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(تاریخ دریافت2149/7/12 :؛ تاریخ پذیرش)2149/22/21 :

چکیده
قانونگذار در نهاد ورشکستگی نیازمند ابزارهایی است تا آن را برای اهداف مورد نظر خود مدیریت کند .یکی از ابزارهایی که نقش مهمی
را در این راستا میتواند ایفا کند ،نهاد برائت است .برائت به این مفهوم است که ورشکسته پس از ختم آیین ورشکستگی از تأدیهه دیهون
باقیمانده رهایی پیدا کند .قانونگذار با اعطای برائت به ورشکسته در صدد حمایت از وی برآمده است تا از این طریق ورشکسهته دوبهاره
بتواند به عرصة اقتصاد بازگردد .نهاد برائت به این دلیل که ترغیبکنندة ورشکسته به انجامدادن فعالیت اقتصادی ،ازبینرفهتن بهازار کهار
سایه ،تحمیل ضرر بر افرادی که توان مالی بیشتر دارند ،نفع اقتصادی جامعه و جز آن ،کارآمهد تققهی شهده اسهت .در مقابهل ،بزرگتهرین
چالشی که این نهاد با آن مواجه شد ،غیراخالقیبودن آن است .از عوامل ناکارآمدی این نهاد به اثر منفی آن بر بهازار اعتاهار و نارضهایتی
طقاکاران نام برده شده است .در حقوق ایران نهاد برائت سابقه ندارد و طقاکار پس از ختم ورشکستگی نیز برای مابقی دین میتوانهد بهه
بدهکار رجوع کند .در این مقاله با تأکید بر حقوق آمریکا موضوع مورد بررسی قرار میگیرد.

کلیدواژگان
برائت ،تصفیه ،حقوق آمریکا ،ورشکستگی.

* نویسندة مسئول ،رایانامهTafreshi@modares.ac.ir :
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مقدمه
اساساً وقتی شخصی در بحران مالی قرار میگیرد ،اموالش در بین طلبکااران قسسایم مایشاود و ا
آنجا که ال مة ورشکستگی ،ظهور بحران مالی است .بنابراین ،اصوالً دارایی بادککار کاااد دیاون
وی را نمیدکد و متعاقب آن طلبکار موفق به وصول کمة طلب خویش نمایشاود .برخای اماوال
جزء مستثنیات دین محسوب میشود ،برخی دیگر در رکن دیگران است که طلبکار نمیقواند آنکا
را به ناع خود قوقیف کند .بنابراین ،قنها راککاری که به ذکن میرسد این است کاه طلبکاار صابر
پیشه کند قا بدککار اموالی را بهدست آورد قا با رجوع به وی مابسی طلب خویش را وصاول کناد.
امکان وصول طلب پس ا ختم آیین ورشکستگی ا مسائل مهام در قساوو ورشکساتگی اسات.
نظامکای قسوقی بسته به سیاستکای قاکم بر مسررات ورشکساتگی ،رویکردکاای متاااوقی را در
این مینه اقخاذ کردهاند .یکی ا رویکردکای چالشبرانگیز در ایان میناه« ،برائات» ورشکساته ا
دیون ما اد بر دارایی است .این رویکرد در قسوو آمریکا که مبتنی بار نظاام سارمایهداری اسات و
اساساً در راستای افزایش سطح رفاه ،نگرش اقتصادی به مسائل قسوقی دارد ،ماورد پاریرش قارار
گرفته است.
معرفی نهاد پیشگاته -ا آنجا که در قسوو ایران سابسه ندارد -ضروری است .بنابراین ،در این
پژوکش سعی بر این است که نهاد برائت و آثار آن در قساوو آمریکاا معرفای شاده ،سا س ،ایان
موضوع در قسوو ایران بررسی شود.
مفهوم ،پیشینه و قلمرو نهاد حقوقی «برائت»
ا آنجا که نهاد «برائت ا دیون ما اد بر دارایی» نهادی ناشناخته در قسوو ایران اسات ،معرفای آن
در پژوکش قاضر ضرورت مییابد .در این راستا در ایان قسامت ماهاوم ،پیشاینه و قلمارو نهااد
پیشگاته در قسوو آمریکا ،بهعنوان نظام قسوقی محور پژوکش ،بیان میشود.
مفهوم

معانی متعددی در لغت برای ” “Dischargeبیان شده است :الاف) پرداخات دیان یاا ایااای ساایر
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قعهدات؛ ب) رکایی بدککار ا قعهدات الزامآور ناشای ا قکام ورشکساتگی؛ ) مختوماهکاردن
پرونده؛ د) لغو دستور دادگاه؛ ه) رکایی ندانی ا قبس؛ ی) ردکردن شاکد ،عضو کیئت منصاه یاا
کیئت منصاه ا مسئولیت آینده در دعاوی؛ و) اخارا کارمناد (« .)Black, 1990, p.475برائات در
ورشکستگی» را به الف) رکایی بدککار ا مسائولیت دیاون در ورشکساتگی و ب) قکام دادگااه
ورشکستگی مبنی بر رکایی بدککار ا آن مسئولیت ،قعریاف کاردهاناد

(1990, p.476

 .)Black,در

بیان قسوودانان نیز نهاد برائت ،بدککار را ا مسئولیت دیون قابل برائت رکاایی مایبخشاد و کار
رأی قحصیلشده را در ارقباط با آن دین ،در کر مانی که باشد ،بیاثار مایکناد (

Mann & Barry,

.)2011, p.826
در نظامکای قسوقی ،سه رویکرد دربارة دیون ما اد بر دارایی اقخاذ شده است .در برخی قوانین
پس ا ختم آیین ورشکستگی ،ورشکسته ملزم به پرداخت مابسی دیون است ،ا جمله کشاورکایی
که این رویکرد را اقخاذ کرده ،اسا انیا اسات ( .)Gerhardt, 2009, p.11در ایان رویکارد شارایو و
محدودیتکایی راجع به فعالیت قرفهای ،با رگانی و شخصی بر بادککار قحمیال مایکنناد .ایان
قوانین بر ار ش رابطة بدککار -طلبکار قأکید میکند .البته این رویکرد امکان ابداع و کاارآفرینی را
برای بدککار ا بین میبرد و کمچناین ،بادککار را ا طارر درخواسات ورشکساتگی باا میدارد
( .)Uncitral, 2005, p.282به موجب برخی قوانین بدککار برای دیون قأدیهنشده در یا

محادودة

مانی (که گاکی ممکن است بسیار طوالنی باشد ،برای مثال ده سال) و مشروط به قالش با قسان
نیت در قأدیة دیون ممکن است قحصیل برائت کناد ( .)Niemi-Kiesilaineni et al., 2003, p.9ایان
رویکرد طرفدارکای بیشتری در نظامکای قسوقی مختلف دارد .در نظام ورشکستگی آلمان قا ساال
 9111نهاد برائت سابسه نداشت ،اما ا ژانویه  9111قانونگرار آلمان ایان نهااد را پریرفتاه اسات.
اکنون رویکرد قسوو آلمان این است که طبق جدولی که برای پرداخت دین طی کاات ساال ،باه
قصویب دادگاه میرسد ،بدککار دینش را پرداخت میکناد و پاس ا کاات ساال برائات قاصال
میشود .در نظام قسوقی کانادا  1ماه پس ا ختم ورشکستگی برائت قاصل میشود .کمچنین ،این
مان در کشورکای انگلیس  91ماه ،استرالیا  6مااه اسات (.)Niemi-Kiesilaineni et al., 2003, p.9
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برخی قوانین ورشکستگی برای ورشکستة صادو برائت کامل و فوری را مسرر کرده اسات .قأکیاد
این رویکرد بر مزیت شروع دوباره است که برائت به کمراه دارد

(2005, p.282

 .)Uncitral,ایاالت

متحدة آمریکا رویکرد اخیر را اقخاذ کرده است که در این پژوکش بدان پرداخته میشود.
یکی ا مهم قرین اکداد قانون گارار ایااالت متحاده ا وضاع مساررات ورشکساتگی ،نجاات
ورشکسته است که نهاد برائت نیز در این مینه پیشبینی شده است ،باهطاوری کاه برخای کادد
نهایی فصل قصایه را فراکمکردن برائت برای مدیون اعالم کردند ).(Haman, 2007, p.107
نهاد قسوقی برائت ا آنجا که باعث کاکش مسئولیت ورشکسته میشود ،ا مصاادیق داراشادن
ناعادالنة شناساییشده است ،اماا داراشادن ناشای ا نهااد برائات ،باهدلیال پاریرش آن در قاانون
ورشکستگی ،قوجیه میشود ( .)Von Bar & Swann, 2010, p.236بناابراین ،مبناای مشاروعیت آن
قانون است .البته این بدان معنا نیست که دیون ناشی ا نسض قاعادة مناع داراشادن ناعادالناه نیاز
مشمول مسررات برائت شود .دادگاه ورشکستگی آمریکا در پروندهای 9دینی را که منشاأ آن نساض
قاعدة داراشدن ناعادالنه بود ،قابل برائت ندانست.

1

پیشینه
ضروری است در بررسی قاریخچة قانونگراری برائت باید به منباع قاوانین ورشکساتگی آمریکاا،
یعنی قسوو انگلیس رجوع کرد .قمرکز اولیة قانون ورشکستگی انگلیس ( )9451بر طلبکاران است
و قوجه به نهاد برائت که بهمنظور قمایت ا بدککار پیشبینی شده است ،قسریباً ی ونیم قرن بعاد
مطرر شد .پارلمان ابتدا در سال  9074برائت را برای ورشکسته مسرر کرد (

Tabb, 1991, pp.331-

 .)333شایان ذکر است نهاد برائت بیشتر بارای «پااداش کمکااری» مطارر شاد قاا بارای «جباران
بدشانسی ورشکسته» .قانون یادشده بیان کرد« :بدککاری که منطبق بر قانون عمل کند ،بایاد بتواناد

1. Roe, Paul E. & Tara L.; In re
 .1برگرفته ا leagle.com
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 4درصد ا دارایی را برای خود نگه دارد و ا کمة دیون ایجادشده قبل ا ورشکستگی برائت یابد.
کمچنین ،قانون ورشکستگی [ ]9074مسرر نمود ،بادککاری کاه کمکااری نمایکناد بایاد «بادون
بهره بردن ا مصونیت روقانیون ا محاکمهشدن ،بهعنوان جنایتکار رنج ببارد» کاه مجاا ات آن در
قرن کجده میالدی مرگ اعالم شده بود .در قسیست ،برائت بهعنوان عنصری ا ابزار وصول بادکی
مطرر شد که این ابزارکا شامل مجا ات اعدام نیز میشد .در واقع ،در این رویکرد مجاا ات اعادام
به منزلة چماو بود و برائت کویچ ،که بستهای را قشاکیل مایدادناد کاه بارای کمکااری بادککار
طراقی شده بود ( .)Adler & other, 2007, pp.24-25بیان نویسنده مبتنی بر رویکرد سیاسی چمااو
و کویچ است .این راککار سیاسی بهمعنای بهکارگیری مجموعهای شامل قهدیدکا و امتیا کاا بارای
رسیدن به کدفی خاص است.
قا سال  9111قانون ورشکستگی ا ثبات چندانی در نظاام قساوقی آمریکاا برخاوردار نباود و
قوانین متعددی قا آن مان قصاویب شاد کاه عمار کوقااکی داشاتند .ایان قاوانین شاامل قاوانین
ورشکستگی سالکای  9159 ،9177و  9160میشد که در کمة این قوانین به نهاد قساوقی برائات
اشاره شده بود .در نهایت ،قانون  9111قصویب شد که ثبات قانون گراری در مینة ورشکستگی را
به کمراه داشته است .قانون اخیر مبتنی بر این رویکارد باود کاه اشاخاص قسیسای صاادو کاه باا
بدشانسی مالی مواجه شدهاند ،باید بتوانند با دادن کمة دارایی خود –به غیر ا مستثنیات دیان -باه
طلبکارکا ا دیون رکایی یابند .در این صورت ا قعهداقی که در گرشاته برعهاده داشاتند ،برائات
مییابند ( .)Adler et al., 2007, p.25با استمرار رویکرد پیشگاته ،در سال  9101کاد ورشکساتگی
جدیدی قصویب شد که این قانون نیز در سال  1774اصالر شد .قانون گارار باا گساترش قلمارو
دیون برائتناپریر در قانون اخیر قغییراقی برای قمایت ا طلبکاران ایجاد کرد (مادة .)415
قلمرو
برائت مدیون اساساً ا آثار فصل قصاایه ( )0بااب  99قاانون ایااالت متحاده اسات کاه مخات
اشخاص قسیسی است و شرکتکا و مشارکتکا را دربرنمیگیرد.
پس ا اینکه اموال ورشکسته در میان بستانکاران قسسیم شد ،ورشکسته ا دیاونی کاه باهطاور
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کامل قصایه نشده باشد ،برائت مییابد .بدین معناا کاه پاس ا کساب برائات ،مادیون متعهاد باه
پرداخت آن نیست .البته برائتی که به موجب مسررات فصل قصایه قاصال مایشاود در مسائولیت
کسی که با ورشکسته مسائولیت دارد ،9اثاری نادارد ) .(Clarkson et al., 2009, p.621شاایان ذکار
است که اثر برائت با درخواست ورشکستگی به وجود نمیآید ،بلکه بهموجب دستور دادگاه و پس
ا ختم پروندة ورشکستگی قاصل میشود ).(Haman, 2007, p.180
برخی دیون به دلیل برخورد با نظم عمومی غیر قابل برائتاند که مبنای آن میقواند ماکیت دین
یا شرایو ایجاد آن باشد ) .(Distenfield & Distenfield, 2005, p.47در ذیل به برخی دیون غیرقابل
برائت (موضوع مادة  415فصل  99قانون ایاالت متحده) اشاره میکنایم .9 :دیاونی کاه بار مبناای
قسلب بهوجود میآیند؛  .1مطالباقی که دربارة اموال یا وجوه ورشکسته در نتیجة اختالس یا سرقت
به وجود آمده باشد؛  .5مانی که ورشکسته بستانکاری را در جدول ورشکستگی قید نکند ،مدیون
ا آن دین بری نمیشود ،یرا بستانکار ا ورشکستگی آگاه نبوده است؛  .5دین ناشای ا راننادگی
مدیون که در قالت مستی باشد؛  .4مالیاتکا؛  .6مجا اتکا؛  .0قعهدات ناشی ا افتراو جسامانی

1

و طالو وجین؛  .1وامکای قحصیلی دانشآمو ان یا دیون آمو شی (مگر اینکه مشکالت یادی را
برای مدیون یا استسالل مدیون ایجاد کند)؛  .1میزانی ا دیاون ناشای ا خریاد کاالکاای قجملای؛
 .97مساائولیت قااانونی ناشاای ا صاادمات عماادی و بدخواکانااه بااه اشااخاص و امااوال دیگااران؛
 .99قعهدات قمایت خانوادگی 5نظیر ناسه؛  .91دیون ناشی ا نسض قانون قسلب در اوراو بهادار.
بهموجب قرارداد قأیید مجدد 5بدککار و طلبکار میقوانند دیون قابل برائت را مجادداً الازامآور
کنند .شرایو قرارداد قأیید مجدد به این شرر است .9 :قرارداد قبل ا اعطای برائات منعساد شاود؛
 .1قرارداد باید قوسو دادگاه به امضا و ثبت شود؛  .5دادگاه باید قرارداد را قأیید کناد ،مگار اینکاه

1. Co-debtor
2. Domestic support obligations
3. Separation
4. Reaffirmation agreement
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مراکرات قوسو وکیل بدککار انجام گیرد .در این صورت نیز اگر دادگاه قشخی

دکد بادککار در

وضعیت عسر و قر قرار میگیرد ،قصویب دادگاه ضروری است؛  .5برای بدککار افشا شاود کاه
ملزم به قأیید مجدد دین نیست .کمچنین ،میزان دین ،نرخ و بهره و جز آن بهطور کتبای ،شاااد و
واضح باید در اختیار بدککار قرار گیرد قا ا این قرارداد علیه وی سوءاستااده نشود

( Miller et al.,

.)2009, pp.623-624
آثار نهاد «برائت»
قمهید ی

نهاد قسوقی در کر نظام قسوقی به آثاری بستگی دارد که آن نهاد به دنباال دارد ،ا ایان

رو ،در این قسمت سعی میشود آثار مثبت و منای که نهاد برائت ا دیون ما اد بر دارایای برجاای
میگرارد ،بررسی شود.
آثار مثبت

 .1حمایت از بدهکار :اولین چیزی که ا پیشبینی نهاد برائت به ذکن متباادر مایشاود ،قمایات
قانون گرار ا بدککار است قا وی را به جامعه با گرداند .در این مینه یکی ا نویسندگان اثر برائت
را رکایی فرد ا دیون میداند که باعث میشود وی بهعنوان ی
کند

(1976, p.1359

انسان کامل در جامعه قضور پیدا

 .)Blackstone,کدد اولیة شروع دوباره ،قاظ سارمایه باهوسایلة قشاویق باه

کارکردن است و قوجیه دیگری که برای برائت بیان شده ،قسسیم خطار اسات .بادین قوضایح کاه
طلبکاران برای قحمل خطر نسبت به بدککاران جایگاه بهتاری دارناد ).(Song Han, 2007, p.123
بنابراین ،قانونگرار بهمنظور قمایت ا بدککار ورشکسته ،بهموجب نهاد برائت ،خطر ایجاد دیاون
ما اد بر دارایی را به طلبکاران منتسل کرده است.
قسوو قراردادی به طلبکاران قق میدکد اماوال بادککار را در صاورت عادم پرداخات دیان
قوقیف کنند ،کمچنین ،در صورت عدم کاایات اماوال ،درآماد بادککار نسابت باه ماا اد قوقیاف
میشود .نکتة مهم اینکه قق طلبکاران قا مانی که قعهدات مالی ایاا نشده اسات ،اساتمرار دارد در
قالی که مسررات شروع دوباره برخالد قق پیشگاته ،استمرار قق طلبکااران را ن ریرفتاه اسات.
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برای ار یابی مزیت «شروع دوباره» یا کزینهکای انکار آن باید به اختیارات طلبکاران ،خار ا آیین
ورشکستگی قوجه شود .اثر مجا دانستن در استااده ا فصل ( 0قصایه) ایان اسات کاه ا دارایای
آیندة بدککار در مسابل طلبکاران قمایت میکند (.)Adler et al., 2007, p.559
 .2کاهش هزینههای اجرای طلب :ا دیگر عواملی که در کارآمدی نهاد برائت بدان اشاره شد،
کاکش کزینهکای اجرای طلب است .در قوضیح این عامل باید فرد مدیونی را در نظار گرفات کاه
اموالی ندارد و درآمد وی نیز اندک است .در چنین قالتی امکان وصاول طلاب اگار صاار نباشاد،
بسیار اندک است و اجرای قکم در این صورت پرکزینه و نیز بایفایاده اسات .در فار

فسادان

برائت ،طلبکاران منابع فراوانی را باید صرد نظارت کنند و دادگاه در نظارت بار بادککار ساالکاا
پرونده را قعلیق کند ،بدون اینکه فایدهای بر آن مترقب باشد .در چنین ماوقعیتی وصاول طلاب بار
رکاکردن آن قرجیح دارد (.)Czarnetzky, 2000, p.451
 .3کاهش هزینههای خاارج  :ورشکساتگی کزیناهکاای متعاددی باه کماراه دارد ،ا جملاه
کزینهکای قحمیلشده به طلبکاران ،بدککار و نهادکای دولتی را دربرمیگیارد .طلبکااران خساارت
قأخیر قأدیة فراوانی را برای وصول طلب متحمل میشوند .کزینة اجرای مطالبات نیاز کماینطاور
است .بر دولت نیز کزینهکای اداری فراوانی در اجرای آیین ورشکستگی وارد میآید ،ولی کزینهکا
به موارد پیشگاته محدود نمیشود و کزینهکای خارجی گوناگون را نیز باید به شامار آنچاه بیاان
شده است ،افزود .آسیبکای روانی ناشی ا اضطراب که ا بحران مالی نشأت میگیرد و اثری کاه
وضعیت اقتصادی ممکن است بر نهاد خانواده وارد کند ا کزینهکای خارجی بحران مالی است که
سیاست شروع دوباره با با گرداندن ورشکسته به اجتماع آثار پیشگاته و رفتارکای ساوء دیگار را
کاکش میدکد .بنابراین ،سیاست یادشده کزینهکای ورشکستگی را کاکش میدکد (

Sprinz, 2011,

.)pp.19-20
 .4تشویق بدهکار به فعالیت اقتصادی :در دعوایی 9دادگااه عاالی ایااالت متحاده بیاان کارد:
)1. Local loan co. V. Hunt (1943
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برائت به بدککار صادو اما بدشانس اعطا میشود قا فرصت جدید در ندگی و افاق روشان بارای
قالشکای آینده ایجاد شود .در صورقی که با وجود دلسردی و فشار بهوجودآماده برائات قاصال
نشود و بدککار به عنوان اجیر نگریسته شود ،قاااوقی باین فسادان درآماد و درآماد قاصاله بارای
طلبکاران وجود ندارد؛ بدین قوضیح که بدککار ورشکستهای که بیشتر انرژی و مناابع خاود را باه
قنآسایی و سایر فعالیتکا بهمنظور بیثمرسا ی قالشکای طلبکاران برای وصاول طلاب متمرکاز
میکند ،نهقنها مشارکت قولیدی را کاکش میدکد ،ضرر بیقرکتی را نیز موجاب مایشاود

( Song

.)Han, 2007, p.123
دیگر اینکه فعالیت قجاری کمواره با خطر شکست مواجه است و عسیده نیز بر ایان اسات کاه
خطر معسول ،کارآمد است .در کمین مینه برای مسابله با بیزاری ا خطر و قرغیب بدککاران بارای
قعهدکردن آن ،راککارکای قانونی پیشبینی شده است که یکی ا این راککارکا قأسیس شارکت باا
مسئولیت محدود است .اما شرکت با مسئولیت محدود بهقنهایی نمیقواناد خطار را کااکش دکاد،
بنابراین ،خطر به طلبکاران منتسل میشود .در نهاد برائت نیز وضعیت مشابهی قکمفرماست .بادین
قوضیح که در شرکت ،سهامداران ا مسئولیتی که برای شارکت باه وجاود مایآیاد ،مبارا کساتند.
رویکرد برائت نیز بدککار را بیشتر ا دارایی قاضر وی مسئول نمیداند .ا آنجا کاه اصاوالً افاراد
ال باه یا
خطر گریز کستند و قرجیح می دکند مستخدم باشاند قاا اینکاه مساتس ً

فعالیات قجااری

ب ردا ند .نهاد برائت با کاکش خطر باعث قشویق افاراد باه انجاامدادن فعالیات قجااری مایشاود
(.)Czarnetzky, 2000, p.414
 .5حمایت از جامعه :قق نامحدود بستانکاران برای اجتماع اثر ساوء در پای دارد ،یعنای اگار
محدودیتی برای امکان وصول طلب طلبکار متصور نباشد ،ا دیدگاه اقتصادی این مسئله در نهایت
به ضرر جامعه خواکد بود .قوضیح این مطلب را با مثاالی دنباال مایکنایم .الاف ا ب مبلغای وام
میگیرد و در موعد مسرر ب طلب خود را مطالبه میکند .فرو

ما این است که الف مالی ندارد و

دین وی به ب  4777دالر و درآمد ماکاناهاش  1777دالر و کزیناهکاای ضاروری وی  9177دالر
است .طبق قواعد عام الف قق دارد که  177دالر ا درآمد ماکاناة ب را قوقیاف کناد کاه در ایان
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صورت بعد ا  14ماه میقواند طلب خود را وصول کند ،در این صورت الف ساعت کاری خود را
کاکش میدکد ،به طوری که درآمد وی دقیساً به  9177دالر برسد .نتیجة ایان وضاعیت ناکارآمادی
اقتصادی است؛ یرا ار ش کاری الف  177دالر بیشتر ا آن چیزی است که در وضعیت پیشگاته
قاصل میشود .بنابراین ،میقوان گات در کر ماه  177دالر به جامعه ضرر وارد میشود .اما ممکن
است گاته شود که ضرر وارده به جامعه  4777دالری است که الف باید باه ب پرداخات کناد ،در
پاسخ باید گات که ا دیدگاه اجتماعی ضرر ب دقیساً باا فعالیات الاف جباران مایشاود ،یارا در
رویکرد اجتماعی ،منطق اقتصادی طلبکار و بدککار را در موقعیت یکسان میداند .کر سود یا ضرر
قر

دکنده که در مسابل سود یا ضرر قر

بهعنوان ی

گیرنده قرار گیارد ،در محاسابة ساود و ضارر جامعاه

کل ،بیاثر میشود ( .)Satyajit, 2008, p.1-2در اثری مشابه به آنچه بیان شاد ،یکای ا

قسوودانان ا عوامل کارآمدی نهاد شروع دوباره را ا بین باردن فعالیات اقتصاادی پنهاانی اعاالم
کرده است .یعنی در موقعیتی که درآمد ورشکسته قوقیف میشود ،ممکن اسات وی باه باا ار کاار
پنهانی قغییر جهت دکد که در این صورت درآمد وی نه مشمول مالیات میشود و نه امکان قوقیف
آن برای بستانکاران وجود دارد .بنابراین ،نه دولت و نه طلبکاران ا این وضاعیت ناعای عایدشاان
نخواکد شد .برائت این فریب را خنثی میکند و سبب میشود قاا نااع فعالیات بادککار ا طریاق
پرداخت مالیات عاید عموم شود (.)Sprinize, 2011, p.19
آثار منفی

 .1غیراخالق بودن :یکی ا نویسندگان ا نهاد برائت بهعنوان یکی ا چالشکای اخالقای قساوو
ورشکستگی نام میبرد ،یرا بدون موافست طلبکار ،بدککار ا دیان برائات پیادا مایکناد (

Kilpi,

 .)1998, p.12البته امرو ه با قوجه به دخالت گاهگاه دولت در اقتصاد در راستای برقاراری عادالت
قو یعی ،قداقل در جوامع غربی ،شاید نتوان آن را چالش اخالقی دانسات .عادالتی کاه محاور آن
جامعه باشد ،دشوار است و ا منظر جامعه بداخالقی باه قسااب آیاد ،یارا نهااد برائات در پای
قمایت ا طرد ضعیف است که البته کزینة این قمایت را اطاراد قاویتر ایان جریاان پرداخات
میکنند قا در نهایت قعادلی بین طرد ضعیف و قوی جامعه ایجاد شود که قتی شاید بتوان مادعی
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شد که ا منظر جامعه نهاد برائت ،نهادی اخالقی است .در قأیید این ادعا میقوان به «فایدهگرایای»
جان استیوارت میل اشاره کرد ،ا منظر وی ،اعمال درست کستند ،به قناسبی کاه باه «خوشابختی»
گرایش دارند و کمچنین ،عکس آن ،اعمال نادرست کستند ،به قناسبی که به «ناخوشبختی» گرایش
دارند (میل ،9511 ،ص .)40یکی ا نویسندگان ،قق برخورداری ا شروع دوبااره را واجاد مبناای
آرمانی و محتوای اخالقی قوی میداند (.)Niemi-Kiesilaineni et al., 2003, p.46
 .2اثر منف بر بازار اعتبار :اثر آن بر با ار قحصیل اعتبار ،ا دیگر آثار منای است که بر نظریاة
«شروع دوباره» وارد شده است ،یرا در صاورت پاریرش نهااد پایشگاتاه وامدکناده قماایلی باه
پرداخت وام ندارد .کمچنین ،ممکان اسات وامدکنادگان در قباال دریافات وام ساود بااالیی را ا
قر

گیرنده دریافت دارند قا ا این طریق خطر برائت ناشی ا ورشکساتگی را ا باین ببرناد .در

کمین مینه یکی ا نویسندگان بیان میکند :شاروع دوبااره در ورشکساتگی ناوعی بیماه اسات و
بیمه ای که نهاد مورد مطالعه برای بدککار ایجاد میکند ،مشکالت «خطر اخالقی» و «انتخاب سوء»
را در پی دارد .بدککار ممکن است به دنبال قحصیل وام بیشتر برآید ،در مسابل قر
صدد جبران خطر ناشی ا برائت ،نرخ بهرة باالیی را ا قار

دکنده نیاز در

گیرناده دریافات کناد .ا آنجاا کاه

مشکالت خطر اخالقی و انتخاب سوء در برخی موارد وجود دارد ،برای دفااع ا «شاروع دوبااره»
باید گات که این مشکالت برای قخریب با ار مصردکنندگان وام آنچنان بزرگ نیست .با پریرش
این اشکال نیز نباید نهاد مطروقه را بهکلی رد کرد ،بلکه قانونگرار میقواناد اشخاصای را کاه باه
قصد پرداختنکردن دین ،وام دریافت میکنند ا قحصیل برائت محروم کناد

( Adler et al., 2007,

.)p.561
 .3نارضایت طلبکاران :ا آثار منای دیگری که برای نهااد برائات برشامرده شاده ،نارضاایتی
طلبکاران است .یرا قحمل ضرر در نهاد پیشگاته برای آنان واضاح اسات .اماا ایان نارضاایتی را
نباید مطلق پنداشت .این مسئله در دو قالت بررسی میشود ،قالت اول در جایی مطرر مایشاود
که بدککار پس ا آیین ورشکستگی ،قوانایی کارکردن نداشته باشد یا کزینه وصول طلاب ا آنچاه
وصول میشود ،بیشتر باشد .در این فر

نمیقوان نارضایتی را باهعناوان اثار مناای برائات ابارا
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داشت .ا دیگر سو ،این امکان نیز متصور است که بدککار در آینده قوانایی قأدیه داشاته باشاد .در
این قالت نیز اگر برائت را اجراشدنی بدانیم ،نارضایتی طلبکاران را به کمراه خواکد داشت .یکای
ا قسوو دانان در قل این مسئله بر این عسیده است که قانون ا آنکایی کاه مایخواکناد در ورای
این فر

غلو که سیاست شروع دوباره باید به آنکا کم

نباید قمایت کند

(2011, p.24

کند ا مسئولیتکایشان رکاایی یابناد،

 .)Sprinz,در واقع ،برائت ا دین ،بدککار صادو را  -اعم ا اینکاه

قوانایی پرداخت را در آینده داشته باشد یا نه -دربرمی گیارد و اگار بار ایان عسیاده باشایم کاه در
صورت قوانایی در قأدیه ،ورشکسته باید مابسی دیون را پرداخت کند .در قسیست ،قائل به نای نهاد
برائت شدهایم ،یرا قتی اگر نهاد پیشگاته را قرد کنیم ،در صورقی که بدککار قدرت کارکردن
نداشته باشد یا اینکه وصول طلب واجد صرفة اقتصادی نباشاد ،عماالً نتیجاهای جاز برائات ا آن
قاصل نمیشود .بنابراین ،ایراد یادشده را باید در قالتی که بدککار صادو قادر به پرداخت اسات،
وارد دانست.
 .4افزایش طرح درخواست ورشکستگ  :آنان که طرفدار محدودشدن «شروع دوباره» کستند،
بر کمرنگ شدن نسشی که بدنامی ناشی ا ورشکستگی ایاا میکند ،قکیه میکنند و ادعا میکنند اثار
بدنامی ناشی ا ورشکستگی در طول مان کاکش پیدا کرده اسات و در نتیجاه ،طارر درخواسات
ورشکستگی افزایش یافته است .بنابراین ،محدودکردن موجودیت «شاروع دوبااره» چاارهای بارای
با گشت به قعادل گرشته است (.)Adler et al., 2007, p.560
قجم درخواستکای ورشکستگی ا  147777پرونده قا سال  9101باه  9147777پروناده در
دو دکه بعد ا آن افزایش یافته است که قسوودانان پیشنهاد کردهاند برای رفع این مشاکل شارایو
طرر درخواست برائات ناشای ا آیاین ورشکساتگی دشاوارقر شاود ( .)Livshits, 2003ا جملاه
شرایطی که در اعطای برائت پیشبینی شده ،این اسات کاه در صاورت اعماال برائات راجاع باه
بدککاری ،وی قا شش سال نمیقواند ا این امتیا مجدداً بهره گیرد ،مگار اینکاه در ورشکساتگی
سابق ،کمة دیون فاقد وثیسه را بهطور کامل قأدیه کرده باشد یا اینکه کاتاد درصد دیون فاقاد وثیساه
ورشکستگی سابق پرداخت شده و طرر پرداخت ،با قسن نیت پیشنهاد شده باشد و عالوه بار آن
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پرداختکای گرشته بیانکنندة قداکثر قالش بدککار باشاد (ماادة ( 010 )1قاانون ورشکساتگی).
کمچنین ،بدککاری که کمتر ا پنجاه درصاد ا دیاون بساتانکاران فاقاد وثیساه را پرداختاه باشاد،
نمی قواند قحصیل برائت کند ،مگر اینکه اکثریت عددی و سرمایهای باا برائات وی موافسات کنناد
(.)Boshkoff, 1982, p.73
برائت در حقوق ایران
برای بررسی نهاد برائت در قسوو ایران ،ابتدا به جایگاه ایان نهااد در قساوو ایاران مایپاردا

یم.

س س ،این مسئله را بررسی خواکیم کرد که آیا پریرش این نهاد در قسوو ایران امکانپاریر اسات
یا خیر.
موضع حقوق ایران

یکی ا رویکردکای موجود راجع به دیون ما اد بر دارایی این است که برائت ا آن دیاون پاس ا
گرشت مدقی ا ختم قصایه اعطا میشود .این رویکرد در نظام افالس و اعسار ایاران ساابسه دارد.
مادة « 91قانون اعسار و افالس و اصالر قانون قسریع محاکمات  »9597مسرر میداشت« :اگر قا ده
سال ا قاریخ قبول اعسار معسر متمکن نگردیده دیگر مخارجی کاه ا پرداخات آن موقتااً معااد
بوده است ا او مطالبه نخواکد شد» .این ماده در سال  9595در قانون «اعسار» بدون قغییر بیان شد.
این قکم ا آنجا که متضمن مرور مان است ،بهموجب نظریة شمارة  69/99/10-0141نامشاروع
اعالم شده است .قتی اگر بر این عسیده باشیم که نظریة پیشگاته فسو رد مینة مادة  059باه بعاد
قانون آیین دادرسی مدنی  9591بوده است ،قکام ماادة  91قاانون اعساار  9595در قاانون نحاوة
اجرای محکومیتکای مالی (مصاوب  9515مجلاس شاورای اساالمی و  9515مجماع قشاخی
مصلحت نظام) قکرار نشده است.
قسوو ورشکستگی ایران راجع به پریرش و یا عدم پریرش نهاد برائت ساکت اسات .یکای ا
نویسندگان بر این عسیده است که در صورت خاقمه ورشکستگی باا قارارداد ارفااقی «کایچکاس»
نمیقواند برای مابسی مطالبات خود به ورشکسته مراجعه کناد (روشان ،9515 ،ص .)515باه نظار
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میرسد نویسنده برائت را در نهاد قرارداد ارفاقی پریرفته است ،اما در فر

پریرش ،برائت ناشای

ا قرارداد ارفاقی مربوط به کمة طلبکاران نمیشود ،طلبکارانی که قن به قرارداد ارفااقی نادادهاناد،
پس ا خاقمة آیین ورشکستگی قق رجوع دارند ،مگر اینکه منظور نویسنده ا «کایچکاس» ،کماة
«اشخاصی» باشد که طرد قرارداد ارفاقی کستند .بنابراین ،در این مینه باید گاات« :باهموجاب آن
[(قرارداد ارفاقی)] طلبکاران ا دریافت قسمتی ا طلب خود ا قاجر ورشکسته صردنظر کارده و
بسیه را با قرقیب معینی وصول مینماید» (عرفاانی ،9511 ،ص .)971صاردنظرکاردن ا طلاب در
اینجا مبنای قراردادی دارد؛ بنابراین ،در پریرش برائت ناشی ا آن در قسوو ایران قردیدی نیسات،
اما برائت موضوع پژوکش قاضر ،برائت ناشی ا قانون است.
در قسوو ایران پس ا ختم قصایه در صورقی که کمة طلب خود را وصاول نکنناد مایقواناد
«سند عدم کاایت دارایی» 9دریافت کنند که این طلبکاران فسو در صورت مالئت بعدی ورشکساته
میقوانند طلب خود را وصول کنند .بنابراین ،برائت ا دیون ما اد بر دارایی پریرفته نشده است.
برخی قسوو دانان ایران یکی ا آثار منای ورشکستگی برای طلبکار را ا دساتدادن آینادة وی
بیان کردهاند .بدین قوضیح که با قدوث ناقوانی و به منظور قحصیل برائت ،ورشکسته باید قاصال
کار آینده خویش را در اختیار طلبکاران بگرارد .بنابراین ،ورشکسته گرچه گرشته بیقاصلی داشته
است ،آینده را نیز ا دست میدکد (کاویانی ،9519 ،ص .)95با این وجود ،در ناکارایی نهاد برائات
بر این عسیدهاند که «قحمیل بار دیون ادانشده به طلبکاران ،نافی اقترام مالکیت و در نتیجه ،کااکش
شدید رونق اقتصادی است؛ یرا فعاالن با ار کمواره باید نگران ایان واقعیات باشاند کاه نااقوانی
بدککار مساوی با سلب قق وصول مطالبات آنان است .ا سوی دیگر ،بدککاران نیز در پناه چناین
قاعدهای ،دست به اعمال متهورانه ده و در نتیجه ،دائماً به قعداد بدککاران ناقوان افزوده میگاردد»
(کاویانی ،9519 ،ص .)10این مسئله که ناقوانی بدککار باعاث مایشاود کاه در صاورت پاریرش
 .9مادة  ...« :50پس ا پرداخت سهمیة اداره به کر ی

ا بستانکارانی که قسوو آنکا کامالً قأدیه نشاده اسات ،ساند عادم

کاایت دارایی میدکد .بستانکار فسو در مورد مالئت ورشکسته میقواند بهموجب سند بسیه طلب خود را ادعا نماید».
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برائت خطر عدم پرداخت به طلبکاران منتسل شود ،قوسو قسوودانان آمریکا نیز مطرر شده است،
گرچه این ایراد وارد است ولی بیسابسه نیست ،یرا در قسوو شرکتکای قجاری ،کمانطاور کاه
پیشتر اشاره شد ،خطر ورشکستگی به طلبکاران شرکت منتسل میشود .ایان مسائله ناهقنهاا باعاث
کاکش رونق اقتصادی نمیشود ،قمهیدی است در راستای رونق اقتصادی .ایراد دومای کاه مطارر
شده است ،گرچه صحیح است اما طوری نیست که بتوان با قوسل بدان ادعای ناکارآمدی این نهااد
را مطرر کرد ،یرا میقوان این ایراد را مرقاع کرد که شرر آن در مباقث قبلی گرشت.
امکانسنجی پذیرش نهاد برائت در حقوق ایران

در قسوو اسالم راککارکای مختلای برای قأدیة دین مدیون پیشبینی شده اسات .آنچاه باا بحاث
مطرور شده ارقباط نزدی

دارد ،پرداخت ا طریق کاات ،9خماس 1و بیاتالماال 5اسات .مبناای

پرداخت دیون مدیون ا محلکای یادشده وظیاة قاکم در قاظ امنیت اقتصادی و قیات اجتماعی
افراد اعالم شده است .البته پرداخت دین مدیونی مجا دانسته شده است که فعالیت اقتصادی سالم
دارد (روشن ،9515 ،ص .)964پرداخت دین مدیون در قالتی مصداو مییاباد کاه خاود قاادر باه
پرداخت نباشد .در آنچه بیان شده است ،مجو ی در پرداختنکردن دین مشاکده نمیشود ،گرچاه
دین مدیون قوسو وی پرداخت نمیشود .در واقع ،قسوو اسالم در اینجا قوجهی باه انتساال خطار
ناقوانی مالی به بیت المال و خمس ندارد ،بلکه ا طریق راککارکای مختلاف در صادد با گردانادن
قسوو طلبکاران است .رویکرد قحمیل بار دیون ادانشده بر دولات ،بادین دلیال کاه باعاث قهاور
ل
الءا ل
ص مََااُ للفُْ مََءا ل الفسکَا ل
ْو ميْمفََا م الفس مؤلَمُ لَِ اََْ ََُ ف م ل قل
 .9آیة  67ساورة قوباه« :إَّنَما ال َ
َاو م الفَِا لَ م
و م الفَِاَ م
َو م
م م
اه ميْ ٌ محک ٌ»
اهل م َ
يضًِ لَ م َ
ال َکي لِ فمء م

اهل م اُفَ ل
مسَي لِ َ

 .1در پاسخ به استاتایی در مینة امکان برائت ذمة سیدِ مدیون ا محل خماس آماده اسات :اگار مادیون ساید فسیار باشاد
بهنحوی که نتواند دین خود را ادا کند ،جایز است ا بابت خمس ذمه او را بری کند (گل ایگانی ،بیقا ،ص.)516-510
 .5پیامبر اسالم (ص) میفرماید« :کر بدککاری که نزد والی ا والیان مسلمین برود و برای والی روشن شاود کاه او در ادای
دینش ناقوان است ،در اینجا بر والی مسلمین است که دین او را ا اموال مسلمین ادا کند» (کادی ،9575 ،ص.)471
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فعاالن با ار و متعاقب آن افزایش ناقوانیکا خواکد شد ،قوسو یکی ا قسوودانان مورد انتساد قارار
گرفت (کاویانی ،9519 ،ص .)10بنابراین مسئول قرار دادن دولات در نتیجاه نااقوانی در پرداخات
قوجیه قسوقی و اقتصادی ندارد.
مانعی که ابتدا در پریرش نهاد برائت به ذکن مایرساد ،برخاورد آن باا قاعادة مناع داراشادن
بیدلیل است .داراشدن کنگامی ناعادالنه محسوب میشود که خالد موا ین قسوقی باشد و مانی
که جهتی مشروع برای داراشدن وجود نداشته باشد ،داراشدن خالد موا ین قسوقی است .منظاور
ا جهت در اینجا منشأ و منبع مشروع قانونی است که میقواند عمل یاا قاعاده قساوقی یاا عرفای
باشد (صاایی ،9565 ،ص ،)96در صورقی کاه برائات منشاأ قاراردادی داشاته باشاد ،قردیادی در
پریرش آن در قسوو ایران نیست ،در غیر این صورت ،قانونگرار ایران باید برای پایشبینای نهااد
برائت عدم مغایرت آن با شرع را مد نظر قرار دکد.
قوجیهی که در دفاع ا نهاد برائت ممکن اسات ،مطارر شاود ،وضاعیت مشاابه انتساال خطار
ورشکستگی در شرکتکای قجاری (سهامی و با مسئولیت محدود) به طلبکاران اسات .در قساوو
شرکت کای قجاری ایران قحمل خطر ناقوانی شرکت قوسو طلبکاران مورد پریرش قانونگرار قرار
گرفته است .نظام سرمایه در شرکت کای یادشده طوری است که اشخاص بخشی ا سارمایة خاود
را در ایجاد شرکت درگیر میکنند و در صورقی که شرکت در بحاران ماالی قارار گیارد ،فراقار ا
سرمایة اختصاصدادهشده مسئولیت ندارند .بنابراین ،طلبکاران در معامله با شارکت باا ایان خطار
مواجهند که در صورت ورشکستگی و انحالل شرکت با عدم وصول طلب خود مواجاه شاوند .در
بیان دیگار ،خطار نااقوانی ماالی شارکت باه طلبکااران منتسال مایشاود .البتاه قوجیهااقی بارای
غیراخالقینبودن «مسئولیت محدود» مطرر شده است (طوسی ،9515 ،ص:)159-151
الف) کزینهکای اجتماعی و اقتصادی فسدان مسئولیت محدود بسیار بیشتر ا فایدهکاایی اسات
که ا کاکش خطر اخالقی ناشی ا مسئولیت محدود عاید جامعه خواکد شد؛
ب) اقتمال مبادرت به فعالیت اقتصادی مخاطرهآمیز مخت

شرکتکای با مسائولیت محادود

نیست ،چه بسا در سایر مواردی که دارایی کافی برای ایاای قعهدات موجود نباشد نیز اقدام
به فعالیت اقتصادی مخاطرهآمیز محتمل است؛
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) طلبکاران قراردادی نیز با علم به مسئولیت محدود به معامله با شارکت اقادام کاردهاناد ،در
مینة این دسته ا طلبکاران نیز ایراد بر مسئولیت محدود منتای است.
در نهاد برائت برای شخ
موجود شخ

قسیسی نیز این موضوع مصداو مییابد .بادین قوضایح کاه اماوال

قسیسی پشتوانة طلب طلبکاران قرار میگیرد و کر آنچه ا دیون که بالوصول مانده

است ،در آینده نیز امکان وصول آن نیست .بنابراین ،میقوان مادعی شاد کاه کاساتن ا مسائولیت
اعضای شرکت با کزینة طلبکاران مصداو داراشدن بیاشاکال اسات .ممکان اسات در رد قوجیاه
پیشگاته این ادعا مطرر شود که وال شخصیت قسوقی با ورشکستگی مانناد مارگ اسات بارای
شخ

قسیسی .بنابراین ،کمان طور که خطر عدم وصول طلب با مرگ به طلبکار منتسل میشود ،در

شرکت کای قجاری نیز با انحالل ،این خطر به طلبکاران انتسال مییابد .در پاسخ باید گات که خطر
مرگ برای شخ

قسیسی ،ناشی ا طبیعت انسان است و امکان جبران آن قوسو وی وجود ندارد،

ولی راجع به شرکت قجاری ایجادکنندگان خطر اعضای شرکت کستند و برای قحمال ایان خطار
نسبت به طلبکارانی که کیچ مداخلهای در ایجاد آن نداشتهاند ،شایستهقرند .دیگر اینکه خطر مارگ
برای کمة اشخاص قسیسی وجود دارد و قمایل به پریرش این خطر قوسو طلبکاران بیشاتر اسات،
در قالی که امکان قحصیل سود ناشی ا خطر ایجادشده در شرکتکای قجااری بارای کماة افاراد
اجتماع برابر نیست ،قحمل خطر نیز کمچنین است.
ممکن است در قااوت معامله با شرکت با مسئولیت محدود و معامله با شاخ

قسیسای گاتاه

شود که معامله با شرکت با مسئولیت محدود و در نتیجه بالوصولماندن بخشی ا طلب ،مستضاای
اقدام است .این ادعا قا مانی پریرفتی است که قانون گرار نهاد برائت را در ورشکستگی اشاخاص
قسیسی ن ریرفته است .مانی که قانون گرار نهااد برائات را بارای ورشکساتگی اشاخاص قسیسای
ب ریرد ،در اینجا نیاز معاملاه باا اشاخاص قسیسای و بالوصاولمانادن بخشای ا طلاب در نتیجاة
ورشکستگی ،مستضای اقدام است.
البته با استناد به نهاد شرکتکای قجاری در قوجیه برائت شاید نتوان نظر قانونگرار ایران را در
این مینه اقرا کرد ،یرا نهاد پیشگاته در قسوو غرب متولد شد و قکامل یافت .س س ،به نظاام
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قسوقی ایران راه یافته است و قالش کافی برای شناخت مبانی و نسبت آن با قسوو بومی صاورت
ن ریرفته است (کاویانی ،9511 ،ص .)0با وجود این مسئله« ،در قعداد یادی ا مصاوبات مجلاس
شورای اسالمی ،شخ

قسوقی و شخصیت قسوقیِ مساتسل آن پریرفتاه شاده و فسهاای شاورای

نگهبان عدم مغایرت این مصوبات را با اقکاام اساالم اعاالم کاردهاناد» (عیسای قارشای،9501 ،
ص .)04بنابراین ،ا نظر شورای نگهبان اعتبارکردن شخصیت قسوقی برای شارکتکاای قجااری،
مغایرقی با اقکام اسالم ندارد .ا این رو ،میقوان گات ،در نظام قسوقی ایاران مسائولیت محادود
شرکای شرکت در قالب شخ

قسوقی (ا جمله شرکتکاای قجااری) پریرفتاه شاده اسات .در

کمین راستا ،مادة  15قانون بخش قعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران (مصوب  )07/6/95که در
قاریخ  07/6/15که به قأیید شورای نگهبان رسیده است ،مسرر میکناد« :مسائولیت ماالی اعضاا در
شرکتکای قعاونی محدود به میزان سهم آنان میباشد ،مگر آنکه در قرارداد قرقیب دیگاری شارط
شده باشد» .با قوجه به مسدمة بیانشده میقوان گات ،کمانطور که قانونگرار با پریرش شخصایت
قسوقی ،خطر معامله با شرکت با مسئولیت محدود (به سهمالشرکه و سهام) را به طلبکااران منتسال
کرده است ،در صورت مصلحت نیز میقواند خطر معامله با شاخ

قسیسای را نیاز بار طلبکااران

منتسل کند .در این صورت با پیشبینی نهاد برائت در قانون ،ایاراد داراشادن ناعادالناه نیاز مرقااع
میشود.
پریرش نهاد برائت در نظام قسوو ایران–علی رغم امکان قسوقی آن -با قوجه به «واجبباودن
ادای دین» و «اقترام به مالکیت» در اقکام اسالم ،خالد اصاول اخالقای اساالم اسات .بناابراین،
پیشبینی این نهاد در قسوو موضوعه ایران قوصیه نمیشود و ورشکسته باید پس ا خاتم قصاایة
دیون ما اد بر دارایی را قأدیه کند ،یرا اگر قانون محتوایی اخالقی نداشته باشد ،به اقتمال یاد باه
ی

دستور ناکارآمد قبدیل خواکد شد .در واقاع ،قاانون بایاد باا اخاالو جامعاه منطباق باشاد قاا

شهروندان به اطاعت ا آن راغب شوند (راسخ ،9515 ،ص.)15
نتیجه
یکی ا مهمقرین اکداد قانونگرار ایاالت متحدة آمریکاا ا وضاع مساررات ورشکساتگی اقیاای
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مدیون است که نمونة بار این کدد را در وضع مسررات برائت مشاکده میکنیم ،قا جایی که ایان
نهاد با عنوان «شروع دوباره» شاناخته مایشاود .باهطاوری کاه مایقاوان کادد فصال قصاایه را
فراکمکردن برائت برای مدیون اعالم شود .برائت مخت

اشخاص قسیسی است ،بنابراین ،باه نظار

میرسد قانون گرار در قمهید آن به قأثیری که ورشکستگی شخ

قسیسی بر افراد دیگار-باهویاژه

اعضای خانواده -برجای میگرارد ،قوجه کرده اسات .ا ایان نظار درصادد برآماده اسات قاا باا
پیشبینی نهاد برائت ا آثار منای آن بکاکد.
راجع به نهاد برائت عوامل کارآمدی و ناکارآمدی متعددی ذکر شده است که به نظار مایرساد
عوامل کارآمدی آن بر عوامل ناکارآمدی غلبه دارد .در واقع ،برای بهکارگیری ایان نهااد در قساوو
آمریکا عوامل ناکارآمدی نهاد پیشگاته شناخته شده و در صدد مسابله با آن برآمدهاند.
بنابراین ،میقوان قجربة قسوو آمریکاا را در ایان میناه باهکاار گرفات و نهااد برائات را باه
قانون گرار ایران نیز پیشنهاد کرد ،یرا قسوو ایاران در ورشکساتگی طلبکاارمحور اسات و بارای
ایجاد قعادل بین طلبکار و بدککار می قوان ا این نهاد بهره گرفات ،اماا ا آنجاا کاه باا قوجاه باه
آمو ه کای دینی اسالم ،پرداخت دین واجب است ،عادم پرداخات آن گنااه محساوب مایشاود و
غیراخالقی است .بنابراین ،پیشبینی این نهاد در قسوو موضوعه ایران قوصیه نمیشود؛ یرا قاانون
غیراخالقی به اقتمال یاد به ی

دستور ناکارآمد قبدیل خواکد شد.
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