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ابراء و بررسی ضمان در قراردادهای ارفاقی
(تاریخ دریافت28 :دی139۶ـ تاریخ پذیرش29 :اردیبهشت)1398

ابراهیم عبدی پورفرد :دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه قم
محمدتقی عباسی اندواری :دانشجوي دكتري حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساري

چکیده
ابراء كه به نظر فقهاي شیعه ،حقیقت آن اسقاط است نه تملی ؛ ي

عمل حقوقی محسوب میشهود

لیكن مشهور فقهاء آن را ايقاع میدانند .از قول بعضی فقهاء نقل شده كه ابراء عقد است به هر روي ماده
 289ق.م از نظريه مشهور فقهاء تبعیت نموده است .در فرآيند قرارداد ارفاقی ،بهه اعتبهاري صهرفنظهر
كردن بخشی از طلب و يا اعطاء مهلت به تاجر به نوعی ابراء شكل میگیرد .در قرارداد ارفهاقی از نهوع
اول در صورتی كه بستانكاران از بخشی از طلب خود ،صرفنظر نمايند ،اين چنین عمل حقوقی میتواند
ابراء مشروط محسوب شود ،هرچند اثر اسقاطی آن كامل نیست زيرا ابراء جزئی از طلب و مشهروط بهه
ايفاء تعهد ،يعنی پرداخت مابقی دين از سوي تاجر است .اما تعبیر ابراء در نوع دوم از قرارداد ارفاقی ،به
هیچ وجه صحیح نیست زيرا اوال موافقت با درخواست مهلت ،با حقیقت ابراء مطابقت نداشته ،و با شرايط
براي تبیین موضوع اين پژوهش ،چارهاي جز پرداختن به برخی از قواعد عمومی نهاد فقهی -حقهوقی
ابراء و همینین تأسیس حقوقی قرارداد ارفاقی نبوده ،به نحوي كه هم به مسايل مرتبط با موضوع ابهراءو نظريهه
ابراء در قرارداد ارفاقی به طور تطبیقی پرداخته شود؛ و هم اينكه از اهداف مدنظر تحقیهق كهه شهامل بررسهی
ضمان و مسئولیت تاجر پس از انعقاد قرارداد ارفاقی بوده غفلت نشود.
کلیدواژهها :ابراء ،ابراء مشروط ،اسقاط ،ضمان ،قرار داد ارفاقی.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نویسنده مسئول

>E- mail: <drabdipour@yahoo.com
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مقدمه
ابراء یکی از اعمال حقوقی مندرج در متون فقهی که قانون مدنی نیز به آن پرداخته است ،به
عنوان کتاب مستقلی تألیف نگردیده بلکه البهالی مباحث مربوط به قواعد و احکام عقود و
ایقاعات ،مورد بررسی قرار گرفته است .در قانون مدنی سه ماده قانونی به موضوع ابراء اختصاص
یافته ،ضمن اینکه در بعضی مواد دیگر از قانون مدنی ،ردپایی از مبحث ابراء را میتوان دید .نظر به
اینکه قرارداد ارفاقی ،راجع به صرفنظر کردن بخشی از طلب بستانکاران و یا اعطاء مهلت به تاجر
ورشکسته به منظور ادامه فعالیت تجاری ،به ابراء تعبیر گردیده بنابراین تبیین و پرداختن به ابعاد و
زوایای جایگاه نهاد فقهی -حقوقی ابراء با فرض ابراء در قرارداد ارفاقی و ضمان ناشی از آن،
ضروری به نظر رسید .چنانچه در قرارداد ارفاقی ،عرف اخالقی بر روابط بین تجار حاکم گردد،
میتواند مانعی از ورشکستگی تاجر شود .سؤال اصلی این تحقیق عبارت از این است؛ آیا نظریه
ابرائی در قرارداد ارفاقی همان ابرایی است که در فقه و حقوق ما مطرح میباشد و یا اینکه قرارداد
ارفاقی تفاوت بنیادی با نهاد فقهی– حقوقی ابراء دارد؟ سوال بعدی این خواهد بود که در اثر انعقاد
قرار داد ارفاقی ،آیا ذمه تاجر ورشکسته ساقط میشود و یا ضمان و مسئولیت همچنان متوجه تاجر
خواهد بود؟ و سوال فرعی عبارت است از اینکه ،چنانچه قرارداد ارفاقی ،فسخ یا ابطال شود و یا
تاجر مجدد ورشکسته شود ،باالخره تاجر مسئولیتی خواهد داشت یا خیر؟ توجه به مبانی بحث
حائز اهمیت خواهد بود .عمل حقوقی ابراء بر مبنای متون فقهی و نیز اصول حقوقی ما با یک اراده
دیگری خواهد داشت؛ با توجه به جهات یاد شده پرداختن به موضوع امری مبرهن بوده که این
پژوهش در صدد دستیابی به پاسخ سئواالت مذکور خواهد بود .در این تحقیق ،موضوعی با عنوان
نگاهی به نهاد فقهی -حقوقی ابراء و بررسی ضمان ابراء در قرارداد ارفاقی مورد بررسی و تحلیل
قرار میگیرد.
 .1ابراء
به منظور تبیین موضوع تحقیق ،اشاره به تعریف و ماهیت نهاد ابراء ضروری است لذا در این
بخش تعریف لغوی و اصطالحی ابراء بیان و نیز به ماهیت آن پرداخته میشود.
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ابراء در لغت به معنی بیزار کردن ،از بیماری رهانیدن ،درست کردن ،رهاکردن مطلق آمده و
در کل ابراء از دین بری کردن است (لغت نامه دهخدا .)235 :1325 ،در اصطالح فقهی ،تعریف
ا براء عبارت است از ساقط کردن حقی که انسان بر ذمه دیگری دارد (فرهنگ فقه مطابق مذهب
اهل بیت  .)212 :1382در اصطالح حقوقی مطابق تعریف ماده  289قانون مدنی« :ابراء عبارت از
این است که داین از حق خود به اختیار صرفنظر نماید ».بنابراین نکته بارز در تعریف ماده مذکور
از اصطالح ابراء ،این است که طلبکار با اختیار از حق خود صرفنظر مینماید.
موضوع حائز اهمیت در بحث ابراء این است که ماهیت ابراء چیست؟ آیا ابراء اسقاط است یا
تملیک؟ در میان فقهای شیعه معروف است که حقیقت ابراء ،اسقاط حق است نه تملیک .ابراء
ساقط کردن حقی است که انسان بر ذمه دیگری دارد( 1شهید ثانی 1425 ،ق ،ج )281 :8و بعضی
از فقهای امامیه ابراء را اسقاط محض دانستهاند 2محقق ثانی 1429 ،ج .)412 :5پس ابراء بر خالف
هبه که تملیکی است و نیز به قبول احتیاج دارد و سقوط دینی که هبه شده ،مترتب بر آن میباشد
اما ابراء اسقاط آنچه که در ذمه است ،میباشد (خمینی) ،بیتا ،ج )3 :99در این که ماهیت ابراء
عقد است یا ایقاع اختالف نظر وجود دارد؛ مشهور فقهای امامیه ابراء را ایقاع میدانند و قبول را در
ابراء شرط نمیدانند( 3نجفی ،1368 ،ج )163 :28؛ بحرانی ،1430 ،ج .)280 :22از این رو در بحث
شرط خیار ،هرچند به نظر فقها خیار شرط در عقود صحیح و ثابت است ،داخل در ایقاعات (،
ازجمله ابراء) نمیشودمحقق حلی1403 ،ق ،ج )278 :1- 2؛ (عالمه حلی) ،1431 ،ج)68 :2؛
فیالذمه ،فقها معتقدند اگر صلح بر ما فیالذمه باشد ،خیار شرط در آن داخل نمیشود ولی اگر
صلح معاوضهای باشد ،خیار شرط بر

آن داخل میشود (عالمه حلی ،1420،ج4.)293 :2

درنتیجه بر مبنای نظریه مشهور ،ابراء اسقاط ذمه و ایقاع است نه عقد هرچند برخی از فقهای
شیعه مانند «ابن زهره» و «ابن ادریس» ابراء را عقد میدانند ابن ادریس در کتاب سرائر شرط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1و لِأَنَّهُ اإلِبراء ،اسقاط ما فیالذمه
 .2لِأَنَّ اإلِبراءَ اسقاط محض
 . 3ال یشترط فی اإلبراء القبول علی األصحّ وفاقاً لألکثر بل مشهور.
 . 4من شرط صحته قبوله ،فال یصح حتی یقبل ،و ما لم یقب ل فالحقّ ثابت بحاله و هو الّذی نختاره و نقول به ،ألن فی ابرائـه مـن الحـق
الذی له علیه منّة.
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صحت ابراء را قبول دانسته و معتقد هستند تا زمانی که ابراء مورد قبول قرار نگیرد صحیح نیست و
حق ساقط نمی شود ،به دلیل اینکه ابراء دائن اگر مورد قبول قرار نگیرد موجب منت بر مدیون می-
شود( 1ابن ادریس حلی1430 ،ق ،ج )188 :3مفهوم نظریه اخیرعبارت از این است که در ابراء
قبول مدیون یعنی قبول ابراء شونده از ارکان ابراء است.
در مواد  1285و  1287قانون مدنی فرانسه بخش عقود و تعهدات ،ابراء را معادل اسقاط توافقی
دانسته ،از این رو قید اصطالح اسقاط توافقی ،داللت بر این دارد که قانون مدنی فرانسه ،ابراء را
عقد میداند و با وجود اینکه ابراء به سود متعهد بوده ولی رضایت و قبول او را الزم میداند
(نوری .)66 :1393 ،همچنین در ماده  115قانون تعهدات سوئیس در باب سقوط تعهدات ،ابراء
قراردادی وضع گردیده است (جواد واحدی.)38 :1378 ،
ماده  289قانون مدنی در این از نظریه مشهور فقهاء تبعیت نموده ،و ابراء را ایقاع میداند .بر
مبنای قانون مدنی ،بعضی از نویسندگان میگویند :ابراء یک عمل حقوقی رایگان است و نیازی به
اراده و قبول مدیون ندارد و با اراده داین به تنهایی تحقق میپذیرد و حتی با رد ابراء از جانب
مدیون ،لطمهای به اعتبار آن نمیزند (شهیدی .)68- 69 :1368 ،نظریه ایقاع بودن ابراء و اثر
اسقاطی آن صائب و صحیح به نظر میرسد لکن بخش اخیر نظریه نویسنده مذکور مبنی بر اینکه
حتی با رد ابراء از جانب مدیون لطمهای به اعتبار آن نمیزند ،زمانی مصداق خواهد داشت که
مدیون اصرار بر پرداخت دین و یا ایفاء تعهد نداشته باشد لذا در صورتی که مدیون بخواهد در

 .2 -2قرارداد ارفاقی
پس از تعریف و بیان ماهیت ابراء ،اشاره به تعریف و ماهیت قرارداد ارفاقی نیز الزم است؛
ضمن اینکه قرارداد ارفاقی مشتمل بر دو نوع بوده ،قرارداد ارفاقی نوع اول و قرارداد ارفاقی نوع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1البته در بحث دخول خیار شرط در عقد صلح اقوال سهگانه در فقه مطرح است که به لحاظ موضوع بحث این پژوهش که به ابراء
اختصاص دارد به آن پرداخته نمیشود و اجماالً اینکه مف هوم عدم دخول خیار شرط در صلح ،افاده ابراء نموده نه معاوضه ،چون در
صورت معاوضه بودن صلح ،ابراء مصداق ندارد .و این نظریه ،یعنی تفصیل بین صورت معاوضه و افاده فایده ابراء که نظریـه بعضـی
از فقهاء نظیر شیخ کرکی در جامع المقاصد است؛ شیخ انصاری آن را خالی از قرب ندانسته و آن را استوار نمـوده اسـت (انصـاری
(شیخ) ،1387 ،جلد.)260 :2
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دوم و تشخیص اینکه کدامیک از انواع قراردادهای مذکور با نهاد حقوقی ابراء تفاوت اساسی دارد
و چه نوع از قرارداد ارفاقی با نهاد ابراء در حقوق ایران قابل مقایسه است .ازجمله اهداف این
پژوهش بوده ،که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.
ارفاق در لغت به معنی مدارا کردن و تأخیر به پرداخت کننده است (فرهنگ فقه.)359 :1325 ،
قرارداد ارفاقی در اصطالح حقوقی ،قراردادی است میان بدهکار و بستانکاران که بهموجب آن،
مدیون تعهد به پرداخت مبالغی معین در سررسیدهای مشخص به طلبکاران خویش مینماید تا در
عوض ،مجدداً بتواند اختیار امور تجارتی خود را به دست آورد (صقری .)348 :1376 ،در این
توافق که قرارداد ارفاقی نام دارد ،طلبکاران موافقت میکنند از مقداری از طلب خود بگذرند و
میپذیرند که طلب آنها جزئاً یا کالً در زمانی معین و به طور معمول بهصورت اقساط پرداخت
شود (اسکینی.)128 :1384 ،
در بیان مفهوم قرارداد ارفاقی میتوان گفت که نظر ارفاقی در بین بوده ،یعنی قرارداد بین تاجر
ورشکسته و بستانکاران او منعقد میشود و بهموجب آن تاجر به ادامه کار خود مجاز شده تا در
مدت معینی تمام یا قسمتی از بدهیهای خود را بپردازد (قائم مقام فراهانی.)166 :1367 ،
از این رو قرارداد ارفاقی که اکثر طلبکاران با تاجر ورشکسته منعقد میکنند معتبر است
(صفایی ،1383 ،ج.)175 :2
در بیان منشا قرارداد ارفاقی میتوان گفت که منشاء اصلی چنین قراردادی ،عرف حاکم بر
انداخته و برای رعایت مصلحت تاجر ،سایه ور شکستگی هم تا مدتی از سر او کنار زده می شود تا
شاید در این مدت بتواند به اوضاع خود سامان ببخشد (انصاری و طاهری ،1384 ،ج.)2146 :3
 .1-2انواع قرارداد ارفاقی
قبل از بیان انواع قرارداد ارفاقی ،الزم به ذکر است که در مورد مسئولیت تاجر طبق ماده 418
قانون تجارت ایران ،حجر و منع مداخله تاجر در اموال خود از تاریخ صدور حکم ورشکستگی
شروع میشود .این موضوع ،یعنی ممنوع بودن مفلس از تصرف در اموال و مسئولیت وی در مقابل
طلبکاران ،به عنوان یک قاعده و در جهت حفظ مصلحت غرما ،در متون فقهی مورد بحث قرار
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گرفته است( 1نجفی،1394 ،ج  .)282 :25اما عنوان قرارداد ارفاقی در فقه مورد بحث قرار نگرفته،
چرا که تحت عنوان قرارداد ارفاقی از حقوق غربی وارد قانون تجارت ایران شده است .قرارداد
ارفاقی به اعتبار نوع مدارا ،رفق و حمایت طلبکاران با تاجر ورشکسته و ادامه فعالیت تجاری وی
در قبال ضمان و مسئولیتی که متوجهاش بوده؛ انواع مختلفی دارد:
 .1-1-2نوع اول قرارداد ارفاقی
بیشتر اوقات ،قرارداد ارفاقی متضمن ابراء بخشی از طلب ،از سوی بستانکاران است ،اینجاست
که اینان به وصول حصّهای قناعت میکنند و امکان دارد ابراء نسبت به اصل یا خسارت تأخیر تا
روز صدور حکم توقف ،جاری شود (صقری ،پیشین .)351 :در این فرض طلبکاران میتوانند با
تاجر ورشکسته قرار بگذارند و از ادامه تصفیه صرفنظرکنند ،با این شرط که با تخفیفی که برای
او قائل میشوند طلبهای آنها را پرداخت کند (اسکینی ،پیشین .)128 :با وجود این ،قصد
بستانکاران از ابراء بخشی از دین ،در واقع ایجاد تضمین برای گرفتن مابقی طلبی که دارند می-
باشد ،به همین دلیل آن قسمت از طلب را که صرفنظر میکنند ،در صورت عدم پرداخت دین،
همچنان بر ذمه مدیون باقی است زیرا ابراء جنبه تبرُعی نداشته است (سماواتی .)397 :1395 ،در
چنین قراردادی با وجود ابراء نسبت به بخشی از دین ،اوالً ذمه تاجر بر مابقی دین همچنان مشغول
بوده و تاجر ضامن و مسئول تأدیه آن میباشد ثانیاً چنانچه تاجر با ادامه فعالیت تجاری خود ،مابقی
این است که ابراء مشروط بوده و اثر اسقاطی تام و کامل ندارد.
 -2-1-2نوع دوم قرارداد ارفاقی
بهموجب نوع دوم از قرارداد ارفاقی ،طلبکارها یا اکثریت آنان ،موافقت میکنند که طلب خود
را بعداً دریافت کنند و ورشکسته متعهد میشود که آن را طبق قرار و ترتیبی که در قرارداد ارفاقی
معین شده ،بستانکاران پرداخت کند (حسنی ،)66 :1385 ،بدیهی است طبق ماده  491قانون تجارت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( .1فی منع التصرف) ،و ال خالف بین االصحاب فی أنه (یَمنعُ مِن التصرف) ابتداء فی المال الموجود حال الحجر ،سواء کانَ بعـوض
أو غیره ،بل و لو محاباۀ (احتیاطاً) یَحفظ المال (لِلغرما).
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ایران در صورتی که تاجر ،قرار تأدیه سهم طلبکاران را داده یعنی به تعهد خود عمل نموده باشد؛
مأموریت مدیر تصفیه نیز ختم میشود بنابراین در نوع دوم از قرارداد ارفاقی ،تاجر ورشکسته
متعهد و ضامن میشود تا با فعالیت تجاری ،نسبت به ایفاء دین اقدام بنماید .با توجه به مراتب
مذکور ،تفاوت نوع دوم قرارداد ارفاقی با نهاد ابراء ،بنیادین و امری مبرهن بوده که در ادامه تحقیق
به آن خواهیم پرداخت.
 .2-2ماهیت قرارداد ارفاقی
در بیان نوع اول قرارداد ارفاقی ،گفته شد این قرارداد متضمن ابراء بخشی از طلب از سوی
بستانکاران است چرا که طلبکاران به وصول حصهای قناعت میکنند .تعبیر صرفنظر کردن بخشی
از طلب به ابراء ،چنانچه از باب به کارگیری اصطالح ابراء در جریان انعقاد قرارداد ارفاقی باشد،
ایرادی بر آن وارد نخواهد بود اما ابراء بخشی از طلب در قرارداد ارفاقی ،برای این است که ذمه
تاجر نسبت به مابقی دین مشغول بوده و ضمان و مسئولیت متوجه تاجر ورشکسته خواهد بود
بنابراین چنانچه تاجر در ادامه فعالیت تجاری خود نسبت به پرداخت مابقی دین اقدام نماید آن
بخش از دین که از سوی بستانکاران صرف نظر شده مصداقی از ابراء مشروط بوده است ،به
عبارت بهتر ابراء جزئی از طلب ،مشروط به ایفا تعهد تاجر نسبت به باقی مانده طلب میباشد .اما در
مورد نوع دوم از قرارداد ارفاقی ،یعنی توافق ضمن مهلتخواهی تاجر ورشکسته ،با ماهیت ابراء
بدون دغدغه به فعالیت تجاری خود ادامه دهد و در واقع تاجر ورشکسته ضامن پرداخت دین به
طلبکاران است.
در خصوص ماهیت قرارداد ارفاقی ،بعضی از نویسندگان حقوق تجارت به تشابه قرارداد
ارفاقی با موضوع گزارش اصالحی در قانون آیین دادرسی مدنی ،قائل هستند و این وضع (گزارش
اصالحی) را به نوعی در قرارداد ارفاقی نیز قابل مشاهده دانستهاند و اما در ادامه با اشاره به تصمیم
صاحبان اکثریت سهام حاضر در مجمع عمومی مؤسس شرکت سهامی (تعیین تکلیف اکثریت
نسبت به اقلیت غایب و مخالف) و به همین ترتیب تصمیم اکثریت طلبکاران در انعقاد قرارداد
ارفاقی نسبت به اقلیت بلکه آن را بهصورت یک تأسیس حقوقی مستقل با سهولت بیشتر قابل
پذیرش میدانند (صقری ،پیشین .)354- 355 :این حقوقدانان همچنین در مورد ماهیت قرارداد
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ارفاقی ،به دو تئوری قرارداد ارفاقی .1 :عقد؛  .2حکم اشاره نموده و در مورد عقد بودن قرارداد
ارفاقی بیان کرده که« :حقوق راجع به مطالبات شخصی بستانکاران دَر هم ادغام شده و توافقهای
صورت گرفته به وسیله این سندیکا ،همه را متعهد میگرداند ،این نظریه برای قرارداد ارفاقی
اکثریت ،قابل قبول به نظر میرسد اما در مورد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه و دوستانه قابل تصور
نمیباشد( ».همان.)356 :
در بحث ماهیت قرارداد ارفاقی ،بعضی معتقدند قانون نخواسته نظریه اکثریت بستانکاران را بر
اقلیت تحمیل کند (فراهانی ،منبع پیشین ،)171 :به گفته بعضی دیگر ،قرارداد ارفاقی منعقده بین
تاجر ورشکسته و هیئت طلبکاران ،عقدی است که جنبه الزامآور بودن آن به خاطر توافق طرفین
است (سماواتی ،)410 :1395 ،به تعبیر عدهای دیگر این قرارداد طبق ماده  10قانون مدنی بین
طرفین دارای اعتبار قانونی است (افتخاری )245 :1379 ،نویسندگان حقوقی در مورد نظریه ابراء
در قرارداد ارفاقی میگویند؛ این ابرائی که ضمن قرارداد ارفاقی 1صورت میگیرد ،تابع مقررات
قانون مدنی نیست بلکه این ابراء در اوضاع و احوال خاص به توسط اکثریت مجمع بستانکاران
مقرر در ماده  480ق .ت بر اقلیت تحمیل میشود (جعفری لنگرودی )8 :1357 ،و برخی دیگر از
نویسندگان در مورد انعقاد قرارداد ارفاقی و ماهیت آن معتقدند؛ قانونگذار در مواردی که مصلحت
اجتماعی اقتضاء کند ،اصل نسبی بودن قرارداد را نقض مینماید (صفایی175 :1383 ،؛ پاشازاده،
 .)315 :1385با توجه به مراتب مذکور ،به نظر میرسد ماهیت قرارداد ارفاقی چیزی جز منشأ
منحصر به فردی که با طی فرآیند خاص و تحقق شرایط قانونگذار آن را معتبر میداند.
 .3-2خصوصیات قرارداد ارفاقی
انعقاد قرارداد ارفاقی مستلزم رعایت شرایطی بوده که شامل :درخواست قرارداد ارفاقی ،قبول
اکثریت ط لبکاران ،عدم محکومیت ورشکستگی به تقلب یا تقصیر و تصدیق دادگاه است لذا این
موارد ،شرایط و فرآیند تحقق قرارداد ارفاقی میباشند .اما مهمترین ویژگی در بحث قرارداد
ارفاقی عبارت است از جنبه التزام و تعهد تاجر ورشکسته در مقابل طلبکاران؛ زیرا بر حسب نظریه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. concordact
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ابراء در قرارداد ارفاقی ،مدیون از اصل دین و طلب بستانکاران بریالذمه نمیشود بلکه طلبکاران یا
از بخشی از طلب خود میگذرند و یا به او مهلت میدهند تا با فعالیت تجاری و تقویت بنیه مالی
خود ،بتواند در جهت پرداخت دین اقدام بنماید لذا میتوان گفت در مورد صرفنظر نمودن از
جزء طلب توسط طلبکاران ،ابراء مشروط محسوب میشود؛ به عبارت دیگر نظریه ابراء در حوزه
قرارداد ارفاقی جنبه تبرعی و یا اثر اسقاطی به معنی واقعی و سقوط تعهد بهصورت کامل صورت
نمیگیرد1.

-4-2آثار ابراء و قراردادهای ارفاقی
همانگونه که قبالً گفته شد ،مشهور فقهای امامیه ،ابراء را ایقاع و اسقاط میدانند نه تملیک،
قانون مدنی نیز در بحث ابراء از نظریه مشهور پیروی نموده و ابراء را ایقاع میداند؛ به دلیل اینکه
دائن از حق خود به اختیار صرفنظر میکند .بنابراین طبق بند  3ماده  264قانون مدنی اثر اصلی ابراء،
سقوط تعهد (مدیون) است ،یعنی همانند وفای به عهد ،طلب را از بین میبرد البته نباید آن را نوعی
پرداخت و یا در حکم آن پنداشت و نیز این سقوط ،بر حسب اراده طلبکار ممکن است ناظر به
تمام یا بخشی از طلب باشد (کاتوزیان .)513 :1383 ،اثر ابراء ،بری الذمه شدن مدیون از دینی
است که می باید به طلبکار پرداخت نماید و با عمل حقوقی ابراء از ناحیه دائن ،دین مدیون ساقط
می شود چرا که دائن با اراده یک طرفه از حق خود به اختیار صرف نظر نموده است لکن بر خالف
طل ب (نوع اول قرارداد ارفاقی) که مشروط به پرداخت بقیه دین است ،بهطورکلی جنبه اسقاط
ندارد و همچنان ضمان متوجه تاجر میباشد لذا پس از فراهم شدن شرایط و انعقاد قرارداد ارفاقی،
بار مسئولیت و تأدیه پرداخت دین و ضمان بر دوش تاجر ورشکسته خواهد بود زیرا تاجر متوقف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1بعضی از نویسندگان می گویند قرارداد ارفاقی یک عقد معاوضی است (سماواتی ،پیشـین .)407:بـه نظـر مـیرسـد تعبیـر قـرارداد
ارفاقی به عقد معاوضی (مانند عقد بیع یا اجاره) خالی از ایراد و اشکال نیست؛ به دلیل اینکه تاجر ورشکسته ،مدیون طلبکاران خـود
میباشد و چه بسا برابر م نشأ دین وی بر اثر معامالت معوض که با بعضی از طلبکاران داشته ،تعهد بر ذمه وی مستقر شده ،و متعاقـب
آن فیمابین اکثریت طلبکاران و تاجر ورشکسته قرارداد ارفاقی منعقد شده است .بنابراین عقدی که از مصادیق عقود معاوضی باشد،
در این فرآیند اتفاق نمیافتد .در نتیجه قرا رداد ارفاقی خصیصه معاوضی به معنی مصـطلح قواعـد عمـومی قراردادهـا را نـدارد بلکـه
تاجر ورشکسته فرصت پیدا میکند و ملتزم و ضامن میشود تا نسبت به ایفاء تعهد و مسئولیت خود اقدام نماید.
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می باید نسبت به اجرای شرایط قرارداد ارفاقی اقدام بنماید .بنابراین پرداختن به آثار قرارداد ارفاقی
حائز اهمیت است.
 .3اثر قرارداد نسبت به طلبکاران
 .1-3نسبت به طلبکاران
بهموجب صدر ماده  489قانون عبارت همین که قرارداد ارفاقی تصدیق شده ،نسبت به
طلبکارهایی که در اکثریت بودهاند یا در ظرف ده روز از تاریخ تصدیق آن را امضاء نمودهاند
قطعی خواهد بود و لکن نسبت به طلبکارانی که در شمار اکثریت نبوده و قرارداد را هم امضاء
نکردهاند ،می توانند سهم خود را موافق آنچه از دارایی تاجر به طلبکارها میرسد دریافت نماید؛
حال با توجه به قسمت اخیر ماده مذکور ،بعضی از نویسندگان معتقدند قانون نخواسته که نظر
اکثریت را بر اقلیت تحمل کند (قائم مقام فراهانی ،پیشین .)171 :این نظریه خالی از اشکال و ایراد
نیست ،یعنی اگرچه اقلیت از بستانکاران میتوانند سهم خود را دریافت نمایند اما نمیتوانند با
مخالفت خود ،اعتبار قبولی اکثریت طلبکاران را متزلزل بنمایند .مقنن به طور استثناء اصل نسبی
بودن قرارداد را در مورد قرارداد ارفاقی نقض نموده و درنتیجه در چهارچوب قانون ،قبولی
اکثریت بستانکاران بر اقلیت ،به نوعی تحمیل میشود چراکه اوالً تاجر را از حالت توقف خارج و
او را بدون رضایت اقلیت ،به زندگی عادی تجاری برمیگرداند؛ ثانیاً شرکت کنندگان قرارداد
 )160 :1392هرچند طرفین پایبند به قرارداد تنظیمی فیمابین خواهند بود؛ از این رو طبق ماده
 1949الیحه جدید قانون تجارت ،هیچ یک از بستانکاران دعوت شده به جلسه مجمع عمومی
بستانکاران ،در مورد دیون موضوع قرارداد و یا دیونی که از بابت سهم غرمایی دریافت کردهاند،
حق اقامه دعوی ،اقامه دعوی توقیف شده ،شروع و یا ادامه عملیات اجرایی را علیه تاجر متوقف
ندارند ،فلسفه آن می تواند رفع عدم دغدغه تاجر ورشکسته باشد تا با آرامش و طیب خاطر در امور
فعالیت تجاریاش متمرکز شود و بتواند مسئولیت خود را انجام دهد.
 -2-3اثر قرارداد نسبت به تاجر ورشکسته
قرارداد ارفاقی به تاجر این امکان را میدهد که بتواند اموالش را در اختیار بگیرد و به فعالیت
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تجاری اش ادامه دهد تا از عهده ضمان و مسئولیتی که در اثر تخفیف و یا اعطا مهلت توسط
طلبکاران نصیب وی شده برآید و نسبت به تأدیه سهام بستانکاران اقدام بنماید1؛ این موضوع (آثار
قرارداد ارفاقی و ضمان تاجر ورشکسته) در الیحه (قانون جدید) تجارت در کنار نحوۀ فعالیت
تجاری ،نحوۀ پرداخت دیون بستانکاران ،چگونگی ایفای تعهدات غیر نقدی ،مدت زمان اجرای
قرارداد که در دستور کار تاجر ورشکسته قرار میگیرد ،پیشبینی شده است .برابر ماده  105الیحه
مذکور ،به عالوه تاجر متوقف در حال اجرای قرارداد میباید در سربرگها و مطالبات خود عنوان
«در حال اجرای قرارداد ارفاقی پیشگیرانه» را درج نماید.
 .3-3اثر قرارداد نسبت به اشخاص ثالث
منظور از اشخاص ثالث ،ضامنهای ورشکسته و یا کسانی هستند که با او مسئولیت تضامنی
دارند؛ قانونگذار در مورد این اشخاص مقررات ویژهای پیشبینی نکرده است بنابراین این موضوع
تابع قواعد عام خواهد بود ،درنتیجه طلبکارانی که عالوه بر تاجر ورشکسته ،بدهکار دیگری دارند
میتوانند به او مراجعه کنند (اسکینی ،پیشین157- 158 :؛ مالک مواد  251و  422ق .ت :صقری،
پیشین.)368 :
با توجه به مراتب پیشگفته ،در اثر عمل حقوقی ابراء ،دین مدیون به وسیله ابراء اسقاط
میگردد ،یعنی ضمانی متوجه مدیون نیست اما در نظریه ابراء در قرارداد ارفاقی ،چنین اثری به
(مسئولیت) تاجر ورشکسته همچنان برقرار بوده و ابراء جنبه اسقاط ندارد .
 .4ضمان در قرارداد ارفاقی
در موضوع مربوط به قرارداد ارفاقی ،ناظر به صرفنظر کردن بخشی از طلب ،اصطالح ابراء
به شرط عوض خواهد بود لکن اثر اسقاطی ابراء ،هرچند به تمام و کامل صورت نمیگیرد زیرا
تاجر میباید نسبت به تادیه بقیه دین همچنان اقدام بنماید .پس شرط ابراءپرداخت مابقی دین
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1مطابق ماده  491ق .ت « :همین که حکم محکمه راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی قطعی شد ،مأموریت مدیر تصفیه خاتمـه یافتـه و
کلیه دفاتر و اسناد و نوشتجات قانون تجارت :همچنین دارایی ورشکسته را به استثنای آنچه که باید به طلبکارانی که قرارداد ارفاقی
را امضاء نکرده اند داده شود  ،به مشار الیه رد کرده و رسید میگیرد».
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توسط تاجر ورشکسته بوده که بر ذمه وی باقی است؛ از این رو رفع ضمان و مسئولیت پس از ایفاء
تعهد و پرداخت دین از سوی تاجر صورت میگیرد ،آنگاه اثر اسقاطی ابراء بخشی از طلب نیز
محقق خواهد شد .در واقع زمانی تعهد تاجر ورشکسته نسبت به ابراء جزء از دین ساقط میشود
که تاجر نسبت به پرداخت بقیه دین نیز اقدام نماید.
در نوع دوم از قرارداد ارفاقی ،طلبکاران با پذیرش مهلت خواهی ،به تاجر این امکان را
میدهند تا بتواند به فعالیت تجاری خود ادامه دهد ،حال آیا اعطاء مهلت به تاجر ورشکسته به
منظور فعالیت تجاری و پرداخت دین به بستانکاران ،ابراء محسوب میشود یا خیر؟ تحقیقاً در نوع
دوم از قرارداد ارفاقی ،بستانکاران از طلب خود ،اعم از جزئی یا کلی صرفنظر نمیکنند ،چراکه
اگر اکثریت طلبکاران نسبت به مطالبات خود از تاجر ورشکسته صرف نظر میکردند ،طلبی از
آنها در ذمه تاجر ورشکسته باقی نمیماند ،حال آنکه در قرارداد ارفاقی از نوع دوم ،بستانکاران از
طلب خود چشم پوشی نمیکنند بلکه طلبکاران حقی که از تاجر ورشکسته دارند قبول میکنند که
طلب آنها جزئاً یا کالً در زمانی معین و معموالً بهصورت اقساط پرداخت شود (ستوده تهرانی،
282 :1378؛ اسکینی ،پیشین128 :؛ صقری ،پیشین ،)366- 367 :تاجر ورشکسته نیز به نوبه خود
مراتب مذکور را متعهد میگردد (عرفانی)96 :1388 ،؛ به عبارت دیگر ضامن میشود .بنابراین ،در
فرآیند انعقاد قرارداد ارفاقی از نوع دوم اوالً هیچگونه بحثی مبنی بر اسقاط حق مطرح نیست؛ ثانیاً
تاجر ورشکسته در قامت متعهد ایستاده و در مقابل طلبکاران مسئولیت دارد و درنتیجه مَحملی مبنی
در واقع پس از انعقاد قرارداد ارفاقی ،تاجر ورشکسته متعهد میشود تا با از سرگیری فعالیت
تجاری ،بتواند از عهده مسئولیتی که متوجهاش بوده ،برآید .به عبارت صریح ،اکثریت طلبکاران با
تجزیه تعهد و ابراء بخشی از طلب خود در نوع اول و پذیرش مهلت در نوع دوم از قرارداد ارفاقی،
به تاجر ورشکسته این امکان را میدهند که وی بتواند در عوض به فعالیت تجاری خود ادامه دهد،
و نسبت به ضمان و مسئولیتی که دارد ،ایفاء دین نماید؛ بنابراین تاجر (مدیون) همچنان در موقعیت
متعهد ایستاده و ضمان متوجه او میباشد و متعهد به پرداخت مبالغی معین و یا جمیع مطالبات تا
سررسید معین به طلبکاران خویش است تا وقتی که بتواند با پرداخت بدهی ،از ضمان رهایی یابد.
اگر چه در جریان قرارداد ارفاقی ،در عین حال که حق مطالبه از طلبکاران ساقط میشود اما اصل
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دین (ضمان) باقی میماند (کاتوزیان ،پیشین )520 :و تاجر ورشکسته تعهد مینماید با رونق گرفتن
دوباره فعالیت تجاریاش ،مابقی و یا کلیه بدهی خود را به بستانکاران پرداخت نماید (ستوده
تهرانی ،پیشین.)283 :
پیرامون شخص یا اشخاص ضامن در قرارداد ارفاقی چنانچه قرارداد ارفاقی با ضامن بسته شود،
این قرارداد جنبه خصوصی (منحصر به افراد) بوده و تابع قواعد عام حقوق مدنی است .در واقع
مشمول قرارداد ارفاقی که تعریف و شرایط آن در قانون تجارت آمده است پس طلبکارانی که
عالوه بر تاجر ورشکسته ،بدهکار دیگری دارد میتواند به او مراجعه کند .شخص یا اشخاصی که
اجرای قرارداد ارفاقی را ضمانت نمودهاند ،فقط در حدود اجرای قرارداد ارفاقی ضامن هستند و
چنانچه تاجر تخلفی بکند ،مسئولیتی نخواهد داشت ولی اگر تاجر ورشکسته در اجرای قرارداد
اهمال کند یا مبادرت به تقلب و دسیسه کند ،مسئول این تخلفات خواهد بود (ستوده تهرانی،
پیشین )287 :و هرگاه ضامنها متعهد باشند وفق قسمت اخیر ماده  495ق .ت مسئولیت آنها
تضامنی است ( عبادی .)341 :1379 ،همچنین ،با توجه به مواد  251و  422ق .ت بستانکاران حق
مراجعه خود را به مسئوالن متضامن با ورشکسته ،حفظ مینمایند (صقری ،پیشین).
 .5آثار فسخ  ،ابطال یا عقیم ماندن قرارداد ارفاقی
در قرارداد ارفاقی ،ضمان و مسئولیت متوجه تاجر میباشد چنانچه طلبکاران از جزء از طلب
از قرارداد ارفاقی ،تاجر نسبت به پرداخت کلیه طلب بستانکاران ضامن است .در هر صورت
ضمانت و مسئولیت تاجر پس از پرداخت طلب بستانکاران به پایان میرسد اما سوالی که مطرح
است عبارت از اینکه چنانچه قرارداد ارفاقی ابطال یا فسخ شود و یا اینکه تاجر ورشکسته متعاقب
قرارداد ارفاقی مجددا ورشکسته شود ،آیا ضمان و مسئولیت همچنان متوجه تاجر خواهد بود که
در ادامه به هر یک از موارد مذکور خواهیم پرداخت.
 .1-5فسخ قرارداد ارفاقی
مطابق ماده  494ق .ت« :اگر تاجر ورشکسته شرایط قرارد ارفاقی را اجرا نکرد ،ممکن است
برای فسخ قرارداد مزبور بر علیه او اقامه دعوی نمود ».منظور از اصطالح شرایط قرارداد ارفاقی

] [ Downloaded from jlviews.ujsas.ac.ir on 2022-06-29

خود صرف نظر کنند ،تاجر نسبت یه پرداخت ما بقی طلب بستانکاران ضامن است و در نوع دوم

202

فصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی

دورۀ  ،24شمارۀ  ،87پاییز 1398

مندرج در ماده ،تعهدات و مسئولیتهایی است که بهموجب قرارداد ارفاقی یا طبق قانون برعهدۀ
تاجر ورشکسته قرار گرفته است (اسکینی ،پیشین .)159 :بنابراین ،پس از ورشکستگی تاجر و دینی
که به عهده وی بوده ،قرارداد ارفاقی منعقد و در اثر آن ضمان بر عهده تاجر ورشکسته بوده ،و
حتی با لحاظ نظریه ابراء ،ذمه ایشان مشغول بوده که میباید از عهده تعهدات و مسئولیت خود
برآید و در صور ت عدم اجرا شرایط قرارداد ارفاقی ،به حکم ماده یاد شده ،اقامه دعوی علیه تاجر
ورشکسته مبنی بر اعالم فسخ قرارداد ارفاقی میتواند در دستور کار طلبکاران قرارگیرد و این
دلیلی دیگر بر ضمان و مسئولیت تاجر ورشکسته بر اساس نظریه ابراء در قرارداد ارفاقی است.
 .2-5ابطال قرارداد ارفاقی
اگر محکمه حکم بطالن قرارداد ارفاقی را بدهد ضمانت ضامن یا ضامنها (در صورتی که
باشد) به خودی خود ملغی میشود و دارایی تاجر بین طلبکاران ارفاقی و اشخاصی که بعد از
قرارداد ارفاقی طلبکار شدهاند به غرما تقسیم میشود .1بنابراین اگر کیفیت ابراء در قرارداد ارفاقی
به منزله اسقاط باشد ،دیگر محملی بر ضمان و مسئولیت تاجر ورشکسته نیست زیرا در اثر تحقق
ابراء ،سقوط حق صورت گرفته و تعهد و ضمانی باقی نمیماند .اما در ما نحن فیه (پس از ابطال
قرارداد ارفاقی) ،طلبکاران در ردیف غرماء قرار میگیرند؛ درنتیجه در مورد نظریه ابراء در قرارداد
ارفاقی ،می توان گفت ضمان و مسئولیت تاجر نسبت به طلبکاران در جای خود باقی خواهد بود.

برابر ماده  503قانون تجارت « :هرگاه تاجری ورشکست و امرش منتهی به قرارداد ارفاقی
گردید و ثانیاً بدون اینکه قرارداد مزبور باطل یا فسخ شود ورشکست شد ،مقررات دو مادۀ قبل در
ورشکستگی ثانوی الزم االجرا است ».مالحظه میشود که در صورت حدوث ورشکستگی جدید،
اقالهای در این تأسیس حقوقی پیشبینی نشده است بلکه قرارداد ارفاقی عقیم میماند و نمیتوان
گفت که فسخ یا ابطال میگردد .در این حالت ،مانند ابطال و فسخ قرارداد عمل خواهد شد ،یعنی
طلبکاران جدید و قدیم همه متساویالحقوق بوده و به یک نسبت سهم میبرند (صقری ،پیشین:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1مواد  493و  501قانون تجارت
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 .)374بنابراین به لحاظ عقیم ماندن قرارداد ارفاقی ،تاجر ورشکسته تا ایفاء حق بستانکاران،
همچنان ضامن بوده و در مقابل طلبکاران مسئولیت دارد .در واقع چنانچه نظریه ابراء در قرارداد
ارفاقی به منزله سقوط تعهد بود ،دیگر احیاء و طرح مجدد دین تاجر ورشکسته که دچار
ورشکستگی جدید شده ،موضوعیتی ندارد اما مطابق نص ماده 503ق .ت مقررات دو ماده قبل،
یعنی مواد  501و  502ق .ت در ورشکستگی جدید الزم االجرا است .از این رو دارایی تاجر بین
طلبکاران ارفاقی و اشخاصی که بعد از قرارداد ارفاقی طلبکار شدهاند تقسیم میشود .البته الزم به
ذکر است موضوع طلبکار شدن اشخاص بعد از قرارداد ارفاقی ناظر به بحث این تحقیق نبوده و
لکن نکته اساسی در این پژوهش ،ضمان و مسئولیت تاجر ورشکسته در اثر انعقاد قرارداد ارفاقی
بوده که با وجود اخذ تخفیف و یا تحصیل مهلت ،ضمان و تعهد در عهده تاجر ورشکسته همچنان
مستقر بوده و چون موفق به اجرای شرایط قرارداد ارفاقی نشده ،بستانکاران از هر نوع همچنان در
ردیف غرماء باقی میمانند.
نتیجهگیری
ابراء در قانون مدنی به تبعیت از نظریه مشهور فقهای امامیه ایقاع است .به وسیله ابراء که با
اراده یک طرف صورت می گیرد ،در واقع ذمه مدیون ساقط شده و دیگر تعهد و ضمانی متوجه
مدیون و بدهکار نیست و با انعقاد قرارداد ارفاقی ،ذمه تاجر ورشکسته بری نمیشود و همچنان
قرارداد ارفاقی نوع اول ،بستانکاران از جزئی از طلب خود میگذرند ،به شرطی که تاجر با فعالیت
تجاری خود ،نسبت به مابقی دین خود اقدام نماید پس ابراء بخشی از دین ،مقید به شرط میباشد و
شرط مستقر در ابراء ،ایفاء تعهد و پرداخت باقیمانده دین است؛ در کل پس از پرداخت باقیمانده
دین و عمل به شرط ،ذمه تاجر بری میشود؛ درنتیجه ابراء بخشی از دین ،تحقق مییابد ،در غیر
این صورت ابراء جزئی از دین ،فاقد اثر خواهد بود.
اما در قرارد اد ارفاقی نوع دوم که اکثریت طلبکاران با درخواست مهلت تاجر ورشکسته
موافقت می کنند ،ضمان و تعهد متوجه تاجر بوده تا اینکه نسبت به پرداخت کلیه دین اقدام نماید
پس اوالً موضوع توافق طرفین ،ارفاق به تاجر بوده تا اینکه تاجر بتواند بدون دغدغه به فعالیت
تجاری خود اد امه دهد و نسبت به ایفاء تعهد و پرداخت طلب بستانکاران اقدام نماید؛ ثانیاً تعبیر
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پذیرش مهلت خواهی به ابراء ،با مبانی و شرایط حقیقت ابراء مطابقت ندارد لذا قبول درخواست
مهلت به مدیون با نهاد فقهی -حقوقی ابراء تفاوت بنیادین و اساسی دارد زیرا حقیقت عمل حقوقی
ابر اء ،ایقاع و اسقاط است ولی پس از انعقاد قرارداد ارفاقی ،تاجر ورشکسته ضامن میشود پس
توافق طرفین و موافقت اکثریت طلبکاران با در خواست مهلت تاجر ورشکسته به منظور پرداخت
دین که به ابراء تعبیر شود؛ صحیح نبوده در نوع دوم از قرارداد ارفاقی -نظریه ابراء -قابل قبول
نیست ،چراکه در این فرآیند ابرائی تحقق نمییابد.
همچنین در صورتی که تاجری قرارداد ارفاقی را اجرا نکند یا قرارداد فسخ شود و یا قرارداد
ارفاقی ابطال گردد و همچنین اگر تاجر در اثناء فعالیت تجاری خود به منظور پرداخت دین،
مجددا ورشکسته شود و در اثر آن (قرارداد ارفاقی عقیم بماند ،در تمام موارد یادشده شرایط به
قبل از قرارداد ارفاقی برمی گردد و تاجر در مقابل طلبکارانی که با وی قرارداد ارفاقی منعقد
نمودهاند و همچنین طلبکاران جدید ،ضامن خواهد بود.
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کتابنامه منابع و مآخذ


اسکینی ،ربیعا .)1384( .حقوق تجارت ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته .چاپ هشتم .تهران :سمت.



افتخاری ،جواد .)1379( .حقوق تجارت :ورشکستگی و تصفیه امور ورشکستگی .تهران :ققنوس.



انصاری ،مسعود ،طاهری ،محمدعلی .)1384( .دانشنامه حقوق خصوصی .جلد سوم .تهران :محراب فکر.



پاشازاده ،حسن .)1385( .آثار قرارداد نسبت به اشخاص ثالث در حقوق ایـران و انگلـیس .تبریـز :دانشـگاه
تبریز.



جعفری لنگرودی ،محمد جعفر .)1357( .دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت .جلد اول .تهران :راستاد.



حسنی ،حسن .)1385( .حقوق تجارت .چاپ پنجم .تهران :میزان.



خمینی (امام) ،سید روح ا(. ...بیتا) .ترجمه تحریر الوسیله .جلد سوم .قم :دفتر انتشارات اسالمی وابسـته بـه
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.



دهخدا ،علی اکبر .)1325( .لغت نامه دهخدا .حرف الف –  .2تهران.



ستوده تهرانی ،حسن .)1378( .حقوق تجارت .جلد چهارم .چاپ سوم .تهران :راستاد.



سماواتی ،حشمت ا .)1395( . ...اصول ورشکستگی .تهران :مجد.



شهیدی ،مهدی .)1368( .سقوط تعهدات .تهران :انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.



صفایی ،سید حسین .)1383( .قواعد عمومی قراردادها .جلد دوم .چاپ دوم .تهران :میزان.



صقری ،محمد .)1376 ( .حقوق بازرگانی «ورشکستگی» نظری و عملی .تهران :شرکت سهامی انتشار.



عرفانی ،محمود .)1388( .حقوق تجارت :ورشکستگی و تصفیه اموال .جلد چهارم .تهران :جنگل جاودانه.



فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت .)1382( .زیر نظر محمـود هاشـمی شـاهرودی .جلـد اول .قـم :مؤسسـه
دائره المعارف فقه اسالمی.



قانون تعهدات سوئیس_ در سقوط تعهدات .)1378( .جواد واحدی .تهران :میزان.



قانون مدنی فرانسه :بخش عقود وتعهدات .)1393( .مترجم :محمد علـی نـوری .چـاپ سـوم .تهـران :گـنج
دانش.



قائم مقام فراهانی ،محمد حسین .)1367( .حقوق تجارت ورشکستگی و تصفیه .تهران :انتشـارات دانشـگاه
تهران.



کاتوزیان ،ناصر .)1383( .اعمال حقـوقی :قـرارداد– ایقـاع .چـاپ نهـم .تهـران :شـرکت سـهامی انتشـار بـا
همکاری بهمن برنا.



عربی:

عبادی ،محمد علی .)1379( .حقوق تجارت .چاپ شانزدهم .تهران :گنج دانش.
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قاسم زاده ،سید مرتضی .)1392( .مختصر قراردادها و تعهدات .چاپ دهم .تهران :دادگستر.
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العاملی ،شمس الدین محمد بن مکی1430( .ق) .الدروس الشرعیه فی فقه االمامیه .جلـد دوم .چـاپ سـوم.
قم :مؤسسه نشر اسالمی.



العاملی الجبعی ،زین الدین بن علی العـاملی1414( .ق) .مسـالک االفهـام فـی شـرح شـرایع ا السـالم .جلـد
چهارم .بیروت :مؤسسه البالغ.



1425 ( . ------ق) .مســالک االفهــام الــی شــرح شــرائع االســالم .جلــد هشــتم .قــم :مؤسســه المعــارفاالسالمیه.



الکرکی ،علی بن الحسین1429( .ق) .جامع المقاصد فـی شـرح القواعـد .جلـد پـنجم .بیـروت :مؤسسـه آل
البیت علیهما السالم إلحیا التراث.



المطهر االسدی ،أبی منصور الحسن بن یوسف1431( .ق) .قواعد االحکام .جلد دوم .چـاپ دوم .قـم :نشـر
اسالمی.

 المطهر االسدی ،أبی منصور الحسن بن یوسف1420( .ق) .تحریر االحکام الشـرعیه علـی مـذهب االمامیـه.
جلد دوم .قم :مؤسسه امام صادق علیه السالم.


انصاری ،مرتضی .)1387( .مکاسب .جلد دوم .چاپ پنجم .قم :مؤسسه مطبوعات دینی.



بحرانی ،یوسف .)1340( .الحدائق الناظره فی احکام العتره الطاهره .جلد بیست و دوم .چاپ چهـارم .بیجـا:
داراالضواء.



جعفر بن الحسن ،ابوالقاسم نجم الدین1403( .ق) .شرایع االسالم فی مسـائل الحـالل و الحـرام .جلـد اول و
دوم .چاپ سوم .بیروت :مؤسسه وفا.



حلی ،ابی جعفر محمد بن منصور بن احمد1430( .ق) .کتـاب السـرائر .جلـد سـوم .چـاپ ششـم .قـم :نشـر
اسالمی.



تهران :دار الکتب االسالمیه .


 .)1368( . -----جــواهر الکــالم فــی شــرح شــرایع االســالم .جلــد بیســت و هشــتم .تهــران :دار الکتــباالسالمیه.
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نجفی ،محمد حسن .)1394( .جواهر الکالم فی شرح شـرایع االسـالم .جلـد بیسـت و پـنجم ،چـاپ ششـم.
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