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رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی از پرطرف دارترین رشته های 
دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب کرده است؛ دانشجویانی 
که پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه 

مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر مدار آن ها 
قرار دارد، در واقع، مجموعه ی کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی چنان که باید تغییر 

نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، امری انکارناپذیر 
دانشجویان  علمی  نیازهای  رفع  برای  ارزشمند  و  تدوین کتب غنی  به این ترتیب، ضرورت  است. 
رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی 
که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه 

و لحاظ ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
کتب  نشر  امر  در  پیشگام  مؤسسه ای  مقام  در  چتردانش،  آزاد  عالی  آموزش  مؤسسه ی 
آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته ی حقوق 
بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای 
آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد آن ها، تسهیل آموزش و  تولید  به  علمی دانشجویان، 
تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 

شایستگی های خود را در این حوزه ی علمی بیشازپیشبه منّصه ی ظهور برساند.
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مقدمه

امروزه روابط اقتصادی به اندازه ای توسعه یافته است که بدون توجه و اعمال مقررات حقوقی 
نظام های  باعث شده است که  امر  بعید می نماید. همین  بسیار  آنها  انجام گرفتن  امکان درست 
حقوقی توان خود را به کار گرفته و جهت تدوین قوانین راه گشا، که قانون تجارت و مباحث مربوط 
به ورشکستگی نیز از آن دست می باشد، اقدام نمایند. حقوق تجارت و به طور کلی هر آنچه که به 
تجار، معامالت تجارتی و قوانین این حوزه مرتبط می شود دنیای گسترده و محل کنکاشی دارد. 
در این میان به راستی ورشکستگی اگر مهمترین وادی نباشد در کنار موضوعی چون قراردادهای 
تجارتی جزء مهمترین ها است که عمده فعاالن عرصه تجارت را به صورت بالقوه تحت شمول قرار  
می دهد به نحوی که هر لغزشی  می تواند تاجر را به پذیرش اعمال مقررات این نهاد مجاب نماید. 
پس به جاست که علی رغم  ابتالی عملی نه چندان زیاد به آن در ایران، زوایای این نهاد به دقت 

مورد بررسی واقع شود.
پدیده ی ورشکستگی همزاد نهاد دین است، چرا که جهان عاری از دین، نسبتاً راکد است و 
علت آن نیز این است که بخش مهمی  از فعالیت های اقتصادی، تولیدی و صنعتی کوچک و بزرگ 
جهان با چرخ معامالت اعتباری  می چرخد )کاویانی، 1392: 12( که هرآن امکان عدم تأدیه و 
توقف از پرداخت آن وجود دارد که به تبع، زمینه ی سقوط در ورطه ی ورشکستگی و لزوم اعمال 
مقررات این نهاد حقوقی فراهم می گردد؛ به همین دلیل هنگامی که از مقوله ی ورشکستگی سخن 
مقام  )قائم  متبادر  می شود  به ذهن  تاجر  نامطلوب  و  نابسامان  وضعیت  بدواً  می آید،  میان   به 
فراهانی، 1367: 5( که قاعدتاً موقعیت مناسبی نخواهد بود و در صورت جامع بودن گزاره های 
آن، بعید به نظر می رسد که تجار تمایلی به ورود در آن داشته باشند. نهاد ورشکستگی علی رغم 
اینکه خود بخشی از قوانین گسترده ی حقوق تجارت است اما از درون آن موضوعات مهم و درخور 
توجهی قابل طرح است؛ ازجمله ماهیت توقف و چگونگی احراز آن، وضعیت معامالت تاجر متوقف 
از توقف، تصفیه دارایی و چندین مورد دیگر که هر کدام در جای خود قابل بحث  قبل و بعد 
خواهد بود. در کنار اینها آنچه بیشتر مورد نزاع و محل اختالف نظریه پردازان است ماهیت دیون 
پرداخت نشده  می باشد؛ که باعث شده است این اختالف به رویه قضایی و محاکم نیز سرایت کرده 

و موجب صدور آرای متفاوت با موضوع یکسان گردد.
عدم تأدیه دیون آثار زیان بار فراوانی در پی خواهد داشت که در این میان تحت  تأثیر واقع 
شدن وضعیت افراد واجب النفقه ی شخص حقیقی، متوقف شدن تولید کاال و خدمات در بنگاه ها،  
از بین رفتن امنیت کار و سرمایه )کاویانی، همان، 13( قابل اشاره است. فراهم آوردن زمینه های 
ورشکستگی و حتی وقوع آن از جمله آثار دیگر وقفه در پرداخت دیون است که مطرح  می شود؛ 
اما آنچه که در این مقال سعی شده است روشن گردد گوشه ای از این تأسیس حقوقی یعنی تأثیر 
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یا تحقق آن  تجار و شرکت های تجارتی در تمهید ورشکستگی  پرداخت  نشده ی  ماهیت دیون 
است، به عبارت دیگر با قبول این ادعا از جانب حقوق دانان که دیون تجارتی تجار، اعم از حقیقی 
یا حقوقی، می تواند باعث ورشکستگی گردد، سعی خواهیم کرد به موضوع اختالف، یعنی اثر دیون 
غیرتجارتی پرداخت نشده ی تاجر، در فراهم آوردن زمینه ی ورشکستگی یا عدم آن، بپردازیم؛ 
توقف در  اینکه  بر  مبنی  تجارت )883 الیحه جدید(  قانون  ماده 412  از مضمون  اختالفی که 
پرداخت دیون از جانب تجار و شرکت های تجارتی باعث حصول ورشکستگی است و عموم واژه ی 

وجوه، نشأت گرفته است.
الزم به ذکر است با توجه به عدم صراحت مقنن و مسکوت گذاردن نوع و ماهیت دیون موجب 
ورشکستگی که آیا صرفاً دیون تجارتی موجب ورشکستگی است یا هر نوع دینی  می تواند چنین 
اثری داشته باشد، اختالف نظرها در این زمینه از آغاز وجود داشته و علی رغم اینکه حقوق دانان 
در این زمینه تالش نموده اند که معیاری مناسب و قطعی به دست آورند اما هنوز راه حل متیقنی 
برای رفع آن ارائه نشده است. یادآور می شود که این موضوع به صورت مجزا و جزئی، تاکنون در 
تألیفات حقوقی آورده نشده و هر کس بنا بر سلیقه یا میزان آگاهی خود از موضوع به آن اشاراتی 
داشته است که نتایج آن نیز به دلیل عدم جامعیت طرح مطالب، قابل دفاع نخواهد بود؛ ازجمله 
اینکه برخی در کنار موضوعاتی چون نوع توقف، شرایط احراز آن، سوابق تاریخی نهاد ورشکستگی 
و شرایط اولیه برای صدور حکم ورشکستگی، که به صورت تطبیقی و نه منحصر به حقوق داخلی 
ورشکستگی  موجب  دیون  نبودن  یا  بودن  تجارتی  لزوم  به  مختصر  اشاراتی  است،  شده  انجام 
از آن پرداخته اند. )آذری، 1355و اسکینی، 1387و قائم مقام  اما هر کدام به قسمتی  داشته اند 

فراهانی، همان(
گروهی اعتقاد دارند تاجر را وقتی  می توان ورشکست دانست که بابت یک یا چند دین تجارتی 
متوقف شده باشد واال برای بدهی غیرتجارتی چون عدم پرداخت آنها موجب اخالل در امر تجارت 
نیست موجب ورشکستگی نخواهد بود ) اعظمی  زنگنه، 1346: 323( و برخی نیز بر همان نظر 
پیشین رفته و بر آن صحه گذاشته اند و البته در ادامه اظهار نموده اند که دیون غیرتجارتی مستلزم 
ورشکستگی نیست، مگر اینکه اختالل در امور تجارتی ایجاد نماید و رفع آن مقدور نباشد )کاتبی، 

.)295 :1372
در مقابل، تعدادی اعتقاد دارند که در اغلب کشورها و همچنین طبق رویه معمول در ایران 
چون دارایی مدنی و بازرگانی تاجر قابل تفکیک نیست، به محض آنکه تاجر یکی از دیون خود 
را نپردازد او را مشمول مقررات ورشکستگی  می دانند )ستوده تهرانی، 1389: 118( بدون اینکه 
یا  به صورت ضمنی  نیز  دیگرانی  و  باشد  تاجر محل جدل  از جانب  نشده  پرداخت  دین  ماهیت 



99مقدمه

صریح اعالم داشته اند که توقف از تأدیه دیون تجارتی مورد نظر ماده ی 412 قانون تجارت است 
و آورده اند که ورشکستگی تاجر... که موضوع فعالیت آن اقتصادی و... باشد در نتیجه عدم توانایی 
در تأدیه دیونی که بر عهده دارد حاصل  می شود )عرفانی، 1384: 46( و یا بدون توضیح خاصی 

گفته اند که وقفه باید در بدهی های تجارتی حاصل شده باشد )عبادی، 1370: 322(.
این ناهماهنگی در اندیشه، به اینجا ختم نشده و آراء محاکم را نیز در مواردی دچار اختالف 
نموده است، هرچند که عمده ی گرایش به سمت عدم تأثیر ماهیت دین در ورشکستگی است 
مانند رأی 13806/1377 شعبه ی 4 دیوان عالی کشور که آورده است: استدالل محکمه استیناف 
به اینکه پذیرفتن عرض حال اعسار از کسانی که شغل تجارتی دارند منع قانونی ندارد مخالف روح 
و فلسفه مواد مزبوره )412 قانون تجارت( است )عرفانی، 1388: 211(، اما در سمت مقابل هم 
تعدادی از محاکم به نوع دین توجه نشان داده اند از جمله  می توان به استدالل دیگری از شعبه ی 
4 دیوانعالی اشاره کرد که در رأی1823 آورده است: نظر به اینکه در این مورد دعوای اعسار راجع 
به هزینه دادرسی است و هزینه دادرسی دین محسوب نمی شود )همان: 216( در نهایت به رد 

استدالل دادگاه مادون نظر داده است.
عالوه بر این سؤال دیگری که قابل طرح و تأمل است این است که آیا سابقه ی دین نیز مطمح 
نظر است؛ به عبارت دیگر آیا در صورتی که دیون سابقه تجارتی بوده و به دلیل مرور زمان تجاری 
از این قید بری شده و ماهیت مدنی یابند کماکان می توان بر این اساس که منشاء و وصف تجارتی 
موجبات  دیون  از  دسته  آن  یا  داد  قرار  ورشکستگی  دادخواست  تقدیم  مبنای  را  آنها  داشته اند 
ورشکستگی را فراهم می آورند که در زمان تقدیم دادخواست ماهیت تجارتی داشته باشند و به 
عبارتی سابقه ی دیون که قبل از تقدیم دادخواست تجارتی بوده و اکنون این وصف را از دست 

داده اند، مؤثر در مقام نخواهد بود.
این تشتت در اندیشه حقوقدانان و تفارق در آراء محاکم، ما را بر آن داشت تا با بررسی قوانین 
فعلی و توجه به سیر تاریخی وضعیت تجار در صورت عدم پرداخت بدهی و نیز نگاهی به الیحه 
جدید قانون تجارت در مبحث ورشکستگی، تألیف حاضر را به موضوع پیش رو اختصاص دهیم. 
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فصل�اول:�کلیات
در این فصل چهار موضوع طرح خواهد شد. در مبحث اول معانی لغوی و اصطالحی مفاهیم 
دین، ماهیت دین و ورشکستگی آورده می شود. در مبحث دوم انواع دیون در چند تقسیم متفاوت 
ذکر می شود و معیارهای تمیز دین مدنی از تجارتی ارائه می گردد. در مبحث سوم به سابقه نهاد 
ورشکستگی در فقه و حقوق موضوعه می پردازیم و مبحث چهارم را به تمیز این نهاد از نهادهای 

مشابه، به صورت خاص اعسار و افالس، اختصاص می دهیم.

مبحث اول: مفاهیم
در این بخش واژه شناسی و معنای مفاهیمی را که در کتاب حاضر به آنها نیاز داشته و در 
واقع تکیه اصلی کار بر فهم درست و دقیق آنهاست، خواهیم آورد. این مفاهیم عبارتند از: مفهوم 
دین، مفهوم ماهیت دین و مفهوم ورشکستگی که هر کدام را از لحاظ لغوی و اصطالحی بررسی 

خواهیم نمود. 

گفتار اول: مفهوم دین
دین در لغت به معنای قرض، وام، وام مدت دار و حق دیگران است )انصاف پور، 1379، 464 
و معین، 1387، 481(. علی رغم اینکه دین در لغت مفهوم وسیع و محل اختالفی ندارد اما در 
اصطالح حقوقی هر کسی بنا به سلیقه یا دریافت خود از این واژه، دست به تعریف و تبیین معنای 
آن زده است. از جمله اینکه برخی در تعریفی کوتاه معتقدند دین، حق کلی مستقر بر ذمه مدیون 
است )شرفی، 1388، 21 و روشن، 1387، 23 و سلیمی بیاض، 1389، 86( که اسباب ایجاد آن 
می تواند ارادی مانند عقد، یا غیرارادی مانند اتالف باشد و حتی در مواردی ممکن است شخص 
نه به صورت ارادی و نه غیرارادی در ایجاد آن دخالت نداشته باشد؛ مانند نفقه اقارب که به حکم 
قانون بر شخص تحمیل می گردد. تعدادی بر این نظرند که دین، عهد و شاغل ذمه است به نحوی 
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که متعهٌدله صورت دادن آن را از متعهد می خواهد )کسی ملتزم به ایفای آن می گردد(، خواه پول 
باشد و خواه نه، که مافی الذمه نیز خوانده می شود )جعفری لنگرودی، 1386: 21 و 1388: 1970 
اباذری فومشی، 1392: 772 و امامی، 1374: 32( به نحوی که طرف  و یعقوبی، 1388: 89 و 
تکلیف یا صاحب حق می تواند الزام مدیون را به انجام یا ایفای آنچه که بر ذمه دارد بخواهد هر 
چند قابل فسخ یا مؤجل به شمار آید )کاتوزیان، 1389: 16 و 1385، 64 - 21 و 1389: 269(. 

در تعریف فقهی دین اینگونه ذکر شده که عبارت است از استحقاق مالی بر ذمه ی کسی؛ لذا 
موضوع دین ممکن است کلی درذمه یا عین خارجی باشد1 )جعفری لنگرودی، همان و موسوی 
خمینی، 1370: 626( یا در جای دیگری آورده اند که هرگاه ذمه ی فردی در مقابل دیگری نسبت 
به پرداخت مالی یا ادای حقی مشغول شد و شخص، مکلف و متعهد به ایفا و ادای آن باشد، دین 

بر عهده ی او ثابت شده است )بجنوردی، 1402ق: 186 و به نقل از حمیدی، 1383: 10(.
دو  وجود  تصور حداقل  آن  ایجاد  برای  و  است  رابطه ای حقوقی  دین  گفته شد،  آنچه  طبق 
شخص یعنی داین و مدیون الزم است ) کاتوزیان، 1385: 70(. این رابطه در طرف مثبت آن 
که داین قرار دارد طلب و حق و در طرف منفی که مدیون واقع شده است تعهد یا التزام خوانده 
می شود )کاتوزیان، 1389: 16 و پیشین: 72 و روشن، همان:201 و جعفری لنگرودی، 1388: 
2449(. با این توضیحات می توان گفت که دین، مفهومی است اعتباری )امامی، همان: 136( و 
فقهی- حقوقی که بر اساس آن شخصی به عنوان دائن، حق یا طلبی که امکان مطالبه ی آن برای 
وی فراهم است بر ذمه ی دیگری که مدیون نامیده می شود و مکلف به ادای دین است، دارد. به 
عبارت دیگر هرگاه برای شخصی حق مطالبه وجود داشته باشد برای شخصی دیگر الزاماً تعهد و 
تکلیف برقرار می شود؛ بدون توجه به این موضوع که منشاء ایجاد دین قهری بوده باشد یا ناشی 
از اراده ی شخص مدیون است. لذا می توان گفت یکی از عناصر اصلی دین، در کنار لزوم وجود دو 
طرف رابطه، اشتغال ذمه است چرا که بدون تحقق اشتغال، چیزی بر ذمه شخص مدیون مستقر 
نمی گردد. در این معنا، مفهوم دین در بردارنده ی سه وضعیت متفاوت، یعنی تعهد به پرداخت 
وجه، تعهد به انجام کار و تعهد به خودداری از انجام کار است )احمدی، 1388: 10( که در این 
کتاب صرفاً معنای اول آن که الزام به پرداخت مبلغی وجه نقد است مدنظر می باشد چرا که بنابر 
آنچه در فصل آتی خواهد آمد، قانون تجارت صرفاً همین معنا را تحت شمول دارد و تعهدات کلی 
از جمله الزام به انجام کار یا خودداری از انجام آن را در بر نمی گیرد ولو اینکه موضوع مستقیم 

۱-الزمبهتوضیحاستکهدین،اخصازتعهداست»البتهیکیازحقوقدانانتعهدودینرابهیکمفهومومنطبقباهممیداند
)صفایی،۱۵:۱۳8۲-۱4(«ودرتبیینمفهومدینعینخارجیبهمفهومحقوقیمدنظرنیست.چهبساایننویسندهدرمقامتعریف

تعهدبودهاستچراکهاشتغالذمهبهمفهومخاصآن،عینخارجیرادربرنمیگیردوصرفاًناظربرمالکلیووجهنقداست.
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چنان التزامی امری مالی باشد مانند تسلیم نوع خاصی از خودرو؛ این گفته از ماده ی 412 قانون 
تأدیه  از  توقف  نتیجه  در  تجارتي  یا شرکت  تاجر  »ورشکستگي  است:  داشته  اشعار  که  تجارت 
وجوهي که برعهده او است حاصل مي شود. حکم ورشکستگي تاجري را که حین الفوت درحال 

توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز مي توان صادر نمود«، قابل برداشت می باشد.

گفتار دوم: مفهوم ماهیت دین
علی رغم اینکه واژه ی دین در عمده ی تألیفات حقوقی و فقهی مورد توجه بوده  است، که این 
شاید بخاطر اهمیت این مفهوم است؛ چرا که منشاء عمده ی تعهدات حقوقی در کنار الزام به انجام 
یا منع از آن است، ماهیت دین به صورت یک ترکیب حقوقی مورد توجه و تبیین حقوق دانان قرار 

نگرفته است. 
واژه ی ماهیت به صورت مجزا به معنی چیستی، حقیقت و ذات  )معین، همان: 910( یا آنچه 
که مرتبط با طبیعت یک حق است می باشد. که در این معنا، ماهیت هر چیز حکایت تام و کامل 
از حقیقت همان چیز است و آن صورتی است که انسان برای هر موجود اعتباری یا خارجی ترسیم 
می کند به نحوی که با تصور آن مفهوم، کالبد عینی یا اعتباری که برای آن وجود دارد در ذهن 

مجسم می شود. )اباذری فومشی، 1392: 617(
نویسندگان حقوقی معتقد است که هر موضوع البشرط وجود و عدم، ماهیت است  از  یکی 
)جعفری لنگرودی، 1388: 3174( یعنی مفهوم موضوع، بدون توجه به وصف وجودی یا عدمی 
آن، خود، ماهیت و منطبق بر آن است؛ که بر اساس آن می توان اینگونه گفت که هر دینی بسته 
به موضوع و محتوای آن ماهیتی متفاوت می یابد، یعنی دینی که ناشی از یک عقد مؤجل باشد 
تجارتی  ماهیتی  دارای  باشد  تجارتی  قرارداد  یک  از  ناشی  که  دینی  و  است  مؤجل  آن  ماهیت 
است؛ درست همانند دیون مدنی که در مواردی چون شمول مرور زمان، ماهیت مدنی خود را 
از دست داده و تبدیل به یک دین طبیعی می شوند )کاتوزیان، 1385: 503(. در واقع ماهیت 
دین با تعریفی که از این دو واژه صورت گرفت یعنی درون مایه، محتوا و موضوع اشتغال ذمه؛ که 
در معنای عام دین، شامل موارد سه گانه ای می شود که ذکر شد و در معنای خاص خود الزام به 
پرداخت وجه را در برمی گیرد )احمدی، همان: 17( و سبب آن می تواند امور تجارتی یا مدنی و یا 
حتی جزایی باشد. لذا ماهیت دین، نه وصف عارضی دین، که قابل تغییر یا برداشتن از آن باشد، 
بلکه منطبق با دین است، به نحوی که انتفای ماهیت برابر با انتفای دین و نفی موضوع خواهد بود.
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گفتار سوم: مفهوم ورشکستگی
تعریف نهاد ورشکستگی، قدمتی به عمر مقررات قانون تجارت و حتی بیشتر از آن دارد، چرا که 
نهادهای فقهی مشابه آن نیز وجود دارد و مقررات آن به خصوص با افالس تا حدود زیادی مشابه 
است. لزوم تعریف این مفهوم ناشی از غفلت مقنن یا تسامح وی است چرا که در ماده 412 قانون 
تجارت که به مبحث ورشکستگی اختصاص دارد، آن را تعریف ننموده است1 و صرفاً به علت وقوع 

ورشکستگی که همان توقف از تأدیه می باشد اشاره شده است.
فرهنگ نویسان در  نیست چرا که  از هم  دور  و اصطالحی ورشکستگی چندان  لغوی  مفهوم 
تعریف آن، اینگونه نوشته اند که حالت تاجری است که بر اثر پیشامدی سرمایه خود را از دست 
داده )معین، همان: 1166( آنکه سرمایه اش را از دست داده و )انصاف پور، همان: 1247( یا از 
پرداخت بدهی های خود باز ایستاده )افتخاری، 1379: 19 و جعفری لنگرودی، 1388: 3762( 
شخصی ورشکسته است، حتی یکی از حقوق دانان معنای لغوی این واژه را اینگونه تعریف کرده 
است که به معنای درماندگی است و حالت بازرگانی می باشد که در تجارت زیان دیده و از پرداخت 

بدهی های خود عاجز مانده است )همان، 15(.
در اصطالح حقوقی آنگونه که مؤلفان حقوق تجارت نوشته اند، ورشکستگی حالت تاجری است 
که دارایی منفی او بر دارایی مثبتش فزونی یافته و از تأدیه دیون طلبکاران باز مانده )یعقوبی، 
همان: 223( یا آورده اند که حالت و کیفیتی است که بازرگانان )حقیقی( و شرکت های بازرگانی 
می کنند  پیدا  دادگاه  حکم  به موجب  خودشان،  کلی  بدهی  پرداخت  از  توقف  از  پس  )حقوقی( 
)راستین، 1351: 436(  که به نسبت تعریف قبلی، لزوم وجود حکم دادگاه آن را تکمیل می نماید.

است  شده  ایجاد  وقفه  دیونش  پرداخت  در  که  است  تاجری  حالت  که  گفته اند  نیز  برخی 
بیشتر  تعریف  این  به نظر می رسد  انصاری و طاهری، 1388: 2125( که  و  )اسکینی، همان:20 
با مفهوم توقف سازگاری دارند تا ورشکستگی؛ چرا که توقف به معنای ایجاد وقفه و درنگ در 
پرداخت بدهی های تاجر است و مرحله ای قبل از ورشکستگی است. به عبارت دیگر تاجر ابتدا 
دچار توقف می شود و بعد با مراجعه به دادگاه و صدور حکم تأسیسی ورشکستگی، برخالف توقف 
که اعالمی است، وضعیت ورشکستگی بر وی تحمیل می شود، چه آنکه یکی از حقوق دانان نیز 
با ورشکستگی است«  اداء دیون، مغایر  از  این موضوع اشاره داشته و گفته است که »توقف  به 
)صقری، 1376: 53( به این معنا که توقف لزوماً منجر به ورشکستگی نمی شود و این دو منطبق 

۱-مادهی4۱۲قانونتجارت:ورشکستگيتاجریاشرکتتجارتيدرنتیجهتوقفازتأدیهوجوهيکهبرعهدهاواستحاصلميشود.حکم
ورشکستگيتاجريراکهحینالفوتدرحالتوقفبوده،تایکسالبعدازمرگاونیزميتوانصادرنمود.
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بر هم نیستند؛ بلکه الزم است تاجر از ادای دیون خود متوقف شود، سپس با حکمی که از جانب 
محکمه صادر می شود ورشکسته گردد. با این توضیح، توقف الزمه و مقدمه ی ورشکستگی است.

با این اوصاف و توجه به دو نکته ی اساسی که اوالً ورشکستگی مختص تجار است و غیرتاجر 
تحت شمول مقررات آن قرار نمی گیرد و ثانیاً از پیش زمینه های اصلی ورشکستگی، توقف از تأدیه 
دیون است )شقاقی نژاد، 1372: 30( بهترین تعریف از ورشکستگی می تواند اینگونه باشد: حالتی 
است عارضی و تحمیلی بر تاجر، که به موجب آن عدم تعادل مستمر درآمد و هزینه بنگاه، که توقف 
تلقی می شود با صدور حکم از جانب دادگاه صالح تأیید و تثبیت می شود )کاویانی، همان:68(. این 
تعریف، هم نواقص تعاریف قبلی را مبنی بر اینکه صرف توقف، منطبق با ورشکستگی محسوب 
می شد، ندارد و هم مداخله وسیع و پرهزینه ی ناشی از ورشکستگی را که از جانب دادگاه ها انجام 
می شود و حتی در مواردی نیز ممکن است نتیجه بخش نباشد، توجیه می کند. به عالوه با وجود 
دفاتر تجاری، شاخص این تعریف با رجوع به محتویات دفاتر تاجر، به سرعت قابل اندازه گیری 

خواهد بود.

مبحث دوم: انواع دین
به صورت  سپس  و  دید  خواهیم  مختلف  انواع  در  را  دیون  تقسیم بندی  ابتدا  مبحث  این  در 
خاص به تمایز دین مدنی از دین تجارتی خواهیم پرداخت. دیون را می توان با معیارهای متفاوتی 
دسته بندی و متمایز نمود. دیون از لحاظ اجل، به حال  و مؤجل تقسیم می شوند )گفتار اول(؛ 
بر مبنای وثایق موجود به دیون با وثیقه و بدون وثیقه، قابل تفکیک هستند )گفتار دوم(؛ از این 
منظر که چه زمانی بر ذمه مستقر می شوند به منجز و معلق تقسیم شده )گفتار سوم( و بر این 
اساس که از امری تجارتی نشأت گرفته باشند یا خیر )که موضوع اصلی این مبحث نیز می باشد(، 
تحت عنوان دیون تجارتی و مدنی )غیر تجارتی( از یکدیگر متمایز می شوند )گفتار چهارم(. در 
فقه، این تقسیمات عموماً وجود نداشته یا در صورت وجود به دلیل عدم لزوم یا بدیهی بودن امر 
بدان نپرداخته اند اما در حقوق موضوعه وضعیت متفاوت است. معیارهای تمیز دیون را می توان 

به این شرح بررسی نمود.

گفتار اول: دین حال یا مؤجل
دیندراینتقسیم،بستهبهاینکهدارایاجلیاسررسیدباشد)برایتأدیهآنمدتیقرار
دادهباشند(وبهعبارتیزمانتأدیهآنفرارسیدهباشدیانه،بهدینحالودینمؤجل

تقسیممیشود.
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بند اول: دین حال
دین زمانی حال تلقی می شود که یا برای آن سررسید و اجل تعیین نشده باشد یا اگر تعیین 
شده است، این مدت منقضی شده باشد به نحوی که به دائن، حق مطالبه طلب را در همان لحظه 
می دهد )سلیمی بیاض، همان: 90(. در مواردی نیز ممکن است اجلی برای دین مشخص شده 
باشد اما قبل از فرارسیدن آن به حکم قانون، دین اجل خود را از دست داده و حال شود؛ مانند 
دیون مؤجل تاجری که در اثری ورشکستگی موظف به تأدیه فوری آنها می شود.1 این نکته نیز 
در مورد دین حال، اگرچه بنا بر روال، اصل بر حال بودن دیون است2، قابل ذکر است که جز در 
مواردی که قانون منع کرده است3 برای پرداخت هر دینی می توان مهلت داد، خواه دین اصلی 
ناشی از قرارداد باشد و خواه موضوع تعهد پرداخت پول باشد یا دادن مال به دیگری و یا حتی 

انجام دادن کاری که مدیون بر عهده گرفته است )کاتوزیان، همان: 143(4.

بند دوم: دین مؤجل
برخالف دین حال، زمان ادای دین مؤجل فوری نیست بلکه بین زمان اشتغال ذمه ی مدیون 
و زمان ادای دین فاصله وجود دارد. گاهی ماهیت منشاء ایجاد دین، تأجیل را اقتضاء دارد مانند 
ثمن یا مثمن در بیع سلف )روشن، همان: 204( و گاهی نیز طرفین چنین توافق نموده اند که 
مدیون برای ادای دین خود مهلت داشته باشد5؛ یعنی اگرچه منشاء ایجاد دین وجود دارد و اثر 
خود را بر جای می گذارد اما اجرای حق متعهٌدله و مطالبه ی طلب برای مدتی به تأخیر می افتد 

)کاتوزیان، 1393: 37(. 
درفقه نیز اصلی ترین تقسیمی که از دیون صورت گرفته است همین تقسیم به حال و مؤجل 
است. از جمله اینکه گفته شده دین یا حال است، که در این صورت برای داین حق مطالبه وجود 
دارد و یا مؤجل است که در این حالت برای داین امکان مطالبه میسر نیست )موسوی خمینی، 

۱-ماده4۲۱قانونتجارت:همینکهحکمورشکستگيصادرشدقروضمؤجلبارعایتتخفیفاتمقتضیهنسبتبهمدتبهقروض
حالمبدلميشود.

۲-مادهی4۹0قانونمدنی:مستاجرباید...ثالثاًمالاالجارهرادرمواعديکهبینطرفینمقرراستتأدیهکندودرصورتعدمتعیین
موعد،نقداًبایدبپردازد.

مادهی۳44قانونمدنی:اگردرعقدبیع،شرطیذکرنشدهیابرايتسلیممبیعیاقیمت،موعديمعیننگشتهشدبیع،قطعیوثمن،
حالمحسوباستمگراینکهبرحسبعرفوعادتمحلیاعرفوعادتتجارتدرمعامالتتجارتیوجودشرطیاموعديمعهودباشد.

۳-ماهی۲۶۹قانونتجارت:محاکمنميتواندبدونرضایتصاحببرات،برايتأدیهوجهبراتمهلتيبدهند.
4-مادهی۲۷۷قانونمدنی:متعهدنمیتواندمتعهٌدلهرامجبوربهقبولقسمتیازموضوعتعهدنمایدولیحاکممیتواندنظربهوضعیت

مدیون،مهلتعادلهیاقراراقساطدهد.
۵-مادهی۳4۱قانونمدنی:بیعممکناستمطلقباشدیامشروطونیزممکناستکهبرايتسلیمتمامیاقسمتیازمبیعیابراي

تأدیهيتمامیاقسمتیازثمن،اجلیقراردادهشود.
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همان: 626(.1 در برخی کتب فقهی نیز که مبحثی تحت عنوان کتاب دین به دیون اختصاص داده 
شده است، بدواً دین را به دو قسم مجزا یعنی قرض و دین عبد تقسیم نموده و سپس هر کدام 
را تعریف نموده و احکام آن را بیان کرده اند )شهید اول، 1389: 116-114( که چنین تقسیمی 
امروزه به دلیل الغای برده داری منسوخ بوده و صرفاً قسم اول آن پذیرفته می شود، آن هم به عنوان 

یکی از مصادیق دین، نه از انواع آن، چنانکه گفته اند. 

گفتار دوم: دین با وثیقه یا بدون وثیقه
در مواردی افراد بدون توجه به اینکه می توانند برای طلب خود تضمین تأدیه بگیرند، قرارداد 
منعقد می کنند. گاهی نیز برخی با پیش بینی امکان تخطی مدیون از ادای دین خویش، وی را 
مجاب می نمایند که داین را از وصول طلب مطمئن نمایند. از این منظر، دین، به دین با وثیقه و 

دین بدون وثیقه تفکیک می شود.

بند اول: دین با وثيقه
درمقابلدینفاقدوثیقه،دیونباوثیقهقراردارند.ایننوعازدیونعالوهبراینکهخود
قابلمطالبهاند،بهطلبکارایناجازهرانیزمیدهندکهدرصورتعدموصول،بارعایت
مقررات،طلبخودراازوثیقهیپرداخت،دریافتنمایند.بهاینصورتکهچنانچهوی
نتوانددرزمانمقرر،حقخودراازبدهکاراستیفاکند،آنراازمالگروگذاشتهشده

یاقیمتآناستیفامینماید.
ازبحث بلکهموضوعاًخارج اینمقالنمیگنجد، نهتنهادر انواعوثیقه، ذکروتشریح
توافقیصورت اینکه بدون مواردی در که اکتفامیشود نکته این ذکر به و نیزهست
مثال برای است. قانون بهحکم امر این بودکه وثیقهخواهد دارای افراد بگیرد،طلب
دراسنادتجارتیگردشاسنادباعثمیشودکهتمامافرادیکهبهنوعیبراتراصادر،
دریافت،منتقلویاقبولکردهاند،مسئولپرداختدینمندرجدرآنباشندبدوناینکه
بادارندهایکهبعدازچندینبارظهرنویسی،سندرادریافتکردهاست،توافقوتراضی

صورتگرفتهباشد.۲

بند دوم: دین بدون وثيقه
در هر موردی که داین به صورت ابتدایی صرفاً حق مطالبه طلب خود را داشته باشد و در صورت 

۱-الدیناماحالفللدائنمطالبتهوامامؤجلفلیسللدائنحقالمطالبه
۲-مادهی۲4۹قانونتجارت:براتدهندهکسيکهبراتراقبولکردهوظهرنویسهادرمقابلدارندهبراتمسئولیتتضامنيدارند.
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عدم وصول آن، حق مستقیم بر سایر اموال مدیون نداشته باشد، دین فاقد وثیقه خواهد بود. در 
این حالت طلبکار که درصدد دریافت حق خویش است تضمینی برای وصول مطالباتش  ندارد 
)شرفی، همان: 37( و با عدم تأدیه دین باید روال معمول اقامه دعوا را طی نماید که آن هم ممکن 

است منتهی به اعسار مدیون و در نهایت بالوصول ماندن طلب گردد.
این است که دین فاقد وثیقه است مگر  بنابر اصل عدم،  اولیه در دیون و تعهدات،  قاعده ی 
اینکه خالف آن بین طرفین توافق شود. این معنی از مواد 241 و 243 قانون مدنی قابل دریافت 
است. در ماده ی 241 قید شده است که »ممکن است در معامله، شرط شود که یکی از متعاملین 
براي آنچه که به واسطه معامله، مشغول الذمه می شود، رهن یا ضامن بدهد« و در ماده ی 243 
می خوانیم که »هرگاه در عقد، شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد، 
مشروطٌ له حق فسخ معامله را خواهد داشت«. این مواد به خوبی بیانگر این موضوع هستند که تا 
زمانی که توافق و تراضی صورت نگیرد، اصوالً دیون، فاقد وثیقه بوده و این طرفیِن عمل حقوقی 

هستند که می توانند این تضمین را برقرار نمایند.

گفتار سوم: دین منجز یا معلق
در این مبحث انواع دین بسته به زمانی که محقق شده؛ به متعهٌدله حق مطالبه می دهد و 
باعث اشتغال ذمه ی مدیون می گردد، آورده می شود. با توجه به اینکه دین به خودی خود، ایجاد 
نمی شود و لزوماً دارای منشاء است؛ لذا با توجه به زمان تحقق منشاء آن، دین نیز تحقق می یابد 

که عمده ی مصادیق آن، زیر مجموعه ی عقود و اسناد تجارتی است. 

بند اول: دین منجز
دین منجز دینی است که ایجاد آن به محض تحقق منشاء است و التزام مدیون موکول به هیچ 
امر دیگری نیست و با توافق به وجود می آید )کاتوزیان، همان( این تعریف برگرفته از تعریف عقد 
منجز است که در آن بعد از وقوع عقد، اثر بالفاصله جاری خواهد شد.1 لذا برای مثال عقد بیعی 
که بدون هیچ قیدی منعقد می شود هم زمان با انعقاد، ذمه ی طرفین را مشغول خواهد نمود و این 
اشتغال ذمه نیاز به توافق دیگری عالوه بر عقد یا تحقق امرخارجی ندارد به نحوی که مقتضای عقد 
بالفاصله پس از وقوع عقد محقق می شود )بهرامی احمدی، 1390: 95(. با توجه به اینکه در این 
حالت جاری شدن اثر عقد جزء الینفک آن است، دینی که از عقد ایجاد می شود نیز منجز بوده و 

۱-همچنانکهازمادهی۱8۹قانونمدنینیزاینمعنادریافتمیشودکهاشعارمیدارد:عقدمنجزآناستکهتأثیرآنبرحسب
انشاء،موقوفبهامردیگرينباشد.
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اشتغال ذمه را در پی خواهد داشت.

بند دوم: دین معلق
ایجاد ماهیت  بر  دین معلق برخالف آنچه که راجع به دین منجز وجود دارد، به تبع توافق 
حقوقی که منشاء آن است ایجاد نمی گردد، یعنی به دلیل پیش بینی شرط تعلیقی که بعداً واقع 
خواهد شد، در حال حاضر به وجود نمی آید )همان: 95( نتیجه ی آن این است که دین تا زمانی 
که شرط تعلیقی واقع شود اثر اجرایی کامل ندارد و امکان مطالبه ی آن نیست. چرا که در حدوث 
منشاء آن که ماهیتی حقوقی است وقفه ایجاد شده است )جعفری لنگرودی، 1388: 2191( و 

دین نیز بدون علت خارجی قابلیت ایجاد و مشغول نمودن ذمه را ندارد. 

گفتار چهارم: تمییز دین تجارتی از دین مدنی
بعد از ارائه ی این تقسیمات در باب دیون و توضیح عناوین، حال تقسیم دیگری از دین ارائه 
می شود که می توان گفت پایه و اساس این کتاب از آن نشأت می گیرد. در نگاه اول، نه در قانون 
تجارت و نه حتی در سایر قوانین و مقررات، تصریحی مبنی بر اینکه چه دینی تجارتی و کدام 
دین یا دیون مدنی و به طورکلی غیرتجارتی هستند وجود ندارد. توجه به این نکته که چه نوع 
دینی می تواند باعث ورشکستگی باشد ما را بر آن داشت تا قبل از طرح سؤال اصلی، به این سؤال 
پاسخ دهیم که آیا اساساً امکان تفکیک دیون، به تجارتی و غیرتجارتی وجود دارد یا خیر؛ و اگر 
چنین تفکیکی ممکن است چه معیارهایی دارد؛ تا پس از آن و در صورت امکان تمیز، به اثر این 

تفکیک و چرایی آن بپردازیم.
یا حاصل صدور اسناد تجارتی  باشد  از یک رابطه ی تجارتی ناشی شده  اینکه دین  به  بسته 
باشد، از دیون مدنی متمایز می گردد. به نظر می رسد با دقت در مواد ابتدایی قانون تجارت )مواد   
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