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قانون افالس و ورشکستگی
فصل اول
احکام عمومی
مبنی
ماده اول:
این قانون در روشنی احکام قانون اساسی وضع گردیده است.
اهداف
ماده دوم:
اهداف این قانون عبارتاند از:
 .1تامین یک روش واحد ،مناسب و موثر جهت پرداخت دیون داینین تاجر مفلس.
 .2تأمین شفافیت در مدیریت دیون توسط تاجر مفلس و گزارشدهی به داینین.
 .3افزایش ارزش اموال تاجر مفلس به نفع داینین.
 .4توزیع مساویانه اموال براساس حقوق تقدم مندرج این قانون.
اصطالحات
ماده سوم:
اصطالحات آتی دراین قانون مفاهیم ذیل را افاده مینماید:
 .1طلب اداری :مصارفی که در راستای حفاظت و نگهداری اموال تحت افالس مطابق ماده سی وسوم این قانون صورت
گرفته است.
 .2قرارداد قسط :قراردادی که به اساس آن تاجر مفلس با داینین غرض پرداخت طلبات در اقساط یا تحت شرایط مشابه
به توافق داینین و تایید محکمه تجارتی مطابق ماده چهل وسوم این قانون ،موافقه مینماید.
 .3روز رسمی :روزهای هفته که در آن بانکها در افغانستان فعالیت دارندبه استثنای روزهای پنجشنبه و جمعه.
 .4کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی  :کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی افغانستان.
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 .5طلب :حقی است که به اساس آن شخص در مقابل اموال و یا خدمات فروختهشده ،قرضهدادهشده ،خساراتوارده به
اشخاص و یا اموال ،و یا سایر مواردی پیشبینیشده مطابق قوانین نافذه ،مستحق دریافت پول از جانب تاجر میگردد.
 .6محکمه تجارتی :محکمهای که مطابق قانون تشکیل و صالحیت قوه قضاییه جهت رسیدگی به قضایای تجارتی
ایجاد گردیده است.
 .7داین :شخصی که از تاجر مفلس طلب دارد.
 .8تاجر مفلس  :شخصی که درخواست افالس خویش را مطابق احکام این قانون ثبت مینماید و یا داینین تاجر دعوی
افالس غیرداوطلبانه وی را با ارائه درخواست مطابق احکام این قانون اقامه مینمایند.
 .9عضو هیئت مدیره :شخصیکه قبل از آغاز رسیدگی قضیه افالس عضو هیئت مدیره شرکت مفلس بوده و یا
شخصیکه اعضای هیئت مدیره شرکت مفلس قبل از آغاز رسیدگی قضیه افالس تحت هدایت وی عمل مینمودند.
 .11حساب امانت بانکی :حساب بانکی که توسط متولی افتتاح میگردد و در آن عواید حاصله از قضیه افالس طبق ماده
سی ویکم این قانون به امانت گذاشته میشود.
 .11اموال تحت افالس :مجموع اموالی که در آن تاجر مفلس حسب تصریح ماده بیستو چهارم این قانون دارای حق
مالکیت میباشد.
 .12اموال دارای معافیت :اموالی که تاجر مفلس میتواند منحیث اموال دارای معافیت طبق حکم مندرج ماده بیست
وپنجم این قانون نگهداری نماید.
 .13مفتش مستقل متولی :شخصیکه طبق ماده دوازدهم این قانون توسط محکمه تجارتی تعیین میگردد.
 .14افالس :وضعیت مالی که در آن دیون شخص نسبت به ارزش فعلی دارائی وی بیشتر بوده و یا شخص بصورت
عموم قادر به پرداخت دیون واجباالدا نمیباشد.
 .15صالحیت خط :سندی که از جانب محکمه تجارتی غرض تعیین متولی و اعطای صالحیت و مسئولیت کامل به
وی جهت اجرای احکام این قانون صادر میگردد.
 .16پالن تصفیه :پالنی که طبق ماده بیست و سوم این قانون جهت فروش اموال بصورت عمده و یا به اجزا غرض
پرداخت طلبات و مصارف اداری مدیریت قضیه افالس ،از جانب محکمه تجارتی منظور میگردد.
 .17دفتر رسمی ثبت قضایای افالس :دفتری علنی محکمه تجارتی که در آن تمامی اسناد مرتبط به قضایای افالس
ثبت و نگهداری میگردد.
 .18شخص :شخص حقیقی ،شرکت سهامی ،شرکت محدود المسئولیت ،شرکت تضامنی (به شمول شرکت تضامنی عام
و شرکت تضامنی خاص) ،تولیت تجارتی ،و یا هر نهادی دیگری که دارنده شخصیت حکمی جداگانه مطابق قانون
بوده و یا یک نهاد دولتی باشد.
 .19عریضه یا درخواست :سندی که جهت اقامه دعوی افالس از جانب مفلس و یا داین ثبت میگردد.
 .21متولی :شخصی که طبق حکم ماده پنجم این قانون از جانب محکمه تجارتی تعیین میگردد.
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 .21طلب با وثیقه یا تضمین شده :طلبی داین که پرداخت آن ذریعه حق حبس ،رهن اموال ،و یا بهره برداری از منفعت
دیگری اموال منقول یا غیر منقول تا حدی که بموجب قوانین نافذه مدار اعتبار باشد ،تضمین گردیده است .طلب
مذکور به تناسب ارزش مال مرهونه ،تضمینشده محسوب میگردد.
 .22تاریخ آغاز رسیدگی قضیه افالس :زمان و تاریخ آغاز رسیدگی قضیه افالس توسط محکمه تجارتی طبق حکم
مندرج ماده سیزدهم این قانون.
 .23تاجر :شخصی که به تجارت جهت کسب منفعت مشغول میباشد .تجارت مذکور میتواند به شکل تولید اجناس،
داد و ستد ،اجرای خدمات و یا سایر اشکال ،به استثنای موارد مندرج فقره دوم ماده چهارم این قانون ،باشد.
فصل دوم
طرفین قضیه افالس

شرایط افالس تاجر
ماده چهارم:
( )1شخصیکه بحیث تاجر در امور تجارت مشغول باشد ،در حاالت ذیل مطابق احکام این قانون تاجر مفلس محسوب
میگردد:
 .1درصورتیکه شخص مفلس گردیده و درخواست افالس خویش را با اراده خویش و با حسن نیت ثبت و
خواهان صدور حکم مطابق احکام این قانون میگردد.
 .2درصورتیکه شخص مفلس گردیده و یک یا بیش از یک داین بدون اراده تاجر درخواست افالس وی را
ثبت مینمایند.
)(2

احکام این قانون بر اشخاص ذیل تطبیق نمیگردد:
 .1شخص حقیقی که مفلس گردیده و مجموع دیون وی ،به استثنای دیون که توسط منزل مسکونی شخص
تضمین گردیده اند ،از مبلغ هفتصد هزار افغانی تجاوز ننماید.
 .2شرکتهای بیمه که فعالیت ایشان توسط وزارت مالیه تنظیم میگردد ،مشروط براینکه تصفیه و یا احیای
مجدد این نوع شرکتها در صورت افالس توسط سایر قوانین تنظیم گردیده باشد.
 .3شرکتهای ارائه کننده خدمات عامه که فعالیت ایشان توسط وزارت انرژی و آب ،وزارت شهرسازی و
مسکن ،وزارت احیا و انکشاف دهات ،وزارت ترانسپورت ،وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و سایر
وزارتخانههای ذیربط تنظیم میگردد.
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 .4بانکها و سایر شرکتهای که فعالیت ایشان توسط د افغانستان بانک تنظیم میگردد ،مشروط براینکه
تصفیه و یا احیای مجدد این نوع شرکتها در صورت افالس توسط سایر قوانین تنظیم گردیده باشد.
 .5ادارات و یا نهادهای دولتی.
تعیین متولی
ماده پنجم:
( )1در صورتی تعیین متولی از جانب محکمه تجارتی ،محکمه باید کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی را از
تقرر مذکور مطلع نماید .کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی باید فهرست علنی اشخاصی را که بعنوان اشخاص
واجد شرایط تولیت در قضایای افالس انتخاب گردیده اند ،نگهداری نماید .در صورت ضرورت ،برای اشخاص واجد شرایط
تولیت در والیات غیر از کابل فهرست های جداگانه تهیه میگردد.
( )2محکمه تجارتی در زمان آغاز رسیدگی قضیه افالس شخصی را که واجد شرایط مندرج ماده ششم این قانون باشد بعنوان
متولی تعیین مینماید .محکمه تجارتی فهرست اشخاصی را که در قضایای افالس بعنوان متولی تعیین گردیده اند را نگهداری
و به دسترس عامه مردم قرار میدهد.
( )3متولی در خالل دو روز رسمی از تاریخ دریافت اطالعیه محکمه تجارتی ،انتصاب خویش را بصورت کتبی قبول و یا رد
مینماید .در صورت قبولی انتصاب از طرف متولی ،وی باید اسناد ذیل را به محکمه تقدیم نماید:
 .1اظهاریه ای مبنی بر قبولی انتصاب شخص بعنوان متولی و تعهد کتبی وی مبنی بر اجرای وظایف تولیت در مطابقت
با احکام این قانون.
 .2اظهاریهای مبنی بر چگونگی موجودیت رابطه متولی ،به شمول رابطهای تجاری ،فامیلی ،و یا اجتماعی در حال و
یا گذشته ،با تاجر مفلس و یا داینین .متولی اظهاریه مذکور را در خالل دو روز بعد از ثبت فهرست داینین توسط تاجر
مفلس مطابق حکم ماده دهم این قانون ،تقدیم مینماید .اظهاریه مذکور از جانب محکمه تجارتی غرض تثبیت عدم
موجودیت تضاد منافع که بر بیطرفی متولی موثر باشد ،به زود ترین فرصت ارزیابی میگردد .
( )4هرگاه محکمه تجارتی تشخیص دهد که تضاد منافع موجود است و یا متولی از انتصاب خویش مطابق فقره سوم این ماده
امتناع نماید ،محکمه متولی جدید را تعیین مینماید.
( )5هرگاه محکمه تجارتی تشخیص دهد که متولی دارای تضاد منافع که باعث رد صالحیت گردد نمیباشد ،باید صالحیت
خط را غرض تعیین متولی و اعطای صالحیت و مسئولیت کامل به وی جهت اجرای احکام این قانون صادر نماید.
( )6محکمه تجارتی میتواند حکم برکناری متولی را بنابر موجودیت علتی براساس پیشنهاد مفتش مستقل متولی که طبق
ماده دوازدهم این قانون تعیین گردیده صادر نماید .متولی تا زمانیکه قضیه افالس خاتمه مییابد و یا اینکه شخص مستعفی،
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وفات و یا از جانب محکمه تجارتی بنابر موجودیت علتی برکنار گردد ،در سمت خود باقی میماند .در صورت استعفا ،وفات و
یا برکناری متولی ،جانشین وی توسط محکمه تجارتی تعیین میگردد.

شرایط تولیت
ماده ششم:
( )1هیچ شخص نمیتواند بعنوان متولی تعیین گردد ،مگر اینکه واجد شرایط ذیل باشد:
 .1شخص حقیقی باشد،
 .2دارای جواز فعالیت بعنوان متولی از نهادهای معتبر جوازدهی در قضایای افالس واقع در کشورهای آسترلیا،
هندوستان ،سنگاپور ،بریتانیا ،ایاالت متحده آمریکا ،و یا سایر کشورهای که از جانب محکمه تجارتی منظور
میگردد ،باشد،
 .3عضو برحال انجمن حسابداران تصدیقشده ( ،)ACCAانجمن حسابداران عمومی تصدیقشده آمریکا
( ،)AICPAانجمن حسابداران بینالمللی ) ،(AIAحسابداران تصدیقشده آسترلیا (،)CPAA
حسابدران تصدیق شده آسترلیا و زیالند جدید ( ،)CA-ANZحسابداران تصدیقشده آنگلستان و ولز
( )ICAEWو یا سایر نهادهای معتبر بینالمللی حسابداری باشد،
 .4دارای حداقل پنج سال تجربه عملی بعنوان حسابدار تصدیقشده باشد ،و
 .5دارای سابقه کاری متولیت در حداقل سه قضیه افالس باشد.
( )2درصورتیکه هیچ شخصی دارای تابعیت افغانستان شرایط مندرج فقره ( )1این ماده را تکمیل ننماید ،محکمه تجارتی
میتواند شخص دارای تابعیت خارجی را بعنوان متولی تعیین نماید ،مشروط براینکه شخص دارای تابعیت خارجی تمامی
شرایط مندرج فقره ( )1را تکمیل نماید.
( )3درصورتیکه متولی در هر مرحله ،دیگر واجد شرایط فوق الذکر نباشد ،از سمت خویش برکنار میگردد.
حقالزحمه متولی
ماده هفتم:
( )1متولی در برابر خدمات ارائه شده مستحق حقالزحمه میگردد.
( )2حقالزحمه متولی به اشکال ذیل تعیین میگردد:
 .1به شکل فیصدی معین از دارائی های فروختهشده و یا توزیعشده.
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 .2به شکل مبلغ ثابت بر مبنای زمانی که از جانب متولی و کارمندان وی جهت رسیدگی به امور قضیه
افالس سپری گردیده است.
( )3روش پرداخت حقالزحمه متولی بر اساس موافقه داینین و متولی مطابق ماده بیستم این قانون تعیین و توسط محکمه
تجارتی منظور میگردد.
( )4در صورت عدم تعیین حقالزحمه متولی مطابق این ماده ،متولی میتواند به محکمه تجارتی عارض و خواهان تعیین
حقالزحمه خویش گردد.
موارد مسوولیت متولی
ماده هشتم:
) (1با در نظرداشت فقره دوم ماده هشتم این قانون ،متولی در برابر خسارت وارده بر اموال تحت افالس در موارد ذیل،
شخصاً مسئول میباشد:
 .1در صورت ارتکاب اعمال جرمی به شمول رشوت و سایر جرایم فساد اداری توسط متولی حین اداره اموال
تحت افالس؛
 .2تبانی با داینین ،خریداران و اشخاص ثالث به ارتباط اداره اموال تحت افالس؛
 .3سرقت اموال تحت افالس توسط متولی به شمول سرقت پول از حسابات بانکی ،پول نقد و یا سایر اموال؛
 .4عدم صداقت متولی در برابر محکمه تجارتی به ارتباط مدیریت قضیه افالس؛
 .5غفلت فاحش ،اهمال و اجرای وظایف با سوء نیت به ارتباط اداره اموال تحت افالس و یا مدیریت قضیه
افالس.
) (2متولی در برابر خسارت وارده بر اموال تحت افالس در موارد ذیل ،مسئول شمرده نمیشود:
 .1هرگاه اقدام منتج به زیان مورد ادعا بر اساس صالحیت های اعطایی این قانون اتخاذ و هیئت داینین و یا محکمه
تجارتی اتخاذ اقدام را بعد از اعالم کامل حقایق مادی تایید نموده باشد.
 .2هرگاه اقدام منتج به زیان مورد ادعا با حسن نیت و با استفاده از ارزیابی اوضاع تجاری توسط متولی اتخاذ گردیده و
ارزیابی مذکور با معیارهای ارزیابی تجاری موجود در عرف تجارت مطابقت داشته باشد.
 .3هرگاه اقدام منتج به زیان مورد ادعا ناشی از غفلت جزئی متولی بوده و در اثر سوءنیت ،سرقت ،فریب قصدی ،یا سو
رفتار عمدی متولی اتخاذ نگردیده باشد.
) (3هر یکی از داینین می توانند اظهاریه را مبنی بر موجودیت مواردی که منتج به مسئولیت متولی طبق حکم این ماده
گردد ،به محکمه تجارتی تقدیم نمایند .درصورتیکه بعد از تقدیم اظهاریه مذکور ،محکمه تجارتی تشخیص دهد که موارد
موجود در اظهاریه منتج به مسئولیت متولی مطابق احکام این قانون میگردد ،محکمه تجارتی میتواند مفتش مستقل را جهت
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تحقیق اتهامات وارده و در صورت لزوم اقامه دعوی علیه متولی در محکمه تجارتی تعیین نماید .هر مبلغی که بر اساس این
ماده توسط متولی پرداخت میگردد شامل اموال تحت افالس بوده و طبق احکام این قانون میان داینین توزیع میگردد.

صالحیتهای متولی
ماده نهم :
متولی دارای صالحیتهای ذیل میباشد:
( )1با در نظرداشت ماده سیو ششم این قانون ،متولی دارای صالحیت کامل غرض بررسی امور مالی و تجارتی تاجر مفلس
جهت تشخیص موجودیت احتمال منطقی انعقاد قرارداد قسط که نسبت به عملی شدن پالن تصفیه دارای نتایج مطلوبتر برای
داینین ،تاجر مفلس و اشخاص ذیدخل است ،میباشد.
( )2ادامه تجارت تاجر مفلس تا زمانیکه جهت منافع داینین الزم باشد.
( )3اجرای معامالت ،رسیدات ،و سایر اسناد به اسم تاجر مفلس و استفاده مهر تاجر مفلس در صورت ضرورت.
( )4اقامه دعوی و یا ارائه اعتراض در تمامی محاکم ذیصالح به شمول محاکم تجارتی و یا محاکم خارج از کشور بعنوان
متولی و یا بنام تاجر مفلس.
( )5مصالحه با داینین ،شخصیکه علیه تاجر مفلس دین را ادعا دارد ،و یا شخصیکه مدعی طلبی از تاجر مفلس (به شمول
دین در زمان حال و یا آینده ،دین معین و یا مشروط ،و دین ثابت و یا پرداخت خسارات) میباشد ،اگرچه احتمال اثبات
مسؤولیت تاجر مفلس در جریان رسیدگی قضیه افالس موجود باشد ،با در نظرداشت جز اول فقره دوم ماده بیست ویکم این
قانون.
( ) 6فروش اموال تحت افالس از طریق مزایده علنی و یا فروش خصوصی و صالحیت فروش اموال بصورت عمده و یا به
اجزا با کسب موافقه داینین مطابق ماده بیستو هشتم این قانون.
( )7دریافت منابع مالی بعد از آغاز رسیدگی قضیه افالس مطابق فقره چهارم ماده بیستم این قانون.
( ) 8در صورت لزوم ،اشتراک در جلسات حل و فصل منازعات به ارتباط مدیریت قضایای افالس خارج از محکمه.
( )9تدویر و ریاست جلسات با تاجر مفلس و یا داینین.
( )11استخدام وکالی مدافع ،محاسبین ،دالالن ،حراجگران و سایر افراد مسلکی که جهت مدیریت قضیه افالس ضروری
میباشد.
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( )11اجرای سایر وظایف و مسئولیت های مندرج این قانون.

وظایف متولی
ماده دهم:
متولی دارای وظایف ذیل میباشد:
) (1تدویر جلسه با تاجر مفلس در مقر فعالیت تجارتی وی در خالل دو روزرسمی بعد از صدور صالحیت خط.
) (2تحت تصرف گرفتن تمامی اموال تحت افالس از طریق حیازت ،مهر و الک و یا سایر اشکال حسب لزوم دید متولی
جهت محافظت از اموال مذکور الی فروش نهایی آن مطابق ماده بیست وچهارم این قانون.
) (3ترتیب فهرست تمامی اموال تحت افالس در خالل ده روز رسمی بعد از صدور صالحیت خط.
) (4ارزیابی امور مالی تاجر مفلس.
) (5ارائه پیشنهاد به محکمه تجارتی در مورد متوقف نمودن فوری تجارت تاجر مفلس و یا ادامه فعالیت آن بصورت موقتی
الی تصویب نهایی پالن تصفیه از جانب محکمه تجارتی و یا انعقاد قرارداد قسط.
) (6ارائه پیشنهاد توام با پیشنهاد مندرج فقره پنجم این ماده به محکمه تجارتی در مورد رسیدگی عاجل قضیه افالس.
( )7ارزیابی طلبات داینین و اعتراض علیه چنین طلبات ،مشروط بر اینکه طلبات مذکور طبق حکم ماده سی وچهارم این
قانون فاقد اعتبار باشند.
( )8نظارت بر فعالیتهای تجارتی تاجر مفلس درصورتیکه تاجر مفلس مطابق فقره چهارم ماده شانزدهم این قانون مجاز به
ادامه فعالیت تجارتی در حین مدیریت قضیه افالس باشد .
( )9ارائه گزارشات منظم به محکمه تجارتی در شکل و زمان که از جانب محکمه تعیین میگردد.
( )11پرداخت مصارف بابت مدیریت قضیه افالس در موارد ذیل:
 .1درصورتیکه مصارف از جمله مصارف معمول تجارت مطابق ماده بیستم این قانون باشند.
 .2درصورتیکه مصارف از جمله مصارف معمول تجارت نباشند اما موافقت کتبی محکمه تجارتی اخذ گردیده
باشد.
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( )11پرداخت کلی و یا قسمی طلبات داینین مشروط براینکه منابع مالی جهت پرداخت آن مطابق ماده سی وپنجم این قانون
موجود باشد.
( )12درصورتیکه ارزش اموال تحت افالس بیشتر از هفتاد میلیون افغانی (و یا معادل آن به اسعار خارجی) باشد ،استخدام
مشاور حقوقی که واجد شرایط مشوردهی به متولی در مورد قضیه افالس باشد.
مسوولیتهای تاجر مفلس
ماده یازدهم:
) (1در صورت ثبت ارادی افالس توسط شخص ،تاجر مفلس مکلف است تا در ضمیمه درخواست افالس فهرست اسامی و
محل سکونت داینین را نیز درج نماید .هرگاه تاجر مفلس شخص حکمیباشد ،باید فهرست مالکین شخص حکمی نیز ضمیمه
درخواست گردد.
( )2تاجر مفلس باید در خالل پانزده روز رسمی بعد از آغاز رسیدگی قضیه افالس موارد ذیل را نزد متولی ثبت نماید:
 .1فهرست کامل و دقیق تمامی داینین بشمول اسم و محل سکونت داین ،مبلغ قابل پرداخت دیون و اموال
مرهونه درصورتیکه موجود باشند.
 .2فهرست کامل و دقیق تمامی اموال تحت افالس بشمول اموال منقول و غیر منقول که کالً و یا قسماً
تحت مالکیت تاجر مفلس قرار دارند توام با ارزش تخمینی سهم تاجر مفلس در مالکیت این اموال.
) (3تاجر مفلس باید در خالل پانزده روز رسمی بعد از آغاز رسیدگی قضیه افالس نقل تمامی قرارداد های نافذه را که در
آن تاجر مفلس در زمان آغاز رسیدگی قضیه افالس طرف قرارداد بوده و دارای حقوق و وجایب قراردادی میباشد به متولی
ارائه نماید.
( )4در صورت درخواست موجه متولی ،تاجر مفلس باید با متولی در اجرای وظایف وی همکاری نماید.
( )5تاجر مفلس معلومات الزم را به ارتباط اموال ،دیون و معامالت مالی خویش که از جانب متولی درخواست میگردد ،ارائه
مینماید .
( )6بعد از عرضه صالحیت خط توسط متولی ،تاجر مفلس مالکیت و یا استیال تمامی اموال تحت افالس به شمول اموال
منقول و غیر منقول ،حسابات بانکی ،دیون قابل دریافت ،و پول نقد را به متولی واگذار مینماید.
( )7تاجر مفلس در جلسات داینین در زمان تنظیم شده توسط متولی ،اشتراک مینماید .درصورتیکه تاجر مفلس بنابر مریضی
و یا دلیل موجه دیگری نتواند در این جلسات حضور یابد ،میتواند شخصی را به نماینده گی خویش جهت حضور در این جلسات
تعیین نماید.
( )8تاجر مفلس نمیتواند مالکیت اموال تحت افالس را در حاالت ذیل انتقال دهد:
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 .1در صورت ثبت ارادی افالس ،بعد از ثبت درخواست افالس مطابق جز اول فقره اول ماده یازدهم این
قانون.
 .2در صورت ثبت غیرارادی افالس ،بعد از عرضه صالحیت خط توسط متولی ،مگر اینکه تاجر مفلس اجازه
کتبی متولی را غرض انجام معامالت الزمه جهت اجرای تجارت و یا موارد مندرج مواد شانزدهم و بیستم
این قانون دریافت نماید.
( )9محکمه تجارتی میتواند فورمههای مخصوص را جهت استفاده تاجر مفلس غرض ایفای تعهدات مندرج این ماده تهیه
نماید.
استخدام مفتش مستقل متولی
ماده دوازدهم:
( )1داین میتواند به محکمه تجارتی عارض و خواهان استخدام مفتش مستقل متولی از جانب محکمه جهت ارزیابی عملکرد
متولی مطابق ماده هشتم این قانون گردد.
( )2شخصیکه مطابق احکام این ماده بعنوان مفتش مستقل متولی از جانب محکمه تجارتی تعیین میگردد باید واجد شرایط
مندرج ماده ششم این قانون باشد.
( )3حق الزحمه مفتش مستقل متولی توسط محکمه تجارتی تعیین و از جمله طلبات اداری محسوب میگردد.
فصل سوم
رسیدگی قضایای افالس
آغاز رسیدگی قضیه افالس
ماده سیزدهم:
( )1رسیدگی قضیه افالس با تکمیل شرایط ذیل آغاز میگردد:
 .1ثبت درخواست افالس توسط تاجری که مطابق فقره اول ماده چهارم این قانون واجد شرایط افالس
میباشد ،و یا
 .2ثبت درخواست افالس توسط یک یا بیش از یکی از داینین تاجر که مجموع طلبات آنها کمتر از هفتصد
هزار افغانی نبوده و پرداخت طلبات واجباالدا برای بیش از سی روز معطل گردیده باشد.
 .3ثبت قضیه افالس توسط محکمه تجارتی.
( )2درخواست افالس باید حاوی معلومات مندرج ضمیمه شماره اول این قانون باشد.
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( )3معرفی متولی به اشکال ذیل صورت میگیرد:
 .1در صورت ثبت ارادی افالس ،تاجر مفلس میتواند شخصی را بعنوان متولی ،غرض تعیین وی از جانب
محکمه تجارتی مطابق ماده پنجم این قانون معرفی نماید.
 .2در صورت ثبت غیرارادی افالس ،داین که درخواست افالس را تقدیم نموده میتواند شخصی را بعنوان
متولی غرض تعیین وی از جانب محکمه تجارتی مطابق ماده پنجم این قانون معرفی نماید.
( )4ثبت درخواست افالس به شکل ذیل صورت میگیرد:
 .1به منظورثبت درخواست افالس ،تاجر مفلس و یا داین که درخواست افالس را تقدیم نموده ،باید درخواست خویش
را به محکمه تجارتی تقدیم نمایند.
 .2محکمه تجارتی با دریافت درخواست افالس از مراجع ذیل طالب معلومات میگردد:
الف) اداره دولتی که موظف به ثبت معلومات مربوط به مالکیت اموال غیر منقول میباشد.
ب) اداره دولتی که موظف به ثبت معلومات مربوطه به رهن اموال منقول میباشد.
آغاز قضیه افالس بصورت ارادی
ماده چهاردهم:
( )1در صورتی ثبت درخواست افالس توسط تاجر مفلس ،محکمه تجارتی بعد از اخذ مبلغ هفت هزار افغانی محصول اقامه
دعوی ،رسیدگی قضیه افالس را آغاز و تاریخ و زمان وصول قضیه افالس را در دفتر رسمی ثبت قضایای افالس ،ثبت
مینماید.
) (2تاریخ و زمانی که به ترتیب فقره ( )1این ماده ثبت میگردد ،تاریخ آغاز رسیدگی قضیه افالس محسوب میگردد.
آغاز قضیه بصورت غیرارادی
ماده پانزدهم:
( )1در صورتی ثبت عریضه افالس توسط یک یا بیش از یکی از داینین ،محکمه تجارتی بعد از دریافت عریضه و پرداخت
مبلغ هفت هزار افغانی محصول معینه توسط عارض ،در خالل پنج روز حکم خویش را در موارد ذیل صادر مینماید:
 .1صحت اقامه دعوی افالس در مطابقت با احکام این قانون توسط داینین.
 .2افالس تاجر مطابق تعریف مندرج ماده سوم این قانون .درصورتیکه تاجر بر علیه حکم صادره مبنی بر
افالس خویش معترض باشد ،باید معلومات الزم را در مورد وضعیت مالی خویش طبق هدایت محکمه به
پیشگاه محکمه تجارتی تقدیم نماید.
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( )2درصورتیکه محکمه تجارتی تصمیم به عدم رسیدگی قضیه افالس به دلیل ثبت آن با سوء نیت و هدف غیر مرتبط به
افالس تاجر توسط داین ،اتخاذ نماید ،تاجری که درخواست افالس وی ثبت گردیده میتواند علیه داین مذکور در محکمه
تجارتی مربوط اقامه دعوی و خواهان جبران خسارات ناشی از چنین درخواست گردد.
( )3هرگاه محکمه تجارتی تصمیم به رسیدگی قضیه افالس اتخاد نماید ،باید به زود ترین فرصت متولی را مطابق ماده پنجم
این قانون تعیین نماید.
( )4محکمه تجارتی تاریخ و زمان اتخاذ تصمیم محکمه را مبنی بر رسیدگی قضیه افالس در دفتر رسمی ثبت قضایای افالس
ثبت مینماید .تاریخ و زمانیکه به این ترتیب ثبت میگردد ،تاریخ آغاز رسیدگی قضیه افالس محسوب میگردد.
تعلیق دعاوی
ماده شانزدهم :
( )1از زمان آغاز رسیدگی قضیه افالس ،دعاوی و سایر اقدامات (به شمول اقدام به تصرف مجدد مال مرهونه و یا ضبط
دارائی جهت پرداخت دیون) اتخاذ شده توسط داینین و اشخاصی که با تاجر مفلس قرارداد دارند تعلیق گردیده و بدون استیذان
محکمه تجارتی مجدداً آغاز گردیده نمیتوانند.
( )2حکم مندرج فقره ( )1این ماده بر اقداماتی که از جانب نهادها وادارات دولتی جهت تطبیق قوانین مربوط به صحت،
مصئونیت و یا رفاه عمومی بشمول تطبیق قوانین جزائی ،محیط زیستی ،کار ،حمایت از مستهلکین یا حمایت از رقابت ،علیه
تاجر مفلس و یا متولی اتخاذ گردیده باشد ،قابل تطبیق نمیباشد.
( )3در صورت موجودیت طلبات باوثیقه یا تضمینشده احوال آتی تطبیق میگردد:
 .1داین دارای طلب تضمینشده بر اساس دارابودن حق حبس و یا حق بهرهبرداری از منفعت مجاز دیگری
مطابق احکام قانون میتواند با ارائه درخواست به محکمه تجارتی خواهان اعمال حق خویش بر مال
مرهونه از طریق اقامه دعوی جدید و یا رفع تعلیق بر دعوی فعلی در جریان رسیدگی قضیه افالس از
جانب محکمه گردد.
 .2محکمه تجارتی در خالل ده روز رسمی بعد از ارائه درخواست مندرج فقره سوم این ماده توسط داین
تشکیل جلسه داده و تاجر مفلس ،داین و متولی را از تدویر جلسه مذکور مطلع مینماید .
 .3محکمه تجارتی درخواست داین را منظور مینماید ،مگر اینکه تاجر مفلس و یا متولی در قضیهای که تاجر
مفلس خواهان انعقاد قرارداد قسط است موارد ذیل را ثابت نمایند:
الف) طلب تضمین شده داین از تنزیل در ارزش و یا سایر خسارات در معیاد تعلیق محفوظ خواهد
بود ،و
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ب) ادام ه حالت تعلیق جهت توانایی متولی غرض افزایش ارزش اموال تحت افالس در راستای
تامین منافع طرفین ذیدخل الزم میباشد.
 .4محکمه تجارتی حکم خویش را در مورد تایید و یا رد درخواست داین در خالل پنج روز رسمی بعد از تدویر
جلسه صادر مینماید.
 .5در صورت رد درخواست داین توسط محکمه تجارتی ،محکمه جهت حفاظت از طلبات تضمینشده شرایط
الزم را در جریان حالت تعلیق وضع مینماید.
نهادهای تطبیق قانون
ماده هفدهام :
( )1در صورت درخواست متولی ،محکمه تجارتی با ارسال اطالعیه به طرفهای دخیل در دعاوی علیه تاجر مفلس و یا اموال
تحت افالس ،اشخاص مذکور را از تعلیق دعاوی الی حل و فصل قضیه افالس مطلع مینماید.
( )2بعد از عرضه صالحیتخط توسط متولی ،مامورین ضبط قضایی که تاجر مفلس در ساحه تحت صالحیت ایشان سکونت
دارد و یا اموال تاجر مفلس در آن ساحه قرار دارد ،با متولی در اجرای وظایف وی به شمول دخول به منزل تاجر مفلس و ضبط
اجباری اموال تاجر مفلس درصورتیکه تاجر مفلس ،اقارب وی ،و یا نمایندهگان و کارمندان وی از اجرای آن جلوگیری نمایند،
همکاری مینمایند.
دوام یا توقف فعالیتهای تجارتی
ماده هجدهام:
( )1متولی به زودترین فرصت ممکن و یا در خالل پنج روز رسمی بعد از تدویر جلسه مقدماتی با تاجر مفلس طبق ماده نهم
این قانون ،پیشنهاد خویش را در مورد توقف فوری فعالیتهای تجارتی تاجر مفلس و یا ادامه فعالیتهای تجارتی بصورت
موقت الی تصویب نهایی پالن تصفیه یا قرارداد قسط توسط محکمه تجارتی ،به محکمه ارائه مینماید.
( )2درصورتیکه تاجر مفلس خواهان انعقاد قرارداد قسط باشد می تواند الی صدور تصمیم محکمه تجارتی در مورد پیشنهاد
متولی ،به فعالیتهای تجارتی خویش ادامه دهد ،مگر اینکه محکمه تجارتی تشخیص دهد که اعمال محدودیت بر فعالیتهای
تجارتی تاجر غرض جلوگیری از فریبکاری و تخلفات مشابه الزم میباشد.
( )3محکمه تجارتی در خالل ده روز بعد از دریافت پیشنهاد متولی مبنی بر دوام یا توقف فعالیت تجارتی تاجر مفلس ،تصمیم
خویش را مبنی بر ادامه فعالیتهای تجارتی تاجر مفلس الی تصویب نهایی پالن تصفیه و یا قرارداد قسط از جانب محکمه
تجارتی ،صادر مینماید.
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( )4هرگاه محکمه تجارتی به ادامه فعالیتهای تجارتی تاجر مفلس الی تصویب نهایی پالن تصفیه و یا قرارداد قسط از جانب
محکمه ،تصمیم اتخاذ نماید ،تاجر مفلس میتواند فعالیتهای تجارتی خویش را طبق حکم ماده بیست ودوم این قانون تحت
شرایطی که توسط محکمه تجارتی وضع میگردد (به شمول نظارت معامالت از جانب متولی در جریان این مدت) ادامه دهد .
اطالعیه آغاز رسیدگی قضیه
ماده نزدهام:
( )1متولی در خالل سه روز رسمی بعد از ثبت فهرست داینین توسط تاجر مفلس ،اطالعیه آغاز رسیدگی قضیه را به تمامی
داینین ارسال مینماید.
( )2اطالعیه آغاز رسیدگی قضیه افالس که از جانب متولی به تمامی داینین ارسال میگردد باید حاوی معلومات مندرج
ضمیمه شماره دوم باشد.
جلسات داینین
ماده بیستم:
( )1متولی جلسات داینین را تنظیم و ریاست آنرا بعهده دارد.
( )2متولی جلسه مقدماتی داینین را در خالل معیادی که از بیست روز کمتر و از سی روز بیشتر نمیباشد بعد از ارسال اطالعیه
آغاز رسیدگی قضیه مطابق ماده نزدهم این قانون تدویر مینماید .تاریخ ،زمان و محل برگزاری جلسه مقدماتی داینین در
اطالعیه آغاز رسیدگی قضیه درج میگردد .
( ) 3متولی قبل از تدویر جلسه تمامی معلومات مرتبط به امور تاجر مفلس را که داینین منطقاً به آن ضرورت دارند ،بصورت
رایگان بدسترس ایشان قرار میدهد .متولی میتواند درخواست ارائه معلومات را در حاالت ذیل رد نماید:
 .1درصورتیکه درخواست غیرموجه باشد.
 .2درصورتیکه مصارف ارائه چنین معلومات نسبت به ارزش آن به مراتب بیشتر باشد.
 .3درصورتیکه منابع مالی کافی غرض ارائه چنین معلومات در دسترس متولی نباشد.
 .4درصورتیکه متولی تشخیص دهد که ارائه چنین معلومات باعث تبعیض میان داینین میگردد.
 .5درصورتیکه مانع قانونی و یا حقوقی غرض ارائه معلومات مذکور موجود باشد.
 .6درصورتیکه ارائه معلومات مذکور مانع اجرای وظایف متولی گردد.
( )4داینین در جلسه مقدماتی باید در مورد تعیین حقالزحمه متولی به یکی از روشهای مندرج جز دوم و یا سوم فقره دوم
ماده هفتم این قانون تصمیم اتخاذ نمایند .درصورتیکه داینین به تعیین حقالزحمه متولی به روش مندرج جز سوم فقره دوم
ماده هفتم این قانون تصمیم اتخاذ نمایند ،فیصدی آنرا نیز در این جلسه معین مینمایند.
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( )5متولی میتواند برعالوه جلسه مقدماتی داینین یک یا چند جلسه دیگری را در مورد قضیه افالس با داینین تدویر نماید.
متولی جلسه داینین را قبل از فروش دارائی های اساسی اموال تحت افالس برگزار مینماید .متولی اطالعیه را که حاوی
تاریخ ،زمان و محل برگزاری جلسه میباشد به داینین و تاجر مفلس ارسال مینماید.
( )6تمامی داینین میتوانند در این جلسات اشتراک نمایند .درصورتیکه یکی از داینین شخصاً قادر به اشتراک در جلسات
مذکور نباشد ،میتواند شخصی دیگر را به نمایندهگی از خویش جهت اشتراک در جلسه و رایدهی تعیین نماید.
( )7تاجر مفلس در صورت هدایت متولی در جلسات داینین اشتراک و به پرسشهای متولی یا داینین پاسخ ارائه مینماید.
( )8آجندای جلسات داینین باید دارای معلومات مندرج ضمیمه شماره سوم این قانون باشد.
رایدهی
ماده بیست ویکم:
( )1تصامیم جلسات داینین  ،به استثنای تصامیمی که به اساس فقره دوم ماده چهل و سوم این قانون اتخاذ میگردند ،با
اکثریت ساده آرای داینین متناسب با ارزش طلبات (اکثریت مبلغی) و با درنظرداشت سند معتبر اثباتیه دین صورت میگیرد.
( )2متولی باید برگزاری جلسات داینین را غرض اخذ موافقه داینین در حاالت ذیل درخواست نماید:
 .1قبل از مصالحه در مورد طلب و یا طلبات داینین (به شمول پرداختها) که ارزش آن بصورت انفرادی و یا
جمعی مساوی و یا بیشتر از یک میلیون و چهار صد هزار افغانی و یا معادل آن به اسعار دیگر باشد.
 .2قبل از پرداخت طلبات اداری مندرج جز چهارم فقره دوم ماده سی وسوم این قانون که ارزش آن بصورت
انفرادی و یا جمعی بیشتر از ده فیصد ارزش مجموعی تخمینی اموال تحت افالس باشد.
 .3قبل از فروش اموال مطابق ماده سیام این قانون.
 .4قبل از تصاحب منابع مالی بعد از آغاز رسیدگی قضیه افالس مطابق فقره چهارم ماده بیست ودوم این
قانون.
( )3درصورتیکه در جلسه مندرج فقره ( )2این ماده داینین به موارد درخواستی متولی موافقه ننمایند ،متولی میتواند به
محکمه تجارتی عارض و خواهان منظوری موارد مندرج فقره ( )2طبق احکام جز ششم فقره دوم ماده سیام و یا فقره چهارم
ماده بیست و دوم این قانون گردد.
فعالیتهای تجارتی تاجر مفلس
ماده بیست ودوم:
( )1هرگاه به تاجر مفلس در جریان رسیدگی قضیه افالس اجازه ادامه فعالیت تجارتی اعطا گردد ،موارد ذیل قابل تطبیق
میباشد:
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 .1تاجر مفلس میتواند اجناس و خدمات را که عرفاً غرض پیشبرد تجارت الزم است خریداری و پول آنرا در
زمان معینه بپردازد.
 .2تاجر مفلس میتواند قراردادهای را که عرفاً غرض پیشبرد تجارت الزم است منعقد و اجرا نماید.
 .3تاجر مفلس باید مزد کارمندان را از بابت کار اجراشده بعد از آغاز قضیه افالس بپردازد .پرداخت حقالزحمه
مدیران اجرائی تابع منظوری محکمه تجارتی میباشد.
 .4تاجر مفلس در اجرای فعالیتهای تجارتی خویش تمامی قوانین نافذه را رعایت مینماید.
 .5تاجر مفلس در اجرای فعالیتهای تجارتی خویش شرایط و محدودیت های وضعشده از جانب محکمه
تجارتی را رعایت مینماید.
) (2فعالیتهای تجارتی تاجر مفلس که جدا از فعالیتهای که عرفاً غرض پیشبرد تجارت الزم است می باشند ،باید از جانب
محکمه تجارتی منظور گردند .فعالیتهای مذکور شامل هرنوع معامالتی که در میان اشخاص ذیدخل در تجارت های مشابه
رایج نمیباشد و معامالتی که ارزش آنها بیشتر از ارزش معامالت اجراشده توسط تاجر قبل از آغاز قضیه افالس باشد ،میگردد.
) (3متولی از فعالیتهای تجارتی تاجر مفلس نظارت مینماید.
( )4متولی میتواند درخواست دریافت وجوه مالی را به شکل قرضه و یا تمدید اعتبار خطها به شمول دریافت وجوه مالی
تضمینشده با حق حبس اموال تحت افالس ،ارائه نماید ،مشروط بر اینکه حق حبس ارائه شده بر حق حبس موجود مطابق
احکام این قانون مقدم نباشد .متولی بعد از دریافت درخواست مذکور به زودترین فرصت جلسه داینین را دایر مینماید .اطالعیه
تدویر جلسه به تاجر مفلس و تمامی داینین ارائه میگردد .بعد از استماع اظهارات طرفین دخیل در قضیه ،داینین تصمیم
خویش را مبنی بر تایید و یا رد درخواست دریافت وجوه مالی صادر مینمایند .درصورت رد درخواست دریافت وجوه مالی از
جانب داینین مطابق این ماده ،متولی میتواند به محکمه تجارتی عارض و خواهان منظوری درخواست خویش گردد.
) (5محکمه تجارتی بر اساس پیشنهاد متولی میتواند به متولی هدایت دهد تا تاجر مفلس را از مدیریت فعالیتهای تجارتی
برکنار و یا شخصی دیگری را بعنوان جایگزین وی تعیین نماید ،هدایت دهد تا تجارت تاجر مفلس متوقف گردد و یا هدایت
به وضع محدودیتهای اضافی بر دوام فعالیتهای تجارتی تاجر مفلس صادر نماید.
پالن تصفیه
ماده بیست وسوم:
( )1در تمامی قضایای افالس به استثنای قضایای که تاجر مفلس خواهان انعقاد قرارداد قسط میباشد ،متولی پالن پیشنهادی
تصفیه را در خالل سی روز رسمی بعد از جلسه مقدماتی داینین در دفتر رسمی ثبت قضایای افالس ثبت مینماید.
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( )2در قضایای که محکمه تجارتی تشخیص میدهد که انعقاد قرارداد قسط عملی نیست ،متولی پالن پیشنهادی تصفیه را
در خالل سی روز رسمی بعد ازتصمیم متولی یا محکمه تجارتی مبنی بر اینکه منظوری قرارداد قسط در یک زمان مناسب
ممکن نیست و ثبت پالن تصفیه به منفعت داینین میباشد ،در دفتر رسمی ثبت قضایای افالس ثبت مینماید.
)(3پالن تصفیه حاوی موارد آتی میباشد:
 .1فهرست تمامی اموال تحت افالس تاجر مفلس طوریکه در ماده بیست وچهارم این قانون تشریح گردیده
است.
 .2فهرست تمامی دیون.
 .3فهرست تمامی اموال تحت اجاره و یا اموال اشخاص ثالث که باید به مالکین قانونی آنها مسترد گردند.
 .4روش پیشنهادی غرض فروش اموال تحت افالس که از لحاظ تجارتی مطلوب بوده و از جانب داینین و یا
محکمه تجارتی منظور گردیده و روش پیشنهادی فروش تجارت تاجر مفلس بصورت عمده و یا بصورت
اجزا.
 .5روش پیشنهادی اجرای قراردادها مطابق ماده بیست ونهم این قانون.
 .6چارچوب زمانی برای تکمیل تصفیه.
) (4محکمه تجارتی در خالل پانزده روز بعد از ثبت پالن تصفیه در مورد تایید ،اصالح و یا رد آن تصمیم اتخاذ مینماید.
فصل چهارم
جمع آوری و فروش اموال تحت افالس
اموال تحت افالس
ماده بیست وچهارم:
( )1اموال تحت افالس شامل اموال ذیل میگردد:
 .1تمام اموالی که تاجر مفلس الی زمان آغاز رسیدگی قضیه افالس دارای حق مالکیت در آن بوده.
 .2تمامی مبالغ نقدی که تاجر مفلس الی زمان آغاز رسیدگی قضیه افالس بر اساس فروش اجناس و خدمات
مستحق آن میگردد ،مبالغ نقدی که تاجر مفلس بعنوان قرضه ارائه نموده است ،مبالغی که تاجر مفلس
بعنوان جبران خساره مستحق آن میگردد ،و سایر مبالغی که تاجر مفلس براساس قانون مستحق آن
میگردد.
 .3تمامی اموالی که توسط متولی در جریان رسیدگی قضیه افالس خریداری میگردد ،بشمول اموال قابل
واگذاری مطابق ماده بیست وششم این قانون .
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 .4تمامی اموالی که توسط متولی از طریق معامالت قابل فسخ مطابق ماده بیست وهفتم این قانون حاصل
گردیده است.
 .5تمامی اموالی که توسط متولی از طریق پرداختهای صورتگرفته مطابق ماده چهل وهشتم این قانون
حاصل گردیده است.
 .6تمام اموالی که از طریق فعالیتهای تجارتی تاجر مفلس در حین رسیدگی قضیه افالس حصول گردیده
است.
) (2اموال تحت افالس شامل اموالی که بموجب ماده بیست وپنجم این قانون معاف گردیده اند ،نمیگردد.
درخواست معافیت اموال توسط تاجر مفلس
ماده بیست وپنجم :
( )1درصورتیکه تاجر مفلس شخص حقیقی باشد ،میتواند از جمله اموال تحت افالس یک منزل مسکونی اقارب درجه اول
خویش را (مشروط بر اینکه تاجر مفلس و اقارب درجه اول وی قبل از ثبت قضیه افالس برای دو سال متواتر درمنزل مذکور
ساکن بوده باشند) ،لباسها ،اثاثیه منزل ،وسایل تجارت ،و وسایل دیگری که تاجر مفلس و اقارب درجه اول وی آنرا الزم
دارند تا حدی که جهت بودوباش و زندگی اقارب درجه اول تاجر مفلس ضروری باشند ،معاف نماید .
( )2بمنظورکسب معافیت اموال ،تاجر مفلس باید فهرست اموالی را که متقاضی معافیت آن میباشد در خالل سه روز رسمی
قبل از جلسه مقدماتی داینین که مطابق ماده هجدهام این قانون توسط متولی تنظیم میگردد ،به محکمه تجارتی و متولی
تقدیم نماید.
) (3متولی و یا داینین میتوانند در خالل ده روز رسمی بعد از تدویر جلسه مقدماتی داینین اعتراض خویش را بر علیه معافیت
اموال به محکمه تجارتی تقدیم نمایند .هر نوع اعتراض باید در برگیرنده دلیل اصلی اعتراض باشد .محکمه تجارتی تصمیم
نهایی خویش را مبنی بر معافیت اموال در خالل ده روز رسمی بعد از دریافت درخواست مذکور صادر مینماید.

واگذاری اموال تحت افالس
ماده بیست وششم:
( )1هر شخصی که اموال منقول و غیرمنقول که در زمان آغاز رسیدگی قضیه افالس بعنوان اموال تحت افالس تشخیص
گردیده را در تصرف خویش داشته باشد در برابر آن مسوول بوده و باید مالکیت و یا حیازت اموال مذکور و یا قیمت اموال
مذکور را (که از جانب محکمه تجارتی به اساس درخواست متولی تعیین میگردد) به مجرد عرضه درخواست واگذاری توام با
نقل صالحیت خط توسط متولی به متولی انتقال دهد.

22

) (2در مورد دیون ارائه شده توسط تاجر مفلس ،احکام ذیل تطبیق میگردد:
 .1هرشخص و یا نهادی که از تاجر مفلس در زمان آغاز رسیدگی قضیه افالس مدیون باشد در برابر آن
مسوول بوده و مکلف است تا مبلغ مکمل دین را به مجرد عرضه درخواست واگذاری توام با نقل صالحیت
خط توسط متولی ،به متولی تسلیم دهد.
 .2هر بانکی که در آن تاجر مفلس در زمان آغاز رسیدگی قضیه افالس دارای حساب بانکی باشد در برابر آن
مسوول بوده و و مکلف است تا تمامی مبالغی را که در چنین حسابات بانکی امانت گذاشته شده است را به
زود ترین فرصت بعد از عرضه درخواست واگذاری توام با نقل صالحیت خط توسط متولی ،به متولی تسلیم
دهد.
) (3اشخاص ،نهادها و یا بانکهایی که بعد از دریافت درخواست واگذاری اموال تحت افالس توام با نقل صالحیتخط،
بر علیه واگذاری اموال مندرج درخواست واگذاری اعتراض داشته باشند ،میتوانند اعتراض خویش را در خالل ده روز رسمی
بعد از دریافت چنین درخواست به محکمه تجارتی تقدیم نمایند .محکمه تجارتی بعد از دریافت چنین درخواست ،جلسه قضایی
را تدویر و تصمیم خویش را در مورد واگذاری اموال مطابق احکام قانون صادر مینماید.

معامالت قابل فسخ
ماده بیست وهفتم:
( )1متولی کلیه انتقاالت و تعهدات پذیرفتهشده توسط تاجر مفلس را در خالل دو سال قبل از زمان آغاز رسیدگی قضیه
افالس ،منحیث بخشی از تفتیش امور مالی تاجر مفلس ارزیابی مینماید.
) (2انتقاالت پول یا اموال و تعهدات پذیرفتهشده توسط تاجر مفلس در خالل دو سال قبل از زمان آغاز رسیدگی قضیه افالس
در حاالت ذیل قابل فسخ میباشد:
 .1درصورتیکه انتقال صورت گرفته و تعهد پذیرفتهشده کمتر از ارزش اصلی اموال بوده و تاجر به سبب آن
مفلس گردیده باشد .
 .2درصورتیکه انتقال صورت گرفته و تعهدات پذیرفتهشده با سوء نیت و یا بمقصد آسیب رسانیدن به حقوق
داینین بوده باشد.
( )3محکمه تجارتی میتواند شخص مستفیدشونده از انتقال و تعهد قابل فسخ مطابق این ماده را مکلف سازد تا پول و اموال
انتقالشده و یا قیمت آنرا مسترد نماید .درصورتیکه شخص مذکور با حسن نیت عمل نموده باشد مسؤولیت وی به اندازه
منفعت که معامله مذکور به تاجر ایجاد نموده ،کاهش می یابد.
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( )4محکمه تجارتی میتواند به اساس درخواست متولی ،در مورد معامله که عرفاً غرض پیشبرد تجارت الزم نبوده و در خالل
یک سال قبل از آغاز رسیدگی قضیه افالس توسط تاجر مفلس اجرا شده و باعث خسارت به داینین گردیده باشد ،حکم به
مسترد نمودن اموال ،کاهش تضمین ،و یا سایر تدابیری که محکمه الزم تشخیص بدهد صادر نماید.
ترک دارائی
ماده بیست وهشتم:
( )1متولی میتواند پیشنهاد تحریری خویش را مبنی بر ترک دارائیهای شامل اموال تحت افالس به دلیل اینکه مصارف
نگهداری ،محافظت ،و فروش اموال بیشتر از مفادی که داینین دارای طلبات تضمینناشده از فروش آن بدست می آورند
میباشد ،به هیئت داینین تقدیم نماید.
( )2داینین می توانند در خالل پانزده روز بعد از دریافت اطالعیه برعلیه پیشنهاد ترک دارائی اعتراض نمایند .درصورتیکه با
انقضای این مدت هیچ یک از داینین بر علیه پیشنهاد مذکور اعتراض ننمایند ،پیشنهاد ترک دارائی تاییدشده محسوب میگردد.
هرگونه تصمیم به ترک دارائی باید از طرف متولی غرض ثبت در دفتر رسمی ثبت قضایای افالس به محکمه تجارتی تقدیم
گردد.
( ) 3درصورتیکه یکی از داینین در خالل معیاد مندرج فقره ( )1این ماده برعلیه پیشنهاد ترک دارائی اعتراض نماید ،متولی
میتواند به محکمه تجارتی عارض و خواهان تصمیم محکمه در این مورد گردد.
( )4اموال ترک شده ملکیت دولت محسوب میگردند.
اجرای قراردادها
ماده بیست ونهم:
( )1نقل تمامی قرارداد های نافذه در مطابقت با ماده دهم این قانون که در آن تاجر مفلس در زمان آغاز رسیدگی قضیه
افالس طرف قرارداد بوده و دارای حقوق و وجایب قراردادی میباشد باید به متولی ارائه گردد.
( )2متولی به اسرع وقت بعد از آغاز قضیه هر یکی از قراردادها را از لحاظ اینکه قرارداد مذکور ادامه یابد ،در مقابل اجرت
مناسب به شخص ثالث واگذار و یا فسخ گردد ،به شمول آثار و مصارف گزینههای مذکور ،ارزیابی مینماید.
( )3بعد از خاتمه ارزیابی مذکور ،متولی پیشنهاد تحریری خویش را مبنی بر ادامه ،واگذاری ،یا فسخ قرارداد به محکمه تجارتی
تقدیم مینماید.
( )4طرف مقابل قراردادهایی که فسخ گردیده اند ،مطابق ماده سیوچهارم این قانون حق ثبت طلب خویش را در خالل بیست
روز رسمی بعد از دریافت اطالعیه فسخ قرارداد از جانب متولی ،جهت دریافت خسارات ناشی از فسخ قرارداد مطابق این قانون
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دارا میباشند .طلب مذکور از لحاظ تقدم دارای عین درجه با سایر طلباتی که علیه تاجر مفلس قبل از آغاز رسیدگی قضیه
موجود است ،میباشد .
( )5در قراردادهای که ادامه مییابند ،باقیداریهای پولی و سایر تخلفات در اجرای قرارداد قبل از آغاز رسیدگی قضیه افالس
باعث ایجاد طلبات تضمینناشده میگردد .درصورتیکه قرارداد بعد از اتخاذ تصمیم به ادامه آن نقض گردد ،طلب طرف مقابل
جهت جبران خسارت تا حدود که قانون مجاز دانسته ،مطابق ماده سی وسوم این قانون طلب اداری محسوب میگردد.
( )6شخصی که اجرای قرارداد به وی واگذار گردیده است باید اهلیت اجرای قرارداد را داشته و باقیداریهای پولی و سایر
تخلفات در اجرای قرارداد را به ارتباط قرارداد های که به وی واگذار گردیده به اسرع وقت برطرف نموده و مکلف میباشد تا
زمینه اجرای قرارداد را به شکل مداوم در معیاد مندرج قرارداد مهیا سازد.
( )7هرگاه قراردادی که تاجر مفلس در آن طرف باشد حاوی احکامی است که به موجب آن ثبت افالس و یا آغاز رسیدگی
قضیه افالس تاجر مفلس سبب فسخ قرارداد ،و یا لغو و یا کاهش حقوق تاجر مفلس میگردد ،در این صورت طرف مقابل
چنین قرارداد باید قبل از فسخ قرارداد ،و یا لغو و یا کاهش حقوق تاجر مفلس اجازه محکمه تجارتی را اخذ نماید .هر گاه
قراردادی که از طرف متولی واگذار می گردد حاوی احکامی است که به موجب آن واگذاری قرارداد مشروط بر کسب موافقه
طرف مقابل میباشد ،در این صورت طرف مقابل نمیتواند بدون استیذان محکمه تجارتی حکم مذکور را اعمال نماید.
فروش دارائیها
ماده سیام:
( )1هرگاه محکمه تجارتی مطابق فقره چهارم ماده هجدهام این قانون اجازه ادامه تجارت را به تاجر مفلس اعطا نماید ،تاجر
مفلس میتواند مطابق حکم ماده بیست ودوم این قانون اجناس و خدمات را که عرفاً غرض پیشبرد تجارت الزم است به
فروش رساند .تاجر مفلس صورت حساب تمام فروشات مذکور را بصورت هفتهوار به متولی ارائه مینماید ،مگر اینکه متولی
طور دیگری هدایت دهد.
( )2متولی میتواند اموال من قول وغیر منقول تحت افالس را جدا از آنچه عرفاً غرض پیشبرد تجارت الزم است با رعایت
موارد ذیل بفروش رساند:
 .1هر نوع فروش اموال تحت افالس توسط متولی تابع شرایطی میباشد که از جانب محکمه تجارتی وضع گردیده
است.
 .2فروشات از طریق مزایده علنی و یا فروش خصوصی صورت میگیرد.
 .3قبل از فروش اموال تحت افالس ،متولی جلسه داینین را جهت ارزیابی فروش مذکور تدویر می نماید.
 .4متولی اطالعیه فروش را در خالل ده روز رسمی قبل از فروش به تاجر مفلس و داینین ارسال مینماید .اطالعیه
مذکور حاوی معلومات مندرج ضمیمه شماره چهارم این قانون میباشد.
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 .5متولی در جلسه ای که غرض ارزیابی فروش اموال تحت افالس دایر گردیده است به تمامی طرفین ذیدخل فرصت
میدهد تا اظهارات خویش را در مورد فروش مذکور ارائه نمایند .هرگاه داینین به نفع فروش مذکور رای دهند ،متولی
میتواند به فروش مذکور اقدام نماید .صورتجلسه داینین غرض ثبت در دفتر رسمی ثبت قضایای افالس به محکمه
تجارتی تقدیم گردیده و نقل آن به تمامی داینین ارسال میگردد.
 .6هرگاه فروش دارائی از جانب داینین منظور نگردد ،متولی میتواند به محکمه تجارتی عارض و خواهان صدور حکم
در این مورد گردد.
 .7هرگاه اموال قابل فروش در حالت نابودی بوده و یا ارزش آن در حالت تقلیل باشد ،متولی میتواند به محکمه تجارتی
عارض و خواهان رسیدگی عاجل محکمه غرض فروش اموال گردد .محکمه تجارتی در خالل پنج روز رسمی بعد
از دریافت عریضه مذکور تصمیم خویش را در مورد فروش اموال صادر مینماید.
 .8بعد از فروش اموال  ،متولی اظهاریه ای را در مورد اموال فروخته شده ،اسم هر یکی از خریداران ،پول دریافتی از
درک فروش هر قلم از اموال و درصورتیکه اموال بصورت جمعی فروخته شده باشد مجموع پول دریافتی از درک
فروش اموال بصورت کل را غرض ثبت در دفتر رسمی ثبت قضایای افالس به محکمه تجارتی تقدیم مینماید.
درصورتیکه اموال از طریق مزایده به فروش رسیده باشد ،متولی اظهاریهای جداگانه را که حاوی حقالزحمه پرداخت
شده به دالل میباشد ،را نیز ثبت مینماید.
 .9تمامی عواید حاصله از فروش بعد از وضع مصارفی که توسط محکمه تجارتی منظور گردیده است در حساب امانت
بانکی به امانت گذاشته میشود.
 .11بعد از فروش ،متولی یا تاجر مفلس اسناد الزم را جهت تکمیل پروسه انتقال به خریداران اجرا می نمایند.
 .11اموالی که تحت این ماده به مشتری به فروش میرسند عاری از تمامی دیون تضمینناشده تاجر مفلس بوده و
مشتری در مقابل دیون مذکور دارای مسئولیت نمیباشد ،مگر اینکه قرارداد فروش طوری دیگر صراحت داشته
باشد .فروش اموال میتواند عاری از دیون تضمینشده باشد مشروط بر اینکه داین رضایت داشته و یا عواید حاصله
از فروش جهت پرداخت کامل دیون تضمینشده کافی بوده و به داین پرداخت گردد و یا به حساب امانت به نفع
داین گذاشته شود.
پول حاصله از جمع آوری و فروش اموال تحت افالس
ماده سی ویکم:
( )1متولی در قضایای که موظف به رسیدگی میباشد حساب امانت بانکی جداگانه را جهت استفاده اختصاصی برای هر قضیه
افتتاح مینماید.
) (2تمامی مبالغی حاصله از جمع آوری و فروش اموال تحت افالس توسط متولی در حساب امانت بانکی به امانت گذاشته
میشود.
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( )3متولی صورتحساب تمامی سپردهها ،برداشتها و یا سایر فعالیتهای مرتبط به حساب امانت بانکی را حسب درخواست
محکمه تجارتی (حد اقل ماه یکبار) به دسترس محکمه قرار میدهد.
( )4درصورتیکه تاجر مفلس شرکت دولتی و یا نیمه دولتی باشد و مطابق ماده چهارم این قانون تحت شرایط افالس قرار
گیرد ،متولی باید قوانین مربوط به تمویل و حسابداری شرکتهای دولتی را نیز رعایت نماید .
فصل پنجم
رسیدگی و پرداخت طلبات
طلبات با وثیقه یا تضمینشده
ماده سی ودوم:
( )1تمامی دعاوی و اقدامات حقوقی توسط داینین طلبات تضمینشده در مطابقت با ماده شانزدهم این قانون ،در جریان
رسیدگی قضیه افالس تعلیق میگردند ،مگراینکه محکمه تجارتی بر اساس درخواست داین دارای طلب تضمینشده حالت
تعلیق را رفع و به داین اجازه دهد تا حقوق خویش را علیه مال مرهونه اعمال نماید.
) (2طلب داینین دارای طلبات تضمینشده از عواید حاصله از فروش اموال مرهونه تضمین کننده دیون آنها بعد از وضع
مصارفی موجه که توسط متولی به استیذان محکمه تجارتی غرض حفاظت و فروش مال مرهونه صورت گرفته ،پرداخت
میگردد ،مگر اینکه قرارداد قسط منظور شده توسط محکمه تجارتی مطابق ماده چهل وسوم این قانون طوری دیگری صراحت
داشته باشد.
( )3بعد از وضع عواید حاصله از فروش مال مرهونه ،مبلغ باقیمانده بحیث طلب تضمین ناشده محسوب گردیده و توام با سایر
طلبات تضمین ناشده پرداخت میگردد.
طلبات اداری
ماده سی وسوم:
( )1طلبات اداری عبارت از مصارفی اند که غرض رسیدگی قضیه افالس صورت گرفته است .پرداخت طلبات اداری بر
پرداخت طلبات تضمینناشده در مطابقت با ماده سی پنجم این قانون مقدم اند.
) (2طلبات اداری شامل موارد ذیل میباشد:
 .1حق الزحمه متولی که مطابق ماده سیو چهارم این قانون توسط محکمه تجارتی منظور گردیده است.
 .2مصارف موجه که توسط متولی حین رسیدگی قضیه افالس صورت گرفته است.
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 .3در قضایای که محکمه تجارتی به ادامه فعالیت تجارت تاجر مفلس اجازه دهد ،طلبات مرتبط به مبالغ پرداختناشده
و وجایب ادا ناشده که مربوط به فعالیت تجارت میگردد به شمول مبالغی که مطابق ماده بیستم این قانون منظور
گردیده است .
 .4حق الزحمه اهل خبره که در جریان رسیدگی قضیه افالس استخدام و طبق حکم جز سوم فقره دوم ماده بیست
ویکم این قانون منظور گردیده است .
 .5حق الزحمه و مصارف مفتش مستقل متولی که مطابق ماده دوازدهم این قانون تعیین گردیدهاست.
) (3مصارف موجه که در راستای حفاظت و نگهداری مال مرهونه صورت گرفته است ،توسط عواید حاصله از فروش مال
مرهونه مذکور قبل از توزیع آن به داینین دارای طلبات تضمینشده ،مجرا میگردد.
حق الزحمه متولی
ماده سی وچهارم:
( )1متولی در برابر خدمات حقیقی و ضروری ارائه شده در ارتباط با مدیریت قضیه افالس مستحق دریافت حقالزحمه مناسبی
که توسط داینین تعیین میگردد ،میباشد.
( )2داینین در تعیین پرداخت حقالزحمه متولی مطابق ماده هفتم این قانون ارزش خدمات ارائه شده توسط متولی را با در
نظرداشت تمامی جوانب مربوطه بشمول مدت زمان سپری شده در ارائه خدمات ،بهای خدمات ارائه شده در عرف ،و اینکه
خدمات مذکور جهت اداره سریع و منظم قضیه الزم و ضروری بوده است ،را مدنظر میگیرند.
( )3پرداخت حقالزحمه مندرج این ماده به متولی صرف با منظوری داینین بعد از تدویر جلسه داینین صورت میگیرد .تمامی
داینین و شخص مفلس ،مستحق دریافت اطالعیه تدویر جلسه و معلومات در مورد مبالغ درخواست شده ،بیست روز رسمی
قبل از تدویر جلسه بوده و می توانند اظهارات خویش را در جلسه ارائه نمایند .درصورتیکه داینین پرداخت حقالزحمه را مطابق
این ماده منظور ننمایند ،متولی می تواند به محکمه تجارتی عارض و خواهان منظوری پرداخت گردد.
حق تقدم طلبات
ماده سی وپنجم:
( )1پرداخت طلبات براساس پالن تصفیه از لحاظ حقوق تقدم به ترتیب ذیل صورت میگیرد:
 .1طلبات با وثیقه یا تضمینشده.
 .2وجوه مالی بدستآمده بعد از آغاز رسیدگی قضیه افالس تا حدودی که در فقره چهارم ماده بیست دوم این قانون
پیشبینی گردیده است.
 .3طلبات اداری مطابق ماده سی وسوم این قانون.
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 .4طلبات مربوط به مزد کارمندان قبل از آغاز رسیدگی قضیه افالس مشروط براینکه مقدار مجموعی طلب از سه ماه
مزد کارمند تجاوز ننماید.
 .5طلبات مربوط به مالیات قابل پرداخت به ادارات دولتی مطابق احکام قانون مربوطه که قبل از آغاز رسیدگی قضیه
افالس واجب االدا باشد.
 .6طلبات بدون وثیقه یا تضمینناشده.
 .7حقوق تاجر مفلس و یا نماینده وی.
) (2هرگاه پول حاصله از جمع آوری و فروش اموال تحت افالس توسط متولی جهت پرداخت کامل طلبات کافی نباشد،
پرداخت طلبات به ترتیب مندرج فقره ( )1این ماده به تناسب وجوه موجود صورت میگیرد.
ثبت و تثبیت طلبات
ماده سی وششم:
( )1داین جهت مستحقشدن پرداخت در قضیه افالس باید طلب خویش را مطابق احکام این ماده ثبت نماید.
) (2طلبات در آدرس مندرج اطالعیه آغاز رسیدگی قضیه افالس نزد متولی ثبت میگردد .
( )3طلبات به تاریخ مندرج اطالعیه آغاز رسیدگی قضیه افالس ثبت میگردد که میعاد آن شصت روز رسمی بعد از ارسال
اطالعیه آغاز رسیدگی قضیه افالس میباشد ،به استثنای طلبات مربوط به فسخ قرارداد که در معیاد مندرج ماده بیست ونهم
این قانون ثبت میگردد.
) (4طلب به صورت تحریری و به شکل تجویز شده توسط متولی بوده و حاوی معلومات مندرج در ضمیمه شماره پنجم این
قانون میباشد.
( )5در ارزیابی و تثبیت طلبات موارد ذیل تطبیق میگردد:
 .1متولی صحت ،اندازه ،و نوعیت طلبات (تضمینشده ،تضمین ناشده و دارای حق تقدم) ثبت شده را جهت
تعیین استحقاق آنها به پرداخت (بصورت کلی و یا قسمی) ارزیابی مینماید.
 .2ارزیابی طلبات در خالل نود روز رسمی بعد از تاریخ نهایی ثبت طلبات و یا تاریخ بعدی که از جانب محکمه
تجارتی تعیین میگردد صورت میگیرد.
 .3بعد از خاتمه ارزیابی ،متولی درمورد تایید و یا رد کلی یا قسمی طلب و معیار ارزیابی صورت گرفته ،داین
را بصورت کتبی مطلع میسازد .داین میتواند در خالل بیست روز رسمی بعد از دریافت اطالعیه مذکور
اعتراض خویش را بر علیه نتیجه ارزیابی به محکمه تجارتی تقدیم نماید.
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 .4صحت و مبلغ طلب بر اساس احکام قانون حاکم بر طلب تثبیت میگردد .وسایل که جهت دفاع در برابر
صحت و مبلغ طلب برای تاجر مفلس مهیا بود باید به متولی نیز مهیا گردد .برای طلبات مشروط و یا مورد
منازعه با در نظرداشت کلیه حقایق مربوط مبلغ ثابت تعیین میگردد.
 .5متولی فهرست علنی طلباتی را که از بابت قضیه افالس مستحق پرداخت تثبیت گردیده اند را تهیه و
نگهداری نموده و آنرا نزد محکمه تجارتی ثبت مینماید .داینین می توانند در خالل ده روز بعد از دریافت
اطالعیه خاتمه ارزیابی از جانب متولی ،اعتراض خویش را علیه نتیجه ارزیابی به محکمه تجارتی تقدیم
نمایند .
) (6تاجر مفلس میتواند مبلغ طلب خویش را در بدل مبلغ طلب داین مجرا نماید ،مشروط بر اینکه شرایط ذیل تکمیل گردد:
 .1معامله قبل از تاریخ آغاز رسیدگی قضیه افالس منعقد گردیده باشد.
 .2تاجر مفلس و داین دارای دیون متقابل ،قروض متقابل و یا سایر وجایب متقابل در برابر همدیگر باشند.
 .3دین داین از درک معامله فوق الذکر باشد.
) (7هرگاه داین به دلیل عدم دریافت اطالعیه مناسب موفق به ثبت طلب خویش نگردد ،میتواند در خالل یک سال بعد
از تاریخ نهایی ثبت طلبات که از جانب متولی به اطالع داینین رسانیده شده ،به محکمه تجارتی عارض و خواهان ثبت طلب
خویش گردد .در اینصورت چنین پنداشته میشود که طلب در داخل معیاد ثبت گردیده است .درصورتیکه محکمه تجارتی الزم
داند ،داین مستحق دریافت پول از درک توزیع اموال با درنظرداشت اموال باقیمانده میگردد.
توزیع پول حاصله از جمع آوری و فروش اموال تحت افالس
ماده سی وهفتم :
( )1توزیع پول حاصله از درک مدیریت قضیه افالس که در آن پالن تصفیه منظور گردیده مطابق احکام این ماده تنظیم
میگردد .احکام این ماده بر قضایایی که در آن انعقاد قرارداد قسط منظور گردیده باشد تطبیق نمیگردد .
) (2پرداخت طلبات بصورت عموم در ختم مدیریت قضیه افالس صورت میگیرد .اما متولی میتواند در این مدت توزیع
موقتی اموال را به طلبکاران پیشنهاد نماید.
) (3متولی قبل از توزیع اموال به داینین اطالعیهای را در مورد پیشنهاد توزیع اموال به شمول جزییات اشخاص مستحق و
مبالغ قابل تقسیم به محکمه تجارتی تقدیم مینماید .نقل اطالعیه مذکور به تاجر مفلس و داینین ارسال میگردد .هرگونه
اعتراض علیه پیشنهاد توزیع اموال از جانب داین باید در خالل ده روز رسمی بعد از تاریخ دریافت اطالعیه مبنی بر پیشنهاد
توزیع اموال صورت گیرد .در صورت عدم اعتراض داینین در خالل معیاد مذکور ،پیشنهاد توزیع اموال منظور شده محسوب
میگردد  .در صورت درج اعتراض توسط داین ،متولی به محکمه تجارتی عارض و خواهان تصمیم محکمه مبنی بر تایید
پیشنهاد توزیع اموال میگردد.
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) (4هرگاه در جریان توزیع موقتی اموال ،طلباتی موجود باشند که هنوز مورد منازعه اند و یا مصارف مدیریت قضیه در آینده
محتمل باشد ،متولی مبلغی را بعنوان ذخیره در اطالعیه مبنی بر پیشنهاد توزیع اموال غرض پرداخت طلبات مذکور در آینده
درج مینماید.
) (5هرگاه پیشنهاد توزیع اموال توسط داینین و یا محکمه تجارتی منظور گردد ،طلبات بر اساس حقوق تقدم مندرج ماده
سیو سوم این قانون پرداخت میگردند  .هرگاه وجوه مربوطه غرض پرداخت کامل طلبات شامل صنف دارای حق تقدم کافی
نباشد ،طلبات صنف مذکور به تناسب مبلغ هر طلب پرداخت میگردد.
فصل ششم
قرارداد قسط

تحقیقات متولی در مورد قرارداد قسط
ماده سی وهشتم:
( )1متولی بعد از از آغاز رسیدگی قضیه افالس به اسرع وقت امور مالی و تجارتی شخص مفلس را غرض تثبیت موجودیت
احتمال منطقی انعقاد قرارداد قسط جهت ایجاد نتایج مطلوبتر نسبت به پالن تصفیه برای داینین ،تاجر مفلس و اشخاص
ذیدخل ارزیابی مینماید .متولی در جریان تحقیق با داینین ،تاجر مفلس و اشخاص ذیدخل طوریکه متولی الزم بداند مشوره
مینماید.
) (2مدیر تصفیه در خالل سی روز رسمی بعد از جلسه مقدماتی داینین ،پیشنهاد خویش را مبنی بر انعقاد قرارداد قسط با
تاجر مفلس به محکمه تجارتی تقدیم مینماید.
)(3محکمه تجارتی در خالل پانزده روز رسمی بعد از تقدیم پیشنهاد از جانب متولی حکم خویش را در مورد انعقاد قرارداد
قسط صادر مینماید.
) (4درصورت صدور حکم محکمه تجارتی مبنی بر انعقاد قرارداد قسط ،متولی مکلف است تا موارد مندرج این قانون که
مرتبط به منظوری قرارداد قسط میباشد را تطبیق نماید .درصورت صدور حکم محکمه تجارتی مبنی بر عدم انعقاد قرارداد
قسط ،متولی پالن تصفیه را مطابق حکم ماده بیست وسوم این قانون تقدیم مینماید.
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تدوین قرارداد قسط
ماده سی ونهم:
( )1درصورت صدور حکم محکمه تجارتی مبنی بر انعقاد قرارداد قسط ،متولی قرارداد قسط را که دارای شرایط ذیل باشد
تدوین مینماید:
 .1قرارداد در شرایط موجود باعث حصول بیشترین مبلغ میگردد.
 .2نتایج متوقعه از قرارداد منطقاً قابل حصول بوده و بصورت واقعبینانه طرح گردیده باشد.
 .3قرارداد عدالت را از لحاظ حقوق قانونی داینین و اشخاص دیگر تامین نماید.
 .4قرارداد منافع داینین ،شخص ثالث و سایر اشخاص ذیدخل را با در نظرداشت حقوق تقدم مندرج ماده سی
وسوم این قانون رعایت نماید.
 .5احکام این قانون در قرارداد رعایت گردیده باشد.
) (2متولی در مورد شرایط مندرج قرارداد قسط با داینین ،تاجر مفلس و اشخاص ذیدخل طوریکه متولی الزم بداند مشوره
مینماید.
) (3قرارداد قسط میتواند در مطابقت با قانون دربرگیرنده شرایطی در مورد رسیدگی به طلب داینین و اموال تحت افالس
به شمول موارد ذیل باشد:
 .1تعدیل شرایط بازپرداخت طلب تضمینشده و تضمینناشده داینین.
 .2رفع دیون.
 .3ارائه دیون جدید به داینین تاجر مفلس و یا انتقال مالکیت دارائی تاجر مفلس به داینین در بدل طلبات موجود داینین
و خاتمه مالکیت کلی و یا قسمی تاجر مفلس بر دارائی مذکور.
 .4ابقا مالکیت کلی و یا قسمی شخص مفلس بر اموال تحت افالس.
 .5فروش کلی و یا قسمی اموال تحت افالس و استفاده عواید حاصله از فروش مذکور جهت پرداخت دیون داینین و
یا سرمایهگذاری در تجارت تاجر مفلس .
 .6سرمایهگذاری نقدی و یا بصورت اعطا دارائی از جانب یک و یا بیشتر از یک شخص در تجارت تاجر مفلس مشروط
بر ارائه دیون جدید و یا انتقال مالکیت دارائی تاجر مفلس در بدل سرمایهگذاری مذکور .عواید حاصله از این
سرمایهگذاری جهت پرداخت طلب داینین و یا سرمایهگذاری بیشتر در تجارت تاجر مفلس استفاده میگردد.
 .7اجرای سایر معامالت مطابق احکام قانون.
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قرارداد قسط قبل از آغاز قضیه افالس
ماده چهلم:
( )1درصورتیکه شخص مفلس پیشنهاد انعقاد قرارداد قسط را قبل از آغاز قضیه به داینین ارائه نموده باشد ،تحقیقات مندرج
ماده سی وهشتم این قانون از جانب متولی شامل ارزیابی پیشنهاد مذکور نیز میگردد.
) (2درصورتیکه متولی تشخیص دهد که منظوری پیشنهاد تاجر مفلس به منفعت داینین و اشخاص ذیدخل میباشد ،متولی
غرض منظوری متن پیشنهادی تاجر مفلس در مورد قرارداد قسط با تعدیالت که متولی در حدود احکام این قانون آنرا الزم
میداند ،اقدامات الزم را اتخاذ مینماید.
محتویات قرارداد قسط
ماده چهل ویکم:
( )1متولی تالش مینماید تا متن قرارداد قسط را به اسرع وقت بعد از صدور حکم محکمه تجارتی مبنی بر انعقاد قرارداد
قسط ثبت نماید ،این معیاد در هیچ حالت از نود روز رسمی بعد از تاریخ صدور حکم مبنی بر انعقاد قرارداد قسط بیشتر بوده
نمیتواند ،مگر اینکه از جانب محکمه تجارتی تمدید گردد.
) (2متن پیشنهادی قرارداد قسط حاوی موارد ذیل میباشد:
 .1فهرست تمامی طلبات تضمینشده با تفکیک نوعیت و ارزش مال مرهونه و شرایط بازپرداخت طلبات
مذکور.
 .2مبلغ قابل پرداخت و شرایط بازپرداخت طلب تضمینناشده.
 .3پیشنهاد برای شروع ،تداوم و اتخاذ اقدامات در موارد مندرج مواد بیست وششم الی سیام این قانون .
 .4معلومات راجع به اهداف و اهلیت تاجر مفلس جهت اجرای قرارداد قسط غرض قادر ساختن داینین به
تصمیمگیری در مورد انعقاد قرارداد قسط.
( )3قرارداد قسط باید دربرگیرنده جدول زمانی جهت اجرای قرارداد مذکور باشد ،این مدت نمیتواند از پنج سال بعد از تاریخ
منظوری آن از جانب محکمه تجارتی بیشتر باشد .محکمه تجارتی میتواند مدت اجرای قرارداد را برای سه سال دیگر تمدید
نماید.
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طلبات باوثیقه یا تضمینشده تحت قرارداد قسط
ماده چهل ودوم:
( )1قبل از منظوری قرارداد قسط از جانب محکمه تجارتی که بر طلبات تضمینشده موثر میباشد ،صاحب طلب تضمینشده
باید در مورد انعقاد قرارداد قسط رای موافق بدهد و یا محکمه تجارتی باید تشخیص دهد که در قرارداد حکم فقره دوم ماده
چهل ودوم این قانون رعایت گردیده است.
( )2محکمه تجارتی میتواند در صورت تکمیل شرایط ذیل بدون ضرورت به اخذ رای داین ،قرارداد قسط که بر طلبات
تضمینشده موثر میباشد را منظور نماید:
 .1درصورتیکه در مورد شرایط پرداخت موارد ذیل مدنظر گرفته شده باشد:
الف) صاحب طلب تضمینشده حق حبس خویش را بر مال مرهونه حفظ نماید.
ب) محکمه تجارتی تشخیص دهد که پرداخت دین صاحب طلب تضمینشده طبق شرایط مشابه
با شرایط مندرج در قرارداد اصلی منعقده میان داین و تاجر مفلس صورت می گیرد.
 .2محکمه تجارتی تشخیص دهد که تاجر مفلس اهلیت کامل ادای وجایب مندرج در قرارداد قسط را در برابر
صاحب طلب تضمینشده دارا میباشد.
شرایط تایید قرارداد قسط
ماده چهل وسوم:
( )1متولی جلسه داینین را غرض تایید متن پیشنهادی قرارداد قسط در خالل سی روز رسمی بعد از ثبت آن دایر مینماید.
اطالعیه جلسه مذکور حد اقل بیست روز رسمی قبل از تدویر جلسه به تاجر مفلس و داینین ارائه میگردد.
) (2داینین متن پیشنهادی قرارداد قسط را با تکمیل شرایط ذیل تایید مینمایند:
 .1هر یکی از داینین دارای طلب تضمینشده باید در مورد شرایط پرداخت مندرج متن پیشنهادی قرارداد قسط
در مورد پرداخت طلبات تضمینشده رای مثبت دهند .درصورتیکه شرایط مندرج ماده چهل ودوم این قانون
تکمیل گردد ،محکمه تجارتی میتواند بدون ضرورت به اخذ رای داین دارای طلب تضمینشده ،قرارداد
قسط را منظورشده محسوب نماید.
 .2منظوری قرارداد قسط از جانب داینین دارای طلب تضمینناشده به اشکال ذیل صورت میگیرد:
الف) کسب شصت وشش فیصد آرای داینین با در نظرداشت ارزش دیون آنها (اکثریت مبلغی) ،و
ب) کسب آرای اکثریت داینین (شخصاً و یا از طریق نماینده خویش).
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 .3برای تطبیق احکام این ماده ،صاحب طلب و مبلغ آن مطابق فهرست ارائه شده مطابق ماده دهم این قانون
از جانب تاجر مفلس ،تعیین میگردد ،مگر اینکه متولی اعتراض خویش را بر علیه طلب در محکمه تجارتی
تقدیم نماید.
) (3محکمه تجارتی متن پیشنهادی قرارداد قسط را با تکمیل شرایط ذیل تایید مینماید:
 .1قرارداد قسط نسبت به پالن تصفیه نتایج مطلوبتر را به داینین ،تاجر مفلس و سایر طرفین ذیدخل به بار
میآورد .
 .2داینین به انعقاد قرارداد قسط مطابق احکام این ماده رای مثبت داده اند.
 .3تاجر مفلس تعهد کتبی خویش را مبنی بر اجرای شرایط وضع شده از جانب محکمه تجارتی در قرارداد
قسط ارائه نموده است .تعهد مذکور نزد محکمه تجارتی ثبت میگردد.
 .4محکمه تجارتی تشخیص دهد که تاجر مفلس اهلیت الزم را غرض اجرای کامل وجایب مندرج قرارداد
قسط دارا بوده ،قرارداد قسط با حسن نیت پیشنهاد گردیده و احکام این قانون در آن رعایت گردیده باشد.
آثار تایید و یا رد قرارداد قسط
ماده چهل وچهارم:
( )1تایید قرارداد قسط دارای آثار ذیل میباشد:
 .1قرارداد قسط بر تمامی اشخاص الزم االجرا میباشد ،اگرچه این اشخاص بر علیه انعقاد قرارداد قسط رای
داده باشند و یا اعتراض خویش را ثبت نموده باشند؛ و
 .2تایید قرارداد قسط مسوولیت تاجر مفلس را در برابر طلبات رفع مینماید ،مگر اینکه قرارداد قسط طوری
دیگری صراحت داشته باشد.
) (2در صورت رد قرارداد قسط ،محکمه تجارتی تصمیم اتخاذ مینماید که تالش مبنی بر انعقاد قرارداد قسط ادامه یابد و یا
محکمه به متولی هدایت دهد تا پالن تصفیه را ثبت نماید .محکمه تجارتی در اتخاد تصمیم مذکور ،دالیل رد قرارداد قسط،
پیشنهاد متولی و منافع داینین ،تاجر مفلس و سایر طرفین ذیدخل را مدنظر می گیرد .درصورتیکه محکمه تجارتی تصمیم
اتخاذ نماید که تالش مبنی بر انعقاد قرارداد قسط ادامه یابد ،محکمه معیاد مناسبی را جهت ثبت متن تعدیل شده قرارداد قسط
توام با شرایطی که از جانب محکمه مناسب تشخیص میگردد ،تعیین مینماید.
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نظارت متولی بر اجرای قرارداد قسط توسط تاجر مفلس
ماده چهل وپنجم:
( )1متولی مکلف است تا بعد از منظوری قرارداد قسط ،از اجراات تاجر مفلس نظارت نموده و به محکمه تجارتی از رعایت
مواد قرارداد توسط تاجر مفلس ،در هر ربع و یا زودتر ،طبق هدایت محکمه تجارتی ،گزارش دهد.
( )2متولی بعد از ادای وجایب مندرج قرارداد قسط توسط تاجر مفلس از تکمیل مسوولیتهای تاجر مفلس نزد محکمه تجارتی
تصدیق مینماید .تمامی داینین از تصدیق مذکور ذریعه ارسال اطالعیه مطلع گردیده و حق دارند تا اعتراض خویش را بر علیه
تصدیق مذکور در خالل بیست روز رسمی به محکمه تجارتی تقدیم نمایند .در صورت عدم موجودیت اعتراض بر علیه تصدیق
مذکور ،این تصدیق نهایی محسوب میگردد  .در صورت موجودیت اعتراض بر علیه تصدیق مذکور ،محکمه تجارتی باید در
خالل ده روز رسمی تصمیم خویش را مبنی بر صحت ادای وجایب مندرج قرارداد قسط توسط تاجر مفلس صادر نماید.
( )3با نهایی شدن تصدیق ادای وجایب مندرج قرارداد قسط توسط تاجر مفلس ،مسوولیت تاجر مفلس تحت پروسه افالس
خاتمه مییابد .

فصل هفتم
ختم قضیه و اعتراضات

حسابات نهایی
ماده چهل وششم:
( )1بعد از ختم مدیریت قضیه افال س که شامل حل و فصل تمامی منازعات مربوط به طلبات و اموال تحت افالس ،واگذاری
اموال ،پول جمع آوری شده از درک معامالت تابع فسخ ،و فروش و ترک اموال تحت افالس میگردد ،متولی گزارش حسابات
نهایی را غرض ثبت در دفتر رسمی ثبت قضایای افالس به محکمه تجارتی تقدیم مینماید .
) (2گزارش حسابات نهایی برعالوه معلوماتی که محکمه تجارتی الزم بداند شامل معلومات ذیل نیز میگردد:
 .1فهرست تمامی اموال تحت افالس در زمان آغاز رسیدگی قضیه افالس.
 .2فهرست تمامی اموال تحت افالس که در جریان مدیریت قضیه افالس و بعد از آغاز رسیدگی قضیه افالس
حصول گردیده اند.
 .3فهرست تمامی فروشات اموال تحت افالس که شامل عواید حاصله از فروش اموال مذکور نیز میگردد.
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 .4فهرست تمامی پرداختهای صورت گرفته در جریان مدیریت قضیه افالس که شامل طرف دریافتکننده
پرداخت ،مبلغ پرداخت شده ،تاریخ و هدف پرداخت نیز میگردد.
) (3حسابات نهایی غرض بررسی شخص مفلس و داینین در دفتر رسمی ثبت قضایای افالس قابل دسترسی میباشد.
( )4متولی جلسه نهایی داینین را غرض تایید حسابات نهایی تدویر می نماید .اطالعیه تدویر جلسه مذکور بیست روز رسمی
قبل از تدویر جلسه ارائه میگردد .داینین بعد از از استماع اظهارت طرفین ذیدخل در قضیه ،غرض تایید کلی و یا قسمی
حسابات نهایی رایدهی را آغاز و یا به متولی هدایت می دهند تا حسابات نهایی را مجدداً ثبت نماید.
) (5بعد از تایید حسابات نهایی ،قضیه افالس خاتمه یافته و متولی مسوولیتی در رابطه به قضیه افالس نمی داشته باشد.
رفع مسوولیت متولی در رابطه به قضیه افالس مسوولیت وی را در برابر تخلفات مندرج فقره اول ماده هشتم این قانون متاثر
نمیسازد.
اعتراضات به محکمه
ماده چهل و هفتم:
( )1تمامی تصامیم صادره متولی قابل اعتراض در محکمه تجارتی میباشند.
( )2اعتراضات باید در خالل پانزده روز رسمی از تاریخ صدور تصمیم از جانب متولی به محکمه تقدیم گردند .
)(3ثبت اعتراض باعث تعلیق مدیریت قضیه افالس و انفاذ تصمیم متولی نمیگردد ،مگر اینکه صراحتاً توسط محکمه
تجارتی حکم گردیده باشد .قبل از تعلیق کلی و یا قسمی انفاذ تصمیم متولی ،محکمه تجارتی طی جلسه قضایی با حضور
تمامی طرفین ذیدخل در قضیه و استماع اظهارات ایشان ،باید تشخیص دهد که شرایط ذیل تکمیل گردیده است:
 .1عارض ثابت نموده است اعتراض وی ایجاب رسیدگی را میکند.
 .2عارض ثابت نموده است که در صورت عدم تعلیق انفاذ تصمیم متولی ،متحمل خسارات جبران ناپذیر
میگردد.
 .3عارض تضمین کافی را غرض جبران خسارات احتمالی تعلیق بر متولی ،داینین و سایر طرفین ذیدخل با
در نظرداشت تمامی جوانب قضیه به شمول مدت دوام تعلیق به محکمه تجارتی ارائه نموده است.
 .4تعلیق در راستای منافع عمومی میباشد .

37

تجارت غیر مجاز
ماده چهل و هشتم:
( )1درصورتیکه متولی تشخیص دهد که قبل از آغاز رسیدگی قضیه افالس یک عضو هیئت مدیره از اجتناب ناپذیربودن
افالس تاجر مفلس آگاهی داشت و یا باید آگاهی میداشت ،محکمه تجارتی میتواند با درخواست متولی به پرداخت وجه پولی
توسط عضو هیئت مدیره غرض اضافه نمودن به دارائی های تاجر مفلس (مقدار به تشخیص محکمه) حکم صادر نماید.
( )2درصورتیکه محکمه تشخیص دهد که عضو هیئت مدیره اقدامات الزم را غرض به حداقل رسانیدن خسارات به داینین
اتخاد نموده است ،محکمه تجارتی حکم مندرج فقره ( )1این ماده را صادر نمینماید.
اطالعیه
ماده چهل و نهم:
اطالعیه که مطابق احکام این قانون به اشخاص ذیدخل ارائه میگرد  ،به استثنای حاالتی که طوری دیگری تصریح گردیده
باشد  ،باید:
 .1بصورت مستقیم به شخص ارائه گردد؛
 .2از طریق شبکه پستی معتبر ارسال گردد ،و
 .3درصورت توافق قبلی طرفین ،از طریق مکالمه الکترونیک به شمول ایمیل ،و فکس و سایر اشکال در مطابقت با
احکام این قانون ارائه گردد.
احکام نهایی
ماده پنجاهام:
 )1احکام قانون تعرفه محصول دولتی در محاکم جمهوری افغانستان منتشره جریده رسمی  711و تعدیالت آن بر قضایای
مندرج این قانون تطبیق نمیگردد.
 )2این قانو ن در خالل شش ماه از تاریخ توشیح آن نافذ و در جریده رسمی نشر میگردد و با انفاذ آن اصولنامه افالس و
ورشکست مورخ  15قوس  1321و هر حکمی از احکام قوانین که متناقض با حکمی از احکام این قانون باشد ،ملغی شناخته
میشود.
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ضمایم قانون افالس و ورشکستگی
ضمیمه شماره اول (محتویات عریضه)
عریضه ای که مطابق ماده سیزدهم این قانون تقدیم میگردد برعالوه معلومات مندرج اصول محاکمات تجارتی شامل موارد
آتی نیز میگردد:
 .1اسم ،محل سکونت فعلی ،شماره تیلیفون و نشانی پست الکترونیکی (ایمیل) تاجر مفلس.
 .2در صورتی امکان ،تمامی عناوینی که تاجر مفلس در خالل دو سال اخیر استفاده نموده است.
 .3معلومات عمومی در مورد نوعیت تجارت تاجر مفلس و در صورتی امکان درج تمامی محالتی که تاجر مفلس در آن
تجارت نموده است.
 .4معلومات در مورد اینکه تاجر مفلس شرایط مندرج ماده چهارم این قانون را تکمیل مینماید.
 .5اسم ،کارفرما و  ،محل سکونت فعلی شخصی که بعنوان متولی نامزد گردیده است.
 .6معلومات در مورد روش های تماس گیری با شخصی که بعنوان متولی نامزد گردیده توام با معلومات در مورد اهلیت
و تجربه وی.
 .7درصورتیکه افالس بصورت داوطلبانه ثبت گردیده باشد ،اظهاریه مبنی براینکه تاجر مفلس خواهان انعقاد قرارداد
قسط می باشد و یا خیر .در صورت موجودیت چنین درخواست ،معلومات مختصر در مورد چگونگی احیای مجدد
تجارت نیز در عریضه گنجانیده میشود.
ضمیمه شماره دوم (محتویات اطالعیه آغاز رسیدگی قضیه افالس)
اطالعیه آغاز رسیدگی قضیه افالس که مطابق ماده نزدهام این قانون از جانب متولی به تمامی داینین ارسال میگردد ،شامل
موارد آتی میباشد:
 .1اسم ومحل سکونت فعلی تاجر مفلس توام با تمامی عناوینی که تاجر مفلس در خالل دو سال اخیر استفاده نموده
است (درصورتیکه متولی از چنین عناوین مطلع باشد).
 .2شماره دوسیه ای که از طرف محکمه تجارتی برای قضیه تعیین گردیده است.
 .3زمان ،تاریخ و محل برگزاری جلسه مقدماتی داینین.
 .4اسم ،محل سکونت فعلی ،شماره تیلیفون و نشانی پست الکترونیکی (ایمیل) متولی.
 .5تاریخی که تمامی داینین باید طلبات خویش را ثبت نمایند توام با محل ثبت طلبات مذکور.
ضمیمه شماره سوم (آجندای جلسه داینین)
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آجندای که توسط متولی تهیه و به داینین و شخص متولی در جلسه مقدماتی داینین که مطابق ماده بیستم این قانون تدویر
گردیده توزیع میگردد ،شامل اما نه محدود به موارد آتی میباشد:
 .1استجواب تاجر مفلس در مورد اجراات ،اموال و دیون تاجر مفلس و سایر مسایل مربوط به امور مالی وی.
 .2بحث در مورد چگونگی ادامه تجارت الی تصمیم نهایی در مورد پالن تصفیه و یا انعقاد قرارداد قسط.
 .3تشخیص بهترین روش جهت پرداخت طلبات داینین به شمول فروش تجارت بصورت عمده و یا به اجزا.
 .4ارزیابی لزوم تعیین قیمت اموال تحت افالس.
 .5ارزیابی پیشنهادات تاجر مفلس و یا متولی در مورد ادامه فعالیت تجارت تحت قرارداد قسط.
 .6ارزیابی اموالی که تاجر مفلس خواهان معافیت آن گردیده و اتخاذ تصمیم در مورد درج اعتراض بر علیه معافیت
مذکور تحت ماده بیستو پنجم این قانون.
ضمیمه شماره چهارم (محتویات اطالعیه فروش)
اطالعیه فروش که مطابق ماده سیام این قانون از جانب متولی به تمامی داینین ارسال میگردد شامل موارد آتی میباشد:
 .1زمان ،تاریخ و محل برگزاری جلسه داینین غرض تصمیمگیری در مورد فروش اموال.
 .2زمان ،تاریخ و محل پیشنهادی متولی جهت فروش اموال.
 .3جزییات اموال قابل فروش.
 .4ارزش تخمینی اموال و منبع تخمین مذکور.
 .5قیمت قابل پرداخت.
 .6مصارف احتمالی فروش اموال به شمول حق الزحمه قابلپرداخت به دالل.
ضمیمه شماره پنجم (محتویات طلب)
طلباتی که مطابق ماده سی وششم این قانون از جانب داینین ثبت میگردد شامل موارد آتی میباشد:
 .1اسم داین و شخصیکه فورمه طلب را امضا می نماید ،محل سکونت فعلی داین و در صورت امکان ،شماره های
تیلیفون و نشانی های پست الکترونیک داین و شخصیکه فورمه طلب را امضا نموده است.
 .2مبلغ و مبنای طلب و جزییات اموالی که بعنوان مال مرهونه درج گردیده اند.
 .3درصورتیکه طلب تضمین شده باشد ،مدعی باید اسناد کافی را جهت اثبات صحت و نافذ بودن تضمین ارائه شده
مطابق قانون ،درج طلب خویش نماید.
 .4درصورتیکه طلب مربوط پرداخت مزد کارمندان گردد ،مدعی باید معیادی که در آن مزد پرداخت نگردیده و اندازه
مزد پرداخت ناشده را درج طلب خویش نماید.
 .5در صورت امکان ،سایر اسناد مرتبط جهت اثبات صحت طلب با آن ضم میگردد.
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