قـرار می دهیـم و در پـی ایـن هسـتیم که بیـن ایـن دو نظـام حقوقی چه 

مشـابهت ها و افتراق هـای در مقـررات حاکـم بر ورشکسـتگی وجود دارنـد و این که 

هـر کـدام از ایـن دو نظـام در کدام طیـف از قوانیـن مربوط بـه ورشکسـتگی موجود 

در دنیـا می گنجد.

الزم بـه ذکـر اسـت که مـا در این مقـال از حکم و آثـار حکم ورشکسـتگی بحث 

نمـی کنیـم بلکـه سـخن در این باب را بـه تحقیـق جداگانه موکول مـی کنیم.

مبحث اول: کلیات 

یخچه گفتار اول: تار

در ایـران قبـل از تصویـب قانـون تجـارت 1303 و 1304 مقرراتـی مخصوصـی 

بـرای ورشکسـتگی تجـار وجود نداشـت و کسـانی کـه از پرداخت دیون خـود عاجز 

بودنـد مشـمول مقـررات افـاس می شـدند. قانـون تجـارت 1303 و 1304 فصـل 

مخصوصـی بـه ورشکسـتگی بـر طبـق اصولی کـه در قانـون فرانسـه پیش بینی شـده 

بـود، اختصـاص داد کـه ایـن مقـررات در قانـون تجارت مصـوب13 اردیبهشـت ماه 

امـور ورشکسـتگی  در   
ً
قوانیـن مزبـور دولـت مسـتقیما در  1311 تکمیـل گردیـد. 

مداخلـه نمی نمـود. بـه موجـب مقـررات قانـون 1303 و 1304 دادگاه بـرای تصفیه 

آن کـه  از  بعـد  و  انتخـاب می نمـود   
ً
را موقتـا نفـر  یـا چنـد  امـور ورشکسـته یـک 

طلبـکاران ورشکسـته معلـوم و مشـخص می شـدند هیئـت تصفیـه قطعـی با شـور و 
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نظـر طلبـکاران تعیین می شـد. قانون تجـارت 1311 دخالت دادگاه را قدری وسـیع تر 

بـا توسـعه  می کنـد، یعنـی تعییـن مدیـر تصفیـه را در اختیـار دادگاهمـی گـذارد. 

روزافـزون مبـادالت تجارتـی و اهمیتـی کـه امـور اقتصادی کسـب می نمایـد و برای 

جلوگیـری از سوءاسـتفاده که به وسـیله ورشکسـتگان صـوری به عمل می آیـد قانون 

تصفیـه امـور ورشکسـتگی در 24 اسـفندماه 1318 بـه تصویـب رسـید و بـه موجب 

قانـون مزبـور سـازمان مسـتقلی تحـت نظـر وزارت دادگسـتری بـه نـام اداره تصفیـه 

امـور ورشکسـتگی تأسـیس گردیـد )سـتوده:1391، 103(

طبـق اصولـی که در قانـون تجارت ایـران و قانـون اداره تصفیه امور ورشکسـتگی 

پیش بینـی گردیـده اسـت، ورشکسـتگی در ایـران مختـص تاجـر اسـت و اشـخاص 

غیـر تاجـر مشـمول مقررات ورشکسـتگی نمی شـود.

اشـخاص غیـر تاجـر در حکـم مفلـس و معسـر بـوده و قانـون اعسـار و افـاس 

مصـوب25 آبـان مـاه 1310 مقرراتـی مخصوصـی بـرای اعسـار و افـاس پیش بینی 

کـرده بـود. بـه موجب قانون مزبور معسـر به شـخصی اطاق می شـود که به واسـطه 

 قـادر بـه تأدیـه مخـارج عدلیه)هزینه 
ً
عـدم دسترسـی بـه امـوال و دارایـی خـود موقتا

دادرسـی( و یـا محکـوم به نباشـد. و مفلس به کسـانی اطاق می شـد کـه دارایی آنها 

بـرای پرداخـت مخـارج عدلیـه یا بدهـی آنان کافـی نبود.

قانـون اعسـار مصـوب اول دی مـاه 1313 قانـون 1310 را فسـخ نمـوده و در ایـن 

قانـون »افـاس« از بیـن رفته و اشـخاص غیر تاجر کـه توانایی پرداخـت بدهی خود 

را نداشـته باشـند معسـر شـناخته می شـوند و ماده 10 قانون مزبور معسـر را به شـرح 

زیـر تعریـف می کنند:

معسـر کسـی اسـت که به واسـطه عدم کفایـت دارایی و یا عدم دسـتری بـه اموال 

خـود قـادر بـه تأدیه مخـارج محاکمه یـا دیون خود نباشـد. مـاده 24 قانون اعسـار و 

افـاس و مـاده 33 قانـون اعسـار تصریـح می نماید کـه: از تاجر عرض حال اعسـار 

پزیرفتـه نمی شـود، تاجـری کـه مدعـی اعسـار باشـد بایـد مطابـق مقـررات قانـون 

تجـارت عـرض حـال توقـف بدهد. مفـاد ایـن مـاده در مـاده 512 ق.آ.د.م. مصوب 
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1379 نیـز ذکر شـده اسـت.)کاتبی:1387، 293-292(

در کشـور عزیـز مـا افغانسـتان همزمـان بـا بـه وجـود آمـدن تأسیسـات تجارتي 

مقرراتـي در ایـن مـورد هـم در زمان هـاي مختلـف وضـع و به منصـه اجـراء درآمده 

اسـت چنانچـه بـراي اولیـن بـار در پهلوي اصـول نامـه تجـارت افغانسـتان مقررات 

جداگانـه ای تحـت عنـوان اصـول نامـه افـاس و ورشکسـت1 از طـرف مقامـات 

ذیصـاح وضـع میگرددکـه بـه تعقیـب آن مـوادي در ارتبـاط بـه جنبه هـای جزایـي 

درخـور  کـه  می گـردد  پیش بینـی  نیـز  افغانسـتان2  جـزاي  قانـون  در  ورشکسـتگی 

اهمیـت خـاص حقوقـي و تاریخـي هسـت.

یف و شرایط تحقق ورشکستگی گفتاردوم: تعر

الـف- تعریف ورشکسـته: برابـر ماده 412 قانـون تجارت ایران3 و مـاده 1 اصول 

نامـه افاس و ورشکسـت افغانسـتان4، ورشکسـته عبارت اسـت از تاجر یا شـرکت 

تجارتـی کـه از تأدیه دیون یا سـایر تعهـدات نقدی خود متوقف شـده باشـد. بنابراین 

ورشکسـتگی عبـارت از وصـف یـا عنوانی اسـت کـه به حالـت توقف تاجـر از تأدیه 

دیـون و اجرای سـایر تعهـدات نقدی او اطاق می شـود.

ب- شـرایط تحقـق ورشکسـتگی: بـا توجه بـه تعریف ورشکسـتگی بـرای تحقق 

ورشکسـتگی دوتـا عنصر ضـروری می نمایـد: 1- تاجر بـودن ورشکسـته.2- توقف 

و بنـدش در تأدیـه دیون و سـایر تعهـدات نقدی او.

بند اول: تاجر بودن ورشکسته

طبـق قانـون ایـران و افغانسـتان ورشکسـتگی مربـوط به حقـوق تجارت اسـت و 

1  اصولنامه افالس و ورشکست، مصوب15/قوس/1321ه.ش.

2  قانون جزا، مصوب21/سنبله؟1355ه.ش.

3  قانون تجارت، ماده412: »ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است 
حاصل می شود. حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می توان 

صادر نمود.«

4  اصولنامه افالس و ورشکست، ماده1: »هنگامی که یک تاجر یا شرکت تجارتی بندش و وقفۀ کار او به آن درجه می 
رسد که از تأدیۀ قروض یا سایر تعهدات نقدی خود عاجز می آید، در نتیجۀ ظهور چنین احوال ورشکستگی و افالس حاصل 

می شود.« 
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فقـط تجـار مشـمول مقرراتـی ورشکسـتگی مـی باشـد و تجـار کسـی اسـت کـه بر 

اسـاس قانـون تجـارت تاجر شـناخته شـده اسـت.

تعریـف تاجـر بـر اسـاس قانـون تجـارت ایـران: مـاده 1 ق.ت. مقـرر مـی دارد: 

»تاجـر کسـی اسـت کـه شـغل معمولی خـود را معامـات تجارتـی قرار بدهـد.« از 

آنجـا که برابـر بند4 مـاده ق.ت. کلیه معامات شـرکتهای تجارتی موضـوع ماده 20 

همـان قانون تجارتی محسـوب می شـوند، در اینجـا مقصود از »تاجـر« اعم از تاجر 

حقیقـی و شـرکت تجارتی اسـت.

تعریف تاجر بر اسـاس قانون تجارت افغانسـتان: 1- مـاده 8 ق.ت مقرر می دارد: 

»هـر شـخص اعـم از افراد و شـرکتها کـه حایز اهلیـت تجارتی بوده بنام خـود به یک 

یـا چنـد معاملـه تجارتی اشـتغال ورزیده و این شـغل را پیشـه معتاد خود قـرار بدهد 

تاجـر شـمرده مـی شـود.« 2- مـاده9 همـان قانون: »شـخصی که بـرای اشـتغال به 

معامـات تجارتـی محلـی را انتخـاب و اقنـاع نمـوده وذریعـۀ متحدالمـال و جراید 

و امثـال آن بـه اهالـی اعـان نمایـد، اگـر تجـارت را بـرای خـود پیشـه هـم اتخـاذ 

نکنـد، تاجـر شـمرده مـی شـود.« بنابر ایـن می تـوان تاجـر را در حقـوق افغانسـتان 

 معامات تجارتی را شـغل و پیشـۀ 
ً
چنیـن تعریـف نمود: تاجر کسـی اسـت کـه اوال

 در عرصـۀ عمل حـد اقل یـک معاملـه تجارتی 
ً
معمولـی خـود قـرار داده باشـد ثانیـا

انجـام داده باشـد، و یـا اینکه برای اشـتغال به معامـات تجارتی محلـی را انتخاب و 

بـه یـک نحوی به مردم اعـام نموده باشـد، اگرچه تجارت را شـغل و پیشـه معمولی 

خود اخـذ نکرده باشـد.

بـا توجـه بـه مطالب که ذکرش رفت روشـن می شـود کـه تعریف تاجـر در حقوق 

افغانسـتان از وضاحـت بیشـتر برخـوردار اسـت، و تفـاوت اساسـی کـه در ایـن دو 

تعریـف بـه چشـم می خـورد عبارت انـد از اینکـه: 1- در حقـوق ایـران آنچـه کـه در 

متصـف شـدن یـک فرد یا شـرکت بـه صفت تاجـر مهم شمرده شـده اخـذ معامات 

 وارد کار و زار تجارت نشـده 
ً
تجارتـی اسـت بـه عنوان شـغل معمولـی اگرچـه عمـا

باشـد درحالی کـه در حقوق افغانسـتان اشـتغال عملی نیز شـرط اساسـی محسـوب 
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می شـود. 2- بـا توجـه به مـاده 9 ق.ت. افغانسـتان از لحـاظ قلمرو تاجـر در حقوق 

افغانسـتان از وسـعتی بیشـتری برخوردار است. 

تاجـری کـه ورشکسـته می شـود الزم نیسـت در موقـع اعـام ورشکسـتگی تاجر 

باشـد، بلکـه اگـر توقـف از بدهـی او در زمـان اشـتغال بـه تجـارت حاصـل شـده 

باشـد، ممکـن اسـت ورشکسـتگی او را اعـام کـرد و حکـم شـماره 1170 مـورخ 

2326/5/26 شـعبه یـک دیـوان کشـور ایـران نیـز به شـرح زیر ایـن موضـوع را تأیید 

 تاجـر بـوده و محکـوم به نیـز ناشـی از معامله 
ً
می کننـد: »اگـر مدعـی اعسـار سـابقا

تجارتـی باشـد، نظـر به اینکـه از مدلـول مـاده 412 ق.ت. و مـاده 33 قانون اعسـار 

مسـتفاد می شـود، تاجری که از تأدیه قروض تجاری معسـر باشـد، باید دادخواسـت 

توقـف بدهـد نه دادخواسـت اعسـار، بنابراین پذیرفتن دادخواسـت اعسـار از کسـی 

کـه شـغل تجارتـی داشـته، و لـو موقـع تقدیـم دادخواسـت تاجـر نباشـد بـر خاف 

)ستوده:پیشـین،110(. اسـت  قانون 

بـه همیـن ترتیـب تاجری کـه فوت کنـد و حین المـوت در حال توقف بوده باشـد 

بـر اسـاس مـاده 412 ق.ت. ایـران تـا یـک سـال بعـد از مـرگ او نیـز می تـوان حکم 

ورشکسـتگی وی را صـادر کرد.

نکتـه ای را کـه نمی تـوان مغفول گذاشـت این اسـت که قانـون تجارت افغانسـتان 

و همچنیـن اصـول نامـه افاس و ورشکسـت، نسـبت بـه تاجـر متوفی سـاکت اند و 

هیـچ راهـکاری ارائـه نکرده انـد. متأسـفانه در ایـن زمینه رویـۀ قضایی هم در دسـت 

. نیست

امـا در صـدور حکـم ورشکسـتگی پـس از انحـال شـرکت، بایـد گفـت قانـون 

شـرکت  ورشکسـتگی  »بـه  می گویـد،  تضامنـی  شـرکت  مـورد  در  ایـران  تجـارت 

دارایـی  اینکـه  بـه  داد، مشـروط  تـوان حکـم  نیـز مـی  انحـال  از  بعـد  تضامنـی، 

شـرکت تقسـیم نشـده باشـد« مفاد مـاده مزبور بـه تصریح خـود قانون تجـارت، در 

شـرکت های نسـبی نیز جاری اسـت بـه نظر می رسـد »به اتحـاد طریـق« می توان آن 

را، در بـاره شـرکت های تجارتـی دیگـر نیز جـاری دانسـت. در هر حال بـرای صدور 
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حکـم ورشکسـتگی پـس از انحـال وجـود دو شـرط زیـر الزم اسـت:

شرکت در حین انحال از پرداخت وجوهی که بر عهدۀ او بوده متوقف باشد؛

دارایی شرکت تقسیم نشده باشد.

تقسـیم دارایی شـرکت اعم اسـت از اینکه دارایی بین شـرکاء یا طلبکاران شـرکت 

یـا هـر دو تقسـیم شـده باشـد، چون مسـترد داشـتن دارایـی تقسیم شـده از شـرکاء یا 

طلبـکاران، کار مشـکلی اسـت قانـون، صـدور حکـم ورشکسـتگی را، موکـول بـه 

تقسـیم نشـدن دارایـی کـرده اسـت بـه نظـر می رسـد کـه در فـوت تاجـر نیـز قانون، 

علـت زیـاد محتمـل بودن تقسـیم ماتـرک در ظـرف یک سـال از تاریخ فـوت، مدت 

مزبور را شـرط صـدور حکم ورشکسـتگی تعیین کرده است)حسـنی:1385، 614-

)615

بند دوم: توقف از تأدیۀ دیون و سایر تعهدات نقدی

 بـر اسـاس مـاده 412 ق.ت. ایـران و مـاده 1 اصـول نامـه افـاس و ورشکسـت 

افغانسـتان دومیـن شـرط تحقـق ورشکسـتگی تاجـر توقـف او از ادای دیـون و انجام 

سـایر تعهـدات نقدی وی اسـت.

نظـر بـه اینکه در مـاده 412 ق.ت. ایران و ماده 1 افاس و ورشکسـت افغانسـتان 

قانون گـذار  تعبیـر  بـه  -یـا  دیـون  تأدیـه  از  توقـف  از  روشـنی  تعریفـی  قانون گـذار 

افغانسـتان »بنـدش و وقفـه«- ارائـه ننمـوده اسـت، ایـن سـؤال پیـش می آیـد کـه آیا 

مـاک صدور حکم ورشکسـتگی عجز از پرداخت دینی اسـت که حال شـده اسـت 

بـدون در نظـر گرفتـن اوضـاع و احـوال و مجمـوع دارایی هـای تاجر یا بایـد مجموع 

دارایی هـا و دیـون تاجـر را در نظـر گرفـت، اگـر مجمـوع دارایـی او کفـاف پرداخت 

دیونـش را نمی کـرد ورشکسـته تلقـی گردد؟

در این زمینه در بین حقوق دانان دو نظریه وجود دارد:

گـروه اول معتقدنـد کـه از مـاده فـوق اال شـعار)412 ق.ت.( این طـور اسـتنباط 

می شـود کـه بـه محض عجـز از تأدئـه دیون تاجـر ورشکسـته تلقی می شـود و نیازی 
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نیسـت بـه رسـیدگی در وضعیـت مالـی تاجر مبنی بـر اینکه آیـا دارایی های او بیشـتر 

از دیونش اسـت یـا خیر؟

در مقابـل گـروه دوم معتقدنـد کـه تاجـری کـه مجمـوع دارایی هـای او کفـاف 

پرداخـت دیونـش را می نمایـد نمی توانـد از مصادیـق تاجـر ورشکسـته باشـد و الزم 

اسـت قبـل از صـدور حکـم ورشکسـتگی وضعیت مالـی و اعتبـاری و تمکـن تاجر 

را مـورد بررسـی قـرارداد و چنانچـه دارایی هـای تاجـر بـرای پرداخـت دیـون برابـر و 

یـا بیشـتر از آن باشـد صـدور حکـم توقـف وی موافق منطـق و عدالـت قضایی نمی 

باشـد )بازگیـر:1386، 306(

بـه نظـر می رسـد صـرف عجـز از تأدیه بدهـی او بـرای ورشکسـته قلمـداد کردن 

وی کافـی اسـت و اعـم از اینکـه دارایـی او کمتـر و یـا بیشـتر از دیونـش باشـد، این 

مسـئله بـا طبیعـت امـور تجـاری و روح حاکـم بـر قواعـد ورشکسـتگی انطبـاق تام 

دارد، در حقیقـت مـاده 412 ق.ت. ایـران و مـاده 1 اصـول نامه افاس و ورشکسـت 

افغانسـتان بیانگـر آن نیسـت که بایـد وضعیت مالی واقعی تاجر برسـی شـود، امری 

کـه گاه مسـتلزم تحقیقـات پیچیـده مالی تجاری اسـت و با سـرعت در رسـیدگی که 

خـاص امـور تجـاری اسـت تناقـض دارد. بلکـه می خواهـد بگویـد اگر از احـوال و 

اوضـاع قضیـه چنیـن بـر می آید کـه پرداخـت تمام یـا قسـمتی از دیون حـال تاجر از 

دارایـی سـهل الوصول1 او ممکـن، بایـد حکـم ورشکسـتگی اش را صـادر کـرد. رأی 

شـماره 3576 مـورخ 1342/12/26 هیئـت عمومـی دیـوان عالـی کشـور نیـز مؤید 

این نظریـه اسـت)ربیعا:1386، 39(.

گفتار سوم: اقسام ورشکستگی

انـواع ورشکسـتگی در حقـوق ایـران: در ایـن نظـام حقوقـی سـه نـوع  الـف- 

ورشکسـته شناخته شـده اند کـه هـر کـدام دارای آثـار و شـرایط مخصـوص بـه خـود 

می باشـند:

1  منظور از سهل الوصول نقدینگیهای تاجر یا اعتبار قابل استفاده ای است که ممکن است نزد بانکها یا مؤسسات 
اعتباری داشته باشد.
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ورشکسـتگی عادی: برابر مواد 412، 413 و 414 ق.ت. کسـی ورشکسـته عادی 

محسـوب می شـود که دارایی شـرایط زیر باشـد:

اول- تاجر یا شرکت تجارتی باشد؛

دوم- از پرداخت وجوهی که بر عهد دارد متوقف گردد؛

سـوم- در ظـرف سـه روز از تاریـخ وقفـه کـه در ادای قـروض یـا سـایر تعهـدات 

نقـدی او حاصـل شـده باشـد توقـف خـود را بـه دفتـر دادگاه عمومـی محـل اقامت 

خـود اظهـار نمـوده و صـورت حسـاب دارایـی )بـا کلیـه شـرایط آن( و کلیـه دفاتـر 

تجارتـی خـود را به دفتـر دادگاه مزبور تسـلیم نماد. بدیـن ترتیب اگر تاجر یا شـرکت 

تجارتـی بدهـکار ظـرف مهلت مقـرر در مـاده 413 ق.ت. توقف از تأدیـه دیون خود 

را بـه دادگاه صاحیـت دار بـه انضمام مدارک مـورد نظر اعام کرد، ورشکسـته عادی 

می شود. محسـوب 

ورشکسـته بـه تقصیر: برابـر مـواد 541 و 542 ق.ت. دادگاه باید یا ممکن اسـت 

تاجـر ورشکسـته را بـا احـراز یکی از مـوارد ذیل ورشکسـته به تقصیر اعـان نماید:

اول- موارد الزامی صدور حکم ورشکستگی به تقصیر )ماده541 ق.ت.(:

در صـورت کـه اثبـات شـود مخـارج شـخصی یا مخـارج خانـه مشـارالیه ) افراد 

تحـت تکلـف تاجـر( در ایام عـادی بالنسـبت بـه عایـدی او فوق العاده بوده اسـت؛

در صورتـی کـه محقـق شـود که تاجر نسـبت به سـرمایه خود مبالـغ عمده صرف 

معاماتـی کـرده کـه در عـرف تجـارت موهـوم یـا نفـع آن منـوط بـه اتفـاق محـض 

؛  ست ا

اگـر به قصـد تأخیـر انداختن ورشکسـتگی خود خریـدی باالتر یا فـروش نازل تر 

از مظنـه )قیمـت( روز کـرده باشـد یـا اگر بـه همان قصـد وسـایلی کـه دور از صرفه 

اسـت به کاربـرده تـا تحصیـل وجهی نمایـد اعـم از اینکـه از راه اسـتقراض یا صدور 

بـرات )بـرات سازشـی( یا بـه طریق دیگر باشـد؛

اگـر یکـی از طلبکارهـا را پـس از تاریخ توقف بر سـایرین ترجیـح داده و طلب او 

را پرداخته باشـد.
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دوم- موارد اختیاری صدور حکم ورشکستگی به تقصیر )ماده542 ق.ت.(:

»1- اگـر بـه حسـاب دیگـری و بـدون آنکـه در مقابـل عوضـی دریافـت نمایـد 

تعهداتـی کـرده باشـد کـه نظـر بـه وضعیـت مالـی در حیـن آنجـام آنهـا آن تعهدات 

فـوق العـاده باشـد...«؛

»2- اگـر عملیـات تجارتـی او متوقـف شـده و مطابق مـاده 413 این قانـون رفتار 

نکرده باشـد...«.

در این مورد چند نکته شایان ذکر است:

اول اینکـه، منظـور از توقـف عملیات تجارتـی توقف از ادای دیون اسـت و نه رها 

تجاری. کاری  کردن 

دوم اینکـه، هـرگاه تاجـر عـذر موجهـی بـرای اعـام ورشکسـتگی خـود ظـرف 

مـدت سـه روز داشـته باشـد قابـل مجـازات نخواهـد بـود.

سـوم اینکـه، تاجـر در اغلب موارد ظـرف سـه روز نمی تواند توقف خـود را اعام 

و صورتحسـاب دارایـی و کلیـه دفاتـر تجـاری خـود را بـه دفتـر دادگاه تسـلیم کنـد. 

 
ً
بنابرایـن معقـول اسـت کـه قاضی مجـازات ورشکسـتگی بـه تقصیـر تاجـر را صرفا

بـه ایـن دلیـل صـادر نکنـد، بلکـه در هـر مـورد، جسـت وجو نمایـد آیـا مهلتـی کـه 

ورشکسـته از تاریـخ توقـف تـا اعـام آن رعایـت کـرده معقـول بـوده اسـت یـا خیر 

)99 )همان:

 12 و  دلـود1303   25 مصـوب  تجـارت  قانـون  اجـرای  تاریـخ  از  اگـر   -3«

فروردیـن1304 دفتـر نداشـته یـا دفاتـر او ناقـص یابـی ترتیـب بـوده یـا در صـورت 

دارایـی وضعیـت حقیقـی خـود را اعـم از قـروض و مطالبـات به طور صحیـح معین 

نکـرده باشـد )مشـروط بـر اینکـه در ایـن مـوارد مرتکـب تقلـب نشـده باشـد(«.

از آنجـا کـه عـدم اجرای مقـررات این بنـد ماده 542 صـدور مجـازات تاجر را به 

دنبـال دارد، دامنـۀ آن را نبایـد جـز به مواردی که به صراحت ذکر شـده اسـت تسـری 

داد.

ورشکسـته بـه تقلـب: مـاده 549 ق.ت. مقر مـی دارد: »هـر تاجر ورشکسـته که 
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دفاتـر خـودرا مفقـود نمـوده یـا قسـمی از دارایـی خـود را مخفی کـرده و یا بـه طریق 

مواضعـه و معامـات صـوری از میـان بـرده و همچنین هـر تاجر ورشکسـته که خود 

را بـه وسـیله اسـناد یـا بـه وسـیله صـورت دارایـی و قروض بـه طـور تقلب بـه میزان 

کـه در حقیقـت مدیـون نمـی باشـد مذیون قلمداد نموده اسـت ورشکسـته بـه تقلب 

اعـام و مطابـق قانـون جـزا مجازات می شـود.«

ب- انواع ورشکسـتگی در حقوق افغانسـتان: در نظام حقوقی افغانسـتان نیز سـه 

 مورد بررسـی قـرار می گیرند:
ً
نـوع ورشکسـتگی شناخته شـده اند کـه ذیا

ورشکسـتگی عـادی: برابـر مـاده 39 اصـول نامـه افـاس و ورشکسـت: »اگـر 

تاجـر یـا شـرکت تجارتـی در نتیجه دو یا چنـد از واقعیـات ذیل ورشکسـت می گردد 

جرمـی بـه او عاید نیسـت:

اول- وقـوع حریـق کـه از اثـرات آن یک خسـارت و اتـاف فوق العـاده در دارایی 

و سـرمایه او رسـیده باشـد یا سـایر آفـات سـماوی فوق العاده؛

دوم- سرقت و یا وقوع غرق اموال که از آن سرمایه او متأثر شده باشد؛

سـوم- تنـزل نرخ و کسـاد بـازار به آن درجه کـه از آن به وضعیت تجاریه شکسـت 

چاره ناپذیری عاید شـده باشـد؛

چهـارم- امثـال همچـو واقعـات کـه مافـوق سـعی و کوشـش تاجر شناخته شـده 

و اوضـاع تاجـر را متأثـر و متزلـزل نمـوده باشـد، در همچو حـاالت تاجر یا شـرکت 

ورشکسـته زیان رسـیدۀ حقیقی بشـمار آمـده و او می تواند توقع مراعـات را از جانب 

طلبـکاران در عقـد قرارداد قسـط و امثال آن که بـه تصویب مجلس فیصلـه منازعات 

تجاریـه از طـرف طلبـکاران بـه رعایـت مقـررات ایـن اصـول نامـه به عمـل خواهد 

آمده داشـته باشـد.« بنابراین ورشکسـتگی عادی آن اسـت که در اثـر عوامل خارجی 

یـا حـوادث غیرمترقبـه بـدو ن تقصیـر و بـدون سـوءنیت و تقلـب، تاجـر یـا شـرکت 

تجارتـی از پرداخـت وجوهـی کـه بر عهدۀ او اسـت متوقف شـود.

چنانچـه گفته شـد در ورشکسـتگی عـادی موضوع جنبـۀ کیفری نـدارد بلکه فقط 

حالـت حقوقـی شـخص ورشکسـته، مـورد توجـه قـرار می گیـرد و وضـع مختـل و 
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نابسـامان اقتصـادی وی، مـورد رسـیدگی و تصفیـه واقع می شـود.

و اما ورشکستگی به تقصیر و تقلب:

در حقـوق افغانسـتان بحـث از تاجـر ورشکسـته بـه تقلـب و تاجـر ورشکسـته 

بـه تقصیـر بـا تفاوت هـای قابل توجهـی در دو جـا مطـرح شـده اسـت: 1- اصـول 

نامـه افـاس و ورشکسـت)مواد40 و 41( مصوب15/قـوس/1321. 2- قانـون جـزا 

)مـواد481 و 483( مصـوب21/ سـنبله1355. حـال ایـن سـؤال بـه ذهـن می رسـد 

کـه آیـا می تـوان گفـت قانـون جـزا چـون مؤخـر التصویـب اسـت ناسـخ مـواد 40 

و41 اصـول نامـه اسـت و بایـد مـوارد ورشکسـتگی بـه تقصیـر و تقلب را بر اسـاس 

مـواد481 و 483 قانـون جـزا تعییـن کـرد؟

در پاسـخ بایـد گفـت از آنجـا کـه قانـون جـزا عام اسـت و اصـول نامـه افاس و 

ورشکسـت خـاص، از ایـن رو نمی تـوان مـواد مربوطـه در قانـون جـزا را ناسـخ مواد 

مـورد بحـث در اصـول نامـه مزبـور دانسـت، بلکـه مـواد 40 و41 اصول نامـه هنوز 

بـه قـوت خـود باقـی بـوده و محـل اعتبـار می باشـند. لـذا بایـد در تعییـن مصادیـق 

ورشکسـتگی بـه تقصیـر و ورشکسـتگی بـه تقلـب از تلفیق مـواد مربوطـه قانون جزا 

و اصـول نامـه بهره جسـت.

آنچـه نبایـد فرامـوش شـود اینکـه، در قانـون جـزا دو نـوع تقصیـر شـناخته شـده 

اسـت: 1- تقصیـر بـزرگ )مـاده483(. 2- تقصیـر )مـاده485(. بـا توجـه بـه لحن 

مـاده مذکـور و بـه قرینه مـاده40 اصـول نامه می تـوان گفت منظـور از تقصیـر بزرگ 

همـان مـوارد الزامـی صـدور حکم ورشکسـتگی به تقصیر اسـت و منظـور از تقصیر 

بـدون هیـچ قیـد کـه در مـاده 485 قانـون جـزا پیش بینـی شـده اسـت همـان مـوارد 

اختیـاری صـدور حکـم ورشکسـتگی به تقصیر اسـت.

ورشکسـتگی بـه تقصیـر بـزرگ/ مـوارد الزامـی صـدور حکـم ورشکسـتگی بـه 

تقصیـر: برابـر مـاده40 اصـول نامـه و مـاده 483 قانـون جـزا ورشکسـتگی تاجـر یا 

شـرکت تجارتـی اگـر معلـول علت های ذیـل باشـد تاجر مقصـر بزرگ شناخته شـده 

و بـه مجـازات مقـرر در مـاده 484 قانـون جـزا محکـوم می شـود:
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اول- اگـر ثابـت شـود کـه مخارج شـخصی یـا فامیلی او نسـبت به عایـدات وی 

بسـیار زیاد بود اسـت.

دوم- اگـر محقـق شـود کـه مبالغ هنگفتـی را صـرف معاماتی کرده اسـت که در 

عـرف تجـارت فایـده و نفـع آن اتفاقـی محـض بـه ذهـن می رسـد مثـل؛ قماربازی، 

شـرط بندی و تکتهـای بخت آزمایـی.

سـوم- اگـر بـه قصد تأخیـر انداختن حالت ورشکسـتگی خـود مالـی را بلندتر از 

ارزش آن خریـداری یـا جنسـی را کمتـر از نـرخ معینـۀ آن به فروش برسـاند یـا اوراق 

بهـادار را صـادر و یـا وسـایل دیگـری را اسـتعمال نمایـد و از ایـن طریـق خسـارت 

بزرگـی بـه وی وارد گردد.

چهـارم- اگـر پـس از توقـف از تأدیـه دیـون بـه منظـور ضـرر رسـاندن بـه سـایر 

طلبـکاران یـا بـه قصـد رسـیدن به مصالحـه دین یک یـا چند نفـر از دائنیـن را یک دم 

نماید. پرداخـت 

پنجـم- اگـر محقق گردد که بـه اقدامات خـاف اصولی مبادرت کـرده، عملیات 

قاچاقـی نمـوده و در نتیجـه ضبـط و مصـادرۀ مـال، به آن پیمانه محکوم شـده اسـت 

که از اثر آن سـرمایه و کار او متأثر شـده باشـد.

ورشکسـته بـه تقصیـر / مـوارد اختیـاری صـدور حکـم ورشکسـتگی بـه تقصیر: 

برابـر مـاده 485 قانـون جـزا در حـاالت ذیل تاجر یـا شـرکت تجارتی ورشکسـته به 

می شـود: شـناخته  تقصیر 

اول- در حالتـی کـه قوانیـن تجارتی داشـتن دفاتر تجارتی را الزم شـمرده باشـد و 

او دفاتـر مذکـور را نداشـته باشـد یـا دفاتر طـوری نا مکمل و نامنظم باشـد کـه از آن 

حقیقـت دارایی و قرض هـای او معلـوم نگردد.

دوم- در حالتـی کـه ورقـه بیانس )صـورت دارایی( خـود را در میعـاد قانونی )تا 

یـک هفتـه بعد از تاریـخ توقف و بنـدش در تأدیـه دیون( تقدیـم ننماید.

سـوم- در حالتـی کـه بعـد از متوقـف سـاختن تأدیـات، اظهـارات صحیـح را که 

قانونـا بـه آن مکلـف اسـت تقدیـم ننماید.
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 بـه مرجعی 
ً
چهـارم- در حالتـی کـه بدون عـذر معقول در صورت طلب شـخصا

کـه حکـم افـاس وی را صادر نمـوده حاضر نگردد یـا اظهاراتی را کـه مرجع مذکور 

از وی مطالبـه نمایـد تقدیـم نکنـد یا عدم صحـت این اظهـارات ظاهر گردد.

پنجـم- در حالتـی کـه برای منفعـت غیر بدون عوض قـرارداد بزرگـی را عقد نماد 

کـه هنگام عقد وضـع مالی او اجـازه ندهد.

ششم- در صورتی که به وسیله تقلب با دائنین به مصالحه برسد.

ورشکسـتگی بـه تقلـب: برابـر مـاده41 اصـول نامـه افـاس و ورشکسـت و ماده 

481 قانـون جـزا تاجـر یا شـرکت تجارتی اگـر به عملیات ذیـل اقدام کند ورشکسـته 

بـه تقلـب اعـام گردیـده و بـه مجـازات مقـرر در مـاده 482 قانـون جـزا محکـوم 

می شـود:

اول- بـه پنهـان کـردن، تلـف نمـودن، مفقود کـردن، تغییـر دادن و تبدیـل نمودن 

تمـام یـا بعضـی دفاتـر خـود بـه طـوری عمـدی، در صورتـی که ثابـت شـود دارایی 

دفتـر بوده اسـت.

دوم- بـه اخفـاء کـردن تمام یا قسـمتی از سـرمایه خود یا بـه بهانه و زمینه سـازی 

آن را از بیـن ببـرد به غرض ضـرر راندن بـه طلبکاران.

سـوم- اعتـراف نمـودن به دین صـوری و خـود را مدیون سـاختن به دیونـی که در 

حقیقـت بـه ذمـۀ او نیسـت به منظـور تقلب، اعـم از اینکه دیـن در دفاتر یـا بودجه یا 

در اوراق دیگـری ثبـت کـرده یا طور شـفای بـه آن اقرار نمود باشـد.

چهـارم- دادن اسـناد و حجـت به اشـخاصی که در حقیقـت از آنها مدیـون نبوده 

بـه منظور ضـرر زدن بـه طلبکاران.

پنجـم- خـودداری کـردن از تقدیـم اوراق یـا توضیحـات توأمـان بـا سـوءنیت در 

صـورت مطالبـه مراجـع باصاحیـت اگر بـه آثار که بـر امتنـاع وی مترتـب می گردد 

علم داشـته باشـد.

ششـم- خریـد اماک منقـول و غیرمنقـول و آن را به اسـم دیگری نمـوده به قصد 

. تقلب
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هفتـم- سـایر عملیـات و اقداماتـی کـه از آن سـوءنیت تاجـر مکشـوف و محقق 

گردد.

بـا توجـه بـه آنچه کـه ذکرش بـه این نتیجـه می رسـیم که اقسـام ورشکسـتگی در 

حقـوق افغانسـتان همـان اقسـام ورشکسـتگی در حقوق ایران اسـت و نقاط مشـترک 

بـه حـدی از کثـرت وجـود دارنـد کـه می تـوان بـه حدسـی قـوی گفـت هـر دو نظام 

حقوقـی برگرفتـه از نظـام واحـدی بوده اند بجـز تفاوت هـای جزئـی در مصادیق، که 

ممکـن اسـت بـر اثر ترجمـه از متـن اصلی بـه وجود آمـده باشـند. آن قـرار زیرند:

مـوارد  از  ورشکسـته  تجارتـی  دفاتـر  نمـودن  مفقـود  فقـط  ایـران  حقـوق  در 

ورشکسـتگی بـه تقلـب بـه حسـاب آمـده اسـت، درحالی که در حقـوق افغانسـتان، 

تلـف کـردن، تغییـر دادن و تبدیـل نمـودن تمـام یـا بعضـی از دفاتـر تجـاری نیـز از 

شـمرده اند. تقلـب  بـه  ورشکسـتگی  مصادیـق 

در حقـوق افغانسـتان »خـود داری کـردن از تقدیـم اوراق یـا توضیحـات توأمـان 

بـا سـوء نیـت در صـورت مطالبـه مراجع بـا صاحیت اگـر به آثـار که بـر امتناع وی 

مترتـب مـی گـردد علـم داشـته باشـد.« از مـوارد ورشکسـتگی بـه تقلب تلقی شـده 

اسـت امـا در حقـوق ایـران چنین فرضـی وجود نـدارد.

در حقـوق افغانسـتان بـا توجـه بـه قسـمت »و« مـاده 41 اصـول نامـه افـاس و 

ورشکسـتگی هـر اقدامـی کـه از آن سـوءنیت تاجـر محـرز شـود، ورشکسـتگی بـه 

تقلـب تحقـق پیـدا می کنـد درحالی کـه در حقوق ایـران چنیـن تعمیم وجـود ندارد.

البتـه در اینجـا بایـد گفت از آنجا که ورشکسـتگی بـه تقلب جرم اسـت، با توجه 

بـه اصـل قانونی بـودن جرم و مجـازات باید مصادیق جـرم در قانون ذکر شـود و بجز 

مـوارد مصـرح در قانـون را نمی توان جـرم تلقی نمود، چنیـن تعمیمی بـا روح قوانین 

حقـوق جزا ناسـازگار اسـت و زمینه سوءاسـتفاده های زیـادی را فراهم می کند.

در حقـوق ایـران زیـاد بـودن مخـارج ایام عـادی تاجر یـا عائلـۀ او از عایدات وی 

از مصادیـق مـوارد الزامـی صدور حکم ورشکسـتگی به تقصیر به شـمار آمده اسـت 

درحالی کـه در حقـوق افغانسـتان ایـن قید )ایـام عادی( وجـود ندارد. 


