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4تجارت بسم اهللا الرحمن الرحيم

 ورشكستگي

17و حدود. قانون تجارت بيان شده است13و12و11ورشكستگي تابع مقرراتي است كه در بابهاي

ق به 1318ت راجع به ورشكستگي است عالوه بر آن در سال.ماده از قانون مستقلي در زمينه ورشكستگي

مي» قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي«تصويب رسيد تحت عنوان  .رساند كه اهميت اين بحث را

و ورشكستگي خصوص بازرگان است يعني فقط افراد تاجر مشمول مقررات ورشكستگي قرار مي گيرند

.مشمول قانون ديگري به نام اعسار هستند) عير تاجر(افراد ساير 

اگر تاجر بدهي خود را پرداخت نكن مشمول مقررات ورشكستگي است ولي ساير افراد اگر دين مسلم

.خود را پرداخت نكند مشمول قانون اعسار هستند

و عليه او اجرائيه اگر بدهكار غير تاجر دين خود را نمي 1352تا سل ميپرداخت اجرائيه دادگاه(شد صادر

و گرنه) يا ثبت كسي كه عليه او اجرائيه صادر شده بود ده روز مهلت داشت رضايت بستانكار را جلب كند

.شد بازداشت مي

متأثر از كنوانسيون حقوق بشر كه كسي نبايد به خاطر بدهي از آزادي محروم52البته اين قررات در سال

.شود نسخ گرديد

مي طبق مقررات مي سابق اگر كسي بازداشت ماند مگر اينكه حكم اعسار شد تا پرداخت بدهي در زندان

.گرفت به همين دليل دعاوي اعسار بسيار بود ولي با نسخ آن قوانين ديگر دعاوي اعسار كاهش يافت مي
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كه قانون نحوه اجراي محكوميت 1376در سال تا سال هاي مالي مجدداً وضع سابق برگشت با اين تفاوت

مي دادگاه 82 ولي. كردند حكم اعسار فقط از سوي محكوم عليه زنداني قابل تقاضا كردن است ها تصور

مي82رأي وحدت رويهن ديوانعالي كشور در سال  توان دعواي اعسار بيان داشت كه در خارج از زندان هم

.را مطرح كرد

و قانون اين مقدمات براي اين بود كه مشخص شود قانون اعسار مخص وص اعسار افراد غيرتاجر

و مقررات هيج يك در مورد ديگر اجر نمي .گردد ورشكستگي مخصوص تجار است

:ي ورشكستگي دو شرط الزم استابر:412ماده

)عدم پرداخت بدهي(توقف در پرداخت ديون)2 تاجر بودن)1

 تاجر بودن

هاي ماده هم اشاره شده است تاجر يا شركتتواند شخص حقيقي يا حقوقي باشد كه در متن تاجر مي

مي شد مشكلي ايجاد نمي تجارتي كه اگر هم ذكر نمي .توان شخص حقيقي يا حقوقي باشد كرد زيرا تاجر

.ت احصاء شدهĤند.ق20شركتهاي تجاري همانها هستند كه ماده

مي مختلط سها)5 نسبي؛)4 تضامني؛)3 با مسئوليت محدود؛)2 هاي سهامي؛ شركت)1

 تعاوني)7 مختلط غيرسهامي)6

و الغير و(ساير اشخاص حقوقي. شركتهاي تجاري فقط همين مواردند و مؤسسات تجاري ادارات دولتي

.تاجر محسوب نمي شوند...) 
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شناسايي اشخاص.ت هستند.ق20گانه مندرج در ماده اشخاص حقوقي تاجر منحصراً شركتهاي هفت

ها بايد در اداره ثبت شركتا به ثبت برسند كه از ادارات سازمانا اين شركتحقوقي تاجر دشوار نيست؛ زير

.ثبت اسناد امالك كشور است كه آن هم از ابواب جمعي قوه قضاييه است

.هاي مختلف تجاري را شناسايي كرد توان شركت بنابراين با ثبت شركتها، به راحتي مي

ميبنابراين اگر از دادگاه تقاضاي حكم ورشكستگي تواند احراز نمايد شود، دادگاه با استعالم از ثبت شركتها

.چنين شركي وجود دارد يا خير

مي.ق 220ماده مي گويد شركتت پردازند بايد در قالب يكي از شركتهاي هايي كه به فعاليت تجارتي

مي.ق20مذكور در ماده  و اال آن شركت، شركت تضامني محسوب شت در آيند و احكام  ركتشوند

.تضامني در مورد آنها مجري خواهد بود

(هاي مدني هستند ساير شركتهايي كه در جامعه وجود دارند در واقع شركت به مثل مغازه. هايي كه متعلق

و به نسبت آورده آنها است) نفر هستند بيش از يك .كه مسئوليت در آنها نسبي است

مي اين شركت عم ها فعاليت تحاري انجام .ت است.ق2ماده1ل آنها مطابق بند دهند زيرا

مي.ق 220بنابراين طبق ماده و از دادگاهت توان در صورت بدهي آنها را شركت تضامني محسوب كرد

.تقاضاي صدور حكم ورشكستگي آنها را نمود

.شناسايي اشخاص حقوقي تاجر بسيار راحت است ولي شناسايي اشخاص حقيقي تاجر دشوار است

كه زيرا قانون در تعريف اشخاص حقيقي تاجر از سيستم موضوعي پيروي كرده است يعني كساني تاجرند

.قانون تجارت احصاء شده است2موضوع فعاليت آنها اعمال تجارتي باشد كه در بندهاي دهگانه ماده 
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فعاليت بنابراين در هر مورد دادگاه بايد بررسي كند كه آيا اين فرد خاص تاجر است يا خير يعني موضوع

.وي تجاري است يانه

و استعالم اداره ثبت شركت .توان تكيه كردميها در حاليكه در مورد اشخاص حقوقي فقط به برچسب

و و كارت بازرگاني حتي انجام. دليل تاجر بودن يا عدم آنها دليل تاجر نبودن نيست... داشتن دفتر تجارتي

و براي يك بار فردي  كند بلكه اعمال تجارتي بايد شغل معمول آن فرد را تاجر نمياعمال تجارتي به تنهايي

.باشد

و فروش كااليي را به صورت موردي انجام مي .شود دهد تاجر محسوب نمي مثالً كسي كه يك بار خريد

:در مورد تاجر چند نكته قابل ذكر است

و حقوقي(اشخاصي كه تاجر هستند: نكته اول مي از همكاري افرادي) اشخاص حقيقي يك. كنند استفاده

كارگر، نگهبان، مهندس، حسابدار، راننده(شركت بازرگاني تجارتي صدها نفر كارمند تحت عناوين مختلف

.دارد...)و 

و برخي هم شريك شركت هاي تجارتي عده در شركت هيچ. هستند اي هم عضو هيئت مديره، مدير عامل،

.است يك از اين افراد تاجر نيستند بلكه تاجر شركت

مي. در مورد اشخاص حقيقي هم ساير افراد تاجر نيستند كنند مطابق قرارداد دستمزد كسانيكه براي تاجر كار

و تاجر نيستند مي و زيان اعمال تجارتي متوجه اوست. گيرند ك سود .تاجر كسي است



6

شخصاً اعمال يعني الزم نيست كسي. براي آنكه شخصي را تاجر بشناسيم مباشرت شرط نيست: نكته دوم

و باز هم همان فرد. تجارتي را انجام دهد  بلكه ممكن است افرادي اعمال تجاري را براي وي انجام دهند

.شود تاجر محسوب مي

يعني الزم نيست كسي شغل انحصاري او اعمال تجارتي باشد تا تاجر. انحصار هم شرط نيست: نكته سوم

م. شناخته شود و يك حجره هم در ممكن است فردي باغدار باشد، و گاوداري هم داشته باشد رغداري

مي چنين فردي بخاطر حجره. بازار تهران داشته باشد و اش در بازار تاجر محسوب شود اگر چه باغداد است

و مرغداري هم دارد .گاوداري

 وقفه در پرداخت

توقف پرداخت دين. استرا به كار برده است كه به معناي نپرداختن» توقف«،» وقفه«اصطالح 412ماده

و ممكن است علت .هاي مختلفي داشته باشد معلول است

و امور تجاري وي به هم ريخته باشد . ممكن است علت نپرداختن اين باشد كه تاجر ديگر چيزي ندارد

و. ممكن است علت نپرداختن عدم نقدينگي باشد و مغازه و خانه ميليارد دارد ولي2به ارزش ... يعني باغ

.ميليون نقد براي پرداخت بدهي ندارد 50

قانونگذار به علت كاري ندارد بلكه مهم. ممكن است علت عدم آمادگي روحي براي پرداخت بدهي باشد

.عدم پرداخت است به هر علتي

بلكه اگر دادگاه احراز.ها به وجود آمد كه فقط عدم پرداخت شرط نيست در چند مورد اين تمايل در دادگاه

.رايي تاجر بيش از بدهي اوست حكم ورشكستگي صادر نمايدكند دا
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و اعالم كرد اين نظر ولي هيئت عمومي ديوانعالي كشور به اتفاق آراء در رأي اصراري اين نظر را رد كرد

.ت است.ق 412مخالف ماده 

مسلم. راز شودنكته دوم اين كه ديني كه تاجر ادا ننموده بايد اين سلم باشد يعني مسلم بودن دين بايد اح

:وشد بودن دين چنين احراز مي

و احراز مديون بودن تاجر توسط دادگاه.1 .بررسي دادگاه

كسي كه تقاضاي صدور حكم ورشكستگي نموده قبالً در دادگاهي ديگر محق بودن خود را ثابت.2

و حكم آن دادگاه را مستور قرار داده است .كرده

.سررسيد آن فرارسيده بادش اينكه دين بايد حال باشد يعني: نكته سوم

بر نكته چهارم اينكه الزم نيست ديون تاجر ناشي از معامالت تجاري باشد معامالتي كه تاجر انجام مي دهد

.تواند تجاري يا مدني باشد حسب مورد مي

خرد معامله از تجاري است ولي اگر به قصد استفاده فرش تاجر فرش كه از بافنده، فرش براي فروش مي

.د معامله او مدني استبخر

در قانون ما نص خاصي در اين زمنيه وجود ندارد كه الزم نيست حتماً دين ناشي از معامله تجاري باشد

.بلكه معامالت مدني هم شامل اين قانون است

و حتي اگر. اينكه مبلغ دين هم شرط نيست: نكته پنجم در قانون ما مقدار دين در هيچ جا مطرح نيست

مي دين مقدار در حاليكه در حقوق انگلستان براي. توان تقاضاي ورشكستگي كرد اندك هم باشد باز هم

.مقدار دين حداقل تعيين شده است



8

هاي حقوقي الزم نكته ششم اينكه زمان پيدايش دين هم مؤثر در مقام نيست در حاليكه در برخي سيستم

سه(است حتماً از زمان پيدايش دين كمتر از دو سال  .مثل قانون فرانسه. گذشته باشد) يا

ت.ق 412به موجب ماده. براي تقاضاي صدور حكم ورشكستگي الزم نيست تاجر در قيد حيات باشد

توان حكم ورشكستگي تاجري كه در زمان فوت در حال توفق بوده تا يكسال بعد از موت او هم صادر مي

.شود مي

م و و حقوق طلبكاران از بين نرودچون دارايي تاجر توسط بازماندگان مورد حيق و تعرض قرار نگيرد .يل

قانون امور حسبي كه بعد از قانون تجارت به تصويب رسيد تصوفيه امور 274نكته مهم اين كه مطابق ماده

.بازرگانان متوفي مطابق مقررات ناظر بر تصفيه امور بازرگانان ورشكسته به عمل آيد

مورد بازرگانان متوفي حكم ورشكستگي صادر شود زيرا در هر صورت با توجه به اين ماده الزم نيست در

.شود امور چنين افرادي مطابق قوانين تصفيه امور ورشكسته رسيدگي مي

.دهد حكم ورشكستگي شركت منحله را صادر نمود همچنين قانون اجازه مي

ح و دادگاه بايد كم ورشكستگي تاجر را براي ورشكسته شناخته شدن تاجر حكم دادگاه صالح الزم است

و در پرداخت خود. صادر كند تا آن را ورشكسته بدانيم ممكن است تاجري عمالً ورشكسته شده باشد

او دچار اختالل شده باشد ولي از نظر حقوقي نمي توانيم آن را ورشكسته بدانيم چون حكم ورشكستگي

.صادر نشده است
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 گاهي است؟دادگاه صالح براي ورشكسته شناختن تاجر چه داد

مي: 415ماده به. داند اين ماده دادگاه صالح را دادگاه بدايت دادگاه بدايت همان دادگاهي است كه بعداً

و بعد دادگاه حقوقي يك تغيير نام  و بعد از انقالب مدتي نام دادگاه عمومي دادگاه شهرستان تغيير نام يافت

.داد

.ندكن قبالً دو دادگاه به دعاوي حقوقي رسيدگي مي

)شهرستان(دادگاه بدايت)2)بحش(دادگه صلح)1

در. كه هريك صالحيت خاصي داشتند و ساير موارد موارد صالحيت دادگاه صلح مشخص شده بود

.صالحيت دادگاه شهرستان بود

و غير حقوقي، دادگاه عمومي است .مطابق وضعيت امروز دادگاه رسيدگي كننده به كليه دعاوي حقوقثي

كه.ها تخصصي شده است ولي نام همه دادگاه عمومي است برحي موارد دادگاه هر چند در بنابراين اكنون

و صالح عمومي وجود دارد بحثي وجود ندارد چون دادگاه عمومي ديگر طبقه فقط دادگاه بندي رسمي ندارد

ي اين بحث از حيث صالحيت ذاتي بودن ولي بحث صالحيت نسب. براي صدور حكم ورشكستگي است

.كماكان مطرح است

ق35و34در قانون آدم قديم دو ماده و در به بحث22و21ج مواد. به بحث صالحيت پرداخت بود

.صالحيت پرداخته است

اين قاعده.»دادگاه صالح دادگاه محل اقامت خوانده است«:ها وجود دارد يك قاعده كلي در صالحيت دادگاه

(ج بيان شده است.ق21در ماده  )ق.ق34و.
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:اشخاص ذينفع براي طرح دعواي ورشكستگي عبارتند از

 خود تاجر)1

 طبكاران)2

 دادستان)3

و.ق34ماده مي.ق21ق ميج بايست در دادگاه گويد هر كس كه بخواهد دعواي ورشكستگي را تقاضا كند

.محل اقامت خوانده طرح دعوا نمايد

اقامتگاه جايي است كه مهمترين امور«: كرده استاقامتگاه، بحث معيني است كه قانون مدني آن را تعريف

.»تاجر در آنجا وجود دارد

.شود بنابراين هر جا در آنجا تاجر حضور دارد اقامتگاه او محسوب نمي

به عنوان مثال تاجري كه در بازار تهران حجره دارد ولي منزل او در كرج است، اقامتگاه جايي است كه

.»وجود داردمهمترين امور تاجر در آنجا 

.شود بنابراين هر جا در آنجا تاجر حضور دارد اقامتگاه او محسوب نمي

به عنوان مثال تاجري كه در بازار تهران حجره دارد ولي منزل او در كرج است، اقامتگاه او تهران است ولي

.محل سكونت او كرج است

ميمثالً تجا. اقامتگاهش در ايران نباشد) تاجري(پس ممكن است كسي كنند ري هستند كه در ايران فعاليت

و(ولي مهمترين امور تجاري آنها در خارج از ايران  از. باشدمي...) امارات، پاكستان پس اقامتگاه آنها خارج

.ايران است
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م بيني نموده است كه دادگاه صالح دادگاهي است كه نمايندگي، شعبه،ج پيش.ق21براي حل اين مشكل

د .او در حوزه قضايي آن دادگاه قرار دارد... فتر، حجره، بنگاه، آژانس،

كرده ولي اكنون اين مركز تعطيل شده ممكن است در ايران تاجر مركزي داشته است كه در آنجا فعاليت مي

مي« اين مشكل را حل كرده است21ماده. است شعبه يا نمايندگي دارد يا سابقاً داشته ...«گويد ماهد چنين

»...است

و.ق34قانونگذار در ماده پس ج به ترتيبي عمل نموده است كه دست طلبكاران ايراني به جايي.ق21ق

و موفق شوند حداقل از اموال آن تاجر در ايران طلب خود را وصول كنند بدون اينكه الزم باشد. بند باشد

و هزينه زيادي صرف كنند .به خارج از ايران مسافرت كنند

و ماد.ق35ماده مي.ق22هق دعواي ورشكستگي در دادگاه مركز اصلي شركت اقامه«داردج مقرر

.»شود مي

و اشخاص تاجر است .مركز اصلي همان اقامتگاه شركتهاي تجاري

را زده است يعني دادگاه محل اقامت شركت تجاري دادگاه صالح21همان حرف ماده22بنابراين ماده

.تبراي رسيدگي به دعواي ورشكستگي اس

اش در ايران نباشد ولي مشكل اينجاست اگر اين شركت كه شرايط الزم براي ورشكستگي دار مركز اصلي

و نمايندگي دارد تكليف طلبكاران چيست؟  بايد چكار كرد؟ اگر در ايران فقط شعبه

. ان استاند در حاليكه مركز اصلي آنها خارج از اير بسياري شركتهاي تجاري در ايران شعبه به ثبت رسانده

 در چنين مواردي اگر نماينده ورشكته شود حكم ورشكستگي را بايد ازكدام دادگاه تقاضا كرد؟
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.بيندازيم بايد گفت دادگاه ايران صالح براي صدور حكم ورشكستگي نيست22اگر نگاه سطحي به ماده

مي ولي اين امر سبب به زحمت افتادن طلبكاران ايراني مي را شود طلبكاران شود موجب نتوانند طلب خود

.هاي بسيراي شوند وصو كنند يا براي وصول آن متحل هزينه

كه22بايد اين ماده را تفسير كرد كه منظور ماده و در زماني شركتهايي است كه در ايران شعبه متعدد دارند

.گردد يك شعبه ورشكسته شود دعواي ورشكستگي در دادگاه مركز اصلي آن شركت طرح مي

مي.ق22وترديدي وجود ندارد اگر مركز اصلي آن در خارج از ايران باشد طبق ماده توان در دادگاهيج

تاجر مطلقاً به كار رفته21زيرا در ماده. اقامه دعوا كرد كه شركت در آنجا شعبه دارد يا سابقاً داشته است

و اشخاص حقوقي تاجر را شامل مي و اشخاص حقيقي تاجر .شود است

ميبا بي اين تفسير اين مشكل حل و قانونگذار متهم به و ندانم كاري نمي شود و حقوق خردي شود

.شود طلبكاران هم تأمين مي

ژ:در اين مورد در جهان دو سيستم وجود دارد

د رجاهاي مختلف شعبه: سيستم وحدت) الف هاي متعدد دراشته مطابق اين سيستم اگر شركت تجاري

و آن دادگاه، دادگاه محل مركز اصلي شركت است باشد يك دادگاه صالح و فقط همان يك دادگاه. است

.ـواند حكم ورشكستگي صادر كند مي

.طبق اين سيستم دادگاه محل هر شعبه صالح است كه حكم ورشكستگي را صادر نمايد: سيستم تعدد)ب

ا نمي و حقوقي تفكيك قائل شده و براي اشخاص حقيقي ـوان گفت قانونگذار ما بين شخاص حقيقي ست

و براي اشخاص حقوقي از سيستم وحدت تبيعيت كرده است .تاجر سيستم تعدد
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. سيستم مورد نظر قانونگذار ما سيستم تعدد است

 اشخاص ذينفع براي تقاضاي صدور حكم ورشكستگي

مي.ق2مطابق ماده ح آدم دعوا تنها از ذينفع آن پذيرفته و منظور از ذينفع، ذينفع قوقي است نه دينفع شود

مي. مادي .شودو دعوا از غير ذينفع رد

و و به خارج برود در%20به عنوان مثال اگر فردي باغي را به باغبان بسپارد محصول متعلق به باغبان باشد،

و نمي .تواند طرح دعوا نمايد صورت تصرف باغ، باغبان اگر چه ذينفع مادي است ولي ذينفع حقوقي نيست

 تاجرخود)1

به. تاجر بهتر از هركسي از وضع خود باخبر است و به نفع اوست كه اگر در شرايط ورشكستگي قرار دارد

.كار خود خاتمه دهد

مي تجربه نشان داده است در چنين شرايطي هر چه تاجر بيشتر ادامه دهد ميزان بدهي هم اش افزوده و شود

و و هم نبه نفع طلبكاران كه زودتر .رشكسته اعالم شودبه نفع اوست

و مي ت.ق 414تواند تقاضاي صدور حكم ورشكستگي را بنمايد بلكه مطابق ماده نه تنها تاجر ذينفع است

.تجارت موظف به انجام اين كار ظرف سه روز از تاريخ توقف دوين است

و بدهي عالوه برا اين تاجر بايد طي صورتحسابي ريز طلب .كندهاي خود را به دادكاه اعالم ها

.مواردي كه بايد در صورتحساب قيد شود بيان نموده است 414در ماده

و غيرمنقول تاجر.1  تعدادو تقويم اموال منقول

و مطالبات.2  صورت كليه قروض
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و مخارج شخص.3 و ضرر  صورت نفع

و نسبي صورت شركاء ضامن در شركت.4  هاي تضامني، مختلط

و مانعي ظرف سه روز غيري كه سالها در حال فعاليت بوده تنظيم براي شركت چنين صورتحساب جامع

.روز است15ممكن است در قانون تجارت فرانسه اين مدت 

.بيني شده است اين ماده ضمانت اجرائي هم دارد كه دو نوع ضمانت اجاريي در آن پيش

دادگاه صالح براي صدور حكم ورشكستگي در حكم ورشكستگي در صورت تأخير از اين سه روز)1

و سحل حكم توقيف تاجر را صادر خواهد كرد كه كامالً)ت.ق 414و 413 مافده( حقوقي است

و اگر تاجر به علت ورشكستگي به تقصير يا به تقلب به حبس محكوم كيفري تاجر ثبت نمي شود

.شود شود مدت اين توقف جزء مدت حبس محسوب نمي

ميت صادر شده است كه در حكم ورشك.ق 435اين اجازه در ماده .گردد ستگي قيد

ت را يكي از مواردي دانسته است كه ممكن است.ق 413تخلف از ماده2ت در بند.ق 542ماده)2

و وي را و وي را تحت تعقيب كيفري قرار دهد دادگاه حكم ورشكستگي به تقصير تاجر را صادر

تا6به مجازات ورشكستگي به تقصير  .سال حبس محكوم نمايد2ماده

 طلبكاران)2

بنابراين قانون به طلبكاران اين حق را داده است. اموال تاجر ورشكسته وثيقه پرداخت ديون ورشكتسه است

.تا بتوانند بدهي خود را وصل نمايند. كه به عنوان ذينفع تقاضاي صدور حكم ورشكستگي را نمايد
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 مدعي العموم بدايت)3

ا و انقالب كس.ستكه همان داستان شهرستان يا دادستان عمومي قانون به دادستان اجازه داده است كه هر

و  .را برهم زند، دادستان وي را مورد تعقيب قرار دهد... نظم سياسي، اجتماعي، اقتصادي

تواند براي جلوگيري از برهم زندن نظم اقتصادي تقاضاي صدور حكم به همين دليل است دادستان مي

.توانند رأساً اقدام به بستن تجارتخانه بنمايدن نميابته دادستا. ورشكستگي را از دادگاه بنمايد

كه 415در ماده »اظهار خود تاجر«بيان شده اس

در. را روي يك كاغذ ساده باشد؟ خيرتواند شفاهي آيا اين اظهار مي مطابق قانون آدم هر كس بخواهد

و تشريفات آن  اين دعوا،. رعايت شوددادگاه طرح دعوانمايد بايد دادخواست بنويسد تا نظم دادرسي

و هزيننه دادرسي آن  .ريال است 6000دعواي غيرمالي است

.البته اگر تاجر بميرد ورات تكليفي به اظهار توقف ندارند

و كيفري(شود هر حكمي از سوي دادگاه صادر مي به) حقوقي و محكوم . شود» ابالغ«بايد به محكوم عليه

ميعلت اينكه حكم فقط به اين دو نفر ابال دوغ و فقط نسبت به اين شود اين است كه اثر حكم نسبي است

مي. مؤثر است نهو سايرين از اين حكم نه منتفع . متضررشوند

زيار همه. شود» اعالن«به همين علت بايد حكم. ولي در مورد حكم ورشكستگي وضعيت چنين نيست

ااگر از او طلب دارند براي وصول طلب خود به دادگاه بايد بدانند تاجر ورشكسته شده با او معامله نكنند يا 

.مراجعه نمايند

ذكر شده است كه حكم 565و 536در قانون تجارت بحث خاصي از اعالن نشده است ولي در دو ماده

.ورشكستگي بايد اعالن شود
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مي علي ه؛ چند نوبت، به بيان نشده كدام روزنام. شود آلمعمول اعالن از طريق درج آگهي در روزنامه انجام

و  و چه كسي هزينه آن را پرداخت كند  ...چه فاصله

و بستگي به مدير دفتر دادگاه دارد كه وظيفه اعالن بر بنابراين در مورد اعالن وحدت رويه وجود ندارد

.عهده است

 اعتراض به حكم ورشكستگي

:اين بحث در سه ماده ذيل مورد بحث قرار گرفته است

. منظور از جزء حكم تاريخ توقف است. ورشكستگي قابل اعتراض است هم جزء حكمهم حكم: 536ماده

و اگر مشخص نكند تاريخ توقف محسوب مي .شود دادگاه بايد تاريخ توقف را در حكم مشخص نمايد

 هاي اعتراض به حكم ورشكستگي مهلت: 537ماده

 روز10براي خود تاجر

 ماه1طلبكاران مقيم ايران

خ  ماه2راج ايران طلبكاران

»اعالن حكم ورشكستگي«:ها مبدأ مهلت

.را افزايش داده است 537اين ماده به صورت تحلويحي مهلت ماده: 538ماده
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مي وقتي كه حكم ورشكستگي صادر مي و شود دادگاه مهلتي به طلبكاران دهد كه به دادگاه رجوع نمايند

و پس  از انقضاي اين مهلت ديگر هيچ اعتراضي راجع به تاريخ توقف اسناد مربوطه را به دادگاه ارائه نمايند

.به مراتب بيشتر است 537هاي ماده پذيرفته نيست كه اين مهلت از مهلت

ق آدم يعني واخواهي است؟آيا منظور  از اعتراض در اين مواد همان اعتراض

يك از جلسات دادرسي پاسخ منفي است زيرا واخواهي مخصوص محكوم عليه غائب است كه يا در هيچ

و يا وقت به او ابالغ نشده است .حاضر نبوده است يا اليحه نداده است

 محتويات حكم ورشكستگي

اين حكم بايد داراي مندرجاتي باشد مندرجات. ورشكسته شدن تاجر منوط به حكم دادگه صاحل است

.حكم ورشكستگي به قرار زير است

و يكي توقفت دو شرط بايد موجو.ق 412مطابق ماده د باشد تا شخص ورشكسته شود يكي تاجر بودن

.هاي تاجر در پرداخت بدهي

آن. بايد حكم ورشكستگي نشان دهنده آن باشد كه آن دو شرط را احراز نموده است يعني بيان كندكه چرا

 شخص تاجر بوده است؟ چه نوع عمل تجاري انجام داده است؟

و دادگاه به چه دليلي وقفه در پرداخت. حال خود را نپرداخته استو اينكه تاجر كداميك از ديون مسلم

.داند ديون او مي

مقام براي تاجر ورشكسته است كه به تفصيل در ماده مطلب ديگري كه در حكم بايد تعيين شود تعيين قائم

.ت مورد بررسي قرار خواهيم داد.ق 518
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ميمختصر اينكه با حكم ورشكستگي تاجر به حالت حجر در و از دخالت در امور مالي منع و آمده شود

براي تعيين. مقام تعيين شود مقام هستند براي تاجر ورشكسته بايد قائم همانگونه كه محجورين داراي قائم

:مقام تاجر ورشكسته دو سيستم وجود دارد قائم

حد) الف از5اكثر ظرف سيستم بر قانون تجارت به موجب قانون تجارت دادگاه بايد يا ضمن حكم يا روز

هم. تاريخ صدور حكم مدير تصفيه تعيين نمايد و حتي جواز آن اگر چه در اين مورد منعي وجود ندارد

تواند شخص دادگاه نمي. وجود دارد ولي به نظر مي رسد مدير تصفيه بايد حتماً شخص حقيقي باشد

.حقوقي را به عنوان مدير تصفيه تعيين نمايد

و خصوصيات در مدير تصفيه احراز نمايد سري قابليت چون دادگاه بايد يك كار تصفيه كاري قضايي. ها

و دعواها رسيدگي كند. است ضمن اينكه تمام اسنادي كه اشخاص ارائه. مدير تصفيه بايد به همه ادعاها

و ساختن سند عادي كاري ساده است مي و حساس. كنند عادي است  بنابراين كار مدير تصفيه بسيار دقيق

و نياز به قابليت .هايي دارد است

و حقوق طلبكاران ضايع كند تاجر مي . تواند با سندسازي خود به ناحق به آشنايان خود بدهكار نشان دهد

و بند حقوق طلبكاران را تضييع عالوه بر اين مدير تصفيه بايد امين باشد وگرنه خيانت مي و با زد كند

.نمايد مي

و .اهل كار باشد مدير تصفيه بايد دلسوز

و اگر دادگاه شخص حقوقي را براي تصفيه تعيين كند ممكن است نماينده شخص حقوقي فرد اميني نباشد

.هاي الزم را نداشته باشد قابليت
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عالوه بر اين دادگاه بايد. كند مسلماً مدير تصفيه بايد دستمزدي بگريد كه دستمزد او را دادگاه تعيين مي

بهر بر مدير تصفيه تعيين كند كه معموالً دادگاهشخصي را به عنوان ناظ هاي يكي از كارمندان دادگستري را

.كند عنوان ناظر تعيين مي

.تواند از بيان طلبكاران باشد مدير تصفيه نمي

.اگر چه در قانون ذكر نشده است. الزحمه دريافت كند عضو ناظر هم مسلماً بايد حق

ام)ب  ور ورشكستگيسيستم مبتني بر قانون تصفيه

قانوني به تصويب رسيد به نام قانون امور ورشكستگي كه از قانوني در سوئيس مقتبس شده 1318در سال

.بود

كند به نام بنابر اين قانون در هر حوزه دادگاه شهرستان كه وزير دادگستري تشخيص دهد اداره تأسيس مي

.اداره تصفيه امور ورشكستگي

دا مسماً در تمام حوزه و لزومي هم نداردهاي در حال حاضر. دگاه شهرستان در ايران اين اداره تأسيس نشده

و كرمانشاه: اين اداره در پنج شهرستان تأسيس شده است .تهران، اصفهان، مشهد، تبريز

و شيراز اداره تصفيه داير شده بود ولي به علت كمبود پرونده شد سابق بر اين در رشت و داير. ها منحل

آ .ن كار دشواري استشن محدد

و عضو در حوزه هر شهرستاني كه اداره تصفيه امور ورشكستگي دايره شده باشد ديگر دادگه مدير تصفيه

و امر تصفيه محل است به اداره تصفيه ناظر تعيين نمي .كند
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اصفهان، اينكه در تهران يا اصفهان اين اداره تأسيس شهد به اين معني نيست كه اگر در كل استان تهران يا

هايي است كه در حوزه بلكه فقط ادراه تسفيه مخصوص پرونده. بصفيه ورشكستگي بر عهده اين اداره است

و عضو ناظر. قضايي تهران يا اصفهان باشد ي اگر ورشكستگي در كرج يا نائين باشد دادگاه مدير تصفيه

. تعيين كند

قبل(امر تصفيه از داراي تاجر هزينه) قوه قضائيهبا اصطالحات رئيس( نامه وزير دادگستري به موجب آئين

مي) از تقسيم ميان غرما .شود برداشته

و موم اموال تاجر نمايد يعني صورت برداري دقيق از اموال. دادگاه در حكم ورشكستگي بايد امر به مهر

و نگهداري اموال تاجر ضرورت دارد هر كار كه نتيجه. تاجر يعني انجام كل اقداماتي كه براي حفظ صيانت

.آن حفظ اموال تاجر باشد

و ميل شدن اموال تاجر جلوگيري مي و حيف .كند از تضييع

و اين امر مستلزم جلب نظر كارشناس. نمايد... فرض كنيد بايد كليه اموال تاجر را صورت برداري، تقويم

يك. است كه حتي در برخي موارد كارشناسان دادگستري هم تخصص را الزم ندارند مثل تقويم اموال

.چي اوراق

.به فردي با همان تخصص رجوع كنددر چنين مواردي بايد

و پول آن نگهداري شود گاهي اوقات اموال فاسد شدني. برخي اوقات ضرورت دارد اموال فروخته شود

و نمي  ...مثل پنير، ميوه،. توان آنها را نگهداري كرد هستند
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اي است كه براي نگاهداري نياز به افراد با تخصص دارد مثل قناري، گاهي اوقات اموال تاجر به گونه

مي قيمت را نمي هاي گران قناري و موم كرد چون ضايع شود در چنين مواري بايد توان در يك اتاق مهر

.اموال را فروخت

روز ماده3اي است كه ظرف مدت يكي از مدرجات حكم ورشكستگي صدور قرار توقيف تاجر ورشكسته

.كه مفصالً اين ماده مورد بحث قرار گرفته است.، اعالم توقف ننموده است413

. تاريخ توقف يعني تاريخ اولين توقف. يكي ديگر از مندرجات حكم ورشكستگي تعيين تاريخ توقف است

شود سررسيد اولين ديني كه متوقف مانده به عنوان تاريخ تاجر از يك زماني نپرداختن ديونش شروع مي

مي توقف .شود تعيين

.اين تاريخ حتماً قبل از صدور حكم ورشكستگي است. دادگاه بايد اين تاريخ را تعيين كند

يعني وضع تاجر به حدي آشفته است كه دادگاه. توند اين تاريخ را تعيين كند ولي گاهي اوقات دادگاه نمي

.توان تاريخ توقف را مشخص كند نمي

و در اين صورت اماره در چنين مواردي قاضي حق سكوت تاريخ» تاريخ صدور حكم ورشكستگي«دارد

.كند توقف را تعيين مي

در هر دو صورت تاريخ توقف قابل اعتراض است هر چه فاصله صدور حكم تا توقف بيشتر باشد به نفع

و اين اموال بر مي از طلبكاران است چون پس توقف كليه معامالت تاجر محكوم به بطالن است و  گردد

.شود فرش آنها بخش بيشتري از طلب طلبكاران وصول مي

به مهلت اين اعتراض تا پايان زماني است كه دادگاه به طلبكاران فرضت مي و مدارك خود را دهد داليل

و مرجع رسيدگي همان صادر كننده است .دادگاه ارائه كنند
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 هاي حكم ورشكستگي ويژگي

 هايي بر خوردار است؟ حقوقي از چه ويژگيحكم ورشكستگي در مقايسه با ساير احكام

و محكوم عليه كه در ضمن دادرسي مداخله داشته اثر حكم صادر شده فقط بر محكوم)1 اند اثرٌ له

مي مي و اشخاص ثالث نه از آن حكم منتفع و نه متضرر گذارد )قاعده نسبي بودن اثر حكم(.شوند

مالي به هر نحوي از انحاء با تاجر ارتباط ولي حكم ورشستگي نسبت به همه اشخاصي كه از نظر

را. گذارد دارند اثر مي همه طلبكاران تاجر، همه بدهكاران تاجر، همه افرادي كه مالي از اموال تاجر

.در اختيار دارند، همه كسانيكه ادعا دارند مالي از آنهانزد تاجر قرار دارد

ي اند تحت اثر حكم ورشكستگي قرارا نداشتههمه اين افراد اعم از اينكه در دادرسي حضور داشته

.اند گيرند كه مسلماً هم نقشي نداشته مي

.پس در اينجا اصل نسبي بودن احكام حكومت ندارد

 قاعده اعتبار امر مختومه يا اعتبار امر قضاوت شده يا اعتبار قضيه محكوم بها)2

و.ستا l'autorité de la chose jugéاعتبار امر مختومه ترجمه قاعده يعني اگر دعوايي مطرح شد

و حكم صادر شد ديگر مجدداً قابل طرح نيست و اگر چنين دعوايي. مورد رسيدگي قرار گرفت

.طرح شود دادگاه بايد بدون وارد شدن در ماهيت دعوا را رد كند

و منسوخ از دادگاه مي اگر اين قاعده وجود نداشته باشد احكام ناسخ .گردد صادر

ممكن است حكم ورشكستگي تاجري صادر شود. ستگي اين قاعده حكومت ندارددر مورد ورشك

توانند نسبت به تاريخ توقف كه قسمتي از حكم است اعتراضو قطعي هم شود ولي طلبكاران مي

و  و در صورت احراز تاريخ جديد، حكم را اصالح كرده و همان دادگاه وارد بررسي شده كنند

ميتارخ جديد را به عنوان تاري .كندخ توقف در حكم قيد
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:قاعده فراغ از دادرسي)3

وقتي يك دادگاه حكمي صادر كرد ديگر حق ندارد حكم را تغيير دهد ولو اينكه به اين نتيجه

و بايد مرجع تجديد نظر حكم  برسد كه اشتباه كرده، خود اين قاضي حق تغيير حكم را ندارد

.حديد صادر كند

و غيرمهم يعني سهوالقلم را تنها استثناء آن كه در آئين دادرسي مطرح شده است اشتباهات كوچك

.اصالح كند آن هم در يك حكم جديد

تواند تاريخ ديديم در مورد حكم ورشكستگي تا زمان تصديق طلب طلبكاران، همان دادگاه مي

.توقف را تغيير دهد كه بر خالف اين قاعده است

مي حكمي كه در زمينه)4 و به طور اتوماتيك قابل اجرا نيست شود هاي حقوقي صادر . خود به خود

مي يعني وقتي دادگاه حكمي صادر مي ديگر كار به عهده دفتر دادگاه. شود كند ديگر كار دادگاه تمام

 و محكوم و آن را ابالغ به محكوم عليه است كه به تعداد متداعبين رونوشت برابر اصل تهيه كرده

.نمايد له مي

ا ميبا برگشت برگه و از جريان خراج (شود بالغ پرونده مختومه شده اين امر بر خالف.

ولي در مورد ). هاي كيفري است كه مدير دفتر بايد پرونده را به اجراي احكام بفرستد پرونده

مي پرونده  در پرونده. شود كه محكوم له تقاضاي اجرائيه نمايد هاي حقوقي در صورتي پرونده اجرا

.اي از حكم وجود دارده دادرسي فقط نسخهاجرائيه از پروند

و به نفع محكوم20/1ٌ عليه بپردازد كه مبلغ آن نيم عشر هزينه اجرا را در نهايت بايد محكوم است

.عليه است كه با محكوم له تراضي كدره مانع صدور اجرائيه گردد

از در مورد حكم ورشكستگي بر خالف ساير پرونده صدور حكم جهت هاي حقوقي پرونده پس

.شود اجرا، به اجراي احكام فرستاده مي
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مي احكامي كه در زمينه)5 مي هاي حقوقي صادر و نسبت به آنها تقاضاي صدور اجرائيه و شود وشد

يعني هيچ ارگاني وجود. شود، محكوم له بايد قدم به قدم مراحل را دنبال كند اجرائيه صادر مي

.دا كند وطلب محكوم له را وصول كندندارد اموالي از محكوم عليه را پي

روز صبر كند بعد مالي12بلكه پس از صدور اجرائيه، محكوم له بايد آن را تمبر زده پس از ابالغ

و در نهايت در همه مراحل حتي مزايده حضور  معرفي كند مال ارزيابي شود به مزايده گذاشته شود

.داشته باشد تا بتواند طلب خود را وصول كند

و بر خالف پرونده در هر مرحله كه محكوم له كار را متوقف كند پرونده متوقف مي هاي ماند

.هاي اجرائي وقت ندارد محاكماتي كه وقت دارد، پرونده

و مدير تصفيه بايد كار را دنبال كند ولي در مورد حكم ورشكستگي بالفاصله پرونده اجرا مي شود

. اجرا شود، امضاي قرارداد ارفاقي است تواند موجب توقفو تنها امري كه مي

ميقراردادي است كه به منظور ارفاق يعني به تاجر عليرغم ورشكسته. كند با تاجر ورشكسته انعقاد پيدا

.دهند كه به فعاليت بپردازد شدن اجازه مي

:اين قرارداد بر دو نوع است

 قرارداد ارفاقي قبل از صدور حكم ورشكستگي)1

ب)2  عد از صدور حكم ورشكستگيقرارداد ارفاقي

هر قرارداد ارفاقي قبل از صدور حكم ورشكستگي به شدت متداول است به نوعي كه در عمل مي بينيم در

مي صنفي عده و ريش سفيد وجود دارند كه افراد آن صنف به حرمت آنها گوش و اي مورد احترام دهند
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ب و وقتي تاجري ميمعموالً اين اشخاص مردم خيرخواهي هستند و در پرداختا شكل رو به رو شود

مي بدهي مي هايش توقف حاصل مي شود معموالً طلبكارها را جمع و وضعيت تاجر را تشريح .كنند كنند

و ميزان بدهي مي مي گويند تاجر چقد دارايي دارد و از طلبكاران .خواهند با تاجر راه بيايد هايش چقدر است

و بعد طلب خود را بگيرند در برخي مواردد در برخي موارد به تاجر امكان مي هند به كارش ادامه دهد

مي بخشي از طلب را مي مي بخشند برخي را و بقيه را بعداً و يا بخشي از طلب را نقد گرفته .گيرند گيرند

و پا درمياني ريش مي اين نوع قرارداد ارفاقي با دخالت و سفيدها انجام گيرد كه در عمل بسيار زياد است

.كن است كتبي هم نباشدمم

انجامد چون طلبكاران ديگر تقاضاي صدور حكم ورشكستگي در اين حالت كار تاجر به ورشكستگي نمي

از. كنند را نمي ولي آن نوع قرارداد ارفاقي كه مورد نظر قانونگذار به وده است قرارداد ارفاقي است كه پس

.شود صدور حكم ورشكستگي منعقد مي

ازطرفين اين قرارد :اد عبارتند

:طلبكاران تاجر كه بايد داراي دو اكثريت باشند)1

 اكثريت مطلق عددي يعني نصف به عالوه) الف

.مطالبات تاجر ورشكسته را داشته باشند3/2اين اكثريت مطلق عددي بايد حداقل)ب

.اگر اين اكثريت حاصل نشود امكان انعقاد قرارداد ارفاقي وجود ندارد

به. گيرد اكثريت هر ادعايي مورد پذيرش قرار نمي در محاسبه اين يعني هر كسي كه عنوان مدعي داشت

و آن طلبكار نمي عنوان طلبكاران شناخته نمي .تواند طرف قرارداد ارفاقي واقع شوند شود
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و توانند قرارداد ارفاقي ببندند كه طلب آنها توسط مدير تصفيه يا اداره تصفيه تشخيص طلبكاراني مي

.يق شده باشد يا موقتاً قبول شده باشدتصد

به) طلبكار صوري(طلبكار بتراشد تواند يك عده اگر اين تاجر صحيح العمل نباشد خيلي راحت مي يعني

. قرارداد ارفاقي، اين اكثريت را براي تاجر ايجاد كنندو با امضاء. تاريخ قبل به آنها سند عادي بدهد

و تصديق شده باشد يا موقتاً قبول شده بيني كرده بنابر اين قانون پيش است كه طلب اين افراد بايد تشخيص

پذيرد ولي با شكايت از دادگاه طلب را موقتاً يعني مدير تصفيه يا اداره تصفيه اين طلب را نمي. باشد

.پذيرد مي

و طلب را پذيرفته است ولي ساير طلبكاران به دادگا) يا اداره تصفيه(يا اينكه مدير تصفيه ه اعتراض كرده

.دادگها پس از بررسي طلب را موقتاً پذيرفته است

تاجر را از دخالت در امور40عليرغم اينكه ماده. طرف ديگر قرارداد ارفاقي خود تاجر است)2

مي مالي مي اش ممنوع دهد كه تاجري كه ممنوع از اعمال مالي است كند ولي قانون در اينجا اجازه

.كنداين قرارداد را امضاء 

مي البته ارگان تصفيه هم در اينجا نقش هماهنگ كند كه با تاجر كننده دارد يعني از طلبكاران دعوت

.ولي حق وتو ندارد. قرارداد ارفاقي ببندند

اين قرارداد ارفاقي براي اينكه قابليت اجرايي پيدا كند بايد در دادگاه تنفيذ شود كه دادگاه صالح، دادگاه

و. كستگي استصادركننده حكم ورش و فقط شرايط انعقاد قرارداد ارفاقي دادگاه حق وتو ندارد

مي)و دو اكثريت(تشريفات آن  .ند: را بررسي
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ن در دادگاه صالح ورشكستگي معلق مي و تنفيذ و تاجر از حالت با امضاي قرارداد ارفاقي شود

مي ورشكستگي خارج مي و .تواند به فعاليت انجام دهد شود

ط اين طلبكاران چيزي بيش از سهم. لبكاران ممكن است با قرارداد ارفاقي مخالف باشندبرخي از

شد آنها حق داشتند به نسبت دارايي يعني اگر قرارداد امضاء نمي. توانند داشته باشند شان نمي غرمايي

. هايش از دين خود را وصول كنند تاجر به بدهي

و بدهي 100مثالً اگر دارايي تاجر طلب خود10/1ميليارد باشد هر يك از طلبكاران1او ميليون

مي. رسند مي .گويند كه به اين سهم، سهم غرمايي

مي پس طلبكاراني كه قرارداد را امضاء نمي و ساير طلبكاران فعالً هيچ پولي كنند سهم غرمايي گيرند

.گيرند نمي

مي)دكنن كه قرارداد را امضاء نمي(مسلم اين است كه وقتي طلبكاران ازو سهم غرمايي گيرند بخشي

. توانند دريافت كنند مطالبات خود را نمي

 توانند بخش بالوصول طلب خود را بگيرند؟ آيا اين افراد مي

تا زماني كه تاجر مطابق قرارداد ارفاقي به تعهداتش عمل ننموده است اين طلبكاران حق رجوع به تاجر

. ورشكسته را ندارند

طلبكاران. تاوقتي تاجر به كليه تعهدات ناشي ازقراداد ارفاقي عمل نكرده است پس به حكم قانون

و بخشي از مطالبات خود را دريافت نكرده مخالف قرارداد ارفاقي نمي اند، توانند به تاجر مراجعه نمايند

.دريافت كنند
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د ارفاقي عمل نكند اگر تاجر ورشكسته به تعهدات ناشي از قراردا. قرارداد ارفاقي قابل از فسخ است

را. اين قرارداد قابل فسخ خواهد بود اند امضاء كردهيعني يكي از طلبكاران يا همه آنها كه قرارداد

.توانند تقاضاي فسخ قرارداد ارفاقي را نمايند مي

ا ست .به حكم قانون قرارداد ارفاقي در دو حالت زير قابل فسخ

ورشكستگي به تقلب جرم سنگين. تاجر ورشكسته به اتهام ورشكستگي به تقلب محكوم شود)1

. است

و اگر قرارداد ارفاقي اگر اين اتهام ثابت شود معلوم مي شود تاجر شايستگي ادامه اعمال تجاري را ندارد

و تاجر اموال خود را مخفي مي اويا. كند ادامه پيدا كند به ضرر طلبكاران خواهد بود تاجر زماني كه با

و طلبكاران نمي قرارداد ارفاقي بسته آن دانسته اند محكوم به ورشستگي به تقلب بوده است اند يا اينكه

و پس از آن حكم ورشكستگي به تقلب او صادر شده است .زمان ورشكسته به تقلب نبوده

در مورد. قرارداد ارفاقي بنمايندتوانند تقاضاي ابطال در اين صورت اداره تصفيه يا طلبكاران مي

.ورشكستگي به تقلب در ادامه سخن خواهيم گفت

اي را واقعاً به آنها بدهكار تاجر در دادن صورت طلبكاران مرتكب تقلب شده باشد يعني تاجر عده)2

و به طور صوري به آنها سند بدهد .نيست، طلبكار بخواند

هم اين امر مي و بخشي از تواند تركيب طلبكاران را به و كاري كند قرارداد ارفاقي بسته شود بزند

اگر اين امر ثابت شود طلبكاران. دارايي تاجر را كه حق مسلك طلبكاران است از دست آنان خارج كند

. تواند تقاضاي بطالن قرارداد را نمايند مي
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ق. بطالن در اينجا به معناي ابطال قاون مدني نيست د. بطالن در ولي در اينجا بطالن. اردم اثر قهقرايي

و اثري نسبت به گذشته ندارد . در معناي فسخ است

و با بطالن قرارداد ارفاقي دليلي نيست اين معامالت پس از قرارداد ارفاقي تاجر معامالتي انجام مي دهد

و بال اثر بشماريم مي. را باطل ج بعد از انعقاد قرارداد ارفاقي تاجر معامالتي و طلبكاران ديدي پيدا كند

مي. كند مي و اولويتي اگر قرارداد ارفاقي فسخ شود اين طلبكاران هم در زمره طلبكاران تاجر قرار گيرند

مي. وجود ندارد .شود با بطالن قرارداد ارفاقي، حكم ورشكستگي از حالت تعليق خارج

 آثار حكم ورشكستگي

:بر حكم ورشكستگي آثار گوناگوني مترتب است

م.1 يعني تاجري كه ورشكسته شده حكم. اش است نع مداخله تاجر در امور مالييكي از آثار

) امور مالي خودش(اش صادر شده به زعم قانونگذار حق ندارد در اموال خودش ورشكستگي

.دخالت كند

و به حقوق طلبكاران لطمه وارد مي و به حكم قانون تجربه نشان داده است كه اين دخالت مضر است كند

. ممنوع است

ولي اگر دقت كنيم به ساير. مبدأ اين ممنوعيت از مداخله، تاريخ صدور حكم ورشكستگي معين شده است

ق معامالت تاجر قبل.ت مالحظه خواهيم كرد كه تاجر قبل از تاريخ توقف هم ممنوع از مداخله است.مواد

و بعضاً باطل است .از تاريخ توقف بعضاً قابل فسخ
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كند كه معامالت تاجر قبل از صدور حكم ورشكستگي قابل فسخ يا باطلمي وقتي كه قانونگذار حكم

.مشخص است كه تاجر حق چنين اعمالي نداشته است. است

پايان اين دوره ممنوعيت، حكم ديگري است كه دادگه بايد صادر كند يعني حكم اعاده اعتبار يعني اگر

تاجر صادر نمايد تاجر از حالت ورشكستگي دادگاه صادركننده حكم ورشكستگي حكم به اعاده اعتبار

و قبل از صدور اين حكم در حالت ورشكستگي خواهد بود بيرون مي .آيد

و مي تواند در كليه اموري كه به اموالش ارتباط پيدا منع دخالت تاجر منحصر به دخالت در امور مالي است

.كند شركت كند مثالً در انتخابات شركت كند نمي

و ناظر به مداخله تاجر در امور مالي ديگران اين ممنوعيت مربوط به دخالت در امور مالي خود تاجر است

مي. نيست تحت عنوان وكيل ولي، وصي، ولي به عنوان. تواند در امور مالي ديگران دخالت كند يعني تاجر

.قانون مدني در مورد اخير ممنوعيت ايجاد كرده است. قيم حق دخالت ندارد

و براي حفظ حقوق محجورين مقرر داشته است كه نميم احتياط.ق توان تاجر به خرج داده است

.ورشكسته را به قيموميت برگزيد

و يعني فكر قانونگذار اين است كه تاجري كه نتوانسته است كار خود را انجام دهد شايستگي قيموميت

 !!!آدم كه قحط نيست. سرپرستي اموال محجورين را ندارد

ت مي اجر از دخالت در امور ماليپس وقتي كه اش بايد تحت اختيار ارگان تصفيه شود كليه دارايي اش ممنوع

و يعني در مرحله اول تمام دارايي را صورت. قرار گيرد و دخل و توقيف نمايند تا مورد تعرض برداري

. تصرف قرار نگيرد
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اقالم.د به عنوان دارايي تاجر توقيف شودتوان آيد نمي فقط آنچه كه قانوناً تحت عنوان مستثثيات دين در مي

ق مي 444ت در سه بند درماده.مستثنيات دين را . كند معرف

و خانواده«):ت.ق 444ماده(مستثنيات دين و اثاثيه كه براي زندگي تاجر و اسباب .»او الزم است البسه

ارگان تصفيه به تصويب محكمه گويد اگر تاجر راه ديگري براي امرار معاش نداشته باشدمي 447ماده

مي نفقه . نمايد اي از دارايي تاجر براي او معين

و مسكن مي ولي اين نفقه تا كي بايد پرداخت شود؟ تا پايان عماليت. شود نفقه شامل خوراك، پوشاك

.ماند تصفيه؛ زيرا پس از آن ديگر دارايي باقي نمي

مي.م.د.آ.ق .مستثنيات دين استگويد نفقه متناسب فرد جزءج

 سوال ديگر اين است كه آيا مسكن جزء مستثنيات دين است يا كه خير؟

مي.ق 447ماده ميت كه بحث نفقه را مطرح شود ولي گفتيم كه اين تأمين نفقه كند مسكن را هم شامل

و حداكثر تا زمان تصفيه ادامه مي مييابد بنابراين به طور موقتي ق قطع ن جزءت مسك.توان گفت در

الزم به ذكر است كه قانون اصول محاكمات حقوقي كه زمان تصويب قانون تجارت. مستثنيات دين نيست

. داند حاكم بوده است نيز مسكن را جزء مستثنيات دين نمي

ق مي.د.آ.ولي آيا قم جديد كه قانون عام است ت را كه خاص است نسخ كند؟.تواند

ا. رسد خير به نظر مي شود اين نظر مورد تأييد ين امور جزء مستثنيات دين محسوب نمييعني مسكن در

.اداره تصفيه امور ورشكستگي تهران نيز هست

ت.ق 419و 418ماده.2
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و. هاي اجرايي خاصي داريم ما در كشور دستگاه  ...مثل دارايي، تأمين اجتماعي، گمرك

ب و گمرك نيز و تأمين اجتماعي ها براي وصول اين سازمان. دهكار استمعموالً تاجر ورشكسته به دارايي

و خودشان شخصاً عمل مي ها ولي اگر تاجر ورشكسته به اين سازمان. كنند طلب خود دستگاه اجرايي دارند

. بدهكار باشند بايد از طريق ارگان تصفيه عمل كنند مثل ساير طلبكاران تاجر ورشكسته خواهند بود

او. نهاد تصفيه وصول نمايندهمه طلبكاران بايد طلبخود را از طريق در واقع تاجر در دعوايي كه عليه

و اگر نهاد تصفيه صلح بدان مي تواند به عنوان شخص ثالث وارد مطرح شده است مثل يك غريبه است

(دعوا شود )ت.ق 420م.

ق .م.بنابراين تاجر هم داراي قائم مقام بشد مثل محجورين

مي.ق 418ماده ميكند كه اينت اعالم كه قائم مقام مدير تصفيه است كه دادگاه تعيين و در مواريد كند

.اداره تصفيه وجود دارد قائم مقام اداره تصفيه است

نهاد تصفيه عالوه بر ايكه قائم مقام تاجر ورشكسته است قائم مقام طلبكاران نيز هست زيرا اگر دعوايي

و خود مدير تصفيه از اين دعوا ديناري كسب طرح كند به نتيجه برسد سود آن به نفع طلبكاران است 

مي. كند نمي .تصفيه به نحوي قائم مقام جامعه نيز هست)اداره(توان گفت مدير حتي

. گاهي اوقات مصالح جامعه هم مطرح است

در. شود مثالً كارخانه ريسندگي ورشكسته مي اين كارخانه زماني بيرون شهر بوده است ولي اكنون چون

گ طلبكاران تمايل دارند كارخانه تعطيل شده. رفته است زمين آن ارزش بسياري پيدا كرده استشهر قرار

مي. زمين آن تفكيك شده به فروش رسد .رسد كه در اين صورت طلبكاران به بخش بيشتري از طلب خود



33 

مي ولي نهاد تصفيه هر گز اين پيشنهاد را قبول نمي آن كند بلكه كارخانه را در اين صورت.فروشد نه زمين

مي نه كارگران بيكار مي در اين حالت نهاد تصفيه نفع جامعه را در نظر. شود شوند نه محصول آن تعطيل

.شود گرفته است پس به نوعي جامعه نيز تلقي مي

 راجع به بدهكاران تاجر.3

مي.ق24قبالً گفتيم مطابق ماده اي اداره تصفيه امور ورشكستگي يك آگهي انشار پيدا ن آگهي خطاب كند

مي. سات به كساني كه از نظر مالي با تاجر ارتباط دارند گيرند اشخاصيكه در اين آگهي مخاطب قرار

و اشخاصي كه  عبارتند از طلبكاران تاجر، بدهكاران تاجر، اشخاصي كه مالي از تاجر را در اختيار دارند

. به ارگان تصفيه رجوع كنندكه بايد. مدعي هستند مالي از اموال آنها نزد تاجر قرار دارد

اين افراد بايستي مطابق اين قانون ظرف مدت دو ماه مراجعه كنند در مورد طلبكاراني كه خارج از ايران

مي قراردارند مهلت مي .كنند تواند بيش از دو ماه باشد كه معموالً ادارات تصفيه سه ماه معين

به24بنابراين از جمله اشخاصي كه مطابق ماده ميق شود كه مراجعه كنند بدهكاران تاجر آنها اخطار

و خود را معرفي كنند .هستند يعني اشخاصي كه به تاجر بدهكار هستند بايد به ارگان تصفيه مراجعه

به جزاي24به حكم همين ماده. گيرند اگر به اين تكليف عمل نكنند در معرض تعقيب كيفري قرار مي

مي بدهكار بودهنقدي معادل يك چهارم مبلغي كه  بر. بنابراين اين عمل جرم است. شوند اند محكوم عالوه

.تواند بدهكار متخلف را از سه ماه تا شش ماه محكوم نمايد اين جزاي نقدي مطابق همين ماده دادگاه مي

.چندنكته در اينجا وجود دارد كه بايد مورد امعان نظر قرار بگيرد
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مياين مبلغي كه بدهكار متخلف محكوم)1 ماده)ب(به نفع صندوق24شود طبق ماده به پرداخت

مي 58 اين قانون دو صندوق برقرار58يعني ماده. شود قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي وصول

.كرده است

و وجوهي)ب(و يكي صندوق) الف(يكي صندوق كه اين صندوقها دارايي شخصيت حقوقي هستند

ي نامه مطابق آيين ميهايي به هر و مطابق آئينك از صندوق پرداخت مي نامه شود .شود هايي برداشت

و بركات براي قضات بود)ب(اين صندوق .منشأ يك سري خيرات

و كناري نبودند به قضات وام خريد- مثل قارچ–در زمانيكه بانكها به صورت امروزي در هر گوشه

م. دادمي%4مسكن با بهره  خريداري شده)ب(حل همين صندوق مجتمع قضايي شهيد بهشتي از

هم. است و خريد منزل براي بسياري قضات .تجهيز بيمارستان دادگستري

مي60-63هاي قانون بودجه سالهاي يكي از تبصره ها ريخته كرد كه همه پولهايي كه به صندوق مقرر

.داري كل پرداخت شود شود بايد به خزانه مي

يه جرم محسوب مي شود بنابراين دادگاه براي جرم شناختن عدم مراجعه بدهكاران به اداره تصف)2

.عمل بايد عناصر متشكله جرم را تشخيص بدهد

است يعني دادگاه بايد احراز نمايد كه اين) سوء نيت(يكي از عناصر تشكيل دهنده جرم عنصر رواني

و صرف چاپ آگهي دليل بر آگاهي فرد نيست است خيلي ممكن. فرد از اين آگهي مطلع شده است

.افراد روزنامه نخوانند
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مي)3 و اگر پرداخت نركد كند بدهي بدهكار متخلف الزم نيست هنگامي مراجعه اش را پرداخت كند

بلكه فقط وظيفه دارد خود را معرفي كرده بگويد بدهكار است. تعقيب كيفري قرار گيرددر معرض 

.اگر چه در آن زمان توانايي پرداخت نداشته باشد

.اثر حكم ورشكستگي مربوط به كساني است كه مالي از تاجر نزد آنهاستچهارمين.4

.ق اداره تصفيه امور ورشكستگي مقرر داشته در آگهي مزبور از اين افراد هم دعوت بعمل آيد24ماده

:اين افراد از دو دسته بيرون نيستند

و داراي حق هستنديك دسته افرادي هستند كه نسبت به مالي كه تاجر در اختيار آنها قرار• . داده

گرفته مقداري مال منقول به عنوان وثيقه نزد در گذشته معمول بوده است كه كسي كه از ديگري قرض مي

و. ديگري بگذارد مي... مثالً در قبال وثيقه گذاشتن فرش، طال .اند گرفته از ديگري قرض

دا50فرض كنيد تاجري چكي دارد كه براي فردا نياز به او اين پول را از دوست خود قرض.ردميليون

آن مي و در قبال مي5گيرد مي. گذارد تخته فرش نفيس وثيقه .شودو بعد تاجر ورشكسته

و مابقي آن را ممكن است دوست تاجر بگويد چرا اين فرشها به اداره تصفيه بدهم؟ دين خود را برداشته

.تر است دهم كه از هم مستحق بعد به تاجر مي

ار در اينجا ضمانت اجراي سنگيني گذاشته است وبيان كرده اين فرد نسبت به اين اموال حقي ندارد قانونگذ

.اگر خود را معرفي نكند

به قانون طلبكاراني كه از تاجر وثيقه يا رهن داشته باشند به عنوان طلبكار ممتاز شناخته مي شود يعني نسبت

:ت رخ دهدممكن است سه حال) وثيقه-رهن(فروش اين اموال 
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مي-1 .گيرد حاصل فروش معادل طلب طلبكار باشد كه تمام حاصل فروش به او تعلق

حاصل فروش بيشتر از طلب طلبكار باشد كه تمام طلب خود را گرفته بقيه حاصل فروش جزء-2

.گيرد دارايي تاجر قرار مي

مي-3 و در مقابل گيرد حاصل فروش كمتر از طلب طلبكار باشد كه تمام حاصل فروش به او تعلق

.گيرد بقيه طلب خود در زمره غرماء قرار مي

حال اگر چنين طلبكاراني اين اموال را به اداره تصفيه معرفي نكنند از حالت طلبكار ممتاز خارج شده حق

و با ساير طلبكاران در يك رديف قرار گرفته سهم اولويت خود را نسبت به اين اموال از دست مي دهند

.گيرند غرمايي مي

.دراينجا هم بايد اطالع اين افراد ثابت شود تا اين ضمانت اجرايي اعمال گردد

.دسته دوم كساني هستند كه اموال تاجر نزد آنها صرفاً امانت است•

را. در اين حالت هم ممكن است اين فرد به اداره تصفيه مراجعه نكند در اينجا قانون تجارت حكم مسئله

ك و بايد به .ليات رجوع كردمعين ننموده است

اگر چه خود تاجر اين مال را تقاضا. اگر اين فرد رجوع نكن عمل وي در حكم خيانت در امانت است

و اين فرد مراجعه  نكرده است ولي اداره تصفيه كه قائم مقام قانوني تاجر است اين مال را تقاضا كرده

و قطعاً عمل وي خيانت در امانت است .ننموده است

.ورشكستگي نسبت به بستانكاران تاجر ورشكسته استاثر ديگر حكم.5

بيني شده است كه بستانكاران هم ظرف دو ماه بايد مراجعه نموده مدارك مثبت قانون، پيش24در ماده

.ادعاي خود را ارائه نمايند
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. در مورد افراد خارج از كشور اين مهلت معموالً سه ماه است

ننمايند چه ضمانت اجرايي وجود دارد؟ اگر در مهلت مقرر بستانكاري اگر اين افراد در مهلت مقرر مراجعه

هاي تاجر يعني دارايي. رجوع نكند چه ضمانت اجرايي باالتر از اينكه از اموال تاجر سهمي نخواهند داشت

و اين افراد سهمي نخواهند داشت تقسيم مي .شود

و آن زماني است كه طلبكاران با تأخير با عذر موجهي ديرتر رجوع كرده باشند البته يك استثناء وجود دارد

البته. در اينجا ارگان تصفيه بايد به طلب اين افراد رسيدگي نمايد.و دارايي تاجر هم هنوز تقسيم نشده باشد

.هايي الزم باشد بر عهده طلبكاران با تأخير است اگر در اين بين هزينه

و كسانيكه طلبشان مؤجل استقطعاً تاجر دو دسته طلبكاراني كه طلب آنها حا .ل است

 آيا طلبكاراني كه طلب آنها مؤجل است بايد رجوع كنند؟

.شود بله زيرا با صدور حكم ورشكستگي كليه ديون تاجر حال مي

 گيرد؟ آيا به طلب طلبكاران سود هم تعلق مي

مي مي را گيرد يعني اگر بدهكار زودتر دانيد كه در امور بازرگاني به طلب سود تعلق از موعد بدهي خود

(پرداخت كند طلبكار بايد بخشي از طلب خود را نگيدر )مطابق نرخ اسكنت.

.و اگر ديرتر پرداخت كند با خسارت تأخير تأديه بپردازد

مي معموالً طلبكاران ممتاز تاجر بانك تا از بازگشت طلب خود. گيرند ها هستند كه هميشه وثيقه يا رهن

.اطمينان حاصل كنند
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مي موالي كه نزد بانكا مي شود توسط كارشناسان بانك ها به وثيقه گذاشته از ها تقويم شود كه معموالً كمتر

از قيمت اصلي تقويم مي و در طول چند سال هم قيمت افزايش مي يابد بنابراين بانكها مطمئن هستند شود

و سود خود را دريافت كنند فروش اموال وثيقه مي .توانند اصل طلب

به. ها تسليم نشده است گاه در پرداخت سود به بانكي اداره امور ورشكستگي هيچول يعني همين كه بانكها

به عنوان طلب ممتاز همه طلب خود را مي گيرند خالف اصل است زيرا اصل اين است كه همه طلبكاران

مي همه طلب خود نمي و سهمي از طلب به صورت مساوي .گيرند رسند

ان ممتاز چون نص قانوني داريم خالف اصل همه طلب خود يا سهم بيشتري از طلب خود در مورد طلبكار

فقط يعني از محل فروش وثيقه بانك. توان اين اصل را به سود بانكها هم تعميم داد گيرند ولي نمي را مي

آن طلب خود را مي و بهره .گيرند نه سود

ا. هم داريم در اين مورد رأي وحدت رويه برز پروندهدر يكي ها دادگاه در رسيدگي به اعتراض بانك مبني

و شعبه ديگر به نفع اداره تصفيه حكم داد .دريافت سود به نفع بانك

چون در موضوع واحد در دو دادگاه هم عرض اختالف نظر وجود داشته است هيئت عمومي ديوانعالي

و نظر اداره تصفيه  .را صحيح دانست)ها پرداخت بهره بانكعدم(كشور رأي وحدت رويه صادر نمود

و انفعاالتي انجام داده.6  552و 551مواد. اند كساني كه در اموال تاجر به ضرر بستانكاران تاجر فعل

 553و

.ورشكستگي به تقلب)2ورشكستگي به تقصير؛)1: در مورد ورشكستگي دو جرم وجود دارد

بلكه ما فقط يك نوع) به تقلب-به تقصير- عادي(گي داريم اين اشتباه را نبايد كرد كه ما سه نوع ورشكست

و به تقصير دو جرم است. دهد ورشكستگي داريم كه حكم آن را محكمه حقوق مي .ورشكستگي به تقلب
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مواردي ذكر شده است كه تاجر به عنوان ورشكسته به تقلب يا تقصير مجرم شناخته شده 549در ماده

.اند غير از تاجر مجازات ورشكستگي به تقلب يا تقصير محكوم شده اشخاصي 551است ولي در ماده 

را-1 از ميان كسانيكه عالماً به نفع تاجر ورشكسته تمام يا قسمتي از دارايي منقول يا غيرمنقول او

يا نگاهپيش خودياببرند .نمايندمخفيدارند

و به معناي بردن از ميا البته اين سه كلمه تقريباً.ن جمع استاز ميان بردين انيجا معني تخريب ندارند

و هدف در همه آنها دور كردن مالي از اموال تاجر از اموال وي است كه توسط ارگان  معناي مشابهي دارند

.برداري نشود تصفيه صورت

.مثالً برخي اموال را به بانك كارگشايي برده به نام خود امانت گذارند

ب و ممكن است خود تاجر هم در اين امر مشاركت داشته باشد كه در در اينجا بايد نفع تاجر در ميان اشد

.اين صورت شريك جرم يا معاون جرم خواهد بود

. افرادي با ارائه اسنادي طلب غيرواقعي خود را واقعي قلمداد كنند-2

از) صوري(يعني تاجر با دادن اسنادي به اطرافيان نزديك خود، خود را به تاريخ قبل به آنها بدهكار نمايد و

به. اين طريق بخواهد بخشي از دارايي خود را از چنگ طلبكاران محفوظ نگهدارد چنين افرادي هم

.شوند مجازات ورشكسته به تقلب محكوم مي

را انجام دهند يعني معامالت 549كسانيكه به نام تاجر يا به نام خود اعمال مندرج در ماده: 552ماده

ص و صوري انجام دهند، اسناد به مجازات ورشكسته به ... وري صادر نمايند، برخي اموال را پنهان كنند

.كرد اگر اين ماده هم نبود مشكلي ايجاد نمي. شوند تقلب محكوم مي
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اقوان شخص تاجر اگر بدون شركت مشار اليه اموال او را مخفي كنند يا از ميان ببرند يا پيش: 553ماده

م ميخود نگهدارند به مجازات سرقت . شوند حكوم

و اين است كه در اينجا اين افراد اموال تاجر را به نفع خود معرفي نمي 551تفاوت اين ماده با ماده كنند

مي 551تاجر هم اطالع ندارد در حاليكه ماده  و ممكن آنها به نفع تاجر اموال را به نفع تاجر نگهداري كنند

.است تاجر اطالع داشته باشد يا خير

 ترداددعواي اس

ق (ت به دعواي استرداد اختصاص داده شده است.فصل دهم باب دوازدهم اين مواد)528- 535مواد.

مي حول، اين محور دور مي و در بين اموال تاجر اقالمي پيدا زند كه حكم ورشكستگي تاجري صادر شود

ل را متعلق به تاجر بشناسد شود كه مال تاجر نيست مال ديگران است بنابراين ارگان تصفيه نبايد آن اموا مي

و بتوانند تقاضاي استرداد نمايند .و صاحبان آن اموال بايد حق مراجعه داشته باشند

نه تنها صاحبان اموال حق دارند تقاضا كنند اموال به آنها پس داده شود ارگان تصفيه هم بايد در صورتي كه

ر .ا به صاحبانشان برگرداندبرخورد كند با اموالي كه از آنِ تاجر نيست بايد اموال

مالحظه كرديم كه يكي از انواع ظهرنويسي، ظهرنويسي به عنوان وكالت3در درس تجارت: 528ماده

مي. است كه يعني صاحب سند، سند را به كسي كه به او اعتماد دارد و آنچه سپارد تا وجه آن را وصول كند

ميعمالً رايج است بانكها به عنوان افراد مورد اعتما راد صاحبان اسناد مورد مراجعه قرار گيرند تا اين اسناد

و به حساب افراد منظور نمايند . وصول
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و تاجر مي و در بين اموال. تواند در معرض ورشكستگي قرار گيرد بانكها تاجرند اگر بانكي ورشكسته شود

ع و و وصول نشده ين سند موجود باشد بانك اسنادي موجود باشد كه براي وصول به بانك داده شده

و عين سند را از بانك دريافت دارد صاحب سند مي .تواند دعوي استرداد اقامه نموده

ولي اگر اين اسناد وصول شده باشد ولي وجه آن را صاحب سند دريافت نكرده باشد ديگر دعوي استرداد

و صاحب سند بايد به عنوان يكي از غرماء اقدام كند د ناظر به مواردي است كه دعوي استردا. منتفي است

.مال عيناً موجود باشد

اموال متعلق به ديگران نزد. تاجر ممكن است اموالي به عنوان امانت صرف در اختيار داشته باشد: 529ماده

مي. تاجر امانت باشد از. كند اين امر بيشتر ناظر به مواردي است كه تاجر به عنوان انباردار فعاليت انبارداري

و در امر بازرگاني استامور بسي تاجر بايد كاالهايي را كه بايد در آينده عرضه نمايد به موع ارائه. ار مهم

و نياز به انبار دارد و هزينه بردار. كند تا مشتري خود را از دست ندهد داشتن انبار اختصاصي هم مشكل

.استع

اموالي كه در انبار است دعوي استرداد اقامه توانند در مورد اگر انباردار ورشكسته شود، صاحبان كاال مي

و كاالهاي خود را دريافت كنند و آن را جزء اموال تاجر ارگان تصفيه نمي. نمايند تواند اين اموال را بفروشد

.محسوب كند

در صاحبان كاال عين كاالهاي خود را دريافت مي كنند ولي اگر به هر دليل از انبار دار طلبكار باشد داخل

.و اگر هم انباردار طلبكار باشد حق حبس ندارد. اء استغرم

مورد ديگر وقتي است كه مال نزد تاجر براي فروش گذاشته شده است در اين حالت هم صاحبان كاال اگر

.عين مال موجود باشد، حق استرداد دارد
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و صاحب كاال پول آن را طلب داشته باشد، مثل ساير طلبكاران العمل ولي اگر حق كار كاال را فروخته باشد

و هيچ امتيازي ندارد . داخل در غرما است

و اينكه همه طلبكاران تاجر ورشكسته با هم برابرند (نكته مهم اين است كه يك اصل برقرار است اصل.

)شكستهتساوي حقوق طلبكاران تاجر ور

ق حق العمل: 530ماده ت كسي است كه معامله را به نام خود ولي به حساب ديگري.كار مطابق تعريف

مي انجام مي .تواند فروش يا خريد باشد دهد اين معامله

مي مثالً فردي به يك فرش فروش مراجعه مي و مي5گويد من فالن نوع فرش كند اين فرشها. خواهم تخته

كنرا براي من خريد ميتاجر فرشها را خريداري كرده، خريدار. اري پسندد وجه آن را پرداخت آن را ديده

مي ند ولي فرشها را نمي:مي  و نزد تاجر فرش .ماند برد

و خريدار دعوي استرداد اقامه پس از بازگشت مشخص مي شود كه تاجر فرش ورشكسته شده است

و پول تاجر فرش فروش كه ورشكسته شده فرشها. كند مي را از تاجري ديگري خريداري نموده است

. كند فرشها را به او نپرداخته او هم دعوي استرداد اقامه مي

تا حدي مبهم است زيرا مشخص 530حاال اين فرشها بايد به چه كسي داده شود فروشنده يا خريدار؟ ماده

 كار يا فروشنده؟ نكرده پول به چه كسي پرداخت شودبه حق العمل

حق پاسخ با كار است چون خريدار فروشنده اصلي را اصالً نمي العمل اين است كه منظور اينجا و شناسد

بنابراين مسلماً در اينجا فرشها بايد به خريدار داده شود چون قيمت آن را به كسي. كار طرف است العمل حق

و فروشنده فرش داخل در غرم) كار العملحق(كه بايد بپردازد  و مثل ساير طلبكاران پرداخته است اء است

.شود با او رفتار مي
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و تاجر ورشكسته معام«است كه بيان شده 531مؤيد اين استنباط در ماده: 531ماده به شدههلبين خريدار و

.كار پول داده باشد يعني خريدار به حق العمل» نشده باشداحتسابهيچ نحوي

و قبض هم نكن فروشنده حق استرداد دادولي اگر خريدار مال را بخرد ولي پول آن را اگر خريدار. نپردازد

و مي و قبض نمايد بازهم، فروشنده حق استرداد دارد تواند به خريدار مال را بخرد ولي پول آن را نپردازد

.مقررات كامالً با مقررات قانون مدني متفاوت است اين. رجوع نمايد

و مال در موارد قبل تاجر ورشكسته هيچ: 532ماده مالكيتي نسبت به اموالي كه بايد استرداد شود ندارد

و دعوي استرداد اقامه مي .كند متعلق به ديگري است كه رجوع كند

. ولي در اين مورد مال متعلق به تاجر ورشكسته است كه قبل از ورشكستگي آن را خريداري نموده است

ه و بازار داخلي نميامروزه در بازارهاي جهاني همه به دنبال بازار فروش تواند براي هيچ ستند

.اي كافي باشد كننده توليد

تاجر ژاپني كاال را ساخته بوسيله. كند فرض كنيد يك تاجر ايراني از يك تاجر ژاپني كاالهايي خريداري مي

گ. دارد كشتي براي تاجر ايراني ارسال مي مرك تا زماني كه كاال در كشتي است يا در بندر تخليه شده يا در

و نقل است يا حتي در تهران به متصدي حمل تحويل است يا توسط متصدي حمل جاده اي در حمل

مي مي و در انبار اوست درتمام اين مراحل در صورت ورشكسته شدن تاجر ايراني، توان دعواي شود

.استرداد اقامه نمود

و او كاال را وصول نماي و تاجر ولي اگر به كاال به تاجر ايراني تحويل شود د ديگر حق استرداد وجود ندارد

.ژاپني هم دخال در غرماء است
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ولي اگر تاجر ورشكسته قبل از اينكه آن را وصول نموده باشد آن را فروخته باشد ديگر دعوي استرداد

و نقل دريايي در حكم سند مالكيت كاالهاست. مسموع نيست .زيرا بارنامه حمل

و با عقد تواند قبل از اينكه كاال تاجر مي  به تهران برسد بوسيله انتقال بارنامه با ظهرنويسي، كاال را بفروشد

و به مالكيت شخص ثالث در مي و بايد حقوق شخص بيع مبيع از مالكيت تاجر ورشكسته خارج شده آيد

.ثالث محترم شمرده شود

به ند كاال را استرداد نمايد،ممكن است تاجر براي اينكه فروشنده نتوا. منتها اين معامله نبايد صوري باشد

. طور صوري مال را به ديگري انتقال دهد كه اثبات صوري بودن بسيار مشكل است

. اگر فروشنده شرايط استرداد را دارا باشد بايد كليه وجوهي كه در ارتباط با كاال پرداخت شده را بپردازد

و هزينه مثالً خريدار مقداري از ثمن را پرداخت كرده يا بابت هزينه و حق بيمه و حمل مبالغي ... انبارداري

.را پرداخت كرده باشد

حمل را هنوز نپرداخته مثالً هزينه(تمام اين مبالغي كه از سوي تاجر ورشكسته پرداخت شده يا بايد بپردازد

مي) ولي بايد بپردازد .شود توسط فروشنده كه حق استرداد پرداخت

و مقررات خاص استاين مقررات با مقررات قانون الزم به ذكر است اگر. مدني در تعارض است

مي هزينه آن هايي پرداخت نشده از فروشنده گرفته داخل در غرما) مثالً متصدي حمل(شود ولي ذيحق

. خواهد بود

فروشنده كااليي را به تاجر فروخته است، تاجر ورشكسته شده. اين ماده بيانگر حق حبس است: 533ماده

و به خريدار تحويل نشده است يا به كسي تحويل نداده كه براي است،  كاال هنوز نزد فروشنده باقي است

. تاجر ورشكسته بياورد فروشنده حق حبس دارد
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: اگر بخشي از ثمن توسط تاجر ورشكسته پرداخت شده باشد

ل تجزيه نباشد حق اگر كاال قاب. اگر كاال قابل تجزيه باشد نه نسبت ثمن پرداخت نشده حق حبس دارد

.حبس ندارد

مي: 534ماده دهد؟ چون فروشنده ثمن را دريافت چرا قانونگذار به فروشنده حق حبس يا حق استرداد

و حداكثر چيزي كه فروشنده مي بنابراين اگر ثمن پرداخت. تواند تقاضا نمايد ثمن معامله است نكرده است

.رود شود حق حبس يا حق استرداد از بين مي

كااليي كه توسط تاجر خريداري شده است اكنون از قيمت باالتري برخوردار است بنابراين به نفع طلبكاران

و مانع اقامه دعوي استرداد شوند . است كه كاال را از حبس بيرون آورده يا ثمن را بپردازند

و مدير توان گفت تصفيه نميولي حتماً بايد كل ثمن به فروشنده پرداخته شود تا حق حبس از بين برود

و حتي نمي و بابت ثن آن داخل در غرما باش تواند بگويد كاال را از حبس خارج كاال را از حبس خارج كن

و ثمن آن را بعد بگيرد .كن

و اگر نه مالي وجود داشته باشد نه بتواند مدير تصفيه مي تواند ثمن را از اموال تاجر بپردازد يا قرض كند

مي قرض بگيرد حق حبس .ماند يا استرداد باقي

:در تصفيه دو رژيم وجود دارد: 535ماده

 رژيم اداره امور تصفيه)2 رژيم قانون تجارت)1
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و عضو ناظر اختالف ناظر در پذيرش دعوي استرداد در رژيم قانون تجارت ممكن است بين مدير تصفيه

به. اختالف حاصل شود و دادگه صالح دادگاه در اين مورد براي حل اختالف بايد دادگاه رجوع ركد

.كننده حكم ورشكستگي است صادر

و عضو ناظر متفقاً دعوي استرداد را نپذيرد به. ممكن است مدير تصفيه خواهان استرداد با مراجعه به دادگاه

و عضو ناظر. نمايد اين تصميم اعتراض مي  هنگامي كه اداره تصفيه ارگان تصفيه است ديگر مدير تصفيه

.وجود ندارد

تاجر ورشكسته در دوران تجارت. اثر ديگر حكم ورشكستگي مربوط به معامالت تاجر ورشكسته است

بندي كنيم بايد اگر بخواهيم از نظر تاريخ وقوع آن معامالت را طبقه. خود معامالت بسياري انجام داده است

.آنها را در سه دوره قرار دهيم

 دوره قبل از تاريخ توقف) الف

و تاريخ صدور حكم ورشكستگي)ب  دوره بين تاريخ توقف

 دوره بعد از صدور حكم ورشكستگي)ج

مي در اينجا مالحظه مي .كند شود كه تاريخ توقف نقش مهمي را ايفاء

مي تاريخ توقف عبارت است از تاريخ اولين وقفه شود كه اين تاريخ را دادگاه اي كه در ديون تاجر حاصل

.كند تعيين مي

مي اگر و در اين حالت بواسطه اماره قانوني تاريخ دادگاه نتواند تاريخ توقف را تشخيص دهد سكوت كند

.صدورحكم تاريخ توقف محسوب مي شود
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و ولي ديديم چه دادگاه تاريخ توقف را مشخص كند چه سكوت كند اين حكم قابل اعتراض است

تا. توانند به اين تاريخ اعتراض كنند طلبكاران مي ريخ تازماني كه طلبكاران جهت اثبات طلب خود اين

مي مراجعه مي و با پايان اين دوره قطعيت .يابد كنند قابل اعتراض است

 معامالت تاجر ورشكسته قبل از تاريخ توقف

اي است كه معامالت تاجر محمول بر صحت است يعني اصل بر اين دوره قبل از تاريخ توقف معموالً دوره

و نبايد خيلي تحقيق كرداست كه معامالت تا و اين دوره. جر در اين دوره به صورت صحيح انجام گرفته

مي. با تاريخ صدور حكم ورشكستگي فاصله زيادي دارد وو در شرايط عادي بازرگانان مو از ماست كشند

.پس در اين دوره اصل بر صحت معامالت است. آيد حتي ديناري از نفع خود كوتاه نمي

پ و پاره ارهبا اين وجود .اي از معامالت باطل شناخته است اي از معامالت تاجر را قبل فسخ تشخيص داده

 معامالت قابل فسخ) الف

هم.براي اينكه بتوان معامله تاجري را منفسخ دانست الزم است طرح دعوا شود: 424ماده اقامه دعوا

و خواهان اين دادخواست مدير تصفي .ه يا اداره تصفيه است يا طلبكارانمحتاج به تنظيم دادخواست است

)منظور يكي از طلبكاران يا چند نفر يا همه آنهاست(

و حكمي صادر شود همه طلبكاران از آن حكم منتفع مي . شوند حتي اگر يكي از طلبكاران اقامه دعوا نمايد

مي. پس اشخاص ذينفع معين شده اند . توانند اقامه دعوا كنند زيرا فقط اشخاص ذينفع

او خوانده دعوا كسي است كه با تاجر معامله كرده يا قائم مي. مقام قانوني تواند ورثه در صورت قائم مقام او

و  ولي اگر طرف معامله به نوبه خود مورد معامله را به ديگري منتقل كرده باشد منتقل اليه. باشد... فوت
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مي. تواند به عنوان خوانده دعوا تعيين شود بعدي نمي بات تنها وان دعوا را به طرفيت شخصي كه مستقيماً

در) ناقل(مقام فروشنده درست كه از نظر حقوقي منتقل اليه قائم. تاجر معامله كرده اقامه كرد است ولي

و ماده اينجا اين قاعده صدق نمي مي 425كند .كند قائم مقام به صراحت بيان

.خواسته اين دعوا صدور حكم بر فسخ معامله است

 هر معامله قبل از تاريخ توقف را تقاضاي فسخ آن را نمود؟ آيا

مي معامله. خير يا اي را توان تقاضاي حكم فسخ آن را كرد كه قصد تاجر در انجام آن فرار از اداي دين

و اين كار بسيار مشكلي است و دادگاه بايد اين قصد را احراز كند زيرا اين. اضرار به طلبكاران بوده است

.و دروني است نه يك امري ملموس Subjectifقصد امر 

و نشانه در. هاست اگر هم دادگاه بتواند چنين قصدي را احراز كند از روي قرائن به همين علت است كه

و ساير مواردي كه بايد قصد فرار از اداي دين يا اضرار با طلبكار احراز شود احكام نادري از  اين مورد

.احراز چنين قصدي دشوار است ها صادر شده است زيرا دادگاه

از. شود علت فسخ اين معامله ضرر طلبكاران است ولي هر ضرري موجب فسخ نمي اگر ضرري كه بيش

مي ربع مي .توان معامله را فسخ كرد نه حتي ربع باشد،

مالك ضرر هم قيمت امروز نيست، قيمت زمان تقديم. اين مسئله به علت استحكام معامالت است

. يا صدور حكم صدور نيست بلكه مالك قيمت زمان معامله استدادخواست 

و اختالف قيمت را مي سنجد اگر كمتر از ربع يا ربع باشد معامله يعني قيمت كاال را در آن زمان تعيين كرده

و اگر بيش از ربع باشد قابل فسخ است .غير قابل فسخ است
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ق و بايد به كارشناس ارجاع شودتعيين قيمت كاال در زمان معامله امري است فني نه .ضايي

شود پس اگر طرف معامله قبل از صدور حكم گفتيم كه علت اين فسخ ضرري است كه طلبكاران دارد مي

منظور از قبل از حكم، قبل از صدور. كند تفاوت قيمت را بپردازد، دادگاه قرار سقوط دعوا را صادر مي

.حكم قطعي است

ن و معامالت را زير سوال برد حداكثر ظرف مدتميدرمورد معامالت تاجر خيلي 2توان به عقب برگشت

(توان دادخواست را ثبت كرد سال مي )طرح دعوا نمود.

ش به نظر مي رايط عادي هيچ گاه منافع خود را ناديده رسد حتي دو سال هم زياد است زيرا تاجر در

.مورد تعرض قرار داد بنابراين معامالت تاجر را در زمانهاي خيلي قبل. گيرد نمي

براي اينكه طلبكار يا اداره تصفيه تقاضاي صدور اجرائيه كنند بايد ابتدا پول آن مال را به طرف معامله بدهند

و معامله را فسخ كند .و بعد براي آن تقاضاي صدور اجرائيه كنند

كه. شناسد زيرا قانونگذار طرف معامله را داراي سوء نيت نمي يك كاال با هر قيمت زيرا در كشور ما

و با سوء نيت ارزان خريده است نمي. شود فروخته مي به همين جهت براي. توان گفت فردي كاال را عمداً

.فسخ معامله اول بياد پول را به طرف معامله داد

دو اگر طرف معامله مال را به نوبه خود فروخته باشد گفتيم كه نمي م توان دعواي فسخ را عليه منتقلٌ اليه

.طرح كرد

مي در اين حالت دادخواست عليه منتقل ميٌ اليه اول اقامه و تنها چيزي كه توان ازو مطالبه كرد اختالف شود

.قيمت است
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 امالت باطل)ب

در اين حالت هم باز بايد اقامه دعوا شود اشخاص ذينفع براي طرح دعوا عبارتند از مدير تصفيه: 426ماده

و طلبكاران، و خواسته صدور حكم بطالن معامله است اداره تصفيه .خوانده دعوا طرف معامله

مي معامله از بايد ثابت شود كه معامله. توان باطل كرد كه آن معامله صوري بوده باشد اي را اي كه تاجر قبل

به. تاريخ توقف كرده صوري بوده است و براي خارج كردن برخي اموال از چنگ طلبكاران اموالش را

ميشكل صور و افراد مورد اعتماد خود منتقل .كندي به نزديكان

و فروشنده و فروشنده هر دو مشخص است بر خالف واقع اقرار به دريافت) تاجر(در اين معامله خريدار

مي. كند ثمن مي . توان گفت همه معامالت صوري مسبوق به تباني است در معامله صوري

مي. به تباني باشد ممكن است معامله صوري نباشد ولي مسبوق و مثالً تاجري كه وضع خود را وخيم بيند

مي آپارتماني به نوه كند حكم ورشكستگي صادر خواهد شد، احساس مي نوه. كند اي كه دوستش دارد منتقل

مي داند كه پدربزرگ در شرايط عادي چنين كاري نمي هم مي و االن كه ورشكسته شده خواهد چنين كند

.كاري انجام دهد

پس در اينجا معامله صوري نيست زيرا پدربزرگ واقعاً مي و قصد خواهد آپارتمان را به نوه هديه كند

مي. گرفتن آن را ندارد اين. اش هديه كند خواهد به جاي اينه منزل به طلبكاران برسد آن را به نوه بلكه

.صوري را دارددر اين حالت هم حكم معامله. معامله صوري نيست ولي مسبوق به تباني است

و طرف معامله عالوه بر رد عين بايد منافع آن را هم برگرداند گاه. معامالت صوري از نظر قانون باطل است

هايي كرده بابت اين مخارج طلبكار است مثالً خانه قديمي ممكن است محكوم عليه از مورد معامله هزينه

و مدرك هم دارد و سند .را تعمير كرده است
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ا ميتكليف و بابت هر سال بايد5شود؟ فرض كنيد ين پول چه ميليون3سال در خانه سكونت كرده است

و از طرفي  مي. ميليون هم هزينه كرده است30بپردازد  تواند تهاتر كند؟ آيا

و بايد مطابق نص اين ماده نمي و از بابت15تواند تهاتر كند ميليون داخل در غرماء است30ميليون بپردازد

.و تهاتر ممنوع است

و اگر مرور زمان به آن بخورد مطابق قواعد عمومي است .در اين حالت مهلت ندارد

و تاريخ صدور حكم ورشكستگي  معامالت بين تاريخ توقف

و ترديد نگريسته مي شود به هيمن دليل فرانسويان به آن دوره مشكوك در اين دوره معامالت تاجر با شك

.گويند مي

مي: 423ماده )بعد از توقف(گويد هرگاه تاجر معامالت ذيل را بنمايد در صدر اين ماده

مسلماً منظور از تاريخ توقف تاريخ صدور حكم. است» بعد از تاريخ توقف«مسلماً بعد از توقف، منظور

و توقف با ورشكستگي تفاوت دارد .نيست

و. است» معامالت«نكته قابل توجه ديگر و در اين باب داللت بر معامله دو طرف دارد از باب مفاعله است

در حاليكه برخي موارد مذكور در اين ماده عمل، معامله اصالحي. اين معني دارد كه دو طرف وجود دارد

و دو طرف ندارد مثل پرداخت قرض و بهتر بود. نيست در اين مورد هم قانونگذار مسامحه كرده است

.»مداخالت«گفت مي
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و انتقاال .ت بالعوضكليه نقل

يعني مال تاجر از مالكيت تاجر بدون دريافت عوض خارج شود، قانونگذار دو مصداق از معامالت

. يكي صلح محاباتي كه در آن عوض وجود دارد ولي بسيار بسيار ناچيز است. بالعوض را ذكر كرده است

جن. مثالً كسي باغير را به يك شاخه نبات به ديگري صلح نمايد .به سمبليك داردعوض در اينجا

مي. در هبه غيرمعوض اصالً عوض وجود ندارد توان پيداو عالوه بر اين دو مصداق، مصاديق ديگري هم

يا اسقاط حقوق مالي مثل حق دريافت ديه،. يا ابراء دين. وقف هم در اين دوره باطل است. كرد، مثل وقف

مي. يا اعراض ميدانند به همي فقهايي كه مرور زمان را مشروع مالحظه كرديم. كنندن قاعده اعراض استناد

و صلح محاباتي نيست و انتقال بال عوض منحصر به هبه بالعوض .نقل

)مؤجل يا حال(تأديه هر نوع قرض

آن. منظور از قرض دين است. فرض در اينجا در معناي اصطالحي به كار نرفته است فرد با قرض گرفتن به

ا. شود فرد مديون مي و دين ممكن .باشد... ست ناشي از قرض، بيع، ارائه خدمت

و عوام قرض را به ازاي دين به كار مي و دين ناشي از قرض با دين ناشي از بيع و تفاوتي نمي... برند كند

.پس منظور از قرض مطلق دين است ناشي از هر چه باشد. قرض از اين جهت خصوصيتي ندارد

ت اداي دين مي و تواند از طريق ايفاء . عهد باشد يا تهاتر هر هيچ تفاوتي نمي... كند در هر حال اداي دين به

.صورت كه باشد باطل است

و حكم را اجرا كند ولي زمان اجراي حكم و مال معرفي كند و حكم بگيرد اگر طلبكار دادخواست بدهد

ار بيش از سهم بعد از تاريخ توقف باشد چون دين هم اداي دين است باز هم باطل است حداقل مقد

.غرمايي باطل است
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و وثيقه(هر نوع عمل براي مقيد كردن مال)1 )يعني رهن

و اين امر اصل تساوي حقوق به رهن دادن يا وثيقه دادن مال يعني تبديل كردن طبلكار به طلبكار ممتاز

مي طلبكاران را خدشه .كند دار

ميمي اين عمل نيز باطل است زيرا حقوق ساير طلبكاران را تضييع و يك طلبكار به همه طلبش و كند رسد

.سايرين فقط به سهم غرمايي

 توان استناد كرد؟مي 423آيد اين است كه آيا براي تعرض به معامالت تاجر فقط به ماده سوالي كه پيش مي

مي به ماده  گفتيم معامالت قبل از تاريخ توقف محمول بر صحت. است 424تواند استناد كرد ماده اي كه

و در دوره بعد از تاريخ توقف 424در اين دوره معامالت مشروحه در ماده. است تا تاريخ(قابل فسخ است

بنابراين. كه دوره مشكوك است به طريق اولي اين معامالت قابل فسخ است) صدور حكم ورشكستگي

ه 424تواند به ماده مي و آن معامالت در دوره بعد از تاريخ توقف .م قابل فسخ استهم استناد كرد

مي 426عالوه بر اين ازماده به هم و اگر ثابت شود معامله تاجر صوري بوده يا مسبوق توان استفاده كرد

و اين 426زيرا ماده. تباني، اگر بعد از تاريخ توقف هم اتفاق افتاده باشد باطل است محدود به زمان نيست

.معامالت در هر زمان باطل است

تاريخ 423يعني اگر ماده. وجود ندارد كه قلمرو اين ماده دوران پس از تاريخ توقف استترديد: 557ماده

و مسلماً. به صورت كامل ذكر شده است» تاريخ توقف«از كنار لفظ توقف افتاده است در اين ماده عبارت 

. تواند اين ماده را در مورد بطالن اعمال تاجر پس از توقف بكار برد مي
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و عقود قرارداد كلمه. قراردادها را باطل كرده است اين ماده كليه و معاهدات و كليه قراردادها اي عام است

و توافقات مبتني بر ماده  مي.ق10معين اين ماده كليه قراردادها را نسبت به هر كس حتي. شودم را شامل

.داند خود تاجر باطل مي

مياي از قراردادها را در سه بند محكوم پاره 423ماده را به بطالن كند در حاليكه اين ماده همه قراردادها

مي. كند باطل اعالم مي بهو اعالم نمايد هر كس در نتيجه اين معامله باطل شده پولي بدست آورده بايد

.اشخاص ذيحق در مورد تاجر ورشكسته، طلبكاران هستند. اشخاص ذيحق مسترد دارد

يا. وشد بلكه بايد اين پول به ارگان تصفيه داده شود نمي ترديد چيزي به طلبكاران داده ولي بدون مدير

و اگر به طلبكاران داده شود،  اداره تصفيه حسب مورد، قائم مقام قانوني تاجر ورشكسته شناخته مي شود

و به نسبت مساوي. شود اصل تصاوي حقوق مراعات نمي دارايي تاجر بايد توسط ارگان تصفيه جمع شده

شد. تقسيم شودبين طلبكاران  .ولي اگر به طلبكاران داده شود اين تساوي مراعات نخواهد

اند اي از آنها اين اعتقاد را ابراز داشته عده. بين حقوقدانان اختالف نظر بوجود آمده است 557در مورد ماده

به هر حكم 426وتا 423چون قانونگذار در مواد. كه اين ماده نبايد ناظر بر معامالت تاجر باشد را كه راجع

كه بنابراين معني نمي. معامالت تاجر دانست اعالم كرده است و چند ماده بعد در مورد امري دهد كه صد

و دامنه بطالن معامالت تاجر را گسترش دهد .تعيين تكليف كرده است مجدداً حكم ديگري وضع كرده

و عالوه بر اين قانونگذار هر مطلبي را بايد سر جاي خودش بيان كن و مبحث و باب و اين قانون به قصل د

مي تقسيم... .شود به اين معني است كه هر مطلبي بايد سرجاي خود بيان شود بندي
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و جناياتي كه اشخاص غير از تاجر«دليل ديگر اين كه ماده زير مبحثي بيان شده است تحت عنوان جنحه

تا در اين مبحث عمل عده.»شوند مرتكب مي مياي كه در اموال كنند كه به ضرر طلبكاران جر تصرفاتي

و تعيين تكليف در اين مورد نموده است و باطل دانسته است .تاجر است جرم شناخته

و آنچه در آن قانون آمده است در مورد دليل ديگر اينكه اين ماده از قانون تجارت فرانسه مقتبس است

و اين حرف در قانون فرانسه زده نش .ده استمعامالت تاجر نيست

و اگر قانونگذار واقعاً نبايد اين دسته ديگري از حقوقدانان معتقدند اگر پاره اي از اين ايرادات درست باشد

مي كار را مي و ترتيب اقتضا كرد اين مطلب اينجا بيان نشود ولي قانونگذار در اين ماده با كمال كرد

و نمي صراحت كليه قراردادهاي تاجر بعد از تاريخ توقف را باطل توان اين صراحت را ناديده دانسته است

و حكم كرد كه اين ماده ناظر به همه اعمال تاجر نيست .1گرفت

جريان پرونده از اين قرار است كه تاجري در اصفهان به حكم. رأي مهمي وجود دارد در رويه قضايي

مي كسته را عهدهاداره تصفيه اصفهان امر تصفيه اين بازرگان ورش. شود دادگاه ورشكسته مي ضمن. شود دار

مي بررسي شود كه تاجر پس از تاريخ توقف خود مقداري موكت كه بلژيك وارد هاي به عمل آمده متوجه

.كرده بوده فروخته است

مي) طرف معامله(دادخواستي به دادگاه تهران محل اقامت خوانده و پرونده به شعبه ارائه دادگاه19شود

م مي. شوديعمومي تهران ارجاع به. دهدو اين شعبه پس از رسيدگي حكم به رد به دعوا به اين استدالل كه

و معتقد نمي 432موجب ماده  و قاضي هم عقيده حقوقدانان دسته اول بوده توان اين معامله را باطل دانست

.هم دراينجا قابل اعمال نيست 557است ماده 

مياستاد شخصا1ً .پذيرند نظر دوم را
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15شعبه. ديوانعالي ارجاع مي شود15نظر خواهي به شعبه اداره تصفيه تجديد نظر خواهي نموده، تجديد

اگر چه استدالل بيان نشده است ولي مسلم است نظر. كند ديوانعالي كشور بدون استدالل رأي را نقض مي

يعني علت نقض رأي عدم بطالن معامله بوده.شد ديوان بر اين بوده است كه اين معامله بايد باطل اعالم مي

.است

مي نمي 423مله را كه طبق ماده اين معا شود، نظر ديوانعالي كشور توان باطل اعالم كرد بنابر اين مشخص

.باطل است 557اين بوده كه اين معالمه طبقماده 

مي) اند ها در اين فاصله تغيير نام پيدا كرده دادگاه(دادگاه حقوقي يك تهران33پرونده به شعبه شود ارجاع

ميو اين شعبه حكم به بط مي. دهد الن معامله . پذيرد يعني نظر حقوقدانان دسته دوم را

 دوره بعد از صدور حكم ورشكستگي

مي قانونگذار معامالت اين دوره را باطل نمي: 418ماده كند تاجر از مداخله در اموال خود داند بلكه اعالم

مي. ممنوع است مد يعني تاجر را محجور اعالم و همان طور كه قانون ني معامالت محجور را باطل كند

.داند، معامالت تاجر هم پس از صدور حكم ورشكستگي باطل است مي

را. مقصود از بطالن در اينجا بطالن نسبي است نه بطالن مطلق يعني فقط كساني حق استناد به اين بطالن

(دارند كه بطالن به نفع آنها وضع شده است نه همه افراد قانون فرانسه گرفتهاز] نسبي[اين نوع بطالن.

).شده است

مي فرض كنيد در اين دوره تاجر ورشكسته زميني را ارزان مي و قيمت زمين هم باال بعد فروشنده. رود خرد

و اآلن فهميده دهد كه من نمي زمين دادخواست به دادگاه مي و تقاضاي دانستم تاجر ورشكسته است ام
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ن ورود در ماهيت دعوي را رد كند چون اصالً فروشنده در اينجا دادگاه بايد بدو. صدور حكم بطالن را دارم

و نمي .تواند به بطالن استناد كرد ذينفع نيست

و طلبكاران كه ذينفع محسوب مي و فقط ارگان تصفيه را اين بطالن نسبي است شوند حق طرح دعوي

مي. دارند كساني حق طرح) ساير موارددر(شود عالوه بر اين حتي زمانيكه حكم به بطالن يا فسخ داده

و طبق قواعد عمومي آئين مي دعوي را دارند كه ذينفع باشند .شود دادرسي دعوا از غير ذينفع رد

.در اين موارد ذينفع ارگان تصفيه يا طلبكاران هستند

.مرور زمان از مواردي است كه حكم آن در قانون مشخص نيست

ك 1363در سال دادرسي مدني خالف شرع ردند مقررات مرور زمان در آئينفقهاي شوراي نگهبان اعالم

.است البته با اكثريت نه به اتفاق آراء

و نقل جاده CMRايران به كنوانسيون 1376ولي در سال اين كنوانسيون32ماده. اي پيوست در مورد حمل

و نقل جاده مي مرور زمان دعاوي عليه متصدي حمل اي نگهبان اين ماده را فقهاي شور. داند اي از يكسال

و ماده ديگري را كه خسارت تأخير تأديه براي خسارت مشخص كرده بود خالف  خالف شرع ندانستند

. شرع دانستند كه آن هم به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد

.رسد فقهاي شوراي نگهبان نظرشان در مورد مرورزمان عوض شده است بنابراين به نظر مي

فقهاي شوراي نگهبان اين مطلب در قانون63دادرسي مدني به تبعيت از نظر سال يد آئيندر قانون جد

و مواد مربوط به آن حذف شود آئين .دادرسي بيان نشد
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و بالعكس  اثر حكم ورشكستگي شكر تجاري بر شركاء

عكس. اگر يك شركت تجاري ورشكسته شود اين ورشكستگي نسبت به شكراي اين شركت چه اثري دارد

 قضيه هم بايد مورد بررسي قرار گيرد كه ورشكسته شدن شركاء چه اثري بر شركت دارد؟

و پاسخ به اين سوال بايد شركتهاي تجارتي را دو گروه دسته يك گروه در برگيرنده. بندي كنيم براي بررسي

و به دارايي شركتهايي است كه مسئوليت شركاء از آورده آنها در شركت تجاوز مي  هاي خارج از شركت كند

.يابد شركاء هم سرايت مي

و آورده آنها به شركت استو گروه دوم شركتهايي است كه مسئوليت شركاء محدود به سهم هر. الشركه

.كدام از اين دو گروه را بايد به صورت علي حده مورد بررسي قرار داد

.هايي كه مسئوليت شركاء بيش از آورده آنهاست شركت-1

مي در اين گروه و شركت تسبي: گيرد دو شركت عمده جاي زيرا در اين دو نوع شركت. شركت تضامني

.تر است مسئوليت شركاء سنگين است ولي در شركت تضامني سنگين

و مشخص شود دارايي در هر كدام از اين شركت هاي شركت براي پرداخت ها اگر شركت ورشكسته شود

هاين حق دارند به هر يك شركاء مراجعه نمايند كه طلبهاي شركت كافي نيست هر يك طلبكارا بدهي

.خود را دريافت دارند كه نحوه دريافت آنها در اين نوع شركت متفاوت است

مي مسئوليت در شركت و طلبكاران شركت توانند براي دريافت آنچه ذيحق هاي تضامني بسيار سنگين است

م ، برخي يا يكي از شركاء يعني در مراجعه به شركاء كه داراي. راجعه نمايندآن هستند به همه شركاء

و بي و شرط دارند مسئوليت تضامني هستند آزادي كامل .قيد
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حق در حاليكه در شركت  براي شركاء وجود دارد ولي نه ترتيب شركت) حق مراجعه(هاي نسبي هم اين

به تضامني ولي هر طلبكاري مي و هر شريك اي كه در شركت نسبت آورده تواند به هر شريكي مراجعه كند

.آورده مسئول پرداخت ديون هر طلبكار است

هر3/1سرمايه شركت را آورده بايد3/1يعني اگر شركي طلب هر طلبكار را بدهد ولي در شركت تضامني

. يعني شريك بايد جور ساير شركاء را هم بكشد. تواند كل طلب خود را از هر شريك مطالبه كند طلبكار مي

.كنيم شركت تضامين يا نسبي ورشكسته شده استفرض

را آيا دارايي شركت كفاف پرداخت بدهي. ابتدا بايد معلوم شود دارايي شركت در چه وضعيتي قرار دارد ها

 دهد؟ مي

مسئوليت. هاي آن كافي باشد كه ديگر مسئوليت شركاء مطرح نيست اگر دارايي شركت براي پرداخت بدهي

و حق مراجعه  ميشركاء و كافي براي طلبكاران به آنها وقتي برقرار شود كه يا شركت دارايي نداشته باشد

.پرداخت ديون نباشد

و آنان بدهي مي اگر طلبكاران به شركاء مراجعه كنند و تاجر هم باشند، طلبكاران توانند ها را پرداخت نكنند

.تقاضاي صدور حكم ورشكستگي او را بنمايد

ب و حق مراجعه به شركاء وجود ندارد مگر يانكه دارايي شركت طلبكاران بايد اول ه شركت مراجعه كنند

.كمتر از ديون آن باشد

مي البته ماده توان همزمان حكم ورشكستگي اي در قانون تجارت هست كه ممكن است اين معنا باشد كه

و شركت را صادر كرد .شريك تاجر
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مي.ق 439ماده ضمن حكم) اگر تاجر باشد(ورشكستگي شريك كند كه ممكن است حكمت بيان

.ورشكستگي شركت صادر شود

و وضعيت و انحالل آن بايد صورت گيرد و ورشكستگي شركت زيرا اوالً ما در مرحله صدور حكم هستيم

. شركت مشخص شود

اء توان به شرك ثانياً ممكن است اصالً دارايي شركت براي پرداخت ديون شركت كافي باشد كه ديگر نمي

.رجوع كرد

و علت هم آن است كه شريك شركت تضامني به حكم قانون تاجر در قانون فرانسه اين ماده مطرح است

نه. است و شريك شركت تضامني ممكن است تاجر باشد يا در. ولي در قانون ما چنين است اگر اشتغال او

است كه شريك شركت سه اين در حاليكه فرض قانونگذار فران. خارج از شركت تجاري باشد، تاجر است

.تضامني تاجر است

و شركت هم ورشكسته شده توانمي) مطابق قانون فرانسه(چون شريك شركت تضامني تاجر است

.همزمان حكم ورشكستگي را صادر نمود

و تمام اين و طلبكاران به شركت مراجعه نمايند ولي در قانون ما بايد حكم ورشكستگي شركت صادر شود

ه و شريك هم تاجر باشدطلب را و اگر بدهي.م دريافت نكنند خود را پرداخت حق مراجعه به او را دارند

.نكند حق دارند تقاضاي صدور حكم ورشكستگي او را بنمايد

.اكنون بايد حالت عكس آن را بررسي كرد

 آيا ورشكستگي شريك اگر تاجر باشد بر روي شركت اثري دارد؟
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مي» اصل وحدت دارايي«ت به نام اصلي در اينجا بر قرار اس شود با تمام يعني هر كسي كه بدهكار

مي دارايي و حق ندارد دارايي اش موظف به پرداخت ديونش و هر قسمت را براي شود اش را تقسيم كند

و طلبكاران حق دارند هر جا از او مالي يافتند معرفي كنند تا با فروش آن مال. انجام كاري تخصيص دهد

.را وصول كنند طلب خود

. تواند بگويد من اين مال را براي امر خاصي اختصاص داده بودم زيرا تاجر چند دارايي ندارد تاجر نمي

 وظيفه ارگان تصفيه او چيست؟. شريك شركت نسبي يا تضامني ورشكسته شده

و تقسيم نمايد اين است كه بايد كليه دارايي مي. هاي او را شناسايي كند يك كند اطالع پيدا كه اين فرد در

.گذاري كرده است شركت تضامني يا نسبي سرمايه

بر ولي اين اشكال پيش مي و ملموس در شركت ندارد آيد كه شريك در شركت تضامني يك حق عيني

.خالف شركتهاي مدني

به. دهد متعلق به شركت خواهد بود بلكه مالي كه شريك به شركت مي و اموال شركت در مرحله اول بايد

و بعداً اگر چيزي ماند به شركاء مي بنابراين شركاي شركت. رسد مصرف پرداخت ديون شركت برسد

.تضامني در شركت يك حق احتمالي دارد نه حق عيني

مي) يا اداره تصفيه(مدير تصفيه ؟ در اينجا تقاضا  كند كه آيا اين شريك در شركت داراي حقي است نه

ت .صفيه حق دارد اگر شريك سهمي در شركت دارد آن را بدست آورداين يك بعد قضيه است يعني مدير

توان اموال آن را تقسيم كرد بر خالف شركتهاي دهد نمي از سوي ديگر تا زماني كه شركت ادامه حيات مي

. تواند هر زمان كه خواست، درخواست تقسيم مالي مشاع را بدهد مدني كه هر شريك المال مي
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و اين انحالل هم منصفانه نيست كه تقسيم اموال شركت تضامن ي وقتي ممكن است كه شركت منحل شود

.هاي شريك ندارد به خاطر ورشكستگي او منحل شود شركتي كه ربطي به فعاليت

به همين جهت قانونگذار راهكاري را اتخاذ كرده كه با آن راهكار هم اصل وحدت دارايي به ديده احترام

و هم ازن انحال نگريسته مي ميشود .نمايدل غيرمنصفانه شركت جلوگيري

دانسته 138يكي از موارد انحالل شركت را ورشكستگي يكي از شركاء مطابق ماده)ه(در بند 136ماده

.است

اگر يكي از شركاء ورشكسته شود، مدير تصفيه بايد تقاضاي انحالل را كتباً به شركت ارائه 138طبق ماده

و شركت اگر ظرف  مي ماه6دارد .شود او را منصرف نكرد منحل

يعني اوالً مشخص. شود كه به مطالبات خود برسد مدير تصفيه وقتي از تقاضاي انحالل شركت منصرف مي

 شود كه شريك ورشكسته چه حقي در شركت دارد آيا اصالً حقي دارد يا نه؟

.ثانياً اين حق به مدير تصفيه داده شود كه از سه راه ممكن است

سر)1 و شريك مايه شركت به ميزان سهمتقليل و شركت با سرمايه كمتر الشركه شريك ورشكسته

.دهد كمتر به كار خود ادامه مي

و يك يا چند تن از شركاء سهم)2 و در اين صورت با شريك كمتر الشركه شريك ورشكسته را بخرند

.دهد همان مقدار سرمايه به فعاليت خود ادامه مي

ر)3 و شركتا پيدا كنند تا سهمشركاي شركت، فرد مناسبي الشركه شريك در شكسته به او انتقال يابد

و شريك ورشكسته را  و همان مقدار سرمايه به فعاليت ادامه دهد با يك يا چند شريك بيشتر

.اخراج نمايند
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مي) يا نسبي(ماه ممكن نشد، شركت تضامني6اگر اين امر ظرف آن به حكم دادگاه منحل و سرمايه گردد

ميتق .شود سيم

و در اينهجا مي توان از وحدت مالك اين ممكن است شريك شركت تضامني، تاجر نباشد ولي بدهكار شود

و گفت كه طلبكاران شريك حق دارند تقاضاي انحالل شركت با رعايت ماده  ت.ق 138ماده استفاده كرد

.بنمايد

ش شركت-2 .ركت استهايي كه در آنها مسئوليت شريك محدود به آورده او در

 شركت با مسئوليت محدود؛ شركت سهامي: گيرد در اين دسته دو شركت قرار مي

مي كند سرمايه در اين دو نوع شركت چيزي كه شريك ريسك مي و سرمايه اي است كه به شركت آورد

.بيرون شركت او مصون از طلبكاران شركت است

و دارايي آن براي پرداخت بده به هايش كافي نبود علي االصول نميييعني اگر شركت ورشكسته شد توان

.شركاء رجوع نمود

التأسيسو با توجه به اينكه تمام سرمايه شركت لدي فرض كنيد شركت با مسئوليت محدود ورشكسته شده،

و ساير طلب طلبكاران شركت شود، بنابراين طلبكاران نبايد حق رجوع به شركاء تأديه مي را داشته باشند

.شود سوخت مي

كه. ولي در عين حال مواردي وجود دارد كه شركاي شركت با مسئوليت محدود، داراي مسئوليت هستند

:اين موارد عبارتند از
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يعني عبارت با مسئوليت محدود در سام شركت به كار. در اسم شركت، نوع شركت ذكر نشود)1

و ممكن است در اين صورت افراد به اشتباه بيفتند در اسم شركت ذكر نشود، اگر اين عبارت. نرود

.شركت تضامني خواهد بود

.در اين صورت اين شركاء داراي مسئوليت تضامني هستند. ذكر نام يكي يا چند تن از شركاء)2

هاي با مسئوليت محدود بايد كل سرمايه شركت لدي التأسيس پرداخت شود ولي اگر در شركت)3

 كه در اين صورت مسئوليت. اند دريافت كردهاند بالفاصله پرداخت نشده باشد يا اگر پرداخت كرده

.آنها تضامني است

و در شركت)4 نامه همچنين اگر سرمايه شركت غير نقدي بوده بايد سرمايه غيرنقدي را تقويم كنند

و آورده را هم به شركت تسليم كنند .قيد كنند اين سرمايه به چه ميزان تقويم شده

.ه قيد نشده يا تسليم نشده است مسئوليت شركاء تضامني استنام اگر سرمايه تقويم نشده يا در شركت

.عكس قضيه قابل بررسي است

اگر شريك شركت با مسئوليت محدود ورشكسته شده يعني او بر اثر فعاليت شخص خارج از شركت خود

 تأثير اين ورشكستگي بر روي شركت چيست؟. ورشكسته شده است

حق در اينجا هم اصل وحدت دارايي حكوم مي كند كه مطابق اين اصل مدير تصفيه اين شريك ورشكسته

.اي كه آن شريك در شركت با مسئوليت محدود دارد به حيطه تصرف دارد الشركه دارد سهم

گفتيم. يعني حق دارد تقاضا كند كه پولي كه اين شريك روزي به شركت آورده در چه وضعيتي است

ح مدير بنابراين. تي اگر عين مالي كه آورده موجود باشدشريك در شركت تجاري يك حق احتمالي دارد
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تصفيه حق دارد از شركت بخواهد وضعيت سهم الشركه شريك ورشكسته را مشخص نمايند زيرا مكلف

.است تمام دارايي تاجر ورشكسته را شناسايي نمايد

و توان دارايي شرك دهد، نمي از سوي ديگر تا زماني كه شركت به حيات خود ادامه مي ت را تقسيم كرد

.بدون انحالل دارايي شركت قابل تقسيم نيست

و اين مورد را ذكر نكرده قانون تجارت موارد انحالل شركت با مسئوليت محدود را احصاء كرده است

. است

مي تنها چاره . ماند اين است كه مقررات قانون تجارت در مورد شركت تضامني استفاده كنيم اي كه باقي

.138و 136يعني مواد

را اينجا هم مي و با استفاده از وحدت مالك راه حل انحالل شركت توانيم از مالك اين دو ماده استفاده كنيم

و در صورت جمع بودن  و به مدير تصفيه شريك ورشكسته حق بدهيم كه تقاضاي انحالل نمايد ارائه كنيم

دا. شركت منحل شود 138شرايط ماده  .دگاه ارائه شودتقاضاي انحالل بايد به

و بفروشد؟ چرا مدير تصفيه نتواند سهم: سوال  الشركه شريك ورشكسته را به مزايده بگذارد

تواند انجام شود به شرط اينكه شركاي ديگر موافق باشند، چون در شركتهاي با مسئوليت محدود اين كار مي

.الشركه نياز به دو اكثريت دارد انتقال سهم

يكاكثيرت(اكثريت عددي 4/3اي كه بايد اين اكثريت عددي،و اكثريت سرمايه) مطلق، نصف بعالوه

.سرمايه شركت را دانسته باشند
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و بايد همان راه حل انحالل را در پيش ولي اگر اين اكثريت حاصل نشده انتقال سهم الشركه ممنوع است،

.گرفت

و با استفاده از وحدت مالك نمي اگر شريك شركت با مسئوليت محدود بدهكار هم باشد، باز هم فرقي كند

.همين حكم جاري خواهد بود

:هاي سهامي اثر ورشكستگي در شركت

و به حكم قانون شركت.ق20هاي مذكور در ماده هاي سهامي از جمله شركت دانيم كه شركت مي ت است

و شخصيت حقوقي مستقل دارد تجاري شناخته مي مي. شود در اين شخصيت حقوقي معرض تواند

.ورشكستگي قرار گيرد

مي قانون اصالح قسمتي از قانون تجارت شركت1ماده .»-----«: كند سهامي را چنين تعريف

از. قانونگذار در اين ماده گفته است كه مسئوليت صاحبان سهام در محدوده مبلغ اسمي سهام است منظور

و با ارزش واقعي سهام چه تفاوتي دارد .مبلغ اسمي چيست؟

ميشر و بعد از تشكيل پرداخت كت سهامي تواند تأسيس شود در حاليكه همه سرمايه آن تأديه نشده است

مي. گردد و%35دهد اگر حداقل پس قانون اجازه سرمايه شركت پرداخت شده باشد شركت تشكيل شود

و تنها شركتي سهامداران متعهد مي كه بدون جمع شوند هر وقت شركت بقيه را مطالبه كرد پرداخت كنند

.تواند تشكيل شود شركت سهامي است شدن تمام سرمايه مي

و با سرمايه 1000سهم 1000فرض كنيد يك شركت سهامي با مي 1،000،000توماني پس تشكيل و شود

به5از  به 4،000،000سال كار سرمايه شركت و ارزش هر سهم تومان افزايش 4000افزايش يافته است

.يافته است
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مابقي را مطالبه كند بر اساس%65اگر شركت بخواهد. سرمايه تشكيل شده است%35شركت تنها با اين

از. گيرد ارزش اسمي سهم است يعني مبلغ سهم در زمان تشكيل شركت مبنا قرار مي 5نه ارزش سهم پس

.سال كار كه ممكن است ارزش سهم افزايش يافته باشد

مياگر تمام مبلغ اسمي سهام پرداخت و تواند از سهامداران ما بقي نشده باشد مسلماً شركت طلبكار است

و اگر استنكاف كنند مي و از دادگاه الزام آنان را به پرداخت اين مبلغ را مطالبه نمايد تواند اقامه دعوي نمايد

و اگر سهامداران به علت فعاليت مي دين بخواهد تق اي خود تاجر باشند اضاي تواند در صورت استنكاف

.صدور حكم ورشكستگي سهامدار تاجر را بنمايد

بنابراين وضع شركت سهامي زمانيكه ورشكسته شود مشخص است يعني شركت حق دارد طلب خود را از

اين طلب مابقي ارزش اسمي است كه پرداخت نشده باشد اگر تمام مبلغ اسمي سهم. سهامداران مطالبه كند

.ي وجود نداردروز اول پرداخت شده باشدديگر طلب

ي . كنيم حاال عكس قضيه را بررسيم

شود، فرض كنيم سهامدار شركت سهامي كه به دليل فعاليت بيرون شركت خود تاجر محسوب مي

مي. شود ورشكسته مي .شودو يا سهامدار غير تاجر شركت بدهكار

وحدت دارايي حاكم اينجا هم اصل. آيا اين ورشكسته شدن يا بدهكار شدن تأثيري بر روي شركت دارد

و بنابراين اصل طلبكاران تاجر ورشكسته يا بدهكار حق دارند روي حقوق اين سهامدار در شركت  است

.سهامي دست بگذارند

و ممكن است خريدار داشته باشد و ارزش معامالتي دارد سهم نماينده. اين سهم دارايي محسوب شده

و اين حقوق قابل  ارگان تصفيه تاجر ورشكسته وظيفه. مطالبه استحقوق صاحب سهم در شركت است
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قانوني دارد تكليف اين سهم را مشخص كند يعني هر كجا مالي از اين سهامدارد ورشكسته پيدا كند

و با اين پولها طلب طلبكاران را پرداخت كند و به پول نقد تبديل كند پس اين مقدار بايد مورد. بفروشد

.توجه قرار گيرد

.تي توجه كردبايد به مقدما

مي. شركتي كه مورد بحث است، شركت سهامي است شود زيرا سهام سرمايه شركت سهامي به سهام تقسيم

و انتقال است . قالب شركت سهامي، قالب مناسبي است براي هر نوع فعاليت مفيد. به راحتي قابل نقل

مي سرمايه و كوچك س توانند در يك شركت هاي اندك و آن رمايه مورد استفاده قرار گيرد سهامي جمع شود

و مهم را اجرا كرد كه مفيد به حال جامعه استو طرح مي. هاي كالن در وقتي توان انتظار داشت مردم كه

و الزم سرمايه گذاري كنند كه اگر روزي به آن سرمايه نياز پيدا كردند بر ايشان قابل كارهاي توليدي مفيد

.دسترسي باشد

و اين مطلب را قانونگذار صراحتاً باين كرده پس بايستي اين سهام و انتقال برخوردار باشد از قابليت نقل

(است )هاي سهامي شركت 240م.

قابل معامله. ورقه سهم يعني خود سهم. ورقه سهم يعني سند مالكيت سهم. ورقه سهم قابل معامله است

و انتقال است و نقل تش. بودن يعني قابل مياين امر ماهيت سهم را و نمي كيل از دهد، توان اين ماهيت را

و اين ويژگي را نمي .زيرا سهم ذاتاً قابل انتقال است. توان از سهم جدا كرد سهم جدا كرد

هاي سهامي هاي سهامي نبايد اين برداشت اشتباه شود كه سهام شركت قانون شركت41بنابراين از ماده

و انتقا و انتقال نيست يا نقل ميخاص قابل نقل .تواند مشروط باشدل آن
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و فقط سهام اين شركت و تشريفات سنگيني دارد هاي سهامي عام، سهامداران آن عموم مدرم هستند

مي شركت و سهام شركت ها در تواند در بورس مورد معامله قرار گيرد هاي سهامي خاص ممنوع است

.بورس مورد معامله قرار گيرد

و انتقال بنابراين نمي و يا آن را مشروط به موافقت هيئت توان نقل را محدود كرد يا جلوي آن را گرفت

و اگر چنين شرطي در اساسنامه گنجانده شود كأن لم يكن شيئاً مذكورا خواهد. مديره يا مجمع عمومي كرد

.بود

مي توان گفت در شركت آيا اين ماده مفهوم مخالت دارد؟ يعني مي و انتقال هاي سهامي خاص توان نقل

.سهام را مشروط به مجمع عمومي يا هيئت مديره كرد

و اگر اساسنامه ساكت باشد. اگر مفهوم مخالف را هم بتوانيم بگيريم حتماً بايد در اساسنامه قيد شده باشد

و انتقال را مشروط بدانيم نمي .توان نقل

 ولي آيا اين مفهوم مخالف گيري درست است؟

زيرا ورقه سهم قابل معامله است يعني. توان مفهوم مخالف گرفت نميبا توجه به مقررات ديگر بايد گفت

. سند مالكيت سهم قابل معامله است

و نمي و انتقال جزء ماهيت سهم است گيري بنابراين مفهوم مخالف. توان از آن جدا كرد بنابراين قابليت نقل

. درست نيست

در هاي سهامي خاص شخصيت البته بايد توجه كرد كه در شركت و افراد خاص با هم شركاء اهيميت دارد

مي اين شركت .باشند ةا شريك
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و نامطمئن وارد شركت و ناجور و نااهل بنابراين براي اين سهامداران مطلوب نيست كه آدمهاي بيگانه

شوند اگر سهامداري اين حق را داشته باشد كه سهامش را به هر كس خواست منتقل كند، نتيجه اين 

كه مي .فردي كه باب ذوق سايرين نيست وارد شركت شودشود

.بنابراين اين نكته هم در شركتهاي سهامي قابل تعمق است

و هم فرد و انتقال باشد بايد راهي در نظر گرفت كه هر دو خواسته را تأمين كند يعني هم سهم قابل نقل

.غريبه وارد شركت نشود

به. اولويت خريد بدهيمراه حل اين است كه به ساير سهامداران حق يعني سهامداري كه قصد فروش بايد

و يا فرد مطمئني را براي  و اگر سايرين خواستنتد يا خودشان سهم را بخرند ساير سهامداران اعالم كند

.خريد معرفي كنند

سهامداران مفاداً حاكي از اينكه. اي قيد شوند مفهوم مخالف ندارد بايد در اساسنامه ماده41اگر بگوييم ماده

. شود ديگر در خريد سهام سهامداري كه قصد فروش دارد دراولويت هستند اگر چنين كنيم مشكل حل مي

.از نظر حقوقي بهترين راه همين است كه دو مصلحت

 اعاده اعتبار

قانون. از تاريخ صدور حكم ورشكستگي تاجر ورشكستگه از دخالت در امور مالي خود ممنوع است

مي گويد تاجر نمي ر قانون تجارت با حكم ورشكستگي اعتبار خود را از دست دهد، ولي همين كه مقرراتي

.وجود دارد به نام اعاده اعتبار، بيانگر اين است كه تاجر اعتبار خود را از دست داده است
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ه براي آنها بدون اينك. يعني قانون تجارت قائل به دو نوع اعاده اعتبار است: در اين زمينه دو ماده وجود دارد

و به نوع ديگر اعاده اعتبار اسم تعيين كرده باشد ولي حقوقدانان به يكي از آنها اعاده اعتبار واقعي داده اند

.گويند قانوني مي

 اعاده اعتبار واقعي

را: 561ماده علت ورشكسته شدن اين است كه تاجر ديونش را نپرداختهت است بنابر اين اگر تاجر ديونش

ه و نيز پرداخت كند ديگر دليلي براي ورشكستگي وجود) خسارت تأخير تأديه(م متفرعات آن را بپردازد

.ندارد

و سفته، حق و عالوه بر ديون بايد هزينه دادرسي، هزينه دادخواست برات اي يعني هر هزينه... الزحمه وكلي

.كه دائن براي وصول دين خود كرده است پرداخت كند

مي 562ماده يعني مرور زمان دعاوي. سال قابل مطالبه است5اين متفرعات فقط حداكثر تا دارد مقرر

مي5) كه ده سال است(تجاري بر خالف دعاوي مدني  هم سال و ميزان آن و كمتر است است%7باشد

آ%12برخالف نرخ  .م قديم.د.قانون

هاي خود را بپردازد مگر اينكه بدهيزيرا بعيد است تا جر بتواند تمام. اعاده اعتبار واقعي بسيار شاذ است

.ارث زيادي به تاجر برسد

و دوران تصفيه طوالني شود چنين مواردي ممكن است در صورتي رخ دهد كه اموال تاجر غيرمنقول باشد

و با آن پول بتواند بدهي هر. خود را پرداخت كند قيمت اموال ترقي پيدا كند و در اينجا زمان مطرح نيست

م مي 561طابق ماده وقت تاجر اعتبار نمايد حتي اگر فرداي روز صدور حكم تواند تقاضاي اعاده عمل كرد

.ورشكستگي باشد
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.بيني كرده است قانونگذار در ماده ديگر نوعي اعاده اعتبار را پيش

 اعاده اعتبار قانوني

:موجود باشد براي بتوان بر اساس اين ماده اعاده اعتبار كرد بايد دو شرط مقدماتي: 565ماده

مي. سال سپري شده باشد كه مبدأ آن تاريخ اعالن ورشكستگي است5مدت.1 خواهد يعني قانون

و او را مقصر مي يعني سوء مديريت او را دليل ورشكستگي. شناسد تاجر ورشكسته را منتبه نمايد

.داند مي

ي بايد صحت عمل شود يعن اينجا اصل صحت اعمال نمي. بايد تاجر صحت عمل خود را ثابت كند.2

و اين هم نشان مي مگر اينكه. شناسد دهد قانون تاجر ورشكسته را مورد اعتماد نمي را ثابت كند

.صحت عمل خود را ثابت كند

سال است يعني بايد خود در اختيار ارگان تصفيه بگذارد، اموال5اين صحت عمل مربوط به همين مدت

و چوب الي چرخ  .ارگان تصفيه نگذاشته باشدخود را مخصفي نكرده باشد

:با حصول اين دو شرط وضعيت تاجر بايد بر يكي از دو بند آن ماده منطبق شود

و تاجر به مفاد آن قرارداد ارفاقي عمل كرده باشد)1 .اگر تاجري با طلبكاران قرارداد ارفاقي بسته باشد

را بدست نمي يعني بفهمند ديگر از اين تاجر پولي. طلبكاران ذمه تاجر را بري كنند)2 و دين خود آيد

.يعني اين را جزء ريسك تجاري بگذارند. ابراء كنند

گويند دمه تاجر را بريمي. ممكن هم هست از طلب خود نگذرند ولي به اعاده اعتبار رضايت دهند

را نمي و بقيه طلب خود وصول كنيم ولي با اعاده اعتبار موافقيم تا بعد از فعاليت تجاري به او رجوع كنيم

.نمائيم
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مي. اعاده اعتبار هم بايد به حكم دادگاه باشد و با حصول شرايط حكم به اعاده دادگاه شرايط را بررسي كند

مي اعتبار قانوني يا واقعي مي و پس از صدور حكم اعاده اعتبار اثر حكم ورشكستگي از بين . رود دهد

و تقصير  ورشكستگي به تقلب

و تاجر تحت اين يا عنوان مجرمانه در قانون تجارت پيشدر زمينه ورشكستگي دو جرم بيني شده است

.عاوين قابل تعقيب كيفري است

ورشكستگي: اولين مطلب اين است كه نبايد اين اشتباه را مرتكب شد كه ما سه نوع ورشكستگي داريم

.عادي؛ ورشكستگي به تقصير؛ ورشكستگي به تقلب

ص و اگر شرايط مقرر در ماده ورشكستگي يك نوع بيش نيست كه در قانون 412الحت دادگاه حقوق است

. تجارت موجود باشد دادگاه حقوق اقدام به صدور ورشكستيگ خواهد

و تقصير عناوين جزايي هستند و. ورشكستگي به تقلب و خيانت در امانت دو جرم هستند مثل كالهبرداري

مي... .  است تحت عنوان ورشكستگي به تقلب يا تقصير شود ممكن تاجري كه حكم ورشكستگي او صادر

.نيز قابل تعقيب جزايي باشد

 ورشكستگي به تقصير

كه 542و 541. در قانون تجارت در دو ماده راجع به ورشكستگي به تقصير مقرراتي وضع شده است اين

هر كدام عنوان اند كه براي در دو ماده ورشكستگي به تقصير را عنوان كرده برخي حقوقدانان تصميم گرفته

.خاصي برگزيدند

 ورشكستگي به تقصير اجباري: 541
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 ورشكستگي به تقصير اختياري: 542

در» ...در موارد زير ممكن است...«: آمده است 542علت اين است كه در صدر اده يعني اختياري است

.اين قيد به كار نرفته است 541حاليكه در صدر ماده 

ا  جباريموارد ورشكستگي به تقصير

و عبارت به اين صورت است: 541ماده در اين موارد ...«: در صدر ماده فعل ممكن است به كار نرفته است

.يعني به صورت مطلق بيان شده است» تاجر قابل تعقيب است

:اين موارد عبارتند از

مدش در حاليكه اگر غيرتاجر بيش از درآ. اگر تاجري بيش از درآمدش خرج كند قابل تعقيب است-1

.قابل تعقيب نيست) خرج بيش از درآمد(خرج كند به اين عنوان 

مي. دليل اين امر كامالً روشن است در فاصله. دار است خرد كه خريد آن مدت تاجر معموالً كاالهايي را

و سررسيد پرداخت پولي كه تاجر بدست مي و بين خريد آورد درحقيقت متعلق به فروشنده كاالست

در حقيقت هزينه كردن اين پول، هزينه كردن پول. رد به عنوان پول خودش خرج كندسود آن را حق دا

.مردم است

العاده چنين پولي را اگر ولي در شرايط فوق. بايد توجه داشت كه اين امر مربوط به شرايط عادي است

از. خرجر كرد قابل تعقيب نيست و بيش و نياز به عمل دارد آمدشدريعني اگر فرزندش بيمار است

.خرج كرد قابل تعقيب نيست

و به غير از فروشگاه-2 را تجارت در زمان ما كامالً تخصصي شده است هايي كه همه نوع كاال

و تجارت جنبه تخصصي ساير فروشگاه)اي هاي زنجيره فروشگاه(فروشد مي ها جنبه تخصصي دارد
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مي. دارد ا. خواهد تجارت در هر زمينه اطالعات خاصي ز كجا بخرد، به چه قيمت بخرد، اجناس را

و  ...به چه قيمت بفروشد، چه جنسي خوب است

و كسب در و يك شبه نمي در تمام جواع دنيا تجارت . توان سود كالني بدست آورد آمد معقولي دارد

و معقول است و وارد معامالتي اي نمي عده. سود امري حساب شده خواهند سود كم به دست بياورند

كه مي .جنبه تصادفي دارد يا جنبه غير قانوني دارد اين معامالت يا كامالً. سود زيادي دارد وشند

مي را در زمينه اگر تاجر سرمايه و اين طور پندارد كه اين هايي بكار بيندازد كه كامالً جنبه تصادفي دارد

مي. معامله سود كالني دارد و ضرر كند البته مشكل وقتي ايجاد شود كه تصور او غلط از آب درآيد

.مشكلي وجود نخواهد داشتاگر سود ببرد وگرنه 

(د در اولين توقف به دادگاه اعالم نمايداگر تاجري متوقف شود باي-3 3آن هم در مدت) 413ماده.

.يعني براي قانونگذار مهم است كه هر چه زودتر دستش از اموالش كوتاه شود. روز

و و حيثيت تجاري . ورشكسته شدن تاجر يعني از دست دادن هم چيز اموال، آبرو به همين دليل ...

و آتش مي مي. ند تا به اين روز سياه نيفتندزن تجار خود را به آب كند پول به دست يعني تاجر سعي

.بياورد تا دچار توقف نشود

با. اندازد در حقيقت در اين موارد تاجر فقط ورشستگي خود را به تأخير مي ك اقتصاد در جوامعي

و ضرر خود را  جبران ثباتي دارند محال است تاجر در مدت كوتاهي بتواند سود كالني بدست آورد

و بدهي. نمايد اش را به تأخير انداخته اش را بدهد فقط ورشكستگي به همين جهت اگر پول قرض كند

.است
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تا مثالً ممكن است خريدي بيش از مظنه روز انجام دهد تا به قيمت روز يا حتي كمتر نقد بفروشد

مي. اش را بدهد بتواند بدهي ميند تا بدهي امروزش را بدهد: در حقيقت ضرر .شودو وضعش بدتر هم

مي يا فروشي نازل و. كند تا به پول نقد دست پيدا كند تر از قيمت روز عرضه بايد به ميزان تضاي باشد

مي گرنه قيمت پايين مي .شود آيد عرضه بيش از تقاضا موجب كاهش قيمت بازار

مير اندازد مثالًاش را به تأخي يا وسايلي كه دور از صرفه است به كار مي برد تا ورشكستگي گيرد قرض

مي اين بهره هم به بدهي. آن هم با بهره سنگين مي. شود اش اضافه . كند يا اقدام به صدور برات سازشي

مي. يعني تاجر معتبري وجود دارد مي خواهد برات تاجري بي اعتبار، از او كند قبول هايي كه او صادر

.پول را به آن تاجر بدهد تا اينكه بعداً. از روي ترحم، خويشاوندي. كند

اش را به تأخير هر كاري كه با آن ورشكستگي. اين موارد جنبه حصري ندارد بلكه جنبه تمثيلي دارد

.بيندازد اين كار جرم است

و طلب او را داد است-4 پرداخت. يكي از طلبكاران پس از تاريخ توقف بر سايرين ترجيح داده است

و يعني اگر كسي پس از تاريخ توقف دين مسلم خود. باطل است دين بعد از تاريخ توقف ممنوع

و قابل تعقيب كيفري است .آن هم به اتهام ورشكستگي به تقصير. را بدهد باطل

مسلماً پرداخت كننده قابل تعقيب است ولي آيا دريافت كننده هم قابل تعقيب است؟ بله دريافت كننده

البته اين مسئله فقط جنبه. قابل تعقيب كيفري است هم اگر علم داشته باشد به عنوان شريك جرم

 ...تئوري دارد

»....اين قدر كشته فزون است كفن نتوان كرد«
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 موارد ورشكستگي اختياري

از3در اين ماده. ماده بيان شده ممكن استدر صدر اين: 542ماده :بند وجود دارد كه عبارتند

ميمعموالً اشخاصي كه قرارداد مي بندند از بان.1 كهك تسهيالت و بايد ضامني هم معرفي كنند گيرند

مي. معمول است) ضمانت(اين كار  ت را به من قرض بده به اصطالح .گويند امضاء

افتد كه متعهد اصلي به تعهدش عمل نمايد تا متعهد له به ضامن رجوع در حاليكه همواره اين اتفاق نمي

.نكند

ميبنابراين اگر متعهد اصلي دينش را اد كند وضامن بدون اينكه عوضيا نكرد متعهد له به ضامن رجوع

.دريافت كرده باشد بايد به تعهد عمل كند

و در مقياس معامالت تاجر چيزي حساب نمي ولي برخي. آيد گاهي اوقات اين تعهد رعقم كمي است

بد اوقات اين تعهد مي و دودمان او را بر باد .هدـواند به ورشكستگي تاجر بينجامد

يعني دادگه. در اين موارد محكوم كردن تاجر به خاطر ورشكستگي به تقصير در اختيار دادگاه است

و سنگين مي .كند سبك

اعالم توقف به دادگاه ننموده) 413ماده(مواردي كه تاجر متوقف شده باشد ولي در تاريخ سه روز.2

مي. باشد و مي توان گفت همه تجاري البته سه روز مهلت كمي است شوند كه دچار ورشكستگي

هم. شوند ها وارد عمل نمي البته تا زماني كه اعالم نشود دادگاه. مشمول اين بند خواهند بود اگر

مي اعالم شود دادگاه و زياد سخت ها به جزاي نقدي محكوم .كنند گيري نمي كنند

كه)6در ماده(همانگونه كه قبالً بيان شد، تاجر بايد دفاتري قانوني. نداشتن دفتر.3 داشته باشد

.عبارتند از دفتر كل، دفتر روزنامه، دفتر دارايي، دفتر كپيه
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. دفتر نداشته باشد 1304و خرداد 21303دلواگر تاجري پس از تاريخ

.بود 1304و 1303است ولي قبل از آن قانون تجارت 1311قانون تجارت فعلي مصوب

دفاتر بايد مطابق اصولي كه قانون. شد يا دفاترش نامرتب باشدنكته مهم اين است كه دفتر نداشته با

تعداد صفحات آن در ابتداي دفتر نوشته توسط اداره ثبت شركت پلمب. معين كرده تنظيم شده باشد

.دفتر داراي شماره صفحه باشد. شود

نو. خوردگي، به صورت متعارف باشد مطالب دفتر، بدون خدشه، قلم و در حاشيه شته نشده بين خطوط

و اگر دفتر نداشته باشد به اتهام. باشد اگر در دفتر تقلب كرده باشد ورشكستگي به تقلب خواهد بود

.ورشكستگي به تقصير قابل تعقيب است

تا6قانون مجازات اسالمي 671مجازات ورشكستگي مطابق ماده  543ماده. سال حبس است2ماده

تا6ت مجازات.ق و ماده سال حبس تعيين3ماه ا مجري.م.ق 671كرده بود كه مسلماً فسخ شده است

.است

 ورشكستگي به تقلب

.شود ورشكستگي به تقلب جرم ديگري است كه در خصوص ورشكستگي مطرح مي

بيني شده در اين ماده بندهاي مختلفي پيش. قانون تجارت به ورشكستگي به تقلب اختصاص دارد 549ماده

مي است كه موارد ورشكستگي به :دهد تقلب را تشكيل

و اسد«2 و سرطان و حوت چون حمل چون ثور چون جوزا و دلو و جدي و عقرب قوس »سنبله ميزان

]نصاب الصبيان ابونصر فرايي[ اسفند��فروردين
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اش يعني گم كردن نيست بلكه در اينجا كلمه مفقود كردن به معناي اختصاصي: مفقود كردن دفاتر.1

و نابود كردن است و. به معناي معدوم كردن  ...مثل آتش زدن، پاره كردن

و حالت غير عمد را شامل نمي به. شود اين كار بايد به صورت عمد انجام گيرد خاطر سرايت مثالً اگر

ولي اگر عمداً ايجاد. سوزي دفاتر تاجر طعمه حريق شود، تاجر در اينجا قابل تعقيب نخواهد بود آتش

و اين دفاتر آتش .پذير خواهد بود را از بين ببرد، تعقيب وي امكانسوزي كند

يك) دفاتر(اگر چه بيان شده دفتر يا حتي قسمتي از ولي الزم نيست همه دفاتر را از بين ببرد بلكه حتي اگر

چون ممكن است نيازي نباشد همه دفاتر را از بين. يك دفتر را از بين ببرد باز هم قابل تعقيب خواهد بود

.و حتي گاهي ممكن است يك صفحه را پاره كند يا جوهر بريزد يا الك بگيرد يا بتراشد. ببرد

ب و فقط همان صفحه را از بين ببرد ممكن است در يك دفتر سيصد برگي فقط يك برگ آن مشكل ساز اشد

.به هر صورتي

به. دفتر روزنامه، كل، دارايي، كپيه.ت تاجر مكلف به داشتن چهار دفتر است.ق6دانيم كه مطابق ماده مي

هم. رسد مفقود كردن اين دفاتر مورد نظر قانونگذار است نه مطلق دفتر نظر مي زيرا بازرگانان دفاتر ديگري

و مطا ميدارند و آن دفاتر هم دفاتر واقعي است لبي را در آنها .نويسند

بازرگانان تكاليفي براي. نويسند تا براي آنها مشكل ساز نباشد در دفاتر قانوني تجار بعضي چيزها را نمي

و آنچه حرم است از بين بردن دفاتري است كه تاجر مكلف به نگهداري  نگهداري ساير دفاتر خود ندارند

و در حقوق جزا بايد به نفع متهم تفسير شودكردن آنهاس .ت
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گاه تاجر همه اموال را مخفي زيرا در عمل هيچ. مخفي كردن قسمتي از اموال نگفته مخفي كردن همه اموال

مي نمي و صندلي كهنه هم مال محسوب تاجر اگر هم بخواهدچيزي پنهان كند،. شود كند زيرا يك ميز

و كند كه دارا چيزي را پنهان مي و جواهر، نقره آالت .ي ارزش باشد مثل طال ... 

البته به اين معنا نيست كه اگر همه اموال را اگر پنهان كرد، جرم نباشد، چون كه صد آمد نود هم پيش

 ...ماست

معني. زيرا وقتي مخفي كردن قسمتي از اموال جرم باشد، مخفي كردن همه اموال به طريق اولي جرم است

و مخفي كردن، پنها و ديوار مي...ن كردن در گودال كه نيست بلكه كسي كه وسايل خود را به كسي دهد

.برايش نگهداري كند باز هم به معناي مخفي كردن است

منظور از مخفي كردن دور كردن از ديد ارگان تصفيه است چه در گودال باشد چه الز جرز ديوار، جه نزد

و همسايه باشد، ؛ حتي در يكي از آراء ديوانعالي كشر فروختن هم به معناي...چه در بانك كارگشايي

.مخفي كردن گرفته شده است چون مال از ديد ارگان تصفيه پنهان شده

و معامالت صوري در معامالت صوري حتماً. مواضعه همان تباني است يعني تباني يك كار ناپسند: مواضعه

را تباني صورت مي و تاجر حاضر نيست كاال به هر كس منتقل نمايد بنابراين معامله صوري حتماً گيرد

.مسبوق به تباني است

مي مثالً. معامله ممكن است مسبوق به تباني باشد ولي صوري نباشد گيرد، تاجر در آستانه ورشكستگي قرار

مي يك باب آپارتمان را به نام نوه مي اش و نوه هم در.داند كه علت اين محبت بحران مالي اوست كند،

. اش برسد يعني معامله واقعي است ولي مسبوق به تباني است خواهد آپارتمان به نوهمي حاليكه تاجر واقعاً

. ولي در حقيقت تاجر مال طلبكاران را صلح كرده
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و طلبكاران معامله صوري ومواضعه هم نوعي مخفي كردن است زيرا اموال خود را از ديد ارگان تصفيه

. پنهان كرده است

مي: دهكار نمودن خود به اشخاص ديگر به صورت صوريب بايست به نسبت مساوي بين دارايي تاجر

را براي. طلبكاران او تقسيم شود خوذ نگهدارد، تعدادي طلبكار براياينكه تاجر بتواند بخشي از مال خود

را صوري براي خود درست مي او كند در اين حالت اين طلبكاران صوري، بخشي از مال تاجر گرفته به

.گردانند برمي

بخش اينبنابراين اگر تاجر با صدور اسنادي به صورت صوري خود را به ديگري بدهكار نمايد، مشمول

.است

هم بلكهالبته در اين حالت فقط تاجر قابل تعقيب نيست، كسي كه به صورت صوري طلبكار شده است

مي 551ماهد2بند. شريك جرم است .نمايد هم همين نكته را تصريح

مجازات اين عمل در قانون مجازات عمومي. مجازات ورشكستگي به تقلب در قانون جزا بيان شده است

قانون مجازات اسالمي فعلي67ولي در ماده. سال حبس بود5تا3قانون تعزيرات 114و ماده) 236ماده(

. سال حبس است5تا1مجازات آن 

آيا تعقيب تاجر به خاطر ورشكستگي به تقلب متوقف بر صدور حكم ورشكستگي اوست؟ يا حتي بدون

 توان تاجر را مورد تعقيب كيفري قرار داد؟ صدور چنين حكمي مي

.دادگستري در جريان بوده استدر اين مورد رأي مفصلي موجود است كه آن پرونده سالها در
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مي شركتچهار نفر مي تضامني تشكيل و پس از مدتي يكي از آنها از شركت خارج اين افراد. شود دهند

براي گرفتن اعتبار به شعبه بازار بانك بازرگاني. خواهند از اعتبار بانك براي صادرات استفاده كنند مي

.اد بوده استكنند كه رئيس بانك دوست اين افر مراجعه مي

ميدر بانك اين افراد تقاضاي. دهد كميته اعتبارات وجود داشته است كه ميزان اعتبار را تشخيص

مي 1،000،000 با ريال اعتبار مي 200،000كنند كه كميته حسنعلي(رئيس بانك. كند ريال آن موافقت

مي) دوست اين افراد كنند كه پرونده آنها به شعبهميشود، واين افراد هم تقاضا به شعبه مركزي منتقل

مي. مركزي منتقل شود .ريال است 200،000كند كه مبلغ تصويب شده فقط البته شعبه بازار هم تأكيد

و در مقابل اعتبار دهند كه اعضاي آن همان افراد بوده اين افراد همچنين يك شركت سهامي تشكيل مي اند

يك شركتيك امضاي شركاي(بانك سفته دو امضايي  و يك امضاي شركت سهامي كه هر دو تضامين

.دهندمي) شركت هستند

مي14اين افراد و سفته دو امضايي ميليون تومان از بانك اعتبار هم. دهندمي) غيرمعتبر(گيرند رئيس بانك

و ماهي) حسنعلي( مي 6000بازرس شركت سهامي بوده و ذينفع بوده است تومان حقوق . گرفته

مي شركت تضامني در شركتتضامني به اتهام شركتاعضاي. شود ورشكسته و خيانت در كالهبرداري

و ورشكستگي به تقلب  مي) چون دفارت خود را نابود كرده بودند(امانت .گيرند تحت تعقيب قرار

مي) هوشنگ(يكي از متهمين و لي دادگاه در سوئيس بوده، دادگاه تقاضاي استرداد از دولت سوئيس كند

ميفدرا كند كه هوشنگ به اتهام ورشكستگي به تقلب قابل تعقيب نيست چون حكمل سوئيس اعالم

و طبق قانون فرانسه كه قانون ايران از آن ملهم است جرم ورشكستگي  ورشكستگي وي صادر نشده است
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و خيانت در امانت. يابد به تقلب بدون صدور حكم ورشكستگي تحقق نمي ولي در خصوص كالهبرداري

مي او .دهد را تحويل

مي23مطابق ماده را قانون استرداد، متهم را تنها در موردي توان محاكمه كرد كه دولت تحويل دهنده او

دادسراي جايي تقاضي محاكمه غيابي هوشنگ را در خصوص ورشكستگي به تقلب. تحويل داده است

.كند مي

قانون23ام ورشكستگي به تقلب بنابر ماده هوشنگ را به اتهدادگاه جنايي استان در رسيدگي مقدماتي

مي استرداد قابل تعقيب نمي و محاكمه غيابي با حضور وي را بالوجه از. داند داند جرم كالهبرداري او هم

و قرار عدم صالحيت صادر مي .نمايد درجه جنحه است

و تأييد دادستان كل كشور به شعبه پرونده با فرجام ديوانعالي كشور ارجاع12 خواهي دادسراي استان مركز

.گردد مي

و مي12شعبه مي پس از رسيدگي به پرونده چنين نظر چون. شود دهد كه فرجامخواهي دادتان كل پذيرفته

كه بنابر اين اصل مسلم اگر جرمي كه مورد موافقت ممكلت تسليم كننده متهم واقع شده در اثر رسيدگي به 

ي 23ا حقيقي تغيير وصف دهد، رسيدگي به وصف جديد با ماده واسطه كيفيات مشدده يا مخففه شخصي

.قانون استرداد مجرمني منافاتي ندارد

تري ورشكستگي به تقلب هم حالت خاصي از كالهبرداري است كه به دليل تاجر بودن، مجازات سنگين

د. بنابراين رسيدگي به ورشكتسگي به تقلب در اين حالت صحيح است. دارد يگر جنايي پرونده به شعبه

مي. ماند ارسال مي گردد دادگاه جنايي بر رأي اول باقي مي و هيئت عمومي ديوانعالي پرونده اصراري شود

:دهد كشور در مقام رأي اصراري چنين رأي مي
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كه« اوالً: استدالل عمده دادگاه جنايي در مقام امتناع از رسيدگي به اتهمام ورشكستگي به تقلب اين است

.م موافقت با استرداد مورد قبول قرار گرفته اتهام كالهبرداري بوده نه ورشكستگي به تقلبآنچه در مقا

يك17ثانياً به موجب قانون آئين دادرسي كيفري صدور قبلي حكم توقف از دادگه ضرورت داشته كه هيچ

:صحييح نيست زيرا

آن.ق 549با توجه به ارگان جرم ورشكستگي متقلبانه به شرح منعكس در ماده.1 و مقايسه اركان ت

تري با اركان جرم كالهبرداري است كه براي آن به دليل وجود كيفيات مشدده مجازات سنگين

و در مقام موافقت با استرداد به طور كلي رسيدگي به اتهام كالهبرداري مورد قبول پيش بيني شده

و با وجود اين موافقت تشخيص وجود يا فقدان كيفي ات مشدده، منحصراً در قرار گرفته بوده

صالحيت مرجع قضايي رسيدگي كننده به اتهام كالهبرداري بوده به خصوص كه رسيدگي به 

و قبليت تفكيك از رسيدگي  و نوع مجازات مؤثر شناخته شده كيفيات مذكور در مقام تعيين ميزان

.به اتهام كالهبرداري نداشته

يرا عالوه بر اينكه مقررات مربوط به افالس صريحاًز.ك اساساً شمول به مورد ندارد.د.آ.ق17ماده.2

و به همين دليل مبناي مقايسه نمي توانسته است واقع شود آنچه در صالحيت دادگاه نسخ گرديده

ديون بازرگان به علت سلب قدرت حقوق شناخته شده رسيدگي به موضوع وفقه در پرداخت 

با پرداخت در سررسيد دين مي رسيدگي به اركان جرم خاص ورشكستگي باشد كه مالزمه قطعي

و آنچه در مقام رسيدگي به دعوي  به تقلب ندارد تا دادگاه جزا نيازمند به صدور قرار اناطه باشد

و يا  ورشكستگي به تقلب ضرورت دارد احراز تظاهر به ورشكستگي بدون داشتن كمبود موجودي

آ و در هر حال احراز قصد سوء استفاده از تظاهر به وجود كمبود به ميزان بيشتر از مقدار واقعي ن
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االصول در صالحيت مرجع باشد كه علي حقوق طلبكاران از طريق توسل به وسايل متقلبانه مي

. رسيدگي به دعوي جزايي شناخته شده

و از تمام جهات نقض مي و حكم فرجامخواسته به اكثريت آراء و رسيدگي به شعبه از اين رو قرار شود

و حكم محول استديگر دادگا .»ه صادركننده قرار

االصول وقتي جرمي به يك شخصيت حقوقي قابل انتساب است امروزه پذيرفته شده است كه شخص علي

در. اند قابل تعقيب هستند يا اشخاصي كه به نمايندگي از اين شركت عمل كرده در قوانين ايران از جمله

.اقنون صدور چك پذيرفته شده است

كننده يعني مدير قابل تعقيب كيفري اگر چك بالمحل از حساب شركت توسط مديران صادر شود، صادر

. است در حاليكه جرم منتسب به شركت است

و مصرف كنندگان، واردكنندگان، توزيع در قانون مجازات توليد و لباس كنندگان آرم كنندگان كه ها هايي

ن قانون هم تصريح شده اگر وارد كننده شركت باشد، مدير مخالف شئونات جمهوري اسالمي است در اي

.آن قابل تعقيب كيفري است

.در پرونده مذكور حكم ورشكستگي شركت تضامني صادر شده بود

و رسد اين تئوري در آن زمان در ايران جا نيفتاده بود، چون هيچ يك از دادگاه ولي به نظر مي و دادستان ها

.نكرده استديوان كشور به آن اشاره 

كه» قانون ديگر در خصوص ورشكستگي قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي قانوني در سوئيسازاست

.تهيه شده است
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اي به نام اداره تصفيه امور درحوزه هر دادگاه شهرستاني كه وزارت دادگستري مقتضي تشخيص دهد، اداره

و در اين صورت در مورد پرونده ورشكستگي تشكيل مي به شود هايي كه در حزوه آن شهرستان حكم

.شان محول به اداره تصفيه است ورشكتسگي صادر شود، تصفيه

و نه عضو ناظر تعيين وقتي كه اداره تصفيه در آن حوزه تشكيل شده باشد ديگر نه دادگاه مدير تصفيه

و امر تصفيه محول به ادارده تصفيه است: مي .ند

و منظور استان نيست امروزه در تهران، اصفهان، مشهد، و كرمانشاده اداره تصفيه داير است صرفاً بلكهتبريز

هم. شود اين پنج شهرستان را شامل مي و اگر دادگاه كرج حكم ورشكستگي صادر كند بايد مدير تصفيه

.تعيين نمايد

و دارايي اداره تصفيه در ابتداي امر سعي مي ن كند اموال و لذا هايي به جاهاي امههاي تاجر را شناسايي كند

و مختلف مي كه اگراموالي از تاجر نزد آنهاست به اداره امور تصفيه .... نويسد مثل بانك، ثبت، گمرك

.بدهند

و ليست برداري مي و هر اقدامي براي جلوگيري سپس كليه اموال تاجر را شناسايي تضييع اموال الزمازكند

.دهد باشد انجام مي

و خصوصاً قيمت اين اموال با اوصاف آن مي) با جلب نظر كارشناس متخصص(ها اگر.شود صورت برداري

مي نگهداري در اين اموال، مالي باشدكه نگهداري آنها ممكن نيست يا هزينه و آن زياد است اموال را فروشد

.دارد پول آنها را نگه مي
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و24به موجب ماده مي كثير قانون مزبور، اداره تصفيه آگهي در روزنامه رسمي و از همه االنتشار چاپ كند

طلبكار، بدهكار، اموال تاجر در اختيار آنهاست چه داراي(اند كسانيكه به نحوي با تاجر ارتباط مالي داشته

.خود را معرفي كنند) اند مالي از آنها نزد تاجراست حق باشند چه بدن حق، كسانيكه مدعي

و شود عمده كار ارگان تصفيه وارد رسيدگي مي آنها رسيدگي به ادعاهاي عيان است كه ماهيت قضايي دارد

.بسيار كار حساسي است

و اين ادعاها را مورد رسيدگي قرار مي و تشخيص آنها مستلزم دقت گيرد امكان سندسازي تاجر وجود دارد

.تجربه بسيار است

و يا قبول مي شود اين ادعاها بعضاً رد مي ميدر صورت رد اداره تصفيه،. شود توانند ظرف ده روز مدعيان

و اگر دادگه او را ذيحق برايدر اين صورت بايد سهم غرمايي. به دادگاه شكايت كنند در نظر گرفت

و گرنه به ساير طلبكاران مي .دهد شناخت سهم را به او

اه اعتراض را اگر دادگ. توانند به دادگاه اعتراض كنند اگر دادگاه تصفيه طلبي را پذيرفت ساير طلبكاران مي

 شود؟ پذيرفت سهم غرمايي آن تاجر به چه كسي داده مي

مي قانون اداره تصفيه مي .دهند گويد اين سهم طلبكار غير محق تا حد طلب به اعتراض كننده

را. رسد اموال تاجر به طريق مزايده با قيمت پايه به فروش مي معموالً با جلب نظر كارشناس قيمت پايه

و معين مي ميكنند مي مزايده از قيمت پايه شروع و هر كس قيمت باالتر بدهد مال را به او .فروشند شود

.رسد به جز سهام بورس يا اموالي كه قيمت روز دارد مثل سكه همه اموال از طريق مزايده به فروش مي
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رايي بر اين حاصل فروش بايد بين طلبكاران تقسيم شود البته ارگان تصفيه اول حق خودش را از آن دا

مي دارد چون اداره تصفيه مطابق تعرفه هزينه مي .گيرد اي

: گيرند پس از كسر هزينه اداره تصفيه طلبكاران در سه دسته قرار مي

 طلبكاران ممتاز)1

 طلبكاران داراي اولويت)2

)غرماء(طلبكاران عادي)3

مي58ماده (گويد قانون مذكور چنين )اداره تصفيه امور ورشكستگي:

اند نسبت به حاصل فروش مال مورد وثيقه در برگ تقسيم حاصل فروش مقدم بستانكاراني كه داراي وثيقه«

. شوند بر ساير بستانكاران قرار داده مي

و همچنين باقي مانده طلب طلب و تمام آن از فروش هايي كه داري وثيقه نيست هايي كه داراي وثيقه بوده

و در تقسيم نامه حصال فروش اموال متوقف قات زير بر يكديگر مقدموثيقه پرداخت نشده به ترتيب طب اند

و قيد مي . شود اين تقدم رعايت

 طبقه اول

. حقوق خدمتگزاران بنگاه ورشكسته براي مدت شش ماه قبل از توقف

.حقوق خدمتزاران بنگاه ورشكسته براي مدت ششماه قبل از توقف

ميدستمزد كارگراني كه روزانه يا هفتگي .گيرد برا يمدت سه ماه قبل از توقف مزد
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 طبقه دوم

طلب اشخاصي كه مال آنها به عنوان واليت يا قيمومت تحت اداره ورشكسته بوده نسبت به ميزاني كه

و يا قيمومت مديون شده است اين نوع طلب در صورتي داريا حق تقدم خواهد. ورشكسته از جهت واليت

ي و يا در ظرف يكسال پس از انقضاي آن اعالم شده باشدبود كه توقف در دوره قيمومت .ا واليت

 طبقه سوم

و خانواده و مطالباتي كه به مصرف مداواي مديون و دارو فروش از طلب پزشك اش در ظرف سال قبل

.توقف رسيده است

 طبقه چهارم

.قانون مدني 1206نفقه زن مطابق ماده) الف

ب 10،000مهريه زن تا ميزان)ب و ريال ه شرط آنكه ازدواج اقالً پنج سال قبل از توقف واقع شده باشد

.شود نسبت به مازاد جزء ساير ديون محسوب مي

 طبقه پنجم

.»ساير بستانكاران

و فقط كساني هستند كه مالي . اموال تاجر را وثيقه دارندازبنابراين يك دسته طلبكاران ممتازند كه آنان فقط

و يا آنيا در قالب عقد رهن .غير

كل برايگيرد مال مورد فقط مورد استفاده قرار مي پرداخت طلب آنها يا بيش از مقدار طلب تاجر است كه

و بقيه جزء ساير اموال تاجر قرار مي .گيرد براي پرداخت طلب ساير طلبكاران طلب پرداخت شده
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را به طلبكار داراي وثيقه يا حاصل فروش مال مورد وثيقه كمتر از مقدار طلب است كه همه حاصل فروش

مي مي و نسبت به ساير طلب در زمره طلبكاران عادي قرار .گيرد دهند

و طبق قوانين خاص، برخي افراد طلبكار ممتازند مثل دارايي، تأمين اجتماعي، كارگران در قانون كار، بانكها

... 

مم ولي در مورد تاجر ورشكسته فقط افرادي كه داراي وثيقه مياند طلبكار زيرا اين قوانين. شوند تاز شناخته

و خاص سابق مخصص عام  و عام الحق، ناسخ خاص سابق نيست و قانون تجارت خاص هستند عام

.الحق است

امر را پذيرفته است كه قوانين دارايي عام الحق اينديوانعالي كشور در رأي وحدت رويه در مورد دارايي

و ناسخ خاص سابق نيست .است

و هر طبقه نسبت به طبقات مابعد طلبكاران داراي اولويت هستند كه در پنج طبقه قرار گرفتهدسته بعد اند

.خود در اولويت هستند

.دسته بعد طلبكاران عادي هستند


