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علیرضا عالیپناه



استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی (ره)
نرگس گلپایگانی :دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده
وقتی شرکتی در معرض تصفیه اموال قرار میگیرد ،شاید مهمترین بخش این تصفیه ،نحوه توزیع داراییی مییا
بستانکارا باشد .پیش از این هنگامی که شرکتی تجاری ورشکست میشد ،چنین تصور مییشید کیه هرکیه
زودتر به بدهکار برسد ،سهم بیشتری خواهد برد ،اما نبود سیستم توزییع داراییی ،مشیکت زییادی از جملیه:
مبهمبود سازوکار و ناعادالنهبود تقسیم اموال را به همراه داشت؛ از اینرو سالیا متمادی اسیت کیه اصی
تساوی بستانکارا به مفهوم پرداخت طلب آ ها بدو وثیقه به یک نسبت ،نقطه قو تصفیه داراییی بیدهکار
طلبکارا است .بهمرور زما و با افزایش استثنائا متعدد وارد به اص  ،کمکم این تصور ایجاد شده کیه اصی
تساوی ،بهنوعی کارایی خود را از دست داده است؛ بنابراین حقوقدانیا بیه سیوی ارائیه راهکارهیایی بیرای
کمرنگکرد جایگاه یا حذف اص تساوی سوق یافتند؛ هر چند توسط قانو گذار بهطور صیریح تعریفیی از
اص تساوی ارائه نشده و تنها آثار اص آ در برخی از مواد بروز یافته است .همچنین قوانین تجار بایید در
خدمت تسهی تجار و رونق سرمایهگذاری قرار گیرد؛ از اینرو مقاله حاضر با بررسی راهکارهای پیشنهادی
و تحلی قو و ضعف آ ها ،حفظ اص تساوی بستانکارا و تجویز برخی قراردادهیای مییا بسیتانکارا و
شرکت تجاری را درباره توزیع دارایی در زما تصفیه پیشنهاد میدهد.
کلید واژه ها :اص تساوی بستانکارا  ،تصفیه ،تقسیم اموال ورشکسته ،ورشکستگی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مقدمه
امر تصفیه در مفهوم دقیق به مجموعه عملیاتی گفته میشود که به نقدکردن دارایی و طلبهای
شرکت میانجامد .مدیران تصفیه مطالبات شرکت را وصول میکنند و داراییهای غیرنقدی آن را
بهصورت نقد درمیآورند .سـس

ا ملـد دارایـی شـرکتو دیـون را تمدیـه مـیکننـد و تعهـدات

شرکت و امور جاری را انجام میدهند .درواقع در اینجا عملیات تصفیه پایان مییابد و عمالً حیات
شرکت به اتمام میرسد (اسکینیو 3131و ج .)79 :4
ا قرن نو دهم در بسیاری ا نظامهای حقوقی ا جملـه انللـی و قـوانی مربـوب بـه ورشکسـتلی و
تصفیه اشخاص ورشکسته شکد گرفت .قانون ورشکستلی  3731انللی
طوالنیمدت کرک (Cork( 3است .ای کمیته را دولت انللی

تمسی

برآینـد مـااکرات و جلسـات
کـرد و فعالیـت آن بـا ریاسـت

سر کنث کرک ) (Sir Kenneth Corkآغا شد 2.وقتی شرکتی در بلران مالی قرار میگرفت و دارایـی
او تکاپوی پرداخت بدهیهایش را نمیدادو قبد ا آنکه رسماً وارد مرحله تصفیه شودو بستانکاران ا هـر
سوـ صرفنظر ا نوع طلبشانـ درصدد وصول حداکثری طلب خود ا اموال شرکت برمیآمدند.
اصد تساوی بستانکاران درواقع نوعی سا وکار تو یـع دارایـی شـخر ورشکسـته بـهصـورت
عادالنه میان طلبکاران است که با هدف برقراری نظام تصفیه جمعـیو تمـمی منـافع بسـتانکاران و
بدهکار ضم تقسیم دارایی بدهکارـ به صورت مسـاوی میـان بسـتانکاران بـدون و یقـه  -صـورت
مـیگیـرد .براســاد دیـدگاه و مشـی فــو و سـالهــای متمـادی ملـاکمو تمــامی دعـاویای را کــه
اصد تساوی بستانکاران مانند سایر اصول مشمول استثنائاتی شـد و بـهتـدری دامنـه اسـتثنائات
وارده بهقدری گسترش یافت که بسیاری 1را بر آن داشت پایان حیات اصد تساوی را اعالم کنند و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Report of the Review Committee on Insolvency Law and Practice.
 به سلسله جلسات بلث و بررسی در جهت اصالح قانون ورشکستلی در انلسـتان اطـال مـیشـود کـه بـه تصـویبقانون ورشکستلی  3731منجر شد.
 .2بهطورکلی انللستان قوانی متعدد و غنیای درباره اعسارو انلاللو ورشکستلی و تصفیه پایـهریـزی کـرده اسـت .بـه
همــی دلیــد قــوانی آن اللــوی اصــالح ســا وکار بســیاری ا کشــورهای در حــال توســعه در ایــ

مینــه اســت

(.)Chepkemoi too, 2015: 12
3. Skeel. Good,Mokal.
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دربردارنده پرداخت یا سود بیشتر به هرکدام ا بستانکاران بودو باطد اعالم میکردند.
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اصل تساوی بستانکاران در تصفیه شرکتهایتجاری ،در 813...

راهکارهایی را برای گریز ا اعمال اصد یا جایلری کردن آن پیشنهاد دهند.
در قوانی ایران نیز اگرچه ای اصد پایرفته شده و مواد  423و  437قانون تجـارت و نیـز مـاده
 27قانون تصفیه امور ورشکستلی مبی آن استو ولی تاکنون تعریـف جـامع و مـانعی ا آن ارائـه
نشده است .ای نقیصه در الیله مصوب قانون تجارت سال  3171نیز مشاهده میشود.

3

گرچه بهطورکلی نظام حقو تجارت ایران برگرفته ا نظام حقوقی فرانسه استو امـا رویکـرد
جدید قانونگاار و مشخصاً در لوایح تجارت  3134و  3171ماننـد بیشـتر نظـامهـای حقـوقی دنیـاو
متم ر ا هر دو نظام حقوقی بزرگ دنیا بوده استو اما با غلبه مالحظات مبتنـی بـر تللیـد اقتصـادی
حقو و حرکت بهسوی حقو عرفی که یکی ا نمایندگان مهم آن حقو انللی

استو با شتاب

بیشتری در جریان است (فرا نده مهرو  .)3 :3139به همی دلید ای امر اهمیت و ضـرورت بررسـی
حقو انللستان را در ای

مینه دوچندان میکند.

در ای باره بهطور خاص دو مقاله فارسی نلاشته شده اسـت :بررسـی اصـد تسـاوی طلبکـاران
ورشکسته (سلطان احمدی و چمـیو  )3172و مطالعـه تطبیقـی اصـد تسـاوی طلبکـاران (ایزانلـو و
میرشکاریو  )3171که به تبیی و تعریف اصد اختصـاص یافتـهانـدو امـا بـا توجـه بـه تلـوالت در
نظامهای حقوقی مختلف و گاهی تعدید رویکرد آن ها نسبت به ای اصدو مقالـه پـیش رو بـا بیـان
دیدگاههای نوی و بررسی راهکارهای پیشنهادی و تللید مزایا و معایب آنهاو ضم حفـ اصـد
تساویو تجویز برخی قراردادهای تو یع دارایی را میان شرکت تجاری و بسـتانکاران بـدون و یقـه
طلبکاران باشد توصیه میکند.
با عنایت به موضوع ای نوشتار که بـا پووهی اصـد تسـاوی بسـتانکاران را بـا ارجـاع بـه نظـام
حقوقی انللی

و استفاده علمی ا تجربیات و نوآوریهای آن نظام حقوقی در دسـتور کـار دادهو

مطالب در چهار بند پیاپی ارائه خواهند شد .در ابتدا «مفهوم و پیشینه اصد تساوی بستانکاران» بیـان
شده است .پ

ا آن «استثنائات اصد تساوی بستانکاران» موردمداقه قرار خواهد گرفته و درنهایت

«تبیی ناکارآمدی اصد تساوی بستانکاران و راهکارهای اصالح آن» صورت گرفته است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3ای قانون در سال  3173به تصویب مجل

شورای اسالمی رسید اما در شورای نلهبان تمیید نشد.
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 .8مفهوم و پیشینه اصل تساوی بستانکاران
در ای قسمت پ

ا بیان مفهوم و مختصری ا پیشینه اصد تساوی بستانکارانو مبانی حقـوقی

اصد بررسی میشود.
 .8-8مفهوم اصل تساوی بستانکاران
اصد تساوی بستانکاران برگرفته ا عبارت التی «پری پسو» به معنای قرارگرفت در یـ

رتبـه

است در لغتنامه حقو عملی انللستان 3ای اصطالح حق برابـر در پرداخـت 2معنـی شـده اسـت
یعنی همه طلبکاران بدون و یقه 1به نسبت طلبشـان ا امـوال بـدهکار ا موقعیـت برابـری بهـرهمنـد
خواهند شد.
به سخ دیلرو وقتی شرکت ورشکستهای در معرض تصفیه قرار میگیـردو مـدیر تصـفیه بایـد
دارایی ورشکسته را در راستای جلب رضایت و برقراری عدالت میـان بسـتانکاران بـدون و یقـه بـه
نسبت برابر تو یع کند (.(Hyzler, 2006: 13
برخی حقو دانان نیز اصد تساوی را ای گونه معنا کردهاند« :هـر طلبکـاری در جریـان تصـفیه
شرکت تا مانی که استلقا خود را برای رجلان نسبت به سایر طلبکاران به ا بـات نرسـاندو بـا سـایر
طلبکاران در ی

رتبه قـرار مـیگیـرد» ( .)Warren, Lawrence and pottow, 2014: 58بـه عبـارت

دقیقترو تمامی بستانکاران تلت مقرراتی یکنواختو درنهایـت بـه نسـبت ـابتی بـار عـدم مالئـت

 .4-8پیشینه اصل تساوی بستانکاران
اصد تساوی بستانکاران تاجر ورشکسته در میان مباحث ورشکستلی ا جمله اصولی است که
حموری کامالً مشهود دارد .برای نمونه طبق قوانی الواح دوا دهگانه رم باسـتانو در صـورتی کـه
دی متعدد بود و بدهکار به تعهدات خود عمد نمیکردو قاضی ا نظر مالی حکم مـیداد تـا دیـان
تمام دارایی او را تصرف کنند .همچنی همه دارایی وی به خریـداری کـه پیشـنهاددهنده بـاالتری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 .html/uk.practicallaw.paripassu. last seen at 2018/2/12.
2. Equal right in payment
3 .Unsecured creditors
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شخر ورشکسته را در پرداخت همه متلمد میشوند (سلطان احمدی و چمیو .)2 :31
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اصل تساوی بستانکاران در تصفیه شرکتهایتجاری ،در 812...

قیمت بود واگاار میشد .ای شخر درواقع برنده مزایده به شمار میآمد و متعهد میشد حصهای
به طلبکاران بسردا د و در ای پرداخت باید قاعده تساوی را رعایت میکرد (همانو .)1
شرکتهای تجاری معموالً پ

ا ورشکستلی تماید یادی به وصول مطالبات و بـدهیهـای

خود توسط طلبکارانی دارند که بهنوعی با آنها قرابت داشته یا بنا به صالحدید خـود منافعشـان را
بیشتر تممی میکردند ا ای رو با توجه به بیعدالتیهای صورتگرفته در ای جریـانو در حقـو
انللستان اصد تساوی در قوانی اولیه ورشکستلی جایلاه خود را یافت .به عبارت دیلر مـیتـوان
گفت اصد تساوی بستانکاران ا اصول سـنتی قـوانی ورشکسـتلی اسـت .در حقـو ایـران اصـد
تساوی هیچگاه بهصراحت تعریف نشده و چنانچه در ادامه بدان پرداخته خواهد شدو تنها آ ـار آن
در موادی ا قانون اساسیو قانون مدنی و قانون تجارت دیده میشود (.(Gratzer, 2008: 264
 .9-8تبیین مبانی حقوقی اصل تساوی بستانکاران
اصد تساوی طلبکارانو یکی ا جلوههای اجرای عدالت در نظامهای حقوقی استو اما پرسش
ای است که آیا باید میدان را برای طلبکاران با گااشت تا هرکه سـریعتـر عمـد کنـد بـه طلـبش
برسد یا باید به اصطالحو ار ش آ ادی مدیون را با ار ش تساوی پاسخ داد یعنـی طلبکـاران را در
سطلی قرارداد و میان آنها تساوی برقرار کرد .در ای رابطه قانون نمونه آنسیترال اشعار مـیدارد:
«سا وکار تصفیه جمعی در ارتباب با نقشو حقـو و نلـوه تصـفیه و اولویـتبنـدی طلبکـاران بایـد
در همی راستا کمیته بررسی قانون ورشکستلی انللستان کرک ( (Corkاظهار میدارد« :اصد
تساوی طلبکاران بهمثابه اصد تغییرناپایر و قانونیو امری است که در تمامی قوانی مربوب به تصفیه
للاظ خواهد شد و هیچ توافق و قراردادی خالف آن نافا نیست».
ا منظر فقه امامیهو پ

ا صدور حکم حجـرو امـوال مفلـ

2

متعلـق حـق همـه طلبکـاران قـرار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. World Bank Principles for Effective Creditor Rights and Insolvency Systems,
Revised draft Part C 2005 <http://www.worldbank.org/external/default/WDSC> last
seen at 2017/09/4.
2 . Insolvency Law and Practice: Report of the Review Committee (The Cork
Report) Cmnd 8558 (1982) para. 1220.
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میگیرد و حاکم نسبت به فروخت اموال و تقسیم حاصد فروش میان طلبکاران بـه نسـبت طلبشـان
اقدام میکند 3.یکی دیلر ا ادله فقها در تساوی حقو طلبکـاران جملـه مشـهور «یتسـاوی غرمـا
المیت مع عدم الوفا » است به ای معنا که اگر دارایی بدهکار متوفی برای پرداخت بدهیها کـافی
نباشدو طلبکاران با یکدیلر برابر خواهند بود (ایزانلو و میرشکاری )4 :3172بنـابرای بـا توجـه بـه
اینکه فلسـفه صـدور حکـم تفلـی و حمایـت ا حقـو طلبکـاران و جلـوگیری ا ورود ضـرر بـه
آنهاستو تقدم هر طلبکار بر طلبکار دیلرو به معنای ورود ضـرر بـه ایشـان و خـالف اصـد کلـی
تساوی بستانکاران است (احمدیو.)21:3173
در قانون اساسی اصول 1و  37و  21مثبت اصد برابری است .همچنی ا ماده  351قانون مـدنی
آنجا که میگوید« :هرگاه نهری مشترک مابی جماعتی باشد و در مقدار نصـیب هریـ

اخـتالف

پیش آید حکم به تساوی نصیب آنها میشود» بنابرای هرگاه در اصد نصیب چند نفـر نسـبت بـه
ی

حق اختالف نباشد و تنها درباره میزان سهم هری

تردید وجود داشته باشدو حکم به برابـری

و تساوی داده میشود (کاتو یانو  .)95 :3134همی امر در موردی که اصد طلب طلبکاران ابـت
شده باشدو اما در میزان حق آن ها تشکی

وجود داشته باشد نیز جـاری اسـت و اصـد بـر تسـاوی

استلقا آنهاست (همانو .)99
همچنی در قانون تجـارت نیـز فلسـفه بطـالن معـامالت موضـوع مـاده  421قـانون تجـارت در
راستای همی اصد است یرا ا مان توقف چون تاجر دیلر قادر به انجام تعهدات خـود نیسـتو
عملی که سبب ا بی رفت اموال مزبور یا موجب ترجیح بعمی ا بستانکاران به دیلران شودو نباید
انجــام گیــرد (ســتوده تهرانــیو  .)73 :3195مــاده  433قــانون تجــارت نیــز ا تــاریخ صــدور حکــم
ورشکستلی برای پیشگیری ا اعمال هر نوع تبعیض میان بستانکارانو تاجر را ا مداخله در تمـام
اموال خود منع میکند.
 .4استثنائات اصل تساوی
اصد تساوی طلبکاران نیز مانند سایر اصول استثنائاتی برمیدارد که در ای صـورت عـدهای ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

>1 . <http://khomeini.ir.fa.c78,last seen at 2018/12/28
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باید اموال خود را در اختیار همه بستانکاران بلاارد تا بهطور مساوی میان آنها تقسـیم شـود و هـر
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اصل تساوی بستانکاران در تصفیه شرکتهایتجاری ،در 812...

طلبکاران بر عدهای دیلر برتری و رجلـان مـییابنـد در ادامـه بـه بررسـی ایـ امـر مـیپـردا یم.
بدی منظور ابتدا مبانی استثنائات ای اصد و سس

مصـادیق آن در حقـو ایـران و انللسـتان بیـان

خواهد شد.
 .8-4مبانی استثنائات اصل تساوی بستانکاران
در قرن هجدهم حتیاالمکان تالش میشد که جلـوی تـرجیح و اولویـت طلبکـاران نسـبت بـه
یکدیلر گرفته شود و در اغلب موارد هرگونه رجلان و برتری بستانکار به دیلـری رفتـار متقلبانـه
ملسوب میشد و تمامی انتقالهای صورتگرفته ا ایـ طریـق در ملـاکم باطـد اعـالم مـیشـد.
درواقع مخالفـان اولویـت معتقـد بودنـد تـرجیح طلبکـار (بـا هـر انلیـزهای اعـم ا انسـاندوسـتانهو
دوراندیشانهو ا روی ح

وظیفهشناسی و یا متقلبانه) بهنوعی سبب دلسردشـدن سـایر بسـتانکاران

میشود و آنان را در تنلنا قرار میدهد .همی امـر نیـز سـبب کـاهش امنیـت و اطمینـان نسـبت بـه
مناسبات تجاری میشود بنابرای پایرفته نیست .ای روند ادامه داشت تا بهتدری تنها رحجانهای
ناعادالنه 3و خارج ا تعاریف قانونی غیرمجا اعالم شد (.)keay,2012:160
در نظام کام الو حقو ممتا یا استثنائات وارد بر اصد تساویو ریشه در قـانون شـرکتهـای
سهامی ( )3344انللستان 2و تصفیه شرکت با رجلان بسـتانکاران دارای و یقـه دارد (همـانو .)311
در نقد ای استثنائات بیان شده« :وقتی سخ ا قوانی ورشکستلی و تصفیه جمعی به میان میآیدو
بیشا حد دامنه استثئات وارد بر ای اصد عمالً چیزی برای طلبکاران بدون و یقـه و رحجـان بـاقی
نمیماند تا ای اصد بهطور خاص مجال برو پیدا کند» (.)Good, 1984: 53
برخی سیستمهای حقوقی مانند انللستانو اموال متعلِقِ طلب ممتا را خـارج ا دارایـی مـدیون
تلقی میکنند ( ) Good, 1997: 152و معتقدند ای قبید اموال ا ابتـدا وارد چرخـه تصـفیه جمعـی
نشده و در اختیار مدیر تصفیه قرار نلرفتهاند .در قیمتگااری آنها نیز مدیر تصفیه نقشی نداشته است.
نویسندگان مبنای اعمال استثنائات اصد را معیارهایی مانند مصللتهای قانونگاار در حمایت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . unfair preference
2 . Joint stock company
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ا بستانکاران ضعیف 3و تقدم مانی ) (Finch, 2009: 604عنوان کردهاند .در فقه اسالمی نیز حـق
تقدم در وصول طلبو بر مبنای مالکاتی ا جمله اقواییت و اسبقیت حـق اسـت( 2احمـدی ,امینـیو
.)25 :3173
عالوه بر استداللهای فو عدهای نیز توجیه کردهاند اصد تساوی طلبکاران آ ار متعددی دارد
و طلب ممتا تنها بر یکی ا آ ار آنو یعنی «هم مانی پرداخت» استثنا وارد کرده است بنابرای در
مواقع تردید نسبت به امکان ترجیح طلبکاران بر یکدیلر اصد مزبور حـاکم اسـت (ایزانلـوو :3172
 .)1بهعالوه هدف اصلی ا برقراری اصد تساوی میان طلبکارانو توجه به عدالت و انصاف 1اسـت
که خروج طلبکاران با طلب ممتا منافی آن نیست (کاتو یانو .)411 :3191
به نظر میرسد در حقو ایران علیرغم آنکه در قانون تجارت و امور ورشکستلی اسـتثنائات
متعددی به اصد تساوی وارد استو نمیتوان در هیچی

ا مواد چنی فلسفهای را برداشـت کـرد

یرا قانون تجارت اصد تساوی را تعریف نکرده و تنها در موادی آ ار آن را پیشبینی کرده است.
براساد نظر دیـوان عـالی کشـور در ر ی شـماره  37-1293دی « :3117چـون مـاده  53قـانون
تصفیه امور ورشکستلی در استفاده ا اموال متوقفو برای دیان ترتیبی خاص مقـرر داشـته کـه بـه
همان نلو باید خاتمه یابد و موافق مدلول همی ماده حق تقدم هر طبقه بر طبقه دیلر تصریح شـده
 ...کلیه دیانو بهجز کسانی که قانون صریلاً استثنا نمـودهو ا امـوال متوقـف حـق اسـتفاده دارنـد».
منظور دیوان عالی کشور ا جمله اخیرو استفاده طلبکاران ا ای حق بهطور عادی و بدون رجلـان
شعبه سوم دیوان عالی کشور بـه موجـب ر ی شـماره  712مـور  25خـرداد  3137ایـ چنـی
اظهارنظر کرده است« :دیان متوقف در استیفای طلب خود در عرض یکدیلر قرار دارند ملر
ممتا بودن بعمی مدلد شود».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3ای معیار براساد دیدگاههای مبتنی بر عدالت تصلیلی در جهت تو یع منافع و روت میان قشـر ضـعیفتـر شـکد
گرفته است.
 .2مانند مال مرهون.
 .1خروج طلبی که خصوصیت خاصی نسبت به سایر طلبها داردو متمم برقراری عدالت است نه موجب ایراد خدشه به آن.
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است ملر اینکه چنی حقی را قانون برای آنها مقرر کرده باشد (اسکینیو همـان .)232 :همچنـی
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اصل تساوی بستانکاران در تصفیه شرکتهایتجاری ،در 812...

 .4-4مصادیق استثنائات اصل تساوی بستانکاران
به طورکلی پ ی ش ا تصف ی هو همه بستانکاران می توانند با مق ی دکردن یا به و یقه گرفت اموال
بدهکار و وصول طلب خود را تمم ی کنند و خود را ا قرارگرفت در چنلال اصد تساو ی
رها سا ند .قانون گاار بنا بر مصللت و اصول کلی حقوقیو پرداخت برخی طلـب هـا را در
اولوی ت قرار داده است که در ادامه مصادی ق استثنائات اصـد تسـاو ی در ایـران و انللسـتان
بررسی می شود.
 .8-4-4مصادیق استثنائات اصل تساوی بستانکاران در حقوق ایران
در مقام تعریفو طلب مقدم طلبی است که به حکم قانونو پرداخت آن ا حیث مانی باید بـر
دیلر مطالبات مقدم باشد ) .(Turnwald, 2010: 20برای اساد قانونگـاار بـرای تقسـیم حاصـد
فروش اموال ورشکستهو طلبکاران را برحسب تقدم به سه دسته اصلی تقسیم کرده است :طلبکـاران
دارای و یقهو طلبکاران ممتا و طلبکاران عادی.
الف) طلبکاران دارای وثیقه
طلب دارای و یقه طلبی است که مالی برای اسـتلکام وصـول آن اختصـاص داده شـده اسـت.
تخصیر ی

نوع مال برای تممی وصول طلبو اغلب یا بر پایه توافق دائ و مدیون یا بهموجب

ر ی دادگاه صورت میگیرد که بار تری نمونه قرارداد ایجاد و یقه ره است (صفیانو .)5 :3195
نسبت به آن مال بر طلبکاران دیلر برترند .در ای صورت با توجه بـه اینکـه رجلـان طلبکـاران بـا
و یقه استثنایی بر اصد تساوی حقو دیان استو بهجز طلبکارانی کـه حـق رهـ بـه مفهـوم قـانون
مدنی دارندو افراد دیلری که حقـو مشـابهی دارنـدو نمـیتواننـد ا حقـو رجلـان مطلقـی کـه
قانونگاار برای طلبکار مرته پیشبینی کرده است استفاده کنند (ایزانلو و میرشکاریو .)3 :3171
در کتاب تلریرالوسیله امام خمینی (ره) باب ورشکستلی آمده است « :حاکم بعد ا آنکه
حکم به حجر م فَ ل

کرد و ا تصرف او در اموالش جلوگیری نمودو آنلاه شروع می کند بـه

فروخت اموال و تقسیم بی طلبکاران به نسبت طلبشانو اما مستثنیات دی و همچنی اموالی که
نزد طلبکاران به ره گااشته را نمی فروشد یرا حق مرته به آن مـال مقـدم بـر حـق سـایر
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طلبکاران است .همان طور که در کتاب ره بیان شدو سایر طلبکـاران ا مـالی کـه در دسـت
مرته استو سهم نمی برند.

3

ب) طلبکاران ممتاز
طلب ممتا طلبی است که دارنده آن بهواسطه امتیا ی کـه قـانون مسـتقیماً بـه وی اعطـا کـرده
است برای وصول طلب بر دیلران رجلان مییابد (صفیانو همان.)93 :
درواقع میتوان گفت آنچه موجب تقدم طلب ممتا بر مطالبات دیلـر مـیشـودو خصوصـیتی
است که در نف

طلب وجود دارد .به عبارت دیلر امتیا ر ساً به طلب تعلق میگیرد و شخصـیت

طلبکار در ای خصوص مدخلیتی نـدارد .بـهطـورکلی آنچـه مسـتقیماً سـبب امتیـا واقـع مـیشـود
طبیعتطلب است .برای مثال آنچه در طبقات پن گانه (مواد  )221و قانون امور حسبی (ماده  )53و
اداره تصفیه امور ورشکستلیو در طبقات چهارگانه اول که مربوب بـه طلـب ممتـا اسـتو مبنـای
طبقهبندی قرار گرفته استو طلب است و نه طلبکار .دلید انتخاب چنی مالکی جز اینکه در درجه
نخست امتیا به ماهیت طلب تعلق میگیردو امر دیلری نمیتواند باشـد .بـه همـی سـبب در طبقـه
پنجم مواد صدرالاکر که ماهیت طلب مدخلیتی در موضوع ندارد ا «سـایر بسـتانکاران» نـام بـرده
شده است نه ا «سایر مطالبات» (همانو .)93

ای طلبکاران به چهار طبقه تقسیم شدهاند که هر طبقه بر طبقه دیلر حق تقدم دارد.
طبقه اول شامد سه گروه است:
الف :خدمه خانه تاجر برای مدت ی

سال حقو قبد ا توقف

ب :خدمتلزاران بنلاه ورشکسته برای مدت شش ماه حقو قبد ا توقف
ج :کارگرانی که رو انه یا هفتلی مزد میگیرند برای مدت سه ماه حقو قبد ا توقف.
طبقه دوم همه اشخاصی که مال آنها بهمثابه والیت یا قیمومیت تلت اداره ورشکسـته بـودهو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3امام خمینی (ره)و تلریرالوسیلهو باب ورشکستلیو مسئله 9و
>.>http:khomeini.ir.fc.78,last seen 2018/12/28
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پ) طلبکاران ممتاز موضوع ماده  86قانون اداره تصفیه

علیرضا عالیپناه و نرگس گلپایگانی

اصل تساوی بستانکاران در تصفیه شرکتهایتجاری ،در 881...

نسبت به میزانی که ورشکسته ا جهت والیت یا قیمومیت مدیون شده استو داخد در ای طبقهاند.
طبقه سوم؛ پزش
خانوادهاش ظرف ی

و داروفروش و اشخاصی که مطالبات آنها بـه مصـرف مـداوای مـدیون و
سال قبد ا توقف رسیده باشد.

طبقه چهارم که خود به دو گروه تقسیم میشود:
الف) مطابق ماده  3211قانون مدنی که براساد آن اگر نفقه ن به مان قبـد ا صـدور حکـم
ورشکستلی مربوب باشدو جز طلبهای ممتا ورشکسته است و اگر به بعد ا آن مربوب باشد ن
جز غرما ملسوب میشود ملـر آنکـه اداره تصـفیه نفقـه وی را جـز هزینـههـای عائلـه مـدیون
پرداخت کرده باشد.
3

ب) ن بابت مهریهاش تا میزان  31هزار ریال به شرب آنکه ا دواج اقالً پن سال قبد ا توقف
واقع شده باشد .ما اد مهریه جز سایر دیون ملسوب میشود.

2

در برخی مواردو مجزاکردن گروهی ا بستانکاران بر ای مبناست که به عم حقو دانان اساسـاً
طلب آنها خارج ا دارایی بدهکار است و ای آن قسم ا بستانکاران را بستانکاران باو یقه یا حـق
ره مینامند .در باقی مواردو نلوه اولویتبندی میان بستانکاران بـیو یقـه و قرارگـرفت آنهـا در
صف پرداخت طلبو ملد بلث حقو دانان است .آن ها معتقدند هدف اصد تساوی بسـتانکارانو
تو یع عادالنه دارایی شرکت تجاری میان بسـتانکاران بـیو یقـه اسـت و گـاهی تـرجیح برخـی بـر
دیلری با حف آن مهم خللی به اصد وارد نخواهد کرد .به عبارت دیلـرو اصـد تسـاوی درصـدد
بنابرای صالحدید قانون گاار برای نید به چنی هدفی با استثنا یا مصـونکـردن برخـی بسـتانکاران
بیو یقه در تعارض با اصد نیست.
وقتی کارمند یا همسر ورشکسته در دریافت بدهی خـود در اولویـت قـرار مـیگیـردو ایـ امـر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3همانگونه که مالحظه میشود اعداد و ارقام پیشبینیشده در مواد قانونی در دنیای کنونی مللی ا اعـراب نـدارد و
مستلزم با نلری است.
 .2درباره ماده  47قانون حمایت ا خانواده که پرداخت نفقه وجه برای مدت ی

سـال را بـر پرداخـت تمـامی دیـون

مقدم دانسته شورای نلهبان ابرا داشته است« :مدت ماکور در ماده مزبور باید حسب مـورد باتوجـه بـه خصوصـیات و
شمن طرفو توسط قاضی تعیی گردد بنابرای ای ماده بهنلو فو اشکال شرعی دارد.
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کامالً منطبق با اصول عقلی بوده و تو یع عادالنـه و منصـفانه دارایـی بـدهکار درنهایـت بـه همـی
تقسیمبندی میرسد بنابرای با همی تفاسیر است که به عقیده برخی اصد تساوی بیش ا مدانتظار
مقدد است و هرگونه پرداخت خارج ا چارچوب آن مغایر با اصد تساوی نیست.
 .9-4مصادیق استثنائات اصل تساوی بستانکاران در حقوق انگلیس
در حقو انللستان نیز اصد تساوی بستانکاران با ملدودیتهایی مواجه است لـاا بسـتانکاران
دارای و یقه و حق رهنی در اولویت قرار دارند همچنی بعد ا پرداخت هزینههای ورشکسـتلی و
مدیر تصفیه سس

طلبکاران ممتا و نوبت به بستانکاران عـادی مـیرسـد کـه در ایـ مرحلـه اصـد

تساوی برو و مصدا مییابد.
 .8-9-4طلبکاران با وثیقه
بستانکارانی که قبد ا ورشکستلی و شروع عملیات تصفیه براساد حکم دادگاه یا بهصـورت
قراردادیو و یقهای برای وصول طلب خود ا بدهکار دریافت میکنندو در مان وصـول مطالبـات
نسبت به مال مورد و یقه بر سایر بستانکاران حق تقدم خواهند داشت 3و در صورتی که مـال مـورد
و یقه یا ره تکافوی پرداخـت طلـب بسـتانکار را ندهـدو بـرای بـاقی طلـب در صـف بسـتانکاران
بیو یقه قرار خواهند گرفت و مشمول اصد تساوی میشوند.
قاضی م

نـات ( )Macnaghtenدر پرونـده ) Illingworth v Houldsworth )1904درمـورد

به مال مورد و یقهو که اغلب اموال غیرمنقول ا قبید می استو پیدا میکند».

2

 .4-9-4طلبکاران ممتاز
کمیتـه کـرک ( )Corkدر یکـی ا گـزارشهـای خــود دربـاره تو یـع دارایــی براسـاد اصــد
تساوی بیان میدارد که «شمار طلبهای ممتا در هر مـورد آنقـدر یـاد اسـت کـه اجـرای اصـد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . Fix Charge Creditors
2. united kingdom supreme
court//http://www.bailii.org/uk/cases/UKSC/2013/52.html,Last Seen at 2018/12/29
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طلبکار با و یقه اظهار میدارد« :طلبکار با و یقهو طلبکاری است که حق تقدم و بیچونوچرا نسبت

اصل تساوی بستانکاران در تصفیه شرکتهایتجاری ،در 883...

علیرضا عالیپناه و نرگس گلپایگانی

تساوی نسبت به اموال شرکت تجاری ورشکسته بهندرت اتفـا مـیافتـد» (

Cork Report, ch33,

 .)para1462براساد تعریف ونسا فینچ «طلب ممتا  3طلب بیو یقهای است که با تجویز قانونگاار
بر سایر طلبهای بیو یقه در جریان تصفیه تقدم مییابد» (.)Vanessa Finch, 2009: 609

ا منظر لغوی فرهنگ حقوقی بل

( )Blackطلب ممتا را ای گونه تعریـف مـیکنـد« :حقـی

که براساد کیفیت ذاتی طلبو بـه طلبکـار اعطـا مـیشـود و پرداخـت طلـب او را مقـدم بـر سـایر
بستانکاران تجویز میکند».
در بخش ششم قانون ورشکستلی  3731انللستانو طلبهای ممتا پیشبینی شده است:
 .3طلبهای پیشبینیشده در قانون مالیاتهای مستقیم مانند مالیات بر ارثو مالیات بر درآمدو
مالیات بر سرمایه ابت شرکتهای تجاری
 .2مالیات بر ار شافزوده

2

1

 .1مالیات بر تولیدات نفتی و فلزات

4

 .4حقو عقبافتاده کارمندان.5
همچنی براسـاد مـواد  319و  354قـانون ورشکسـتلی  3731انلسـتانو طلبکـاران عـادی در
مقایسه با سهام داران در وصول مطالبات خود در اولویت قرار دارنـد .یعنـی اگـر چیـزی ا دارایـی
شرکت باقی بماند پ

ا طلبکاران سهامدارانو نسبت به سهام خود میتوانند مطالباتشان را وصول

کنند .با تصویب قانون شرکتهای تجاری 2119و طلب ممتا بدی نلو اصالح و تعدید شد:
 311یورو)
 .2حقو معو با نشستلان
 .1طلبهای ناشی ا مالیات بر تولیدات نفتی و فلزات.
گفتنی است در ای قانون شمار دارندگان طلب ممتا نسبت به قانون  3731کاهش یافته اسـت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 .preferentioal debt
)1. Insolvency Act 1986,175(2)(b
2. Ibid,article 386
3. Sch 6,para 6 and 7
4. Ibid,para 8
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سو با کاهش دامنه استثنائات به تقویت

اصد تساوی یاری رساندهاند و ا سوی دیلر با طراحی سا وکارهای احیای شرکتهای تجاری ا
حرکت آنها به سمت تصفیه ممانعت کردهاند.
 -1تبیی ضعفهای اصد تساوی و راهکارهای اصالح
در ای بخش  2مبلـث جداگانـه در جهـت تکمیـد و تلریـف ا اصـد و دیلـر راهکارهـای
جایلزی اصد تساوی مطرح خواهد شد .در مورد اول با فرضی بقا اصد تساوی دو فرض مطـرح
میشود و در قسمت دوم راههای عبور ا اصد و جایلزی های آن بررسی میشود.
در دهه  3731میالدی اصد تساوی ا دو منظر  .3تقسیم برابر دارایی بدهکار میان بستانکاران و
 .2ابطال تمامی قراردادهای پنهانی که متمم منافعی برای برخی ا بسـتانکاران باشـدو در دعـاوی
مطروح با قدرت اعمال میشد .درواقـع مـیتـوان آن دوره راو دوره شـکوفایی و گسـترش قـوانی
ورشکستلی و تصفیه نامید (.)Lee, 2008: 371
با ای حالو بعدها در بسیاری ا کشورها ا جمله :اسـترالیاو نیو لنـدو انللـی

و آمریکـا دامنـه

استثنائات واردشده به ای اصد چنان شدت گرفت که برخی حقو دانان (مخالفان اصـد) ا پایـان
حیات اصد تساوی خبر دادند (همان) .کمیته کرک در گزارش خود بیان مـیدارد« :اصـد تسـاوی
رو بهرو کارایی خود را دست میدهد و در عمد تو یع دارایی براساد ای اصد بهندرت اتفـا
میافتد» 3.ا دیدگاه کی و والتون« :ا اصد تساویو جز اسم آن چیزی باقی نمانده لاا بسـتانکاران
جایلزی بود» ( .)Keay and Walton, 2010: 94در مقابد موافقـان اصـد نیـز اسـتدالل مـیکننـد
برخی مواردی که در شمار استثنائات اصد تساوی بیان میشودو خارج ا موضوع است برای مثال
طلب بستانکاران ممتا و داخد در دارایی بدهکار نیست تا بـهمثابـه اسـثتنا بـر اصـد تسـاوی در نظـر
گرفته شود.
و در نهایتو حقو دانان طرفدار تعدید اصد تساوی نیز معتقدنـد کـه بـا بررسـی پرونـدههـای
مطرحشده به نظر میرسد ای اصد بیش ا ار ش واقعی خود تقدی

شده است .آنان معتقدند که

هرچند اصد تساوی در پی برقراری عدالت در تو یع اموال باقیمانده بدهکار بعد ا وصـول طلـب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. para 1396
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طلبکاران اولویت داردو لک استثنائات واردشده در اغلب سیستمهای حقوقی بهقـدری یـاد اسـت
که عمالً دارایی چشمگیری بـرای تقسـیم میـان بسـتانکاران بـدون و یقـه بـاقی نمـیمانـد بنـابرای
مفروضداشت اصد تساوی بهمثابه اصد بنیادی در سا وکار تصفیهو سـادهانلارانـه اسـت

Mokal,

) .)2001: 268لاا در سـالهـای اخیـرو دعـاوی برگرفتـه ا اصـد تسـاوی نیـز در ملـاکم کـاهش
چشملیری داشته و اشخاص ورشکسته یا بدهکار (حقـوقی و حقیقـی) اغلـب بـهدنبـال تـوافقی بـا
بستانکاران برای ادامه فعالیت خود هستند).(Lee Eng Beng, 2008: 268

نقطهضعف بعدی ا منظر حقو دانانو ابهام و واضحنبودن وایای اصد است در حالیکه یکی
ا خصــایر قــوانی تجــاری قابلی ـت پ ـیشبین ـی شــرایط و بــالطبع مهی ـاکردن ملیط ـی ام ـ بــرای
سرمایهگااران است .تعدد استثنائات وارد بر ای اصدو بستانکاران را دچار ابهامهای فراوانی نسبت
به اوضاعواحوال خود میکند و ای امر سبب میشـود آنـان ا تهیـه اقـدامات مقتمـی بـا بماننـد
( .)Mokal, 2001: 270مماف بر آنکه در حال حاضر ا آنجا که قوانی مبتنی بر اصد تسـاوی در
بیشتر نظام های حقوقیو قوانی امری بوده و توافقی یا قراردادهای خالف آن نافا نیستو لاا امکان
هیچگونه توافقی خالف جریان اصد وجود ندارد.
در پرونـده (British Eagle International Airline V Cie National Air (2008) France

شرکت ایلد در جریان عملیات تصفیه طی قـراردادی بـا ایرفـران

3

تصـمیم مـیگیـرد بـدهی ایـ

شرکت را پرداخت کندو اما قاضی پرونده استدالل مدیر تصفیه را مبنی بر اینکه اقدام شرکت ایلد
با اضافهکردن ای مطلب که اصد تساوی بستانکاران موافق نظم عمومی است و توافـق خـالف آن
اعتباری نداردو قرارداد منعقدشده میان دو ایرالی را باطد اعالم میکند.
در حقو ایران نیز ترتیب به همی منوال است و نظام اولویتبنـدی طلـبهـا در ورشکسـتلی
خاص است و اصد تساوی طلبکاران جز بهموجب قانون نقضشدنی نیست (ایزانلوو .)32:3137
 .8-9امکان گریز از اصل تساوی بستانکاران
تا اواسط قرن بیستم ا منظر مبانی نظریو اصد تساوی آنچنان در نظامهای حقو مهم بود که
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

<1 . >https://app.justis.com/.../british-eagle-international/ Last seen at 2018/12/29.
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به اعتقاد رابرت جکسون ( 3)Robert Jacksonقوانی ورشکستلی بدون اصد تساوی معنا و مفهوم
خود را ا دست میداد .با ای حال ا آنجا که قوانی مبتنی بر اصد تسـاوی قـوانی امـری هسـتندو
حقو دانان در پی یافت راهکارهایی برای دور دن و گریز ا اصد تساوی برآمدند .در ایـ

مینـه

راهکارهایی پیشنهاد دادهاند که نظریه فروشنده بلرانی و قراردادهای اجرایی اهم آنها هستند.
 .8-8-9نظریه فروشنده بحرانی
در رویه قمایی آمریکا و انللستان نظریهای منطبق با تئوری کارایی اقتصادی به نـام «فروشـنده
بلرانی» ( )Critical vendor doctrineتعریف شده است که براساد آنو ورشکسته با ادعای آنکه
خدمات ارائهشده ا سوی یکی ا طلبکاران برای ادامه حیات تجاری او ضروری اسـتو مـیتوانـد
طلب مزبور را پیش ا شروع عملیات تصفیه بهصورت کامد پرداخت کنـد 2.بـه عبـارت دیلـر در
ای قبید مواردو ورشکسته با ا بات اینکه پرداخت طلب ای قسـم ا بسـتانکاران راهکـاری حیـاتی
برای ادامه فعالیت و احیای شرکت ملسوب میشودو بستانکاران بدون و یقه را ا اصـد تسـاوی و
قرارگرفت در سا وکار تو یـع جمعـی معـاف مـیکنـد ( )Patric, Nicholson, 2006: 2بنـابرای
مجرای استفاده ا ای توافقات جـایی اسـت کـه بسـتانکاری بـه درخواسـت شـرکتی کـه در حـال
ورشکستلی است مقداری پول یا کاال میدهد تـا آن شـرکت را ا ورشکسـتلی و بـالطبع تصـفیه
قطعی نجات دهد.
بستانکارانو بستانکار با ای شرب حاضر به چنی ریسـکی مـیشـود کـه ا سـوی شـرکت بـدهکار
تممی یابد تا در صورت ورشکستلی شرکتو طلب او بیش ا سایر بستانکاران با و یقه پرداخـت
شود .نظر به اینکه چنی توافقی خالف اصد تساوی بستانکاران استو نفوذ آن باید در دادگاه تمیید
شود .درواقع ملکمه باید میان اجرای اصد و احتمال نجات شرکت تجاری یکی را انتخاب کند.
نکته مهم دیلری که در تصمیم دادگاه تم یر مستقیم داردو رضـایت سـایر بسـتانکاران شـرکت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Justice Robert Jackson: Robert Houghwout Jackson was an American attorney
and judge who served as an Associate Justice of the United States Supreme Court.
2. Chapter 11 of US company law.
See Fosdick v. Schall, 99 U.S. 235 (1878). Article 105 bankruptcy law.
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تجاری و اطمینان خاطر آنان به کوتـاهینکـردن و اجـرای عـدالت در پرداخـت بـدهی آنهاسـت.
چنانچه بستانکاران با چنی قراردادی موافقت کنندو احتمـال ر ی مثبـت دادگـاه بـه چنـی تـوافقی
افزایش مییابد .در پرونده

United States Trust Co. of New York v ANZ Banking Group

) Limited (1995قاضی پرونده اظهار داشت :در صورتی که چنی قراردادهایی بـا رضـایت کامـد
سایر بستانکاران و در شرایطی صورت گیرد که به حقو آنان لطمهای وارد نکندو هیچ تمـادی بـا
اصد تساوی بستانکاران و نظم عمومی نخواهد داشت.
همچنی در پرونده ( Re Kmar)2002قاضی پرونده اظهار داشت :برای تلقی شـرکت طلبکـار
تلت عنوان فروشنده بلرانی و اعطای مجو برای تصفیهحساب کامدو باید نفع سایر طلبکاران نیـز
ا بات شود در غیر ای صورت چنی پرداختی وجاهت قانونی ندارد و در تناقض بـا اصـد تسـاوی
طلبکاران است.
در سالهای اخیرو تماید به استفاده ا ای نظریه در میان شرکتهای طلبکـار و بـدهکار رو بـه
افزایش است و در موارد بسیاری قمات به آن حکم میدهند .برای مثال در پرونده

Keith Carter

 v Furniture Brands International Incقاضی پرونده حکم به پرداخـت شـانزده میلیـون دالر بـا
استناد به تئوری فروشنده بلرانی داد (.)ICTF, 2013: 44
امرو ه با اقبال نظامهای حقوقی نسبت احیای شرکتهای تجاری و همچنـی اهمیـت توافقـات
قراردادی طرفی و استناد به ای تئوری نیز رشد فزایندهای داشته است .ا ای رو به نظر میرسد ای
رو انه در جامعهو اشخاص بر مبنای معیار کارایی اقتصادی که در پی حداکثرسـا ی ـروت اسـتو
روابطشان را تنظیم میکنند .نکته مهم در اعمال معیار کـاراییو توافـق طـرفی اسـت .اصـوالً نقـش
حقو در ای میان تنها به حف و حمایت ا چنی توافقها و وضعیتهایی خالصه میشود و ایجاد
و شکددهی به ای اعمال تنها در دایره اختیار طرفی باقی مـیمانـد ( .)Zerbe Jr, 2001: 42نقـش
حقو نیز در ای باره صرفاً حمایتی است نه ایجابی اگرچه ایجاد شـرایط تلقـق و حصـول چنـی
توافقاتی ا وظایف ذاتی حقو است .همچنی بهصورت سنتی یکی ا ویوگیهای امـوالو امکـان
هرگونه تصرف در آن هاست (کاتو یانو  .)25 :3197ا ای جهت  -در حقو اموالو ویوگیهای
مالو امکان انتقالو استعمال و استثمار آن عنوان میشود لااست کـه تصـرفات اشـخاص در حقـو
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مالی آنها که با معیار کارایی صورت میگیرد و اصوالً مجـا و صـلیح اسـت و در ایـ موضـوع
مشکلی وجود ندارد).) Smith and Hamel, 2017:4
با تمام تفاسیر فو و ا آنجا که چنی قراردادهایی با فلسفه اصد تسـاوی بسـتانکاران مبنـی بـر
اجرای عدالت در تو یع دارایی (پ

ا اخا رضایت سایر بستانکاران) تعارضی نداردو شاید بتـوان

قراردادهایی ا ای قبید را راهکاری برای گریز اصد تساوی تلقی کرد.
 .4-8-9قراردادهای اجرایی
یکی ا راههای مطرحشده در حقو انللی

و آمریکا برای گریز ا اصد تسـاوی بسـتانکاران
3

قراردادهای اجرایی ( )Executive contract or essential supplierاست .به آن قسم ا قراردادها
که براساد آن طرفی باید تعهداتی را در مواعد معی انجام دهندو قراردادهای اجرایی می گوینـد
ا جمله:
 -1قرارداد اجاره
اجاره امالک که براساد آن موجر منافع مل
تملی

خود را در ا ای دریافت مالاالجاره به مستمجر

میکند.
اجاره اشیای منقول که براساد آنو مستمجر ملزم به پرداخت مالاالجاره در قبال تملـ

منـافع

شی در خالل مدت معی است.
درباره داراییهای فکری -قراردادهای لیسان  -2که براساد آن ها مال

دارایـی فکـریو در

ا ای دریافت رویالتی (حق امتیا ) تمام یا قسمتی ا حقو مادی ایـ دارایـی را بـرای مـدت مـان
معی به مجو گیرنده منتقد میکند ).)Eisenbach, 2006: 75
وقتی شخصی ورشکسـته مـیشـود موضـع او در قبـال قراردادهـای منعقدشـده پـیش ا تـاریخ
ورشکستلی به دو صورت استو یا میتواند قرارداد را تنفیا کند و به انجام تعهداتش ادامـه دهـدو
یا آن را رد کند .در ای صورت طرف قرارداد در شمار طلبکاران عادی میگیـرد و مشـمول اصـد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3قراردادهایی که حداقد مان اجرای تعهد یکی ا طرفی در آینده است.
2. .License.

] [ Downloaded from jlviews.ujsas.ac.ir on 2022-05-17

 -2قرارداد مجو های بهرهبرداری

علیرضا عالیپناه و نرگس گلپایگانی

اصل تساوی بستانکاران در تصفیه شرکتهایتجاری ،در 882...

تساوی بستانکاران خواهد شد 3.واضح است تصمیم در ای باره با مشورت طـرف قـرارداد حاصـد
میشود .برای مثال اگـر شـرکت «الـف» در قبـال انعقـاد قـراردادی در سررسـیدهای قـراردادی بـه
شرکت «ب» بدهکار باشد و قبد ا پرداخت بدهیهای خود ورشکست شودو شخر «الـف» میـان
رد یا قبولکردن و ادامهدادن قرارداد مخیر است .اگر شرکت «الف» قرارداد را فسخ (رد) کندو همه
مطالبات «ب» مطالبات بدون و یقه تلقی خواهد شد و مشمول اصد تسـاوی مـیشـود .در غیـر ایـ
صورت تمام تعهدات قراردادی طرفی بهصورت تام اجرا خواهد شد.
درواقع میتوان گفت قراردادهای اجرایی راهکاری برای نادیدهگرفت اصد تساوی اسـت کـه
در سیستم حقوقی برخی ا کشورها ا جمله انللستان پایرفتـه اسـت البتـه شـایان ذکـر مـیباشـد
تشخیر ماهیت قرارداد بهمثابه قرارداد اجرایی با دادگاه است .در سالهای اخیرو ملـاکم انللـی
سعی کردند در آرای خود به تفسیر و رویکردی همسو با رونق و تسهید روابط تجاری دست یابند
و حتیاالمکان به شرکتهای تجاری برای با سا ی و جلوگیری ا ورشکستلی کمـ

کننـد .در

پرونده ) Re sigma finance corp (2009درباره تصفیه طلبکاران با و یقهو قاضی ابرا داشـت« :در
تفسیر مواد قانونی باید بیشتر بـه تفسـیر برآمـده ا مفـاد قراردادهـا و منطبـق بـا روح تجـارت روی
آورد» .اگرچه امرو

ه بهویوه در ایاالتمتلده City of Stockton, California, 526 B.R. 35, 36

) (Bankr. E.D. CA. 2015و انللستان احکامی چند در تمیید چنی قراردادهایی صادر شده استو
با ای حال نمیتوان آن را راهکاری مطمئ برای دور دن اصد تساوی بستانکاران و قرارگرفت در
در نظام حقوقی ایران شاید بتوان «قراردادهای جاری» را مشابه قراردادهای اجرایی عنوان کرد.
منظــور ا قراردادهــای جــاریو قراردادهــایی اســت کــه تــاجر ورشکســته قبــد ا صــدور حکــم
ورشکستلی با اشخاص الث منعقد کرده است بهگونهای که استمرار دارد یـا در حـال اجراسـت
مانند قرارداد اجاره (اسکینیو .)351 :3131
در ای باره باید بی دو دسته قراردادهـای اذنـی و قراردادهـای عهـدی قائـد بـه تفکیـ

شـد.

قراردادهای اذنی با موضوع امور مالی بهملـض ورشکسـتلی منفسـخ مـیشـوندو امـا قراردادهـای
عهدی اگر ا موارد ماکور در مواد  421و  424قانون تجارت نباشـند قاعـدتاً معتبـر خواهنـد بـود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

>1 . <http/legaldictionary.ne/executory Contract/,Last seen at 2017/11/6.
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شد:

 .3در موردی که تاجرو مالی را به دیلری اجاره میدهد (تاجر موجر باشد)و ای اجـاره قاعـدتاً
تا پایان مدت اجاره به قوت خود باقی است و مستمجر باید مالاالجاره را در موعد بـه اداره تصـفیه
بسردا د .وقتی تاجر مالی را ا دیلری اجاره کند (تاجر مستمجر باشد)و در ای صورت نیز اجاره تـا
پایان مدت نافا است .ذید ماده  532قانون تجارت نیز موعد همی مطلب است یرا موافقت موجر
با فسخ را ضروری میداندو امـا دربـاره مـالاالجـاره بایـد بـی دو مـورد تمـایز قائـد شـد .چنانچـه
مالاالجاره عی معی باشدو موجر باید طبق قواعد دعوای استردادو مالاالجـاره را مقـدم بـر غرمـا
مسترد کند و اگر دی باشد باید ا بابت طلب خود وارد صفوف غرما شود .ماده هـم بـر ایـ امـر
تمکید کرده و فرض آن ناظر بر فرض غالب است که مالاالجاره دی است نه عی معی ب ابـرای
میتوان گفت حاصد ماده  532ای است که عقد اجاره دیلری به تاجر ورشکسته (تـاجر مسـتمجر
باشد)و با صدور حکم ورشکستلی صدمهای نمیبیند و به قوت خود بـاقی اسـت کـه ایـ امـر دو
فرض دارد:
 .3تصمیم اداره تصفیه بر اقاله اجاره
الف) موافقت موجر با اقاله :در ای صورت مدیر تصفیه میتواند با توجه بـه مصـالح بسـتانکار
اجاره را اقاله کند که در ای حالت موجر باید برای دریافت مطالبات وارد صف غرما شود.
ب) مخالفت موجر با اقاله :در ای صورتو چنانچه مـدیر تصـفیه تقاضـای اقالـه کنـد و مـوجر
 .2تصمیم اداره تصفیه بر ابقای اجاره :چنانچه مدیر تصفیه تصمیم بر ابقای اجاره داشـته باشـدو
ظاهراً باید مال االجاره را مقدم بر غرما به موجر بدهد (دادن تممینات کـافی یـا ابقـای تمـمینات
پیشی در صورت کفایت آنها حاکی ا ایـ امـر اسـت) .ایـ حکـم قطعـاً خـالف اصـد تسـاوی
بستانکاران و بسیار شبیه قراردادهای اجرایی است.
درباره مسئولیتهای قراردادی هم براساد مواد  519تا  517قـانون تجـارتو چنانچـه مـدیر یـا
اداره تصفیه به ادامه اجـرای قراردادهـای سـابق یـا ادامـه فعالیـت تـاجر تصـمیم بلیـرد و در نتیجـه
اجرانکردن یا سو اجرای ای قراردادهاو مسئولیتی ایجاد شود طرف قرارداد برای دریافت خسـارت
بر سایر غرما حق تقدم دارد (ایزانلوو .)3 :3137
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 .4-9راهکارهای جایگزین اصل تساوی بستانکاران
باید توجه داشت که در صورت حاف اصـد تسـاوی طلبکـارانو چـه راهکارهـای جـایلزینی
برای تصفیه طلبها میتوان پیشنهاد داد و در مقام مقایسه آیا ای راهکارها تـاب مقاومـت و حتـی
عبور ا برابر اصد را خواهند داشت .در ادامه راهکارهای جایلزی در سه قسم مطرح میشود:
 .3اولویتبخشی براساد تقدم مانی
 .2اولویتبخشی براساد عدالت تو یعی
 .1اولویتبخشی براساد مصللت.
 .8-4-9اولویتبخشی براساس تقدم زمانی طلبکاران
اولی راهکار جایلزی برای اصد تساوی را میتوان اولویتبندیکردن طلبها براساد مـان
ایجادشان دانست .بر ای اساد تاریخ پیدایش طلـبهـاو مبنـای تصـفیه اسـت .در ایـ شـیوهو تنهـا
طلب هایی در فهرست پرداخت قرار میگیرند که در مان ایجاد با اسناد کتبی و مسجد بت همراه
و افشا شده باشند .3به هر حال ای راهکارو راهکار جامعی نیست و دربرگیرنده عیوب یر است:
 .3در صورت حکومت ای روش تمـامی طـرفهـای قراردادهـا اقـدام بـه اخـا و ـایق عینـی
میکنند و همی امر سبب افزایش دامنه طلبکاران بـا و یقـه و بـهنـوعی کـمکـردن دارایـی
بدهکار برای طلبکاران بدون و یقه خواهد شد (.)Skeel.JR, 2107: 40
اشخاص الث با علم به اینکه بهوجودآمدن طلب جدیدو با نزول رتبـه در صـف طلبکـاران
آتی برابر استو ا انعقاد قراردادهای جدید امتناع میکنند .به عبارت دیلـرو ایـ راهکـار
به مثابه عاملی با دارنده ا معامالت و انعقاد قراردادهای جدید با شرکت هایی است کـه بـا
مشکالت مالی دستوپنجه نرم میکنند .ای موضوع کموبیش مدنظر حقو دانـان و سـایر
نویسندگان مقاالت حقوقی قرار گرفته است ).(Finch, 1997: 227
 .1تقسیمبندی طلبها براساد اولیتبندی مانی سبب خواهد شد طلبکاران همواره با اندیشه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3طلبهایی که براساد قراردادهای پنهانی ایجاد شده باشدو به سبب رعایت حقو سایر طلبکاران و جلوگیری ا هـر
نوع سو استفاده در ای تقسیمبندی جایلاهی ندارند.
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عقب نماندن در صف عزماو ملزم به اعمال نظارتی دقیقتر بر فعالیتهای بدهکار شوند کـه
ای امر موجبات بیاعتمادی و صرف هزینههای بیشتر را فراهم کند ).(lee, 2008: 377
 .4چنی تقسیمبندی سبب میشود حقو دینی در جایلاه حقو عینی قرار بلیرد یرا تقدم
بر مبنای مانو قاعده حد تزاحم میان حقو عینی و و ایق است نه حقو دینی.
 .4-4-9اولویتبخشی براساس مبانی عدالت توزیعی
عدالت تو یعی به تلقق باالتری درجه خوبی و رضایت برای جمیع افراد اطال میشود .یکی
ا راهحدهای پیشنهادشده در عدالت تو یعیو نشمتگرفته ا نظریه «برابری» 3آدامز 2اسـت .برخـی
معتقدند بهدلید برابری ذاتی انسـان هـاو عـدالت عبـارت اسـت ا برخـورد برابـر و یکسـان بـا تمـام
شهروندان به نلوی که هرگونه تفاوت و رفتار نابرابر میان افراد خالف عدالت به حساب مـیآیـد
(واعظیو .)53 :3133
درواقع اصد تساوی بستانکاران بر مبنای عدالت تو یعی و رفتار برابر نسبت به بستانکاران یعنی
برقراری عدالت در تو یع دارایی بدهکارو اما بهتا گی حقو دانان با توسد به شقو دیلـر مفهـوم
عدالت تو یعی مفاهیمی ا قبید :اولویتبخشی با تکیه بر عدالت تو یعی و بر مبنای اولویتبخشی
براساد میزان طلبو اولویتبخشی براساد مصرفکننده نهایی و اولویتبخشی براسـاد طبقـات
اجتماعیو راهکارهای جایلزی اصد تساوی را مطرح کرده اند که در ادامه ایـ مقالـه بـه بررسـی

الف) اولویتبخشی براساس طبقات اجتماعی
در برخی ا نظریههای ارائهشده در مینه عدالت تـو یعیو نیـا مـردم مـالک تقسـیم و تو یـع
بعمی مزایا و مواهب اجتماعی است .عنصر نیا را میتـوان اصـد و معیـاری مناسـب بـرای تو یـع
عادالنه (خیراتی) مانند :امنیت و رفاه اجتماعی و مراقبتهای بهداشتی و پزشکی به حساب آورد و
ای امور باید متناسب با نیا افراد جامعه تو یع شود (واعظیو .)423 :3133
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Equity Theory.
2 . John Stacey Adams.
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در برخی جوامعو تو یع درآمدها و روتهاو نیا و طبقه اجتماعی افراد به شمار میآیـد وو بـر
ای مبنا تقسیم صورت میگیرد] .در اقتصاد کمونیستیو «احتیاج» تنها معیار بـرای تو یـع نسـبت بـه
افراد شاغد در جامعه است .هرک

به اندا ه توان خود کار میکند و اجتماع به مقدار نیـا وی بـه

او درآمد میپردا د (صدرو  .)3 :3174درباره راهکارهای جایلزی اصد تساوی نیز اولویتبخشی
براساد نیا و طبقات اجتماعی ا سوی برخی ا حقو دانان مطرح شده استو اما به نظر مـیرسـد
میزان «احتیاج» نمیتواند مالکی واحد و قاعدهای کلی در اولویتبخشی به طلبکاران باشد تـا همـه
جوانب را دربرگیرد یرا:
 .3در واقع مالک ابتی برای ار شیابیکردن نیا طلبکاران براسـاد طبقـات اجتمـاعی آنهـا
وجود ندارد که حدود و غور مشخصی داشته باشد.
 .2اگر معیار اولویت طلبکاران تنها نیا آنها باشدو انلیزه افراد بـه کـار و رقابـت صـلیح در
مینه فعالیتهای اقتصادی ا بـی مـیرود و در پـی آن شـکوفایی اسـتعدادهاو خالقیـت و
ابتکار منتفی خواهد شد (مطهریو 3133و ج .)552 :21
 .1رابطه تکوینی عمد با نتیجه و ا ر آن و انتساب هر دو به عامد اقتما دارد کـه سـود و یـان
حاصد ا فعالیتی اقتصادی به انجامدهنده آن با گردد (احمدیو  )13 :3173و ای ربطی به
طبقه اجتماعی و نیا پیدا نخواهد کرد.
همچنی ضعفهای دیلری ا جمله صرف هزینه یاد برای بررسی شرایط ت

مینه قابدبررسی است .درمجموع میتوان گفت ضعفهای ای تئـوری بـهقـدری یـاد

است که هیچگاه مورد توجه و تممد جدی واقع نشده است). (Milman, 1991: 78
ب) اولویتبخشی براساس میزان طلب
دیلر راهکارو تقسیمبندی طلب براساد مقدار است .بر ایـ اسـاد حقـو دانـان معتقدنـد در
تقسیمبندی طلبکاران بدون و یقه ابتدا باید طلبهای کوچـ

تـر بـا هـدف حمایـت ا طلبکـاران

ضعیفتر پرداخت شود یرا قانون همواره باید در راستای رونق و تشویق بنلاههـا و شـرکتهـای
تجاری کوچ

و قدم برداشته و ا آنها حمایت کند ) .)Finch, 2002: 489در مقابد مخالفان ای

نظریه بیان میکنند مقدار طلب الزاماً به ضعیفبودن صاحب آن ارتباطی نـدارد و اتفاقـاً دارنـدگان
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و خطرهای جبرانناپایر قرار دارند.

پ) اولویتبخشی براساس مصرفکننده نهایی
راهکار دیلر تقس یم بند ی طلبکار ا ن بدون و ی قه براساد مصللت است .در ایـ نظریـ ه
م یان طلبکاران مصرف کنندهِ صـرف و طلبکـارا نِ تـاجر تفک یـ

صـورت مـی گ یـرد یعنـی

طلبکارانی که برا ی خری د کاال یا خدمات مصرفی وارد معامله شده اند و برا ی وصول طلبشان
در اولوی ت قرار می گ یرند .استدالل طرفداران 3ای نظری ه آن است که طلبکاران تجار ی در
معامالتشان «کسب سود را» مع یار اصلی قرار می دهنـد و در چنـ ی معـامالتی خـود را بـرا ی
خطرات تجار ی مه یا می کنند .در ای راه نیز معمو الً ا تداب یر متعدد ی ا جمله ب یمـه مـورد
معامله و ...بهره می برند .در مقابد و طلبکارا نِ مصرف کننده علی االصول ا انعقاد قراردادشان
اهداف تجار ی ندارند و برا ی رفع احت ی اجات یا بهره مند ی ا خدمات خاص وارد معامله یـا
قرارداد می شوند.
در برخی موارد حقو دانان عنوان میکنند بستانکاران معمولی بهصورت مستمر بـا بـدهکار در
حال معامله و قرارداد هستند مثد کارمندان ی

شرکت تجـاریو امـا بسـتانکاران تجـاری معمـوالً

براسـاد قـرارداد تجـاری کوتـاه مـدتی بـا بـدهکار یـا بنلـاه تجـاری در ارتبـابانـد ( Finch and

 .)Vanessa, 2009: 620در مقابد مخالفان استدالل میکنند ای روش نیـز ماننـد سـایر روشهـای
همچنی تقسیمبندی طلبکاران به تجاری و مصرفکننده چندان فایدهای ندارد چراکه اطـال
هرکدام ا ای عناوی نیا مند تصدیق عناصر یادی ا جمله :میـزان ریسـ

معـامالتو سـا وکار

بیمهو نلوه پرداخت م و میزان رقابت در مینه آن معامله و ...است که ار یابیکردن آنها مستلزم
صرف مانو هزینـه و معیارهـای دقیـق کمـی و کیفـی اسـت بنـابرای نمـیتـوان آن را جـایلزی
قابدرقابتی با اصد تساوی طلبکارها دانست.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . Milman
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نتیجهگیری
وقتی شخر ورشکسته میشودو با فقدان رژیم کارآمد تصفیهو چیزی جز دست خـالی مانـدن
بیشتر بستانکارانو تجزیه شرکت و خسران جمعی نخواهد ماند .همچنی نبود چنی سیسـتمی سـبب
میشود معامله کنندگان مدام در حال رصدکردن دقیق همه فعالیتهای طرفی معاملـه باشـند تـا در
صورت لزوم ا رقابت با سایر بستانکاران جا نمانند .با توجه به اینکه یکی ا اهداف قانون تجـارتو
تسهید تجارت و بسترسا ی مناسب برای افزایش سرمایهگااری استو ای روند سـبب افـزایش نـاامنی و
بهدنبال آن کاهش انلیزه معامالت و سرمایهگااری میشود بنـابرای پـیشبینـی سیسـتم تصـفیه جمعـی
مناسب را میتوان اولی قدم در راستای جلوگیری ا چالشهای فـو تلقـی کـردو امـا سـا وکار تصـفیه
جمعی نیز بهتنهایی راهلشا نیسـت یـرا بسـتانکاران مـدام در پـی یـافت راهـی بـرای کسـب اولویـت و
مصونیت ا قرارگرفت در صفوف غرما هستند.
اینجاست که اصد تساوی بستانکاران باید بهمثابـه سـتون اصـلی ایـ موضـوع بـه ایفـای نقـش
بسردا د تا طلبکاران مطمئ شوند که با توسد به تساوی در وصول مطالباتو سیستم در پـی نیـد بـه
منفعت جمعی است .درواقع میتوان گفت اصد تساوی طلبکاران سا وکاری برای افزایش عـدالت
و کارآمدی قوانی تصفیه و کنتـرل اقـدامات طلبکـاران در چـارچوبی قاعـدهمنـد اسـت .بـا ایـ حـالو
مخالفان اصد تساوی معتقدند که اگرچه ای اصد در راسـتای حمایـت ا بسـتانکاران وضـع شـده
استو به ناچار افزایش دامنه استثنائات سبب شده تعداد یادی ا بستانکاران ا شمول اصد خـارج
برای وصول مطالباتشان با میستاند.
به نظر میرسد ای بلثها بهنوعی بهدلید کمبود تبیی و توجیه منطقی و یا دقیق اصد تسـاوی
و جایلاه آن در سا وکار تصفیه شکد گرفته است .سیستم تصفیه جمعی سا وکاری ا همگسیخته
نیستو بلکـه مجموعـه آن بـا تمـامی اصـول و قواعـد خـود ا جملـه اصـد تسـاوی بایـد بـهنـوعی
طرحریزی و در قوانی پیشبینی شود که حتیاالمکان مانعی بر سر راه طلبکاران در تجزیه شرکت
ورشکسته باشد .امرو ه دغدغه کشورهای توسعهیافتهو جلوگیری ا فروپاشی شرکتها و کم

به

احیا و با سا ی آنها است .رویه قمایی نیز در بیشتر ای کشورها بدی سمت سو یافته است.
اگرچه راهکارهای جایلزینی که تاکنون بهجای اصد تسـاوی بسـتانکاران مطـرح شـده جـامع
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نیستندو شاید بتوان ای گونـه جمـعبنـدی کـرد کـه در وهلـه اول سیسـتم تصـفیه جمعـی و قـوانی
ورشکستلی حتیاالمکان باید با رعایت منافع جمعیو بستانکاران را به سوی احیای شـرکت سـو
دهد .در وهله دوم ا آنجا که فلسفه اصد تساوی بر مبنای حمایت ا بستانکاران و برقراری عدالت
و انصاف در تو یع دارایی میان غرماستو پیشبینی راهکارهایی که با توافق بستانکاران و شـرکت
تجاری در معرض تصفیه صورت بلیرد و موجد برقراری عدالت باشد (مانند قراردادهـایی کـه بـر
مبنای تئوری فروشنده بلرانیو قراردادهای اجرایی و با رضایت سایر بسـتانکاران منعقـد مـیشـود)
امری قابدتممد است که میتواند در راستای تقویت بنلاههـای تجـاری و جلـب اطمینـان و امنیـت
سرمایهگااران مؤ ر واقع شود.
راهحد کلی نه حاف اصد تساوی و نه تقدی

بیش ا حـد آن اسـتو بلکـه بـا ملـدودکردن

دامنه استثنائات پیشبینیشده در قانونو بدواً باید ا بیاعتبارشدن ای اصد جلوگیری کرد و در کنار
آن برخی توافقات میان بستانکاران و شرکت تجاری برای اولویت دادن در پرداخت برخی ا بدهیها را
(با رعایت شرایطی که قانونگاار پیشبینی میکند) تجویز کرد.
با توجه به اینکه قانونگاار ایران در موادی بدون آنکه تعریف خاصـی ا اصـد تسـاوی ارائـه
دهد تنها به آ ار آن توجه میکندو مقتمی است با ارائه تعریفی جـامع و مـانع بسـتر اصـالح اصـول
تصفیه شرکتهای تجاری و غنای رویه قمایی را فراهم کند.
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